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ภัคชุดา พันอินทร : แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร. (GUIDELINES FOR TALENT MANAGEMENT OF PRIVATE VOCATIONAL
SCHOOLS IN BANGKOK) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก: อ.ดร.ป>ยพงษ สุเมตติกุล, 254 หนEา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปJจจุบันและสภาพที่พึงประสงคเพื่อเสนอแนวทางการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เปKนการวิจัยแบบผสมผสาน ประชากรที่ใชEในการ
วิจัยคือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครในกรุงเทพมหานครจํานวน 22 โรงเรียน ไดEมาโดยใชEวิธีการ
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชEในการวิจัยประกอบดEวย แบบสอบถามและ
แบบสั ม ภาษณ เก็ บ ขE อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณดE ว ยการสอบถามผูE บ ริ ห ารและครู จํ า นวน 212 คน วิ เ คราะหขE อ มู ล โดย
หาคาความถี่ รEอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลคาเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ ลําดับความสําคัญโดย
ใชEสูตร PNI Modified เก็บขEอมูลเชิงคุณภาพดEวยการสัมภาษณผูEบริหารและครูจํานวน 15 คน จากโรงเรียนที่ผานเกณฑ
ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ผูEวิจัยกําหนดขึ้นจํานวน 4 โรงเรียน วิเคราะหขEอมูลดEวยการวิเคราะหเนื้อ
และจัดประชุมกลุม (Focus group) ผูEทรงคุณวุฒิ โดยมีผูEทรงคุณวุฒิเขEารวมประชุม 6 ทาน เพื่อใหEผูEทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบตลอดจนใหEขEอเสนอแนะและใหEความเห็นพEองแนวทางที่ไดEจากการศึกษา
ผลการวิจัยที่สําคัญ สรุปไดEดังนี้
1. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพปJจจุบันการบริหารจัดการคนเกงในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.10 และมีสภาพที่พึงประสงคอยูในระดับสูงคาเฉลี่ย 3.93 มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความตEองการจําเปKนในการพัฒนาการบริหารจัดการ
คนเกงเรงดวนสามลําดับแรกคือ การจายคาตอบแทนและการใหEรางวัลคนเกง รองลงมาคือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคนเกงและการพัฒนาคนเกง
3. แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่สําคัญประกอบดEวย
คือ แนวทางการระบุคนเกง 13 วิธี แนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกง 13 วิธี แนวทางการพัฒนาคนเกง 10 วิธี
แนวทางการจายคาตอบแทนและใหEรางวัลคนเกง 9 วิธี แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง 6 วิธี
และแนวทางการธํารงรักษาคนเกง 9 วิธี
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The purposes of this research were to study current and ideal guidelines for the
management of talent in private vocational schools in Bangkok. This is a mixed method study.
The research population consisted of 22 private vocational schools in Metropolitan Bangkok,
selected with a purposive sampling method. The research instruments were questionnaires and
interviews. Quantitative data were collected using questionnaires from 212 administrators and
teachers to study frequency, percentage, average and standard deviation, while means were
compared according to criteria. A Priority Needs Index (PNI Modified) was also obtained. Qualitative
data were collected from interviews with 15 people from the four best practice schools to which
content analysis was applied. A focus group composed of six experts provided suggestions,
conclusions and agreement.
The research findings were as follows:
1. The current state of management of talent in private vocational schools in Bangkok
overall is at a moderate level (mean= 3.10) and the desirable state at a high level (mean= 3.93).
The difference is statistically significant at the 0.01 level.
2. A priority needs index indicated the need to develop rewards and recognition,
performance appraisal and development of talent in the private vocational schools, respectively.
3. The guidelines for talent management identified 13 processes including, 13 processes
related to talent recruitment and selection, 10 processes for development of talent, 9 processes
for reward and recognition, 6 processes for performance appraisal and 9 processes for retention
of talent in the schools.
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ท ยานิ พนธเรื่ อง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานคร ได% รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย จาก “ทุ น อุ ด หนุ น วิ ท ยานิ พ นธสํ า หรั บ นิ สิ ต ”
(CU. GRADUATE SCHOOL THESIS GRANT) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย” ทั้งนี้
ผู%วิจัยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได%ด%วยดี จากความกรุณาของอาจารย ดร. ปGยพงษ สุเมตติ
กุ ล อาจารยที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พนธ ที่ ได% กรุ ณาให% คํ าปรึ กษา ข% อแนะนํ า ตลอดจนตรวจสอบแก% ไข
ข%อบกพรองตางๆ เปIนอยางดียิ่ง กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย เอกชัย กี่สุขพันธ ประธาน
กรรมการการสอบวิทยานิพนธ และอาจารย ดร. ณัฐสรัญ ลี้ศิริเสริญ กรรมการ ที่ได%ให%ความกรุณา
ในการให%คําปรึกษาแนะนําข%อคิดเห็นด%วยความเอาใจใสเปIนอยางดียิ่งตลอดเวลาที่ทําการวิจัยจนเสร็จ
สมบูรณ ทั้งนี้ผู%วิจัยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ดวงกมล ไตรวิจิ ตรคุ ณ, ผู%ช วยศาสตราจารย
ดร.ชญาพิมพ อุสาโห, อาจารย ดร.อาภรณ ภูวิทยพันธุ, อาจารย ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ ที่ให%ความกรุณา
สละเวลามาเปIนผู%ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบแก%ไข และให%คําแนะนําในการสร%างเครื่องมือสําหรับใช%เก็บ
รวบรวมข% อมูลในการวิ จัย และขอขอบพระคุ ณรองศาสตราจารย ดร.วรรณดี แสงประทีปทอง ที่ ให%
ความกรุณาให%ความรู%เรื่องเทคนิคการสร%างเครื่องมือวิจัย ทั้งนี้ผู%วิจัยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย ดร.บัญชา เกิดมณี, อาจารยทรงชัย เชาวนไวพจน, อาจารย
ดร.ประยูร หรั่งทรัพย, ผู%ชวยศาสตราจารย ดร.จอมพงศ มงคลวนิช, อาจารย ยุพิน ทองสงโสม
และอาจารย ดร.เบญจมาภรณ คุณะรังษี ที่ให%ความกรุณาสละเวลามาเปIนผู%ทรงคุณวุฒิรวมแสดง
ความคิดเห็นและให%ข%อเสนอแนะในงานวิจัย ทั้งนี้ผู%วิจัยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
กราบขอบพระคุณผู%บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครทุกทาน
ที่ให%ความอนุเคราะหอนุญาตให%ผู%วิจัยได%ทําการเก็บข%อมูลวิจัย ทั้งนี้ผู%วิจัยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
กราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทานที่ได%ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู%ให%ผู%วิจัยทั้งอดีต
และปPจจุบันผู%วิจัยได%ระลึกนึกถึงบุญคุณของทุกทานเสมอมา ทั้งนี้ผู%วิจัยขอขอบพระคุณมาในโอกาสนี้
หากการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได% ก อเกิ ด ประโยชนแกการบริ ห ารการศึ กษา การอาชี ว ศึ กษาและ
วงการศึกษาด% วยประการใดๆ ก็ ตาม ผู% วิจัยขอมอบคุ ณความดีเหลานั้นเปI นเครื่องบูชาแด คุณมารดา
คุณบิดา คุณครูบาอาจารย ที่ได%มอบชีวิต โอกาส และวิชาความรู%ให%แกผู%วิจัย ทั้งนี้ผู%วิจัยขอขอบพระคุณ
มาในโอกาสนี้
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ.2550 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในหลาย
ประเด็นรวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจเพื่อให2องค4กรปกครองสวนท2องถิ่น ชุมชน
องค4กรทางศาสนา และเอกชน จัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ
การศึกษาให2เทาเทียมและสอดคล2องกับนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมโดยการจัดให2มีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ และการ
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให2ก2าวหน2าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้ง
ปลูกฝ=งให2ผู2เรียนมีจิตสํานึกของความเป>นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงผลประโยชน4สวนรวมและยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย4ทรงเป>นประมุข ฯลฯ เพื่อใช2เป>นกรอบ
ในการจั ด การศึ กษาของประเทศให2 เ กิ ด ประโยชน4 สู งสุ ด ตอบุ คคลและประเทศชาติ ซึ่ งหนวยงาน
ทางการศึ ก ษาได2 มี ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยยึ ด ตามแนวทางที่ กํ า หนดไว2 ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ เป> น ที่ ตั้ ง
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550, 2550: 23)
จากการสรุปผลการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได2ดําเนิน การประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป พ.ศ.2542 เป>นต2นมาพบวามีความก2าวหน2 า
มากขึ้ น ตามลํ า ดั บ มี ก ารปรั บ หนวยงานให2 มี เ อกภาพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความเป> น อิ ส ระคลองตั ว ใน
การบริหารจัดการ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 1) อยางไรก็ตามยังมีอีกหลายประเด็น
ที่ มีป= ญ หาต2 องเรงพั ฒ นาปรั บ ปรุ งและตอยอดโดยเฉพาะด2 า นคุ ณภาพผู2 เ รี ย น ครู คณาจารย4 และ
บุคลากรทางการศึกษาให2มีความรู2ความสามารถและมีปริมาณเพียงพอ ผลจากนโยบายจํากัดอัตรา
กําลังคนภาครัฐบวกกับการใช2มาตรการจูงใจให2ครูออกกอนเกษียณตั้งแตป พ.ศ.2543-2549 ทําให2
โรงเรียนสูญเสียอัตราครูไปจํานวน 53,958 อัตรา (โดยที่มีครูเกษียณ 75,784 อัตรา แตได2อัตรา
คืนเพี ยง 20,836 อั ต รา) ทํ าให2 มีการขาดแคลนครูโ ดยรวมทั้ งเชิงปริมาณและคุ ณภาพทั้ งระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษารวมทั้งระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2553: 6)
การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเป>นการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมกําลังคนระดับต2น
และระดั บ กลางเพื่ อ เป> น กํ า ลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพตรงกั บ ความต2 อ งการของสถานประกอบการและ
ตลาดแรงงานให2สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มีเปOาหมายการพัฒนาคุณภาพ
คน เพื่อตอบสนองความต2องการในการพัฒนาของประเทศที่ผานมาพบวา การดําเนินการจัดศึกษา
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ในระดับอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนที่ทําหน2าที่ผลิตกําลังคนด2านอาชีวะได2ผลยังไมเป>นที่นาพึงพอใจ
เพราะการผลิ ต กํ า ลั ง คนดั ง กลาวยั ง ขาดในเรื่ อ งของปริ ม าณและคุ ณ ภาพ จากการศึ ก ษาของ
(บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548 ; วิทยากร เชียงกุล และคณะ, 2551 ; สุทธศรี วงษ4สมาน, 2551: 20-22)
พบวา การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษามี ป= ญ หาหลั ก สามประการคื อ ประการแรกผู2 เ รี ย นมี
พื้นฐานความรู2ต่ํากวาเกณฑ4และผู2สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะไมสอดคล2องกับความต2องการของสถาน
ประกอบการ ประการที่ สองผู2สมั ครเข2า ศึกษาตอมีแนวโน2 มลดลงโดยเฉพาะผู2ที่มีความสามารถสู ง
ประการที่สามการวิจัย พัฒนา สร2างสรรค4สิ่งประดิษฐ4ทางด2านอาชีวศึกษาโดยรวมยังมีน2อย
สําหรับสาเหตุของป=ญหาจากการประมวลผลและสังเคราะห4ผลงานวิจัยและการระดม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการอาชีวศึกษา (สุทธิศรี วงษ4สมาน, 2551: 20-22) พบวามีป=จจัยที่
สงผลตอป=ญหาคุณภาพการอาชีวศึกษาสี่ประการด2วยคือ ประการแรกภาพลักษณ4เจตคติและคานิยม
ของการเรี ยนอาชี วศึกษาไมดี ประกอบกั บคาตอบแทนและการยอมรับในสั งคมต่ํา ประการที่ สอง
ผู2สําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาไมออกสูตลาดแรงงานมุงเข2าเรียนตอในสถานบันอุดมศึกษา ประการ
ที่สามขาดแคลนครูอาจารย4ด2านวิชาชีพและยังไมมีระบบการพัฒนาครู คณาจารย4 ประการสุดท2าย
ขาดทิ ศ ทางและเปO า หมายการพั ฒ นากํ า ลั ง คนโดยรวมของชาติ สอดคล2 อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ
(บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548: 32 ; มรกต ศรีสุข, 2551: 54) ที่พบวาการจัดการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาประสบบัญหาการขาดแคลนขาดครูทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ มีอัตราการเข2าออกของครู
อาจารย4สถานบันอาชีวศึกษามีคอนข2างสูงโดยเฉพาะยางยิ่งสถานศึกษาเอกชน
ในบริ บ ททางการศึ ก ษาเครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ของประเทศที่ ใ ช2 ใ นการพั ฒ นาคนก็ คื อ
“การศึกษา” และเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษาก็คือ “ครู” จากผลการศึก ษาของ
(มรกต ศรีสุข, 2551: 54) พบวาป=จจัยด2านครูจึงเป>นสิ่งสําคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด2านอาชีวศึกษา สอดคล2องกับงานวิจัยของ (วิเชียร เกตุสิงห4, 2550: 113) พบวาการที่โรงเรียนขาด
แคลนครูมีอิทธิพลทางลบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะของผู2เรียนและผลการวิจัยยังพบ
สิ่งที่นาสนใจอีกวา คุณลักษณะของความเป>นครูที่ดีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ
คุณลักษณะของนักเรียน โดยโรงเรียนที่มีครูมีพฤติกรรมด2านลักษณะนิสัยดี นักเรียนโรงเรียนนั้นก็เป>น
คนดี ซึ่ง เป> น การยื น ยั น ความเชื่ อ ที่ ว า “อยากให2 นั ก เรี ย นเป> น คนอยางไรครู ต2 องทํ า เป> น ตั ว อยาง”
(ศรีราชา เจริญพานิช, 2552: 1) กลาววา “ป=ญหาที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของชาติคือ โรงเรียนสวน
ใหญขาดแคลนครูดีๆ ที่มีประสิทธิภาพในการสอนหนังสือที่จะทําให2เด็กเกง” อีกทั้งยังกลาวถึงผลการ
ตรวจสอบระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาเมื่อป พ.ศ. 2530 ที่ทําการศึกษาถึงสาเหตุที่ทําให2ระบบ
การศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาขาดคุณภาพพบวา ป=ญหาหลักของระบบการศึกษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่ตกต่ําลง คือการไมได2คนดีคนเกงมาเป>นครู ในเมื่อเปOาหมายหลักของการจัดการศึกษา
อยูที่การพัฒนาผู2เรียนให2มีความรู2และคุณธรรม มีความเจริญงอกงามที่สมบรูณ4ดังที่กําหนดไว2เป>น
ปรัชญาที่ปรากฏอยูใน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2553: 5) หมวดที่ 1 ซึ่งต2องทํา
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ให2ผู2เ รียนได2เกิ ดการเรี ยนรู2อยางมีประสิทธิ ผลสู งสุด นั้นยอมอยู ที่ครู ซึ่งมีความเป>น มืออาชีพในการ
ทํางาน และมีศิลปะในการสอนและถายทอดแกผู2เรียนรวมทั้งมีคุณธรรมในการทํางาน โดยเฉพาะการ
ทุมเทอุทิศตน รักในวิชาชีพครู รักในการเรียนรู2 ฯลฯ เป>นต2น โดยการที่จะทําให2ครูเกิดพฤติกรรม
ดังกลาวนั้นยอมเกิดจากความสามารถในการบริหารจัดการงานบุคคลของผู2บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป>น
หนึ่งในหน2าที่หลัก 4 ด2านของผู2บริหารตามบทบัญญัติอันประกอบไปด2วย การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป ซึ่งการบริหารงานบุคคล
ถือหัวใจสําคัญของการบริหารงานทั้งหมดนั้นอยูที่คนหรือบุคลากรในฐานะที่เป>นทรัพยากรที่มีคุณคา
สูงสุดขององค4กร (สุฎายุ ธีระวณิชตระกูล, 2553: 11) ซึ่งสภาวการณ4ขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดังกลาว สงผลตอคุณภาพผู2เรียนโดย
ผานทางกระบวนการเรียนการสอน และยังสงผลตอคุณภาพของสถานศึกษาทั้งนี้รวมถึงภาพลักษณ4
ที่ดีของการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอีกด2วย
ป=จจุบันมีโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระบบทั้งสิ้นจํานวน 425 โรงเรียน (ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร, 2555: ออนไลน4) เป>นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 81 โรงเรียน
และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในสวนภูมิภาคจํานวน 344 โรงเรียน มีจํานวนนักเรียน 241,075 คน
ในปการศึกษา 2553 ซึ่งคงไมดีแนถ2ายังปลอยให2การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของภาคเอกชน
ประสบป=ญหาดังที่เป>นอยู เพราะการที่จะหาใครสักคนหนึ่งมาทําหน2าที่ถายทอดความรู2 ทักษะและ
ประสบการณ4ให2กับผู2เรียนมีความสําคัญมากโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ซึ่งหาก
มองในรูปแบบของทฤษฎีระบบที่ประกอบไปด2วย ป=จจัยนําเข2า (In-put) กระบวนการผลิต (Process)
และผลลั พ ธ4 (Out-put) ผู2 เ รี ย นจะถื อ วาเป> น ป= จ จั ย นํ า เข2 า ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
จากการศึกษา (สุทธศรี วงษ4สมาน, 2551: 20-22) พบวา นักเรียนไมนิยมเรียนอาชีวศึกษาโดยเฉพาะ
ผู2มีความสามารถสูง ดังนั้นครูที่ถือวาเป>นต2นแบบแมพิมพ4ในกระบวนการผลิต จึงจําเป>นต2องเป>นครูที่
เป>นคนเกงมีความรู2ความสามารถและมีทักษะความเชี่ยวชาญสูงเพื่อที่จะเป>นต2นแบบที่ดีให2กับนักเรียน
(Berger and Berger, 2004: 4 ; Michaelset, Handfield-Jones and Beth, 2001: xiii ;
จีระ หงส4ลดารมภ4, 2555: ออนไลน4 และ พัลลภา เอี่ยมสะอาด, 2552: 9-10) ให2ความเห็นไว2วาคนเกง
สามารถสร2างแรงบันดาลใจและดึงเอาความสามารถที่เป>นเลิศของผู2อื่นให2ประสบความสําเร็จตาม
ดั งนั้ น โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนจึ งจํ า เป> น ต2 องสรรหาและคั ด เลื อก พั ฒ นา ธํ า รงรั กษาครู ที่เ ป> น
“คนเกง” ให2อยูกับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได2อยางยาวนาน ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน4ตอการพัฒนา
และผลิตกําลังคนด2านอาชีวะที่มีคุณภาพ แตแคเกงอยางเดียวไมพอจะต2องเป>น “คนเกงและเป>นคนดี”
ดั่ง พระราชโอวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งวา
“ถาหากประเทศของเรามีครูที่มีคุณภาพพรอม คือเปนครูที่เกงและเปนคนดีอยางเพียงพอ เชื่อวาจะ
ชวยใหประเทศพัฒนากาวหนาไดแนนอนเพราะคนเกงที่เปนคนดีดวยเทานั้นจึงจะเปนกําลังสรางสรรค,
ของบานเมืองได” (พระราชโอวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2536: 136)
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จากรายงานผลการประเมิ นการมี สวนรวมจัด การศึกษาของสถาบั นอุ ด มศึ กษาเอกชน
และการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาของเอกชน (เสถียร ศรีบุญเรือง, 2549, 2552) โดยใช2
แบบจําลองทางเศรษฐมิติ พบวาการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาของเอกชน มีความสําคัญตอ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ด2านคุณภาพผู2เรียนพบวาคุณภาพผู2เรียนของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนและของรัฐมีความรู2ความสามารถในสาขาวิชาชีพอยูในระดับเดียวกัน
คือ อยูในระดับพอใช2 ซึ่งเงินลงทุนในการจัดการศึกษาดังกลาวโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะต2อง
จัดหามาเองเกือบทั้งหมด ดังจะเห็นได2วาการดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
มี คาใช2 จ ายสวนที่ เ ป> น คาจ2 า งในรู ป แบบของเงิ น เดื อ นครู อาจารย4 ข องโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชน
ในชวงป พ.ศ.2544 - 2548 คิดเป>นมูลคาเฉลี่ยตอปสูงถึง 1,341 ล2านบาท ซึ่งเมื่อรวมตลอดระยะเวลา
5 ป คิ ด เป> น เงิ น สู ง ถึ ง 6,706 ล2 า นบาท คิ ด เป> น ร2 อ ยละ 34 ที่ เ ป> น คาใช2 จ ายในการจ2 า งบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ขณะเดียวกันก็มีข2อวิพากษ4วิจารณ4วาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะความนาเชื่อถือเรื่องคุณภาพของผู2สําเร็จการศึกษา แม2วาโดยข2อเท็จจริง
แล2วเอกชนสวนใหญจัดการศึกษาเพื่อให2ได2มาซึ่งคุณภาพตามมาตรฐานที่รัฐกําหนด และพยายามให2มี
มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ สถานศึ กษาของรั ฐ ทั้ งนี้ ส ถานศึ กษาเอกชนยั ง ต2 อ งเรงดํ า เนิ น การมากกวา
สถานศึ ก ษาของรั ฐ คื อ ต2 อ งพยายามสร2 า งเอกลั ก ษณ4 ที่ ดี ข องสถานศึ ก ษาเอกชน และเรงแก2 ไ ข
สภาวการณ4ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
แนวทางการแก2ป=ญหาการขาดแคลนครูควรแก2ด2วยวิธีการที่ไมกอให2เกิดผลเสียตอมาตรฐาน
วิชาชีพและที่สําคัญที่สุดในทุกการเปลี่ยนแปลงต2องทําให2เกิดความสูญเสียตอการศึกษาของผู2เรียนน2อย
ที่สุด จากผลการสังเคราะห4งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกง ซึ่งเป>นสวนหนึ่งของการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคล กรณีศึกษาของ (วาสิตา ฤทธิ์บํารุง, 2548 ; พงศธร ทิมเจริญ, 2549 ;
สมุทัย ทุมก่ํา, 2550 ; พิเชษฐ อมรรัตนวงศ4 และอัจฉรา ค2าข2าว, 2551 ; ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ,
2552 ; พัลลภา เอี่ยมสะอาด, 2552) พบวาองค4กรตางๆ ทั้งตางประเทศและในประเทศทั้งที่เป>น
หนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนอาทิ สํานักงานบริหารจัดการบุคคลสหรัฐอเมริกา บริษัท
ซิสโก2 ซีสเต็มส4 (ประเทศไทย) จํากัด สํานักงานคณะกรรมการข2าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ4 สถาบันพัฒนาข2าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยี แหงประเทศไทย (วว.) กรมราชทั ณฑ4 และบริ ษั ท ทาอากาศยานไทย จํ ากั ด (มหาชน)
บริ ษั ทเครื อซี เ มนต4 ไทย จํ ากั ด (มหาชน) ธนาคารแสตนดาร4 ดชาร4 เ ตอร4 ด (ไทย) จํ า กั ด (มหาชน)
ทีมงานบริการบริษัท ABC จํากัด ฝqายรับประกันบริษัทกรุงเทพประกันภัย จํากัด บริษัทแอดวานซ4
อินโฟร4 เซร4 วิส จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทชิ นคอร4 ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา องค4 กรตางให2
ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลและถือเป>นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสูความสําเร็จ นอกจาก
องค4กรจะมีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตามปกติแล2วองค4กรยังมีการนําระบบการบริหาร

5

จั ดการคนเกงมาประยุ กต4 ใช2 ในการบริ หารจั ดการทรั พยากรบุ คคลในองค4 กรที่ มีผลงานดี เดนเป> นที่
ประจั กษ4 (High-Performance) และเป> น ผู2 ที่ ห นวยงานเห็ น วามี ศั ก ยภาพสู ง (High-Potential)
มีความรู2ความสามารถที่เหนือกวาพนักงานอื่นทั่วไปและมีความพร2อมที่จะรับพัฒนาเป>นกําลังสําคัญ
ขององค4กร ทั้งนี้เพื่อดึงดูดคนเกง ธํารงรักษาคนเกง และจูงใจคนเกง คนดี มีผลงาน ให2คนเกงเหลานี้
ทํางานให2กับองค4กรได2อยางยาวนานและเต็มศักยภาพ เพราะองค4กรตางเห็นความสําคัญและตระหนัก
ถึงการลงทุ นในมนุ ษย4 ไมใชวาจะต2องลงทุ นกั บทุกคนในองค4กรแตต2องทํ ากั บบุ คลากรที่มีศักยภาพ
เพียงพอและพร2อมที่จะได2รับพัฒนา (พัฒนาให2ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา สอดคล2องกับเปOาหมายขององค4กร)
เพื่อให2เกิดความคุ2มคา คุ2มทุน ซึ่งถือวาเป>นการเพิ่มมูลคาให2กับองค4กร (Fitz-enz, 2009) บิดาของการ
วัดผลในเรื่องทุนมนุษย4กลาวไว2วาการลงทุนในมนุษย4ที่สร2างสรรค4คือการเพิ่มมูลคาให2กับทรัพยากร
มนุษย4เพื่ อเป>นการเพิ่มผลงานหรือผลลัพธ4 (Focusing on results) ไมใชเพียงการลดต2นทุ น
(Reduce the costs of the HR Processes) จากผลการศึกษาวิจัยของ (Robert and Michael,
2004: 5) พบวาพนั ก งานที่ เ กงสามารถทํ า งานได2 ผ ลดี ก วาพนั ก งานทั่ ว ไปร2 อ ยละ 40-50 และ
(Robert Kaplan and David, 2006: 104) ยังพบอีกวากวาร2อยละ 80 ของคาเฉลี่ยของมูลคาเพิ่มของ
องค4กรมาจากความสามารถของคนเกง ดังจะเห็นได2วาคนเกงเป>นสิ่งที่มีคุณคาและคุ2มคาตอการลงทุน
แตจําเป>นต2องเอาใจใสดูแลรักษาอยางใกล2ชิด (Mary Jacobsen, cited in Ben Schiller, 2011: 33)
ที่ปรึกษาทางด2านจิตวิทยากลาวไว2วา “Talent people are worth every dime and more”
“คนเกงถือวาเป>นสิ่งที่มีคุณคายิ่ง”ซึ่งคนกลุมนี้ในองค4กรหนึ่งๆ จะมีเพียงร2อยละ 10 ในแตละระดับงาน
เทานั้น (Huseid, Becker and Beatty,อ2างถึงใน พรรัตน4 แสงหาญ, 2010: 80) และจากการศึกษาของ
(Pfeffer, 2007 ; Cascio, 2008 and Beckel, 2009 cited in Kevin Grover, 2011) พบวาการให2
ความสําคัญกับการบริหารจัดการคนเกงขององค4กรสงผลให2มีอัตราการอยูรอดขององค4กรหลังจาก 5 ป
เพิ่มขึ้นร2อยละ 32 และยังพบวาองค4กรที่ให2ความสําคัญกับการบริหารจัดการคนเกงมีอัตราการลาออก
ของพนั กงานลดลงร2 อยละ 40 และการให2 ความสํ าคั ญ กั บการบริ หารจั ดการคนเกงยั งสงผลให2 ผ ล
ประกอบการขององค4กรมียอดขายประจําปเพิ่มขึ้นร2อยละ 54 ซึ่งระบบดังกลาวสงผลให2องค4กรสามารถ
ลดป=ญหาการลาออกของกลุมคนเกงสามารถสรรหา สร2างและพัฒนาคนเกงให2เป>นกําลังสําคัญของ
องค4กรยังผลให2องค4กรประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจซึ่งเป>นการแขงขันกันด2วยคุณภาพคน
สํ า หรั บ โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนสภาวการณ4 ที่ เ ป> น อยู นั บ วาเป> น สิ่ ง ท2 า ทาย
การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในยุคของรัฐบาลนโยบายประชานิยม
สงผลให2โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได2รับผลกระทบอยางมากจากป=ญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
มีการแขงขันกันอยางรุนแรงไมวาจะเป>นการแขงขันกับสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐ แขงขันกันเองจาก
การเป•ดโรงเรียนใหมในบริเวณที่มีโรงเรียนเดิมอยูแล2ว และการแขงขันกับคานิยมการเรียนอุดมศึกษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนอาชี วศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่ผู2 ปกครองมีคาครองชีพที่สู ง
สภาวะราคาที่ ดิ น มี การปรับ ตั ว สู งขึ้ น จากการเจริ ญ เติ บโตของธุ รกิ จ อสังหาริมทรั พย4 การปรั บ ขึ้ น
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ของอัตราดอกเบี้ยทางเงิน และผลกระทบจากด2านกฎหมายและนโยบายของรัฐเชน นโยบายการ
รับเข2าข2าราชการครูระหวางป และนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนข2าราชการปริญญาตรี อีกทั้งมีความ
เสี่ ย งในการถู ก สั่ ง ป• ด กิ จ การอั น เนื่ อ งมากจาก นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษากอเหตุ ท ะเลาะวิ ว าท
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ, 2552) สงผลให2คณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานครตั ด สิ นใจเลิ กกิ จ การไปแล2 ว กวา 16 โรงเรี ย น ในระหวางป พ.ศ.2544-2554
(สถานภาพสถานศึกษา, 2555: ออนไลน4 ) และมีแนวโน2มวาจะมี การเลิ กกิ จ การเพิ่ มขึ้ นอี ก ทั้ งๆ
ที่ผู2กอตั้งมีอุดมการณ4อันแรงกล2าที่จะทุมเท เสียสละ กําลังกาย กําลังใจและกําลังทรัพย4จํานวนมาก
ในการจั ด การศึ ก ษา แตก็ มิ อ าจเป• ด ดํ า เนิ น กิ จ การตอไปได2 ดั ง นั้ น โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครควรให2ความสําคัญกับการบริหารจัดการด2านทรัพยากรบุคคลให2เข2มข2นและจริงจัง
มากยิ่งขึ้น เพราะวาคาใช2จายทั้งหลายที่เกี่ยวข2องกับบุคลากรขององค4กรถือวาเป>นการลงทุน จึงเป>น
หน2 า ที่ ที่ สํ า คั ญ อยางหนึ่ ง ของผู2 บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการสรรหาและพั ฒ นาบุ ค ลากรในองค4 ก ร
ให2มีสมรรถนะการทํางานสูงสุดอันจะกอให2เกิดประสิทธิภาพที่จะสร2างและพัฒนางานให2กับองค4กร
ได2อยางเต็มที่ และกอให2เกิดประสิทธิผลที่งดงามซึ่งหมายถึงผู2เรียนจะเป>นผู2ได2รับประโยชน4สูงสุดจาก
การบริหารจัดการ งานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร บุคลากรหรือคนเกงที่กลาวถึงข2างต2นจะหมายถึงครูคนเกงที่ทําหน2าที่ด2านการ
เรี ย นการสอนและสงเสริ มการเรี ย นรู2 ด2 ว ยวิ ธี การตางๆ ในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ มีผ ลการ
ปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป>นที่ยอมรับของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนตามรายชื่อครูที่ได2รับรางวัล “หนึ่งแสน
ครูดี” ประจําป 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554)
จากความเป>นมาและความสําคัญของป=ญหาดังกลาวข2างต2น ผู2วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
สภาพป=จจุบัน สภาพที่พึงประสงค4 และแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ข2อค2นพบที่ได2จะเป>นข2อมูลปOอนกลับให2ผู2บริหาร ครูและบุคลากร
ได2 พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นให2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
เพื่อสร2างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ4ที่ดีให2กับโรงเรียน เหมาะสมกับบริบทการลงทุนของโรงเรียน
โดยยึ ดประโยชน4 ของผู2เ รีย นเป>น สํา คั ญ อีกทั้งเป> นข2 อมู ล พื้น ฐานที่ สํา คัญ ตอภาครัฐ และหนวยงาน
ต2นสังกัดนําไปใช2ประกอบการพิจารณาในการกําหนดมาตรการ นโยบายในการสนับสนุนการบริหาร
จัด การ และจัด สรรงบประมาณ เพื่ อเป> นแนวทางการแก2 ป=ญ หาสภาวการณ4ขาดแคลนครู เพื่อให2
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่ถือวาเป>นผู2มีสวนรวมจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามที่กําหนดไว2
ในรัฐธรรมนูญได2เป>นกําลังสําคัญในการผลิตกําลังคนด2านอาชีวะ ให2เป>นกําลังคนที่มีคุณภาพ มีปริมาณ
และเหมาะสมกั บ ชวงเวลาในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศให2 เ จริ ญ ก2 า วหน2 า
สมดังเจตจํานงของรัฐตอไป
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คําถามการวิจัย
1. สภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค4ในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครเป>นอยางไร
2. แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ควรเป>นเชนไร
วัตถุประสงค#ในการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพป= จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค4 ใ นการบริ ห ารจั ด การคนเกงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อนํา เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร
ข%อตกลงเบื้องต%นในการวิจัย
เนื่ องจากสถานศึ กษาระดั บ อาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครมี การใช2 คํา หน2 า ชื่ อ
สถานศึกษาที่หลากหลาย เชน “วิทยาลัยเทคโนโลยี” “วิทยาลัยอาชีวศึกษา” และ “โรงเรียน”
สําหรับในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู2วิจัยขอทําข2อตกลงเบื้องต2นวาจะใช2คํานําหน2าชื่อสถานศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครทุกแหงวา “โรงเรียน”
คําจํากัดความที่ใช%ในการวิจัย
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษา โดยกําหนด
จุด มุ งหมาย วิ ธีการศึกษา หลั กสู ต ร ระยะเวลาของการศึ กษา การวั ด และการประเมิน ผลซึ่งเป> น
เงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน ที่เป•ดสอนการศึกษาวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. สังกัด
สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร หมายถึง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีครูได%รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
หมายถึง โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่มีครูได2รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”ประจําป 2554 ของคุรุสภา
สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ผู%บริหาร หมายถึง ผู2อํานวยการ ผู2จัดการหรือ(อาจารย4ใหญ) ซึ่งเป>นผู2ที่ทําหน2าที่ในการ
ดูแ ลรับ ผิด ชอบการบริห ารจัด การในโรงเรีย นอาชีว ศึก ษาเอกชนตามมาตรา 39
แหง
(พระราชบัญ ญัติโรงเรีย นเอกชน พ.ศ.2550, 2554) และรองผู2อํา นวยการ รองผู2จัด การหรือ
(รองอาจารย4ใหญ) ซึ่งเป>นผู2ที่ทําหน2าที่ดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานด2า นบริหารจัด การบุคลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
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ครูคนเก4ง หมายถึง ครูที่ทําหน2าที่ด2านการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู2ด2วยวิธีการ
ตางๆ ในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านดี เ ยี่ ย ม เป> น ที่ ย อมรั บ ของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนตามรายชื่ อครูที่ได2รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจํา ป 2554 ของคุรุสภา
(ประกาศคุรุสภา, 2554)
คุ ณ สมบั ติ ข องคนเก4 ง หมายถึ ง ครู ค นเกงที่ มี ลั ก ษณะเป> น ครู ที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Performance) ในระดับสูงดีเดนเป>นที่ประจักษ4 เป>นครูที่ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได2 (Potential)
เป>นครูที่มีความสามารถในการทํางาน (Competency) เป>นครูที่มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีและเป>นครู
ที่ได2รับการยอมรับ (Acceptability)
ผลการปฏิบัติงาน (Performance) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานสอนของครูในป=จจุบัน
และย2อนหลังประมาณ 3 ป อยูในระดับสูงดีเดนเป>นที่ประจักษ4โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได% (Potential) หมายถึง ศักยภาพของครูที่สามารถพัฒนาได2
เชน ภาวะผู2นํา มีความคิดริเริ่มสร2างสรรค4 กระตือรือร2น มีความสามารถในการจูงใจ และแนะนําผู2อื่น
ความสามารถในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง มีความพร2อมที่จะได2รับการพัฒนาเป>นกําลัง
สําคัญองค4กร รวมทั้งมีความต2องการที่จะประสบความสําเร็จตามเปOาหมายขององค4กรที่ได2กําหนดไว2
ความสามารถในการทํางาน (Competency) หมายถึง ความสามารถในการทํางานของครู
ทั้งด2านทักษะ ความรู2 และพฤติกรรม เชน จรรยาบรรณการอุทิศตนและบุคลิกภาพที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน
ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ทาทีและความคิดของครูที่มีตอวิชาชีพและโรงเรียน
การยอมรับ (Acceptability) หมายถึง ครูที่ได2รับการยอมรับของผู2บริหาร เพื่อนรวมงาน
และนักศึกษา
การบริหารจัดการคนเก4ง หมายถึง การบริหารจัดการครูคนเกงที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม
เป>นที่ต2องการของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนให2อยูทํางานให2กับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได2อยาง
ยาวนานและมีประสิทธิภาพ กอให2เกิดประสิทธิผลตามกระบวนการการบริหารจัดการคนเกง
กระบวนการการบริหารจัดการคนเก4ง หมายถึงขั้นตอนหรือวิธีการบริหารจัดการคนเกง
ซึ่งประกอบไปด2วย การระบุคนเกง (Talent Identification) การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Talent
Recruitment and Selection) การพัฒนาคนเกง (Talent Development) การจายคาตอบแทนและ
การให2รางวัลคนเกง (Talent Reward and Recognition) การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
(Talent Performance Appraisal) และการธํารงรักษาคนเกง (Talent Retention)
การระบุคนเก4ง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการในการกําหนดเกณฑ4การพิจารณาวาใครคือ
คนเกงที่องค4กรต2องการ โดยจะต2องระบุถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของคนเกงที่องค4กรต2องการทั้ง
จากภายในองค4กรและภายนอกองค4กร
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การสรรหาและคัดเลือกคนเก4ง หมายถึง ขั้น ตอนหรือวิธีก ารในการการวิเคราะห4และ
ตัดสิน ใจการที่จ ะคัด เลือกชี้เฉพาะวาใครเป>น คนเกง โดยการพิจ ารณาจากเกณฑ4ที่กํา หนดไว2ใ ห2
เหมาะสมกับงาน ความสามารถของคนเกง และวิธีการสรรหาและคัด เลือกที่ห ลากหลายซึ่งเป>น
เรื่องที่ต2องพิจ ารณาอยางถี่ถ2ว น โดยทํา การสรรหาและคัด เลือกคนเกงทั้งจากภายในองค4กรและ
ภายนอกองค4กร
การพั ฒนาคนเก4 ง หมายถึ ง ขั้ นตอนหรื อวิธี การในการพั ฒนาความสามารถ ผลการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงศักยภาพของพนักงานในองค4กรเพื่อชวยให2คนเกงเหลานี้สามารถปฏิบัติงานได2อยาง
มีป ระสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้น เป>น เต็ มชองวางของความสามารถและทักษะการปฏิ บัติ งานของคนเกง
ที่ขาดหายไป โดยใช2วิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับคนเกงสอดคล2องกับความต2องการขององค4กร
การจ4ายค4าตอบแทนและการให%รางวัลคนเก4ง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการพิจารณาการ
จายคาตอบแทนและให2 ร างวั ล คนเกงในฐานะที่ เ ป> น ทรั พ ยากรที่ มี ค าขององค4 ก ร โดยมี ก ารจาย
ในรูปแบบที่เป>นตัวเงินและไมเป>นตัวเงิน รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่ได2รับอยางเป>นธรรมและเทาเทียม
กันตามผลการปฏิบัติงานและได2รับการยอมรับจากกลุมคนเกงในองค4กร
การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก4ง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการในการวัดผลการ
ปฏิ บั ติ ง านของคนเกงตามรู ป แบบการประเมิ น ขององค4 ก ร เพื่ อ ให2 ท ราบถึ ง ชองวางของ
ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของคนเกงที่ขาดหายไปซึ่งเป>นประโยชน4ในการวางแผนการ
บริหารจัดการคนเกงตอไป
การธํารงรักษาคนเก4ง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการในการให2คนเกงมีความจงรักภักดีและ
อยูกับองค4กรนานที่สุดเทาที่องค4กรต2องการ โดยองค4ประกอบที่สําคัญที่จะทําให2การธํารงรักษาคนเกง
ประสบความสําเร็จจะประกอบด2วย การจายคาตอบแทนและการให2รางวัลคนเกง โอกาสก2าวหน2า
ในหน2าที่การงาน งานที่มีความท2าทายความสามารถ การได2รับการพัฒนา การบริหารที่มีความยืดหยุน
การมีหัวหน2างานที่ดี และความรักความผูกพันที่มีตอองค4กร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู2วิจัยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยของ (Cappelli, 2002 ; Berger
and Berger, 2004 ; ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ, 2552 ; จีระ หงส4ลดารมภ4, 2555) ในการศึกษาแนว
ทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้จึงมี
จุดมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค4 เพื่อนําเสนอเป>นแนวทางการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาตามกระบวนการบริหาร
จัดการคนเกงตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
กระบวนการบริหารจัดการคนเก4ง
(Talent Management Process)
1. การระบุคนเกง (Talent Identification)
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Talent Recruitment
and Selection)
3. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
4. การจายคาตอบแทนและการให2รางวัลคนเกง (Talent
Reward and Recognition)
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (Talent
Performance Appraisal)
6. การธํารงรักษาคนเกง (Talent Retention)

แนวทางการบริหารจัดการ
คนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
GUIDELINES FOR
TALENT MANAGEMENT OF
PRIVATE VOCATIONAL
SCHOOLS IN BANGKOK

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร2 า งความเชื่ อ มั่ น และภาพลั ก ษณ4 ที่ ดี ใ ห2 กั บ โรงเรี ย น เป> น การจู ง ใจคนเกง
และการธํารงรักษาคนเกง ให2อยูทํางานในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได2อยางยาวนาน มีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล ลดป= ญ หาการลาออก เพื่ อ เป> น การแก2 ป= ญ หาสภาวการณ4 ข าดแคลนครู
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ยังประโยชน4ตอการพัฒนา เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพให2
สอดคล2องกับการพัฒนาประเทศ
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงที่จะศึกษาสภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค4 ตามแนวคิดการบริหาร
จัดการคนเกง (Talent Management) เพื่อเป>นแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงในกรุงเทพมหานคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เนื่องจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในระบบมีคณะกรรมการบริหาร อันประกอบไปด2วย
ผู2รับใบอนุญาต ผู2จัดการ ผู2อํานวยการ ผู2แทนผู2ปกครอง ผู2แทนครู และผู2ทรงคุณวุฒิอยางน2อยหนึ่งคน
แตไมเกินสามคนเป>นกรรมการ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู2บริหารจะหมายถึง ผู2อํานวยการ ผู2จัดการ
หรือ(อาจารย4ใหญ) ซึ่งเป>นผู2ที่ทําหน2าที่ในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการในโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนตามมาตรา 39 แหงพระราชบั ญญั ติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และรองผู2 อํานวยการ
รองผู2จัดการหรือ (รองอาจารย4ใหญ) ซึ่งเป>นผู2ที่ทําหน2าที่ดําเนินการดูแลรับผิดชอบงานด2านบริหาร
จัดการบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ประชากรที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่เป•ด
สอนการศึกษาวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. สังกัดสํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชนจํานวน 22 โรงเรียน
กลุมตัวอยางที่ใช2ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจากประชากรทั้งหมดได2มาโดยใช2วิธีการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ที่มีครูได2รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) โดยมีผู2ให2
ข2อมูลที่ใช2ในการวิจัย ประกอบด2วยผู2บริหารและครูต ามรายชื่อครูที่ได2รับรางวัล “หนึ่ งแสนครูดี ”
ประจําป 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) จํานวนทั้งสิ้น 261 คน มีสถานะภาพเป>น
ผู2บริหารสถานศึกษาจํานวน 44 คน และครูจํานวน 217 คน
ประโยชน#ที่คาดว4าจะได%รับ
1. ผู2บริหาร ครูและบุคลากร ได2ทราบถึงสภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค4ของการ
บริหารจัดการคนเกง และใช2เป>นข2อมูลปOอนกลับในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการบริหารจัดการ
คนเกงของโรงเรี ย นให2 มีประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อสร2 า งความเชื่อมั่ น และภาพลั กษณ4 ที่ดีให2 กับ
โรงเรียน โดยยึดประโยชน4ของผู2เรียนเป>นสําคัญ
2. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ได2แนวทางการบริหารจัดการคนเกง และใช2เป>นแนวทาง
ในการวางแผนการบริห ารจัดการ กําหนดกลยุทธ4ในการพัฒนาได2อยางสร2างสรรค4มีประสิทธิภาพ
ได2ประสิทธิผลตรงตามจุดมุงหมาย เพื่อให2เหมาะสมกับบริบทการลงทุนของโรงเรียนโดยยึดประโยชน4
ของผู2เรียนเป>นสําคัญ
3. สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ได2ทราบถึงสภาพป=จจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค4 ร วมทั้ งแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรีย น และใช2 เ ป> น ข2 อมู ล
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พื้นฐานที่สําคัญ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนดเป>นมาตรการในการสนับสนุนการบริหาร
จัดการและนําไปขยายผลให2เกิดประโยชน4ตอโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัดตอไป
4. กระทรวงศึกษาธิการ ได2ทราบถึงสภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค4รวมทั้งแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย น และใช2 เ ป> น ข2 อ มู ล พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า ไปประกอบ
การพิจารณากําหนดเป>น นโยบายในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้
เพื่อให2เกิดประโยชน4สูงสุดตอการจัดการศึกษาของประเทศ
วิธีดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ได2กําหนดขั้นตอนการวิจัยประกอบด2วย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค4ในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู2วิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ผู2วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข2องกับบริหารจัดการคนเกงสังเคราะห4
เป>นกรอบในการสร2างเครื่องมือวิจัย
1.2 ผู2วิจัยสร2างแบบสอบถามแบบตอบสนองคู (Duel-response format) โดยตอนที่ 1 เป>น
แบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เป>นแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ
1.3 ผู2วิ จัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช2 เทคนิ ค IOC ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) จากผู2ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการ
นําไปทดลองใช2 (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรใกล2เคียงกับกลุมตัวอยางจริง
จํานวน 30 คน ได2คาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.989 พบวาอยูในเกณฑ4มาตรฐานที่สามารถยอมรับได2
1.4 ผู2 วิจั ยเก็บ ข2อมูล เชิ งปริมาณโดยการสอบถามผู2 บริ หารและครูโ รงเรี ยนอาชีว ศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีครูได2รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”ประจําป 2554 จํานวน 22 โรงเรียน
โดยสงแบบสอบถามไปจํานวน 261 ฉบับ ได2รับกลับคืนและมีความสมบรูณ4สามารถนํามาใช2วิเคราะห4
ได2จํานวน 212 ฉบับ คิดเป>นร2อยละ 81.23
1.5 ผู2วิจัยวิเคราะห4ข2อมูลตอนที่ 1 ด2วยโปรแกรม SPSS for Windows V.17 โดยใช2สถิติ
เชิงพรรณนาศึกษา ความถี่ (Frequency) ร2อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบ
และวิ เ คราะห4 ข2 อ มู ล ตอนที่ 2 โดยการวิ เ คราะห4 ห าคาเฉลี่ ย (Mean) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D) และนํา คาเฉลี่ย (Mean) มาเทีย บกับ เกณฑ4เ พื่อแปลความหมายจากนั้น ลําดับความสํา คัญ
(Priority setting) โดยใช2สูตร (PNIModified) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความแตกตาง
ของสภาพการปฏิ บั ติ ป= จ จุ บั น และสภาพการปฏิ บั ติ ที่ พึ ง ประสงค4 โดยใช2 ส ถิ ติ (T-Test แบบ
Dependent) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1.6 สรุ ป ผลการวิ เ คราะห4 ข2อมู ล การวิ จั ย ในรู ป แบบของตารางประกอบความเรี ย ง
และนําผลการวิจัยที่ได2เป>นข2อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2
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ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผู2วิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 ผู2วิจัยสร2างแบบสัมภาษณ4โดยพัฒนามาจากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting)
จากผลการวิเคราะห4ข2อมูลที่ได2จากขั้นตอนที่ 1 โดยเลือกข2อที่มีคา PNI Modified สูงสุดสามลําดับแรกใน
แตละประเด็นมาเป>นข2อคําถามในการสัมภาษณ4
2.2 ผู2 วิจั ยตรวจสอบความนาเชื่อถือแบบสั มภาษณ4 โดยอาจารย4 ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ4
ตรวจสอบความถูกต2องและความครอบคลุมประเด็นวิจัย
2.3 ผู2วิจัยเก็บข2อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ4ผู2บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุ ง เทพที่ ผ านเกณฑ4 ใ นการพิ จ ารณาเลื อ กโรงเรี ย นกลุ มตั ว อยางที่ ผู2 วิ จั ย กํ า หนดขึ้ น
จํานวน 16 คน จากโรงเรียนที่เป>นกลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน
2.4 ผู2วิจัยวิเคราะห4บทสัมภาษณ4โดยวิเคราะห4เนื้อหา (Content analysis) จับประเด็น
ตามประเด็นที่ตั้งไว2
2.5 สรุปผลการวิเคราะห4ข2อมูลการวิจัยในลักษณะของแบบความเรียง และนําผลการวิจัย
ที่ได2เป>นข2อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 การรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได2จากการศึกษา ผู2วิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 ผู2 วิ จั ย การนํ าผลการวิ เคราะห4 ข2อมู ลจากการวิ จั ยเชิ งปริ มาณมาผสมผสานกั บผลการ
วิเคราะห4ข2อมูลการจากวิจัยเชิงคุณภาพ
3.2 ผู2วิจัยนําผลการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) เลือกข2อที่มีคา PNI Modified
ต่ํ า สุ ด สามลํ า ดั บ สุ ด ท2 า ยในแตละประเด็ น มาผสมผสานกั บ ผลการวิ เ คราะห4 เ นื้ อ หาที่ ไ ด2 จ ากการ
สัมภาษณ4
3.3 ผู2วิจัยทําการรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครที่ได2จากการศึกษา รางแนวทางฯ ที่ได2นําเสนอในลักษณะของแผนภาพ
3.4 นํารางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ที่ได2ไปใช2ในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4
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ขั้นตอนที่ 4 การหาข2อสรุปรวมแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบตลอดจนให2ข2อเสนอแนะและลงความเห็นพ2องแนวทางที่ได2จาก
การศึกษา ผู2วิจัยดําเนินการดังนี้
4.1 ผู2วิจัยกําหนดคุณสมบัติของผู2ทรงคุณวุฒิ ประกอบด2วย ผู2ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ผู2ทรงคุณวุฒิจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย และผู2 บ ริ ห ารหรื อ ตั ว แทนผู2 บ ริ ห ารของแตละโรงเรี ย นที่ ใ ห2 ก ารสั ม ภาษณ4
ในขั้นตอนที่ 2
4.2 ผู2วิจัยจัดประชุมกลุม (Focus group) ผู2ทรงคุณวุฒิ โดยมีโดยมีผู2ทรงคุณวุฒิเข2ารวม
ประชุมกลุมจํานวน 6 ทาน ในวันศุกร4ที่ 7 ธันวาคม 2555: เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห2องประชุม
ชั้ น 2 ศู น ย4 บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษา อาคารพระมิ่ ง ขวั ญ การศึ ก ษาไทย คณะครุ ศ าสตร4
จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย
4.3 ผู2 วิ จั ย สรุ ป ประเด็ น ความเห็ น รวมแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครและข2อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู2ทรงคุณวุฒิ
4.4 นํ า เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู2วิจัยได2ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอผลการวิจัยเป>น 6 บท ตามลําดับ ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา กลาวถึง ความเป>นมาและความสําคัญของป=ญหา คําถามการวิจัย วัตถุประสงค4
ของการวิ จั ย ข2 อ ตกลงเบื้ องต2 น ในการวิ จั ย คํ า จํ า กั ด ความที่ ใช2 ในการวิ จั ย กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย
ประโยชน4ที่คาดวาจะได2รับ วิธีดําเนินการวิจัย และลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง กลาวถึง ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง
การคัดเลือกผู2ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป 2554 แนวคิด
ทฤษฎี แ ละความหมายของทุ น มนุ ษ ย4 แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข2 อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การคนเกง
และงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย กลาวถึง ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยางที่
ใช2ในการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช2ในการเก็บรวบรวมข2อมูลเชิงปริมาณ การตรวจสอบความ
นาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช2ในการวิจัยเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข2อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห4
ข2อมูลเชิงปริมาณ และประชากรและกลุมตัวอยางที่ใช2ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช2ในการเก็บ
รวบรวมข2อมูลเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช2ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การ
เก็บรวบรวมข2อมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะห4ข2อมูลเชิงคุณภาพ
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห4 กลาวถึง ผลการวิเคราะห4ข2อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิเคราะห4ข2อมูล
เชิ ง คุ ณ ภาพและรางแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
บทที่ 5 ผลการประชุมกลุม (Focus group) ผู2ทรงคุณวุฒิ กลาวถึง ผลการหาข2อสรุปรวมแนว
ทางการบริ หารจั ดการคนเกงของโรงเรีย นอาชี วศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครที่ได2จ ากการจั ด
ประชุมกลุม (Focus group) ผู2ทรงคุณวุฒิ
บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข2อเสนอแนะ กลาวถึง สรุปผลการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจัย ข2อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข2อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช2 และข2อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งตอไป
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร เป#นการศึกษาสภาพป&จจุบันและสภาพที่พึงประสงค)ในการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข-อง
กับการวิจัยในครั้งนี้ผู-วิจัยขอนําเสนอสาระที่สําคัญแบงออกเป#น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ประกาศ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสน
ครูดี” ประจําป8 2554 ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและความหมายของทุนมนุษย) ตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข-องกับการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) และตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวข-อง
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตอนที่ 1 ประกาศสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
เพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป- 2554
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 กําหนดให-คุรุสภาเป#นสภา
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา มีอํา นาจหน-า ที่ ต ามมาตรา ๙ (๕) สนับ สนุ น สงเสริ ม และพั ฒ นา
วิชาชีพตามมาตรฐานวิช าชีพและจรรยาบรรณของวิชาชี พ และมาตรา ๙ (๖) สงเสริม สนับสนุ น
ยกยอง และผดุงเกียรติผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การดําเนินงานของคุรุสภาในสวนที่เกี่ยวกับ
การสงเสริม และสนับสนุนให-ผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกอบด-วยครู ผู-บริหารสถานศึกษา
ผู-บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก)มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และการประพฤติปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และมีการยกยองผดุงเกียรติในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตผู-ประกอบ
วิช าชีพทางการศึ กษาดํ ารงอยู ในวิ ช าชีพจนกระทั่ งเกษี ย ณอายุงานและสํ า หรับ ผู- ประกอบวิช าชี พ
ทางการศึกษาที่มีผลงานและการปฏิบัติตนที่ดีเป#นแบบอยาง เมื่อเสียชีวิตแล-วยังมีการจัดพิมพ)ประวัติ
และผลงานไว-เพื่อให-อนุชนรุนหลังได-ศึกษาการดําเนินงานโครงการ “หนึ่งแสนครูดี” จะให-สถานศึกษา
แตละสังกัดที่กระจายอยูทั่วประเทศได-มีการคัดเลือกกันเองพร-อมเสนอรายละเอียดของเกณฑ)ในการ
คัดเลือกด-วยวิธีการดังกลาว จะทําให-คุรุสภาได-แนวทางที่หลากหลายนํามาใช-ประกอบการพิจารณา
กําหนดเกณฑ)กลางเพื่อให-ได-ผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรยกยองในหลากหลายรูปแบบ
และขยายผลในวงกว- า งตอไป ซึ่ งเป# น การสร- า งแรงจู งใจให- ผู- ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ กษาที่ ยั ง
ไมได-รับการยกยอง จะต-องเรงพัฒนางานและพัฒนาตนเองซึ่งสงผลตอคุณภาพของการศึกษาของ
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ผู-เรียน และการมีครูดีมีคุณภาพเป#นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให-สูงขึ้นสมกับเป#นวิชาชีพชั้นสูง
อยางแท-จริง
วัตถุประสงค1
1. เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
2. เพื่อเสริมสร-างขวัญและกําลังใจให-แกผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีสิทธิไดรับรางวัล
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป# น ผู- มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2. เป#นผู-ดํารงตําแหนงครู ผู-บริหารสถานศึกษา ผู-บริหารการศึกษา หรือศึกษานิเทศก)ที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในหน-าที่นั้น ๆ ตอเนื่องไมน-อยกวา 2 ป8 นับถึงวันที่ออกประกาศ
3. เป#นผู-ไมเคยประพฤติเสื่อมเสียศักดิ์ศรีแหงวิชาชีพ
4. เป#นผู-ไมประพฤติตนเกี่ยวข-องกับอบายมุข หรือเสพสิ่งเสพติดจนขาดสติ หรือแสดง
กิริยาไมสุภาพจนเป#นที่รังเกียจในสังคม
คุณสมบัติเฉพาะ
1. เป#นผู-ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ
2. เป#นแบบอยางที่ดีตอผู-เรียน เพื่อนรวมวิชาชีพ ชุมชน และสังคมทั้งด-านสวนตัวและ
ครอบครัว และ
3. เป#นที่ศรัทธา ยกยอง และยอมรับของผู-เรียน เพื่อนรวมวิชาชีพ ชุมชน และสังคมวาเป#น
ต-นแบบของผู-มีจิตวิญญาณแหงความเป#นครู หรือ
4. เป#นผู-เคยเข-ารวมกิจกรรมตาง ๆ ของคุรุสภา เชน
4.1 เป#นผู-ที่เคยได-รับการยกยองเชิดชูเกียรติจากคุรุสภาให-รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งมา
กอนได-แก รางวัลคุรุสภา รางวัลคุรุสดุดี รางวัลครูผู-สอนดีเดน รางวัลครูภาษาไทยดีเดน รางวัลครูภาษา
ฝรั่งเศสดีเดน ฯลฯ
4.2 เป#นผู-ที่ผานการอบรมหลักสูตรการเสริมสร-างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณของผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
4.3 เป#นผู-เคยเข-ารวมกิจกรรมอื่น ๆ ของคุรุสภา หรือ
5. เป#นผู-เคยได-รับรางวัลจากหนวยงานต-นสังกัดหรือหนวยงานเอกชน โดยเป#นรางวัลที่
เกี่ยวข-องกับการปฏิบัติหน-าที่ในตําแหนงผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
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หลักเกณฑ1การคัดเลือกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”ประจําป- 2554
ประกอบด-วย 3 ด-าน ดังนี้
1. ด-านการครองตน (คุณธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ)
- มีความประพฤติเป#นแบบอยางที่ดีทั้งทางกาย วาจา ใจ
- มีวินัยในตนเอง สํารวม ระวังความประพฤติ ละเว-นจากอบายมุข
- มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ
- มีความซื่อสัตย)สุจริต และจริงใจในการปฏิบัติงาน
- เป#นผู-พัฒนาตนเอง ทันตอเหตุการณ) วิทยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจ และสังคมอยูเสมอ
2. ด-านการครองคน (คุณลักษณะที่ดีตอผู-อื่น และสังคม)
- รักเมตตา และเอาใจใสตอศิษย) ผู-ใต-บังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผู-บังคับบัญชา
- วางตนเป#นกลาง ใจกว-าง ยอมรับฟ&งความคิดเห็นของผู-รวมงาน โดยเห็นประโยชน)
ของสวนรวมเป#นสําคัญ
- รับผิดชอบตอวิชาชีพ และเป#นสมาชิกที่ดีตอองค)กรวิชาชีพ
- มีลักษณะความเป#นผู-นําในการอนุรักษ) พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมภูมิป&ญญา และสิ่งแวดล-อม
3. ด-านการครองงาน (การปฏิบัติงาน)
- มีความสามารถทางวิชาการ มีความรู- ความเข-าใจในสิ่งที่ปฏิบัติอยางแท-จริง
- ใฝ[เรียนรู- ศึกษา ค-นคว-า และติดตามความก-าวหน-าของข-อมูลขาวสาร และข-อมูล
ทางวิชาการนํามาพัฒนางานและพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ
- กระตือรือร-นหาสาเหตุของป&ญหาในงาน และหาแนวทางแก-ไขได-ดีอยูเสมอ
วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู ประกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาเพื่ อ รั บ รางวั ล
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําป- 2554
1. วิธีการคัดเลือก
1.1 ตําแหนงครู
ให- ส ถานศึ ก ษาทุ ก แหงในทุ ก สั ง กั ด ได- แ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สํ า นั ก งานสงเสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กรมสงเสริมการปกครองท-องถิ่น สํานักงานสงเสริมการปกครองท-องถิ่นจังหวัด สํานัก
การศึกษากรุงเทพมหานครสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถาบันการพลศึกษา สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป\ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ) ดําเนินการคัดเลือกครู
ที่อยูในสังกัด
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1.2 ตําแหนงผู-บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก)
1.2.1 ให- ค ณะกรรมการคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาดํ า เนิ น การคั ด เลื อกผู- บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษาและศึ ก ษานิ เ ทศก) สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและคั ด เลื อ ก
ผู-บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
1.2.2 ให- สํ า นั กงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึ กษาเอกชน ดํา เนิ น การคั ด เลื อก
ผู-บริหารสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร
1.2.3 ให- ห นวยงานต- น สั ง กั ด อื่ น ๆดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและ
ศึกษานิเทศก)ในสังกัด
1.3 ตําแหนงผู-บริหารการศึกษา
1.3.1 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ให-สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการคัดเลือกผู-บริหาร
การศึ ก ษา (ตํ า แหนงผู- อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา และผู- อํ า นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต)
- ให-คุรุ สภาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ดําเนินการคัดเลือก ผู-บริหารการศึกษา
(ตํ า แหนงรองผู- อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต 1 และตํ า แหนง
รองผู- อํา นวยการสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เฉพาะจั งหวั ด ที่ มีสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาตั้งอยู)
- ให- คุรุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอื่ น ๆ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อกผู- บ ริ ห ารการศึ กษา
(ตําแหนงรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในแตละเขต)
1.3.2 สั ง กั ด สํ า นั กงานสงเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศั ย
ดําเนินการคั ดเลือกผู-บริหารการศึกษาในสังกัดทั้งนี้ การคั ดเลือกผู-ประกอบวิ ชาชีพทางการศึ กษาทุ ก
ตําแหนง ให-ระบุเหตุผลที่เลือกคุณสมบัติของผู-ได-รับการคัดเลือก พร-อมทั้งผลงานหรือรางวัลที่เคยได-รับ
2. ขั้นตอนการดําเนินการ
เมื่อสถานศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา หรือหนวยงานต-นสังกัด คัดเลือกผู-ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาแล-วให-ดําเนินการ ดังนี้
2.1 สถานศึ กษา บัน ทึ กข-อมู ลผู- ได- รับ การคั ด เลื อกตํ า แหนงครู ในระบบบั น ทึ กข- อมู ล
“หนึ่งแสนครูดี” ในเว็บไซต)ของคุรุสภา และ
2.1.1 ให- ส ถานศึ กษาในสั งกั ด สํ า นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานเสนอ
รายชื่อไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในแตละเขต
2.1.2 ให-สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนเสนอ
รายชื่อไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในแตละเขต ยกเว-นในกรุงเทพมหานครให-เสนอรายชื่อไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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2.1.3 ให- ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด อื่ น ๆ เสนอรายชื่ อ ไปยั ง หนวยงานต- น สั ง กั ด ทั้ ง นี้
ให-สถานศึกษาทุกแหงใช-แบบหนังสือเสนอรายชื่อที่ปรากฏในระบบบันทึกข-อมูล “หนึ่งแสนครูดี”
ในเว็บไซต)ของคุรุสภา
2.2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.1 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด บันทึกข-อมูลผู-ได-รับการคัดเลือก
ในระบบบันทึกข-อมูล “หนึ่งแสนครูดี”ในเว็บไซต)ของคุรุสภา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในตําแหนงผู-บริหารการศึกษา (ตําแหนงรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเขต 1 และตํ า แหนงรองผู- อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา
เฉพาะจังหวัดที่มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งอยู) ผู-บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก)
และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนตําแหนงผู-บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึ ก ษา และให- ป ระกาศรายชื่ อ ผู- ไ ด- รั บ การคั ด เลื อ กตํ า แหนงผู- บ ริ ห ารการศึ ก ษา (ตํ า แหนง
รองผู-อํา นวยการสํ านักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และตํา แหนงรองผู- อํา นวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะจังหวัดที่มีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ตั้งอยู) ผู-บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก) และครูที่ได-รับการคัดเลือกจากสถานศึกษาในคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษา เขต 1
2.2.2 คุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอื่ น ๆ บั น ทึ ก ข- อ มู ล ผู- ไ ด- รั บ การคั ด เลื อ กตํ า แหนง
ผู-บริหารการศึกษา (ตําแหนงรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพื้นที่)
ผู-บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศก) สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตําแหนงผู-บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และให-ประกาศรายชื่อผู-ได-รับ
การคัดเลือกตําแหนง ผู-บริหารการศึกษา (ตําแหนงรองผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ) ผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาศึ ก ษานิ เ ทศก) และครู ที่ ไ ด- รั บ การคั ด เลื อ ก
จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาของตน
2.3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บันทึกข-อมูลผู-ได-รับการคัดเลือกใน
ระบบบันทึกข-อมูล “หนึ่งแสนครูดี” ในเว็บไซต)ของคุรุสภา ตําแหนงผู-บริหารการศึกษา ตําแหนง
ผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู-อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทุกเขตและให-ประกาศรายชื่อผู-ได-รับการคัดเลือกตําแหนงผู-บริหารการศึกษา
2.4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน บันทึกข-อมูลผู-ได-รับการคัดเลือก
ในระบบบันทึกข-อมูล “หนึ่งแสนครูดี” ในเว็บไซต)ของคุรุสภา ตําแหนง ผู-บริหารสถานศึกษาใน
กรุงเทพมหานครและให-ประกาศรายชื่อผู-ได-รับการคัดเลือกตําแหนงครู และผู-บริหารสถานศึกษา
ในกรุงเทพมหานคร
2.5 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยบันทึกข-อมู ล
ผู-ได-รับการคัดเลือกในระบบบันทึกข-อมูล “หนึ่งแสนครูดี” ในเว็บไซต)ของคุรุสภา ตําแหนงผู-บริหาร
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การศึ ก ษา ผู- บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ศึ ก ษานิ เ ทศก) และครู ใ นสั ง กั ด และให- ป ระกาศรายชื่ อ ผู- ไ ด- รั บ
การคัดเลือก ตําแหนงผู-บริหารการศึกษาผู-บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก) และครูในสังกัด
2.6 หนวยงานต- นสั งกั ดอื่ น ๆ บั นทึ กข- อมู ลผู- ได- รั บ การคั ดเลื อกในระบบบั นทึ กข- อมู ล
“หนึ่งแสนครูดี” ในเว็บไซต)ของคุรุสภา ตําแหนงผู-บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก) และครูในสังกัด
และให-ประกาศรายชื่อผู-ได-รับการคัดเลือก ตําแหนงผู-บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก) และครูในสังกัด
กรณีมีการคัดค-านให-เป#นไปตามวิธีการที่กําหนดไว-ในประกาศ แล-วให-เสนอประกาศ
รายชื่อไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2.7 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จัดทํารายชื่อผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได-รับ
การคั ด เลื อ กเสนอคณะกรรมการบริ ห ารโครงการ ฯ เพื่ อ พิ จ ารณารายชื่ อ และนํ า เสนอตอ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพให-ความเห็นชอบ และคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติ จัดทํา
ประกาศรายชื่อของผู-ได-รับการคัดเลือกพร-อมจัดทําเข็มเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” และเกียรติบัตร
ให- แ กคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา หนวยงานต- น สั ง กั ด เพื่ อ จั ด มอบให- แ กผู- ไ ด- รั บ การคั ด เลื อ กเป# น
“หนึ่งแสนครูดี” ในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 ณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหรือหนวยงานต-นสังกัด
ทั้งนี้ การบันทึกข-อมูลของผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได-รับการเสนอชื่อให-เป#นไป
ตามแบบบันทึกข-อมูลของผู-รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ที่กําหนดในประกาศนี้
3. การคัดค-าน
3.1 ให-คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาและหนวยงานต-นสังกัด ประกาศรายชื่อผู-ได-รับการ
คัดเลือกและให-มีการคัดค-านภายใน 10 วันทําการ
3.2 ผู-ที่ประสงค)จะคัดค-านการเสนอชื่อบุคคลใดตามรายชื่อในประกาศ ให-ยื่นคัดค-าน
ภายใน 10 วันทําการ นับแตมีการประกาศรายชื่อ ดังนี้
1) การคัดค-านให-ทําเป#นหนังสือ ระบุเหตุของการคัดค-านยื่นตอคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่การศึกษา หรือ หนวยงานต-นสังกัด
2) ให- คณะกรรมการคุ รุ ส ภาเขตพื้ น ที่ การศึ กษา หรื อหนวยงานต- น สั งกั ด พิ จ ารณา
คําคัดค-านและประกาศผลการพิจารณาให-แล-วเสร็จภายใน 10 วันทําการ
4. สั ด สวนผู- ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กให- ไ ด- รั บ รางวั ล
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําป8 2554 กําหนดให-สถานศึกษาทุกสังกัด หนวยงานต-นสังกัด และคุรุสภาเขต
พื้นที่การศึกษาดําเนินการคัดเลือกผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอัตราสวน 16 % ของจํานวน
ผู-ป ระกอบวิ ชาชี พครู ผู- บ ริห ารสถานศึ กษาผู-บ ริ หารการศึกษา และศึ กษานิเ ทศก) ในสั งกัด ที่ มีสิ ทธิ
ได-รับการพิจารณา ทั้งนี้เศษทศนิยมตั้งแต 0.50 ให-เพิ่มรายชื่อผู-มีสิทธิได-รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ประจําป8 2554 ได-อีก 1 รายชื่อ
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สําหรับงานวิจัยฉบับนี้ผู-วิจัยได-นําทฤษฎีการบริหารจัดการคนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นจาก
คุณสมบัติ หลักเกณฑ) วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการคัดเลือกผู-ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อ
รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป8 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) ที่กลาวมาแล-ว
ข-างต-น ผู-วิจัยถือวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีครูได-รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”
ประจําป8 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) เป#นประชากรและกลุ มตั ว อยางที่ ใ ช- ใ นการ
วิ จั ย ครั้ ง นี้ และถือวาครูตามรายชื่อครูได-รับ “หนึ่งแสนครูดี” ประจําป8 2554 ของคุรุสภา (ประกาศ
คุรุสภา, 2554) ผู-ให-ข-อมูลในการวิจัยครั้งนี้ในฐานะที่เป#นคนเกง ซึ่งจะเกงอยางเดียวไมพอต-องเป#นคน
ดีด-วย กลาวคือไมมีข-อบกพรองที่สําคัญสี่ประการดั่ง (พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ, 2532: 1) ที่มีใจความตอนหนึ่งวา “การที่จะเป#นคนเกง คือมีความเป#นเลิศในด-าน
ตางๆ รอบตัว เชน ในด-านวิชาการ ด-านความคิดริเริ่ม ด-านความกล-าหาญสามารถในการแสดงออก
และด-านความกระตือรือร-นที่จะก-าวหน-า อาจเห็นวาดี แตอาจทําให-เกิดจุดบกพรองตางๆ ขึ้นในตัว
บุคคลไมน-อย ที่สําคัญก็มี ข-อที่หนึ่ง บกพรองในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว-างไกล เพราะใจร-อน
เรงจะทําการให-เสร็จโดยเร็ว เป#นเหตุให-การงานผิดพลาด ขัดข-อง และล-มเหลว ข-อที่สอง บกพรองใน
ความนับถือและเกรงใจผู-อื่น เพราะถือตนวาเป#นเลิศ เป#นเหตุให-เยอหยิ่ง มองข-ามความสําคัญของ
บุคคลอื่น และมักกอความขัดแย-งทําลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหวางกัน ข-อสาม
บกพรองในความมั ธ ยั ส ถ) พ อเหมาะพอดี ใ นการกระทํ า ทั้ ง ปวง เพราะมุ งหน- า แตจะทํ า ตั ว ให- เ ดน
ให-ก-าวหน-า เป#นเหตุให-เห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบ ข-อที่สี่ บกพรองในจริยธรรมและความรู-จักผิดชอบ
ชั่วดี เพราะมุงแตจะแสวงหาประโยชน)เฉพาะตัวให-เพิ่มพูนขึ้น เป#นเหตุให-ทําความผิดและความชั่ว
ทุจริตได-โดยไมรู-สึกสะดุ-งสะเทือน” ซึ่งสอดคล-องกับ (พระราชโอวาทของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี, 2536: 136) ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งวา “ถ-าหากประเทศของเรามีครูที่มี
คุณภาพพร-อม คือเป#นครูที่เกงและเป#นคนดีอยางเพียงพอ เชื่อวาจะชวยให-ประเทศพัฒนาก-าวหน-าไดแนนอน เพราะคนเกงที่เป#นคนดีด-วยเทานั้น จึงจะเป#นกําลังสร-างสรรค)ของบ-านเมืองได-” ดังนั้น
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ เ ป# น ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร โดยคนเกงที่กลาวถึงจะเป#น “ครูคนเกงที่เป#นคนดี”
ตอนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและความหมายของทุนมนุษย1 (Human Capital)
ทรัพยากรบุคคลเป#นทรัพยากรที่มีคาที่สุดและสามารถสร-างผลผลิตจากทรัพยากรอื่นใหเกิ ด ขึ้ น ได- ดั ง นั้ น ความเปลี่ ย นแปลงตางๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น รอบตั ว เราไมวาจะเป# น ด- า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง หรือปรากฏการณ)ทางธรรมชาตินั้ นเกิดจากการกระทําของมนุษย)ทั้งสิ้น การบริหารที่ ดี
ก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จตามวัตถุประสงค)ที่ได-ตั้งไว- ป&จจุบันทรัพยากรมนุษย)ถูกใช-ไปในเชิงพาณิชย)
คนในองค) กรได- รับการปลู กฝ& งให-มีความรู- ความสามารถโดยมีความเชื่ อวา หากองค)กรใดสามารถ
บริหารคนได-ดีที่สุดองค)กรนั้นก็จะเป#นองค)กรที่มีความเป#นเลิศ แนวคิดเกี่ยวกับ “ทุนมนุษย)” หรือ
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(Human Capital) เกิดขึ้นครั้งแรกในป8 ค.ศ.1961 โดยนักเศรษฐศาสตร)ชื่อ Theodore W. Schultz
ได-รับรางวัลโนเบลในป8 ค.ศ.1979 ได-เขียนบทความชื่อ Investment in Human Capital ในวารสาร
ชื่อ American Economic Review โดยในบทความดังกลาวได-ชี้ให-เห็นวาทั้งความรู-และทักษะ
ของคนนั้นคือรูปแบบของทุนอยางหนึ่งซึ่งจะต-องมีการพิจารณาอยางรอบคอบในการลงทุนกับมนุษย)
สําหรับในเมืองไทยนั้นได-นําคําวา Human Capital มาใช-เป#นครั้งแรกเมื่อป8 พ.ศ. 2544
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550) ได-ให-อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับ “ทุนมนุษย)” ไว-วา “คน”
หรือ “มนุษย)” ในยุคใหมที่มองวาคนเป#นทรัพย)สินหรือสินทรัพย) (Assets) ที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ทุกองค) กรเป# น ทรัพย) สิ น ที่ มีคาแตมี คุณสมบั ติ บางอยางที่ แตกตางจากทรั พย) สิ น อื่น โดยได- อธิ บ าย
ในเรื่องของทุนมนุษย)ไว-ดังรายละเอียดตอไปนี้
คุณสมบัติและความหมายของทุนมนุษย1
1. เป#นทรัพย)สินที่จับต-องไมได- (Intangible) โดยทั่วไปจะมีการแบงทรัพย)สินออกเป#น
สองประเภทใหญๆ คือ ทรัพย)สินที่จับต-องได- (Tangible Asset) เชน รถยนต) บ-าน เครื่องจักร เครื่อง
คอมพิวเตอร) ฯลฯ และทรัพย)สินที่จับต-องไมได- (Intangible Asset) เชน คาความนิยมในการค-า
(Goodwill) ภาพลักษณ)ชื่อเสียง (Image) ความเชื่อขององค)กร ฯลฯ หรือแม-แตมนุษย)ก็ถือวาเป#นทรัพย)สิน
ที่จับต-องไมได-เชนเดียวกัน เหตุผลเพราะวาในแตละคนนั้นจะประกอบไปด-วยความรู- (Knowledge)
ทักษะหรือความชํานาญ (Skills) ความสามรถ (Abilities) ตลอดจนประสบการณ) (Experiences)
ที่ไมรู-วาจะจับต-องหรือนับกันอยางไร
“คน” จึงเป#นทรัพย)สินที่จับต-องได-ยาก ประเด็นสําคัญอยูที่วาผู-บริหารหรือผู-มีอํานาจ
ตัดสินใจและจะมีความสามารถ “ตีมูลคา” หรือ “ตีราคา” ของทรัพย)สินที่เรียกวา “คน” ได-ดีขนาด
ไหนซึ่งการ “ตีมูลคา” หรือ “ตีราคา” ของทรัพยากรมนุษย)ในองค)กรที่ผิดพลาดยอมมีผลกระทบทําใหองค)กรเสียโอกาสในการสร-างรายได-ไปด-วยเพราะคนทุกคนมี “คุณคา” และเป#นทรัพย)สินที่จับต-อง
หรือวัดได-ยากเรื่องนี้จึงเป#นโจทย)ที่ท-าทายความสามารถในการอานคนหรือตีคุณคาของคนในองค)กร
สําหรับผู-บริหารและผู-ดูแลด-านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2. ไมมีคาเสื่อมเหมือนทรัพย)สินอื่น ทรัพย)สินที่จับต-องได- (Tangible Asset) เชน รถยนต)
บ-าน เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร) ฯลฯ เมื่อนํามาใช-ในการทํางานนั้นเรามักจะต-องมีการคิดคา
เสื่ อ มราคาทุ ก ป8 เ พราะเป# น ทรั พ ย) สิ น ที่ มี เ สื่ อ มคาลงตามระยะเวลาที่ ผ านไปนั่ น เอง แต “คน”
เป#นทรัพย)สินที่ไมมีการเสื่อมคาลงตามระยะเวลาเหมือนทรัพย)สินอื่นเพราะ “คน” จะมีมูลคาเพิ่มมาก
ขึ้นตามระยะเวลาที่ผ านไป ยิ่ งนานวั น นานเดือน นานป8 ก็ จะพบวาคนจะมี ทั้งความรู- ประสบการณ)
ความสามารถที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. สร-าง “มูลคาเพิ่ม” ได-เสมอ เครื่องมือเครื่องใช- เครื่องจักร หรือทรัพย)สินอื่นๆ นั้นเมื่อ
ซื้อมาใช-งานก็จะทํางานไปตามกําลังความสามารถหรือคุณสมบัติที่มีอยูแต “คน” เป#นทรัพย)สินที่ไมได-
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มี การทํ างานแบบเครื่ องจั กรองค) กรสามารถจะพั ฒนาคนให- มี “มูล คาเพิ ่ม ” ได- เสมอ กลาวคื อมี
ความสามารถในการรับผิดชอบงานได-มากกวาที่เป#นอยู
ความแตกตGางระหวGาง “ทรัพยากรมนุษย1” กับ “ทุนมนุษย1”
“ทุนมนุษย)” มีมุมมองในแงที่วา มนุษย)แตละคนจะเป#นทรัพยากรที่มีคามากหรือน-อย
ขนาดไหนจะขึ้นอยูที่ “ทุน” ที่สะสมหรือสั่งสมมาอยูในตัวบุคคลไมวาจะเป#นความรู- ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ)ตางๆ ที่สั่งสมมา ต-องยอมรับวาสิ่งตางๆ ที่สะสมมาเป#น “ทุน” เป#นตัวบุคคล
เหลานี้มีหลากหลายมิติและมีความแตกตางกันและยากที่จะบอกได-วาใครจะมีทุนของแตละคนที่จะดี
หรือเลวกวากันซึ่งแตกตางจากคําวา “ทรัพยากรมนุษย)” ที่มักจะมองคนในภาพรวมเป#นหมูคณะ
หรือเป#นกลุมมากกวาป&จเจกบุคคล
จากคุณสมบัติของทุนมนุษย)ที่กลาวมาแล-ว สามารถสรุปความแตกตางระหวาง “ทุนมนุษย)”
กับ “ทรัพยากรมนุษย)” ได-วา “ทุนมนุษย)” เป#นทุนที่สั่งสมมาเป#นตัวบุคคลให-มองในรูปของป&จเจก
บุคคลที่มีความหลากหลายมิติและมีความแตกตางกัน สวน “ทรัพยากรมนุษย)” จะเป#นภาพรวมเป#น
หมูคณะหรือเป#นกลุมองค)กร
สGวนประกอบของ “ทุนมนุษย1”
“มนุษย)” หรือ “คน” ทุกคนยอมมีความแตกตางกัน ซึ่งเป#นไปตามทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง
(Iceberg Theory) ก็จะแบงความเป#นตัวคนออกเป#น 2 สวนใหญๆ คือ
สวนที่เป#นบุคลิกภาพภายนอก เป#นสิ่งที่เห็นกันได-ทั่วๆ ไป เชน สูง ต่ํา ดํา ขาว อ-วน ผอม
ผู-หญิง ผู-ชาย ฯลฯ ซึ่งสวนนี้จะเป#นสวนที่คนทั่วไปมองเห็นได- เป#นสวนที่อยูพ-นผิวน้ําซึ่งมีอยูเพียง
ร-อยละที่ 10 ของภูเขาน้ําแข็งทั้งก-อน
สวนที่ เ ป# น คุ ณ ลั ก ษณะภายใน เป# น สิ่ ง ที่ ค นทั่ ว ๆ ไปมองเห็ น ได- ย าก ซึ่ ง ประกอบด- ว ย
ความเชื่อ คานิ ยม ทัศนคติ วิ ธี คิด กรอบความคิ ด แรงจูงใจ ฯลฯ ที่แตกตางกั นไป เป# นสวนที่ จ ม
อยูใต-น้ําที่มีอยูถึงร-อยละ 90 ของภูเขาน้ําแข็ง โดยคุณลักษณะภายในของแตละคนนี้จะถูกสั่งสม ได-รับ
การสั่ ง สอนเลี้ ย งดู จากการศึ ก ษาเลาเรี ย น จากประสบการณ) ฯลฯ จนอยู ในตั ว ของคนทุ ก คน
และแตละคนจะตอบสนองตอสิ่งเร-าภายนอกหรือตัดสินใจทําอะไรจนเป#นพฤติกรรมให-คนภายนอก
เห็นได-นั้นก็ล-วนสะท-อนมาจากคุณลักษณะภายในนั่นเอง
ทุนมนุษย)จะประกอบไปด-วย สวนตางๆ ดังนี้
1. คุณสมบัติหรือ สมรรถนะความสามารถ หรือที่เรียกกันวา Competency ซึ่งประกอบ
ไปด-วยความรู- (Knowledge) ในเรื่องตางๆ ไมวาจะเป#นความรอบรู-ในเรื่องงานที่รับผิดชอบอยู ความรูรอบตัว ความรู-ในเรื่องที่ตนเองสนใจ ที่จะเกิดจากการศึกษา การอาน การฟ&ง การพูดคุย การดูหนัง
ฟ&งเพลง ฟ&งสารคดี ฟ&งขาว ฯลฯ
ทักษะ (Skills) หรื อความชํ านาญที่ เ กิด จากการฝ~กฝนจนมี ความชํา นาญเชี่ ย วชาญ
ในเรื่องตางๆ ในเชิงการปฏิบัติที่จะสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตางๆ ที่คนๆ นั้นมีทักษะหรื อ
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มีความชํานาญได-อยางคลองแคลวนั่นเอง เชน พอครัวที่มีความชํานาญในการปรุงอาหารที่ตนเองถนัด
หรือทําบอยๆ จนเป#นที่ถูกอกถูกใจของลูกค-า เป#นต-น
คุณลักษณะสวนบุคคลหรืออุปนิสัยสวนลึกของบุคคล (Traits) ที่ประกอบด-วย แรงจูงใจ
ทัศนคติ ความเชื่อ ความมุงมัน ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย) จริยธรรม ฯลฯ สิ่งเหลานี้คอนข-าง
จะเป#นเรื่องนามธรรมที่จับต-องหรือวัดได-ยาก
2. พฤติกรรม (Behavior) เป#นสวนที่สะท-อนมาจากคุณสมบัติหรือสมรรถนะเป#นสิ่งที่
ทําให-บุคคลภายนอกมองเห็นได-ในพฤติกรรมบางสวน และพฤติกรรมบางสวนก็อาจจะซอนเร-นไวจนทําในคนภายนอกที่ไมสนิทกันดีพอมองไมเห็น
3. เวลา (Time) เป#นสวนอีกองค)ประกอบหนึ่งของทุนมนุษย)ที่หลายคนอาจมองข-ามไป
คือ คนต-องอาศัยเวลาในการสร-างสมคุณสมบัติหรือสมมรรถนะ (Competency) ซึ่งบางคนอาจจะ
สร-างหรือขวนขวายได-เร็ว ซึ่งไมวาการสร-างคุณสมบัติหรือสมรรถนะความสามารถของแตละคนจะเร็ว
หรือช-าจะขึ้นอยูกับองค)ประกอบเรื่อง อุปนิสัยสวนลึก (Traits) ในตัวบุคคลอีกด-วย
ทุนมนุษย1 (Human Capital) สูG ทุนทางปHญญา (Intellectual Capital) คนแตละคน
เมื่อได-รับการพัฒนามาเป#นลําดับก็จะเกิดการสะสมองค)ความรู-ด-านตางๆ ที่เราเรียกกันวา “ทุนมนุษย)”
อยางไรที่ได-กลาวมาแล-วเมื่อถึงจุดหนึ่งคนก็จะสามารถคิดหรือสร-าง องค)ความรู-ใหมขึ้นมาได-เองและ
เกิดเป#น “ทุนป&ญญา” (Intellectual Capital) ของตัวเองและก็ถือได-วาเป#นทุนทางป&ญญาขององค)กร
ด-วยเชนเดียวกัน เพราะคนๆ นั้นเป#นพนักงานขององค)กร ดังภาพที่ 2
จากทุนมนุษย์ (Human Capital) สู่ ทุนทางปั ญญา (Intellectual Capital)
- เกิดเป็ นทุนปั ญญา
- รู้ แจ้ งเห็นจริ ง
- เป็ นผู้เชียวชาญทีหาตัวจับยาก
ได้ รับการพัฒนา/ พัฒนาตนเอง

ทุนทางปั ญญา

- ความรู้/ความเข้ าใจ
- สามารถต่อยอดในการ
ทํางาน/แก้ ปัญหาต่างๆ
- คิดวิเคราะห์/สังเคราะห์
- หาความสัมพันธ์
- ประมวลผล
- Competency
- พฤติกรรม/เวลา
- ข้ อมูลข่าวสาร

ได้ รับการพัฒนา/ พัฒนาตนเอง

ได้ รับการพัฒนา/ พัฒนาตนเอง
ทุนมนุ2ษย์จากทุนมนุษย์สท
ภาพที
ู่ นุ ทางปั ญญา
ทีมา2:ธํจากทุ
ารงศันกมนุ
ดิ( ษคงคา
สดิ(.(2550:
ภาพที
ย์สทู่ นสวั
ุ ทางปั
ญญา 39)

ทีมา : ธํารงศักดิ( คงคา สวัสดิ(. (2550: 39)
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ภาพข-างต-นนี้แตละกรอบนั้นจําเป#นจะต-องมีการพัฒนาทุนมนุษย)ทั้งทางฝ&€งขององค)กรที่
จะต-องเห็นความสําคัญในการพัฒนาตัวคนในองค)กร และตัวคนในองค)ก็จะเห็นความสําคัญในการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน นี่คือ ศักยภาพของ “ทุนมนุษย)” ที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
สําหรับ การแขงขัน ในป&จ จุบัน และในอนาคต วาองค)กรไหนจะพัฒ นา/ สร- าง/ ธํ ารงรั กษา และใชทุนมนุษย)ที่มีทุนทางป&ญญาอยูในตัวของแตละคนให-เกิดความคุ-มคาตอองค)กรได-ดีกวากัน
สําหรับในบริบททางการศึกษาซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ผู-วิจัยได-นําทฤษฎีการบริหารจัดการคนเกง
มาประยุกต)ใช- ดังนั้นจากแนวคิดทุนมนุษย)ที่กลาวมาแล-วข-างต-นเป#นการให-ความสําคัญกับทุนที่อยูใน
ตัวมนุษย)และถือวาเป#นผู-ที่มี “ทุนป&ญญา” ในตัวเอง โดยผู-ที่มีทุนป&ญญาอยูในตัวเองดังกลาวจะ
หมายถึง“คนเกง” และคําจํากัดความคําวา “คนเกง” ที่ใช-ในงานวิจัยฉบับนี้จะหมายถึง ครูคนเกงที่
ทําหน-าที่ด-านการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู-ด-วยวิธีการตางๆ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป#นที่ยอมรับของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนตามรายชื่อครูที่ได-รับรางวัล
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําป8 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) ซึ่งถือวาเป#นทุนทางป&ญญาที่
สําคัญขององค)กรอีกทั้งเป#นผู-ที่ทําหน-าที่ถายทอดทุนป&ญญาที่มีไปสูผู-เรียนในฐานะที่ประกอบวิชาชีพ
“ครู” โดยเชื่อวาครูคนเกงเหลานี้จะเป#นกําลังสําคัญในการสร-างสรรค)พัฒนาประเทศให-ก-าวหน-าไดตอนที่ 3 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกGง (Talent Management)
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกGง
การบริหารจัดการคนเกงที่กําลังแพรหลายทุกวันนี้ ปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแตปลายป8 1990s
เมื่อ McKinsey and Company ได-เขียนบทความเรื่อง The War for Talent (Michaels and
Beth, 2001) ซึ่งเป#นบทความที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกงในองค)กรที่ประสบความสําเร็จ แสดงถึง
ความสามารถในการแขงขัน พัฒนาและปรับปรุงพนักงานคนเกง สําหรับในประเทศอังกฤษสถาบัน
Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) (Clarke and Winkler, 2006)
พบวา กวาร-อยละ 90 เชื่อวาคนเกงเป#นสวนที่สําคัญที่สุดของผลการปฏิบัติงานในองค)กรและในสหรัฐ
อมริกาผลการสํารวจของ Institute of Management and Administration (IOMA) เกือบ
หนึ่งในสามพูดถึงการบริหารจัดการคนเกงวาเป#นสวนหนึ่งของ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย)
(Sandler, 2006) กลาวถึงการบริหารจัดการคนเกงเป#นโครงการที่เข-าถึงความสามารถหลัก ในทักษะ
ความรู-ความสามารถของกลุมคนเกง (Martin and Hetrick, 2006) ให-เหตุผลวาการบริหารจัดการ
คนเกงเป# น การบริ ห ารที่ เ ข- า ถึ ง การพั ฒ นา คุ ณ คาในมุ ม มอง เศรษฐศาสตร) “มู ล คาของคนเกง”
“the value of outstanding talent” เป#นการบริหารจัดการที่เข-าถึงกลุมคนที่มีความสําคัญที่สุด
ในองค)กร (Towers Perrin, 2004) กลาววาการบริหารจัดการคนเกง “เป#นการตัดเสื้อให-กับองค)กร
แตละองค)กร” “talent be tailored to individual organizations”
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สวน (Blass, 2009) กลาววาการบริหารจัดการคนเกงเป#นสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางกลยุทธ)
การวางแผนสืบทอดตําแหนงและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย)โดยมีพื้นฐานของกลยุทธ)ในการ
รับสมัครและกลยุทธ)ในการรักษา และกลยุทธ)ในการจายคาตอบแทน ดังภาพที่ 3
Strategy
กลยุทธ)
Retention
การรักษา

Succession Planning
แผนสืบทอดตําแหนง

TM
การบริหาร
จัดการ

Recruitment
รับคนใหม

Development
การพัฒนา

HRM
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์

ภาพที 3 พื Yนฐานแนวคิดการบริ หารจัดการคนเก่ง
ทีมา: Blass, (2009: 22)
จากการศึกษาของ (Robert and Michael, 2004: 5) พบวาพนักงานที่เกงสามารถ
ทํางานได-ผลดีกวาพนักงานทั่วไปร-อยละ 40 - 50 และ (Robert and David, 2006: 104) ยังพบอีกวา
กวาร-อยละ 80 ของคาเฉลี่ยของมูลคาเพิ่มขององค)กรมาจากความสามารถของคนเกง ดังจะเห็นได-วา
คนเกงเป# น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ คาและคุ- ม คาตอการลงทุ น แตจํ า เป# น ต- อ งเอาใจใสดู แ ลรั ก ษาอยางใกล- ชิ ด
(Mary Jacobsen, cited in Ben Schiller, 2011: 33) ที่ปรึกษาทางด-านจิตวิทยากลาวไว-วา
“Talent people are worth every dime and more” “คนเกงถือวาเป#นสิ่งที่มีคุณคายิ่ง” และจาก
การศึกษาของ (Pfeffer, 2007 ; Cascio, 2008 and Beckel, 2009 cited in Kevin Grover, 2011)
พบวาการให-ค วามสํ า คัญ กับ การบริห ารจั ด การคนเกงขององค) ก รสงผลให- มี อั ต ราการอยู รอด
ขององค)กรหลังจาก 5 ป8 เพิ่มขึ้นร-อยละ 32 และยังพบวา องค)กรที่ให-ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการคนเกงมีอัตราการลาออกของพนักงานลดลงร-อยละ 40 และการให-ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการคนเกงยังสงผลให-ผลประกอบการขององค)กรมี ยอดขายประจําป8เพิ่มขึ้ นร- อยละ 54 และจาก
การศึกษาของ (Robert, and Others cited in Goldsmith and Carter, 2010: 89) พบวา
บริษัท Ecolab ให-ความสําคัญกับการพัฒนาคนเกงและถือวาเป#นเสาหลักในการคลับเคลื่อนธุรกิจของ
บริษัทซึ่งเป#นสวนสําคัญที่ทําให-บริษัทเติบโตและประสบความสําเร็จ
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สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นเพื่อให-โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนดําเนินงานได-อยางมีประสิทธิภาพและ
มี ป ระสิ ทธิ ผ ล เกิ ด วั ต กรรมใหมๆ ขึ้ น ในองค) กร สามารถลดอั ต ราการสู ญ เสี ย บุ คลากรที่ มี ความรูความสามารถและประสบการณ) การบริ ห ารคนเกงจึ งเป# น แนวคิ ด ที่ สํ า คั ญ ที่ จ ะชวยให- โ รงเรี ย น
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนมี ค วามพร- อ มตอการเปลี่ ย นแปลงตางๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ องค) ก รในอนาคต
อันนําไปสูความได-เปรียบในการแขงขันที่แข็งแกรงและยั่งยืนโดยยึดประโยชน)ของผู-เรียนเป#นสําคัญ
ซึ่งเป#นหน-าที่ที่สําคัญอยางหนึ่งของผู-บริหารสถานศึกษา
2. ความแตกตGางของ การบริหารจัดการคนเกGงกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย1
จากการศึกษาการบริหารจัดการคนเกงและการบริหารจัดการทรัพย)กรมมนุษย)ที่มีนักการ
ศึกษาได-ทํา การศึกษาไว- พบวามีนักการศึก ษาสวนหนึ่งให-มุมมองการบริห ารจัด การคนเกงไว-ว า
(Adamsky, 2003) เป#นเพียงการเปลี่ยนชื่อใหมของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย) หรือเป#นเพียง
การเปลี่ยนภาชนะใหมของความคิดตามชื่อใหม “old wine in new bottle” ซึ่งสอดคล-องกับ
(Lewis and Heckman, 2006 ; Chuai, 2008 ) ที่กลาววาโดยพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกงไม
แตกตางจากการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย) เป#นเพียงแคเปลี่ยนชื่อใหมของการบริหารเพื่อแสดง
ให-เห็นวาเป#นการบริหารจัดการที่ทันสมัย เหมือนในกรณีที่มีการเปลี่ยนจากการบริหารงานบุคคลมา
เป#นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย)
ในทางตรงกันข-าม (Duttagupta, 2005 ; CIPD, 2007b ; Chuai, Preece, and Iles, 2008)
ให- เ หตุ ผ ลวาการบริ ห ารจั ด การคนเกงมี บ างอยางที่ เ ป# น พื้ น ฐานที่ แตกตางจากการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย) และไมใชเป#นเพียงการเปลี่ยนชื่อตามสมัยนิยม ซึ่งสอดคล-องกับ (Moran, 2005)
กลาวถึงวาการบริหารจัดการคนเกงไมใชสิ่งที่เป#นแฟชั่นในยุคของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย)
เพราะเป#นการบริหารที่มีสําคัญมากที่ทําให-ธุรกิจประสบความสําเร็จ “TM is a lot more than yet
another HR process ; the talent mindset is not just another HR fad” เป#นความเชื่อใน
พฤติกรรมคนเกงซึ่ง (Michaels, Jones and Axelrod, 2001: 54) ได-เปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องการบริหารงานบุคคลแบบดังเดิมไว-วา ไมมีความชัดเจนในการบริหารคนให-เป#นสินทรัพย)ที่สําคัญ
ที่สุดขององค)กร ฝ[ ายทรัพยากรบุคคลเทานั้นที่ มีความรั บผิด ชอบในการบริ หารคน มีการวางแผน
ทดแทนกําลังคนเพียง 1 ครั้งตอป8 ดูแลคนเทาที่มีอยูในองค)กร สวนแนวคิดใหมจะเชื่อมั่นอยาง
แรงกล-าวาคนที่เกงจะทําให-ผลการดําเนินงานที่ดีกวา ผู-จัดการทุกคนมีภาระผูกพันในการเพิ่มกลุมคน
เกงในองค)กร การจัดการพนักงานที่มีศักยภาพเป#นสวนสําคัญของการทําธุรกิจ และต-องกล-าที่จะทํา
อะไรเพื่อสร-างกลุมคนที่มีความสามารถ ซึ่งมุมมองดังกลาวได-นําไปสูแนวคิดในการบริหารจัดการคน
เกง (Talent Management) ในยุคป&จจุบัน โดยกลุมคนเกงในองค)กรหนึ่งๆ จะมีเพียงร-อยละ 10
ในแตละระดับงานเทานั้น (Huseid, Becker and Beatty, อ-างถึงใน พรรัตน) แสงหาญ, 2010: 80)

29

สํ า หรั บในบริ บททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ยได- นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ดการ
คนเกงมาประยุกต)ใช- เห็นวาการบริหารจัดการคนเกงเป#นสวนหนึ่งของการผสมผสานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย)ที่มีสําคัญมากที่ทําให-การดําเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครประสบความสําเร็จเพราะเชื่อวาครูคนเกงเหลานี้จะเป#นกําลังสําคัญในการสร-างสรรค)
พัฒนาประเทศให-ก-าวหน-าได- ซึ่งการบริหารจัดการคนเกงจะประกอบไปด-วย การระบุคนเกง (Talent
Identification) การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Talent Recruitment and Selection) การพัฒนา
คนเกง (Talent Development) การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward and
Recognition) การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (Talent Performance Appraisal) และการ
รักษาคนเกง (Talent Retention) โดยจะใช-เครื่องมือเชนเดียวกันกับการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย)แตเน-นไปที่กลุมของคนเกง
3. ความหมายของคนเกGง
จากการศึกษาคุณลักษณะของคนเกง ที่มีนักการศึกษาได-ทําการศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการคนเกงโดยมีการศึกษาวิจัยและพิจารณาถึงคุณลักษณะของคนเกงไว-ในหลากหลายรูปแบบวา
ใครคือคนเกงที่องค)กรควรให-ความสําคัญ ซึ่งมีผู-ให-ความหมายของคนเกงไว-ดังนี้
Lunn (1992: 25) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent หมายถึง บุคคล
ที่สร-า งผลการปฏิ บัติงานได-อยางสมบรูณ)แบบ ซึ่งเป#นผลมาจากพฤติ กรรมและเป#นความสามารถ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยไมผานความพยายามแตอยางใด
Williams (2000: 35) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent หมายถึง
บุคคลที่แสดงให-เห็นพรสวรรค)อันยอดเยี่ยมและสามารถกระทําอยางใดอยางหนึ่งให-บรรลุเป‹าหมาย
อยางเหนื อ ความคาดหมายขึ้ น อยู กั บ สถานการณ) ห รื อ เป# น ผู- เ ชี่ ย วชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ ง
ซึ่งสอดคล-องกับ ความสามารถ และทํ ากระสิ่ งนั้น ๆ อยางกระตื อรือร-น และสามารถเปลี่ ยนแปลง
โยกย-ายไดAxelrod and others (2001: xii) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent
หมายถึง บุคคลที่มีแนวคิดในเชิงกลยุทธ) มีภาวะความเป#นผู-นํา สามารถควบคุมอารมณ)ได-ดี มีทักษะ
การสื่ อสารที่ดี รวมถึ งมี ความสามารถในการสร- า งแรงดึงดูด และสร- างแรงบั นดาลใจให-แกผู- อื่น ไดตลอดจนมีความสามารถในการสร-างผลงานตามที่องค)กรต-องการไดMichaelset and Others (2001: xiii) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ
Talent หมายถึ ง บุ คคลที่ ส ามารถชวยให- อ งค) ก รบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ และกระตุ- น ให- บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ
มีลักษณะที่สอดคล-องกับกลยุทธ)ขององค)กร มีทักษะความเป#นผู-นํา มีความสามารถในการควบคุม
อารมณ) มีทักษะการสื่อสาร และมีพรสวรรค)ในการสร-างแรงจูงใจและเป#นแรงบันดาลใจให-คนเกง
คนอื่ น ๆ มี สั ญ ชาตญาณของนั กลงทุ น ความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ หน- า ที่ และพรสวรรค) ที่ส นั บ สนุ น
การสร-างผลลัพธ)
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Tulgan (2001) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent หมายถึง บุคคล
ที่องค)กรรู-วาเป#นบุคคลที่มีคุณคาตอองค)กร
Abbey and Robertson (2003: 61) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ
Talent หมายถึง บุคคลที่ได-รับการคาดหวังวามีผลการปฏิบัติการที่ดีทั้งในป&จจุบันและในอนาคต
โดยอาศัยความคิดสร-างสรรค)ของตนไปประยุกต)ใช- อีกทั้งต-องการที่เติบโตในวันข-างหน-าไมวาจะได-รับ
การสนับสนุนจากองค)กรหรือไมก็ตาม
David Sears (2003: 1) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent หมายถึง
บุคคลที่มีจิตสํานึกของความปรารถนาที่ต-องการจะประสบความสําเร็จในหน-าที่การงานมักจะแสดงใหเห็นวาตนมีทักษะและความสามารถในการทํางานที่ได-รับมอบหมาย
Subir Chowdhury (2002: 35-36) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent
หมายถึง บุคคลที่เป#นที่มีความคิดสร-างสรรค) (Creator) คิดนอกกรอบ (A rule breaker) ริเริ่มการ
เปลี่ยนแปลง (A change initiator) และสรรสร-างความรู- (A knowledge generator)
Berger and Berger (2004: 4) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา“คนเกง” หรือ Talent
หมายถึ ง บุ ค คลที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ในการทํ า งานคื อ บรรลุ ต ามเป‹ า หมายที่ ว างไว- ทั้ ง ยั ง สร- า ง
แรงบันดาลใจให-ผู-อื่นสร-างผลงานได-ดีเชนเดียวกัน คนเกงยังเป#นบุคคลที่มีความสามารถหลักและมี
คานิยมตรงตามที่องค)กรต-องการ ทั้งนี้เรียกกันวา “Super keeper”
ศูนย์นักบริ หารระดับสูงสํ านักงาน ก.พ. (2547: 1) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา
“คนเกง” หรือ Talent หมายถึง ข-าราชการผู-มีผลสัมฤทธิ์สูง คือเป#นผู-ที่มีผลงานดีเดนเป#นที่ประจักษ)
(High-Performance) และเป#นบุคคลที่หนวยงานเห็นวามีศักยภาพสูง (High-Potential) มีความ
พร-อมที่จะได-รับการพัฒนาเป#นกําลังสําคัญของหนวยงานในภาคราชการตอไป
ฐิติพร ชมภูคํา (2548: 3) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง”หรือ Talent หมายถึง
บุ ค คลที่ มี ค วามสามารถเป# น พิ เ ศษ เป# น บุ ค คลที่ มี ผ ลการทํ า งานโดดเดนเหนื อ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง อาจ
มีลั กษณะที่ แตกตางกั น ไปในแตละองค) กรโดยขึ้ น อยู กั บลั กษณะงาน ลั กษณะของธุร กิ จ นโยบาย
วัฒนธรรมองค)กร และกลยุทธ)ขององค)กร วาต-องการเดินไปในทิศทางใด
วาสิตา ฤทธิ์บํารุง (2548: 9) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent
หมายถึง บุคคลที่ต-องคุณสมบัติ 2 ประการ ประการแรกคือ ต-องเป#นบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานอยู
ในระดับสูง (High-Performance) คือ มีบุคลิกลักษณะที่แตกตางและโดดเดนจากบุคคลอื่นซึ่งเป#น
บุ คลิ กลั กษณะที่ เ ป# น ประโยชน) ต อการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ ง ความรู- ค วามสามารถและทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานด-วย และประการที่สองต-องเป#นบุคคลที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง (High potential)
ซึ่งจะสิ่งที่บงบอกถึงความสามารถในการจัด การกับการเปลี่ ยนแปลง และสามารถปฏิบัติ งานได- ดี
ในลักษณะงานที่มีความหลากหลาย หรือสถานการณ)ที่มีความแตกตาง เพื่อเป#นการรับรองวาเป#น
บุคคลที่จะสามรถปฏิบัติงานได-ดีทั้งในป&จจุบันและอนาคต
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ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2550: 146–147) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ
Talent หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติดีเดนอันประกอบไปด-วย A - Attitude คือมีทัศนคติที่ดีตอเรื่อง
ตาง ๆ เชน การทํางาน เพื่อนรวมงาน การแก-ไขป&ญหาตาง ๆ ฯลฯ A - Acceptability เป#นที่ยอมรับของ
ผู-ใต-บังคับบัญชา เพื่อนรวมงานและผู-บังคับบัญชา L- Learn ability มีความสามารถในการเรียนรู-งาน
หรือเรื่องราวตางๆ ได-รวดเร็ว P - Potential มีศักยภาพที่สามารถจะเติบโตเป#นผู-บริหารในอนาคต
P - Performance มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเดนมาโดยตลอด C – Competency มีคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะเดนอันเป#นประโยชน)ตองานที่องค)กรคาดหวังและต-องการ
Howard Gardner อ-างถึงใน เคย) โทรน และแอนดี้ เพแลน, (2550: 21) ได-ใหความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent หมายถึง บุคคลที่เต็มเป8€ยมไปด-วยความสามารถ
ที่หลากหลาย มักจะมีรูปแบบการใช-ชีวิตที่นาสนใจ พวกเค-ามีความกระตือรือร-นและมีจิตใจที่เข-มแข็ง
แม- ว าจะต- อ งฟ& น ผาอุ ป สรรค) ด- ว ยความเหนื่ อ ยยาก แตท- า ยที่ สุ ด แล- ว บุ ค คลเหลานี้ มั ก จะได- รั บ
ผลตอบแทนความสามารถอยางคุ-มคา พวกเขามีความพึงพอใจที่จะได-รับความสนใจจากบุคคลอื่น
รวมทั้งพึงพอใจที่ได-สร-างหรือคิดค-นนวัตกรรมใหมๆ ให-เกิดขึ้นในสังคม
มนูญ สรรค)คุณากร อ-างถึงใน อาภรณ) ภูวิทยพันธ), (2550: ออนไลน)) ได-ให-ความหมายของ
คนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถ Competency อันประกอบไปด-วย
1. มีการพัฒนาตนเอง (Self development) ตลอดเวลาเป#นคนที่ใฝ[รู2. มีความคิดสร-างสรรค) มีมุมมอง หรือวิสัยทัศน)ที่ยาวไกล เป#นคนที่ต-องมองการณ)ไกล
3. คนเกงจะต-องไมจู-จี้จุกจิก จะต-องมองภาพ Macro มองเรื่องสําคัญ ๆ เป#นเรื่องใหญ (Think Big)
4. และคนเกงจะต-องเป#นคนที่กล-าเสี่ยง (Risk Taker) กล-าที่จะลอง เป#นคนที่กล-าตัดสินใจ
กล-าทํา และกล-าที่จะลงทุน
ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ (2552: 8) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ
Talent หมายถึง บุคคลที่มีความรู-ทักษะ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน (Performance) และศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน (Potential) อยูในระดับสูงกวาบุคคลอื่น อีกทั้งมีภาวะความเป#นผู-นํา มีความคิด
ริเริ่มสร-างสรรค) มีทักษะในการติดตอสื่อสาร มีความสามารถในการแก-ป&ญหาตางๆ ได-ด-วยตนเอง
มีความสามารถในการจู งใจ และแนะนําผู-อื่น รวมทั้งมีความต-องการที่จ ะประสบความสําเร็จตาม
เป‹าหมายขององค)กรที่ได-กําหนดไวพัลลภา เอี่ยมสะอาด (2552: 9-10) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ
Talent หมายถึง บุคคลที่มีคุณลักษณะที่โดดเดน กลาวคือต-องเป#นผู-ที่มีคุณลักษณะโดดเดนตามแบบ
ที่องค)กรต-องการ ที่ สํ าคั ญ คือต- องมี แรงบั นดาลใจมีความมุ งมั่ น ที่ จะทํ างานให- กับ องค) กร สามารถ
ปรับตัวให-เข-ากับผู-อื่นรวมถึงวัฒนธรรมการทํางานกับองค)กรได-ดี และทํางานให-กับองค)กรจนประสบ
ความสําเร็จ โดยสิ่งที่เป#นตัวพิสูจน)ความเกงของพวกเขาคือ การที่มีผลปฏิบัติงาน (Performance)
ในระดับที่ดีเดนเป#นที่ประจักษ) และมีศักยภาพสูงเพื่อที่จะก-าวไปสูตําแหนงในระดับสูงขององค)กรได-
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จีระ หงส)ลดารมภ) (2555: ออนไลน)) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา "คนเกง" หรือ
Talent คือ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษใน 4 เรื่องหลัก ๆ ได-แก
1. มี ความสามารถในการมองอนาคต เป# นคนที่ มีความเข-าใจในอนาคต เน- นภาพใหญ
(Big Picture) ต-องสามารถมองเห็นทั้งโอกาส และภัยคุกคาม
2. มีความสามารถในการดึงเอาคนอื่นให-เกงตามไปด-วย คือ Talent จะเกงคนเดียวไมไดคนเกงร-อยละ 10 จะต-องสามารถบริหารให-คนร-อยละ 60 อยากทํางานให-กับองค)กร ซึ่งคนเกงจะต-อง
ดึงความเป#นเลิศของคนอื่นมาใช-ให-เกิดประโยชน)ได3. มีความสามารถในคิดสร-างสรรค) มี Creativity and Innovation คนเกงต-องมีความคิดที่
แตกตางไปจากคนอื่น ต-องเป#นพวกที่กระหายความรู- อยากจะพัฒนาคนเกงในเมืองไทยจะต-องเป#นคนที่
รอบรู- เป#นคนใฝ[รู- รู-กว-าง และแสวงหาโอกาส ใหม ๆ ซึ่งความรู- (Knowledge) และทักษะ (Skill)
จึงเป#นเพียงพื้นฐานเทานั้น แตพลังความคิดสร-างสรรค) การใฝ[รู- การพัฒนาจะเป#นเรื่องที่สําคัญกวา
4. มี ความสามารถในการเอาชนะอุป สรรค คนเกงจะต- องรู-ว าควรจะแก-ไขป& ญหาด- ว ย
วิ ธี ก ารใดตามสถานการณ) ที่แ ตกตางกั น ฉลาดในการแก- ไขป& ญ หา มี การควบคุ มอารมณ) ไ ด- อ ยาง
เหมาะสมกับป&ญหาที่เกิดขึ้น
ชัยทวี เสนะวงศ) (ออนไลน)) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ Talent
หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะพฤติกรรมที่หลากหลาย เชน พรสวรรค) ความรู- ประสบการณ) สติป&ญญา
การใช-ดุลยพินิจ ทัศนคติ ความพยายาม ความทะเยอทะยาน ความสามารถในการพัฒนาตนเอง ฯลฯ
ที่มาบูรณการกันอยางเหมาะสม จนทําให-คนผู-นั้นสามารถสร-างผลการปฏิบัติงานที่เป#นเลิศออกมา
ปŽยะชัย จันทรวงศ)ไพศาล (ออนไลน)) ได-ให-ความหมายของคนเกงไว-วา “คนเกง” หรือ
Talent หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ มีผลงานที่โดดเดนเหนือบุคคลอื่นซึ่งอาจมีลักษณะที่
แตกตางกันไปในแตละองค)กร โดยขึ้นอยูกับลักษณะงาน ลักษณะธุรกิจนโยบายวัฒนธรรมองค)กร
และกลยุทธ)ขององค)กรวาต-องการเดินไปในทิศทางใด
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกง มาประยุกต)ใช- ดังนั้นการให-ความหมายของคนเกง หรือ Talent จากการศึกษาเอกสาร
ดังกลาวข-างต-น บุคคลที่เป#นคนเกงจะคนเกงที่กลาวถึงข-างต-นจะหมายถึงครูคนเกงที่ทําหน-าที่ด-านการ
เรี ย นการสอนและสงเสริ มการเรี ย นรู- ด- ว ยวิ ธี การตางๆ ในโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ มีผ ลการ
ปฏิบัติงานดีเยี่ยมเป#นที่ยอมรับของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนตามรายชื่อครูที่ได-รับรางวัล “หนึ่งแสน
ครูดี” ประจําป8 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554)
โดยผู-วิจัยสามารถสรุปคุณสมบัติของคนเกงได-ห-าประการหลักดังนี้ ประการที่หนึ่งเป#นครู
ที่มีผลการปฏิบัติงานสอน(Performance) ทั้งในป&จจุบันและย-อนหลังประมาณ 3 ป8อยูในระดับสูง
ดีเดนเป#นที่ประจักษ) ประการที่สองเป#นครูที่ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได- (Potential) เชน ภาวะผู-นํา
มีความคิดริเริ่มสร-างสรรค) กระตือรือร-น มีความสามารถในการจูงใจ และแนะนําผู-อื่น ความสามารถ
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ในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลง มีความพร-อมที่จะได-รับการพัฒนาเป#นกําลังสําคัญองค)กร
รวมทั้งมีความต-องการที่จะประสบความสําเร็จตามเป‹าหมายขององค)กรที่ได-กําหนดไว- ประการที่สาม
เป#นครูที่มีความสามารถในการทํางาน (Competency) ทั้งด-านทักษะ ความรู-ทางด-านวิชาชีพ และ
พฤติกรรม เชน จรรยาบรรณการอุทิศตนและบุคลิกภาพที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน ประการที่สี่เป#น
ครูที่มีทัศนคติ (Attitude) ที่ดีคือมีทาทีและความคิดที่มีตอวิชาชีพและโรงเรียน และประการที่ห-าเป#น
ครูที่ได-รับการยอมรับ (Acceptability) คือเป#นที่ยอมรับของผู-บริหาร เพื่อนรวมงานและนักศึกษา
4. ความหมายของการบริหารจัดการคนเกGง
จากการศึ กษาการให- คํา จํ า กั ด ความของการบริ ห ารจั ด การคนเกง ที่ มีนั กการศึ กษาไดทําการศึกษาไว- ซึ่งมีผู-ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง ไว-ดังนี้
Creelman (2004: 3) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
วาคือ การบริหารจัดการสิ่งที่ดีที่สุด ไมใชเรื่องของการจัดเตรียม เป#นความเชื่อที่มีผลตอพฤติกรรม
ทัศนคติการบริหารจัดการคนเกงที่เชื่อวา คนเกงแตละคนมีบทบาทสําคัญในความสําเร็จขององค)กร
ทําอยางไรการบริหารจัดการคนเกงจะสงผลตอคนเกงในองค)กร และอะไรคือความเหมาะสมในการ
จายคาตอบแทนคนเกงตามบทบาทหน-าที่
Schweyer (2004) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
วาคือกระบวนการวิเคราะห)และวางแผนอยางเป#นระบบให-มีความสอดคล-องกันระหวางการเสาะ
แสวงหาแหลงที่มาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัด เลือก (Selection)
การนํามาใช-งาน (Deployment) การพัฒนา (Development) ตลอดจนการรักษาให-คงอยูกับองค)กร
(Retention) ของทรัพยากรมนุษย)ที่มีศักยภาพและความสามารถระดับสูงให-เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Duttagupta (2005: 2) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
วาคือกลยุทธ)ของการบริหารจัดการตามคนเกงขององค)กร มีเป‹าหมายเพื่อทําให-เกิดความมั่นใจและ
สนับสนุนคนเกงที่มีอยูให- “align the right people with the right jobs at the right time”
ถูกคน ถูกงาน ถูกเวลา ตามพื้นฐานของเป‹าหมายกลยุทธ)ทางธุรกิจ
Martin and Hetrick (2006) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent
Management) วาคือการบริหารจัดการที่เน-นไปที่กลุมคนเกง ทั้งภายในและภายนอกองค)กรเป#นการ
ยอมรับกรอบความคิดทฤษฎีทางการตลาดที่เกี่ยวกับยี่ห-อของนายจ-าง (Employer Brand) และมีการ
แบงประเภทของพนักงาน (Workforce Segmentation) เน-นไปที่การดึงดูดและการรักษาคนเกงแต
ละคนเป#นหลัก
Tansley (2009) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
วาคือการบริหารจัดการที่เน-นไปที่กลุมคนเกง ทั้งภายในและภายนอกองค)กร เป#นการยอมรับกรอบ
ความคิดทฤษฎีทางการตลาดที่เกี่ยวกับยี่ห-อของนายจ-าง (Employer Brand) และมีการแบงประเภท
ของพนักงาน (Workforce Segmentation) เน-นไปที่การดึงดูดและการรักษาคนเกงแตละคนเป#นหลัก
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Kevin Groves (2011) ให- คํ าจํ ากั ดความของการบริ หารจั ดการคนเกง (Talent
Management) วาคื อการบริหารจั ดการที่ ผสมผสานไปด-ว ยกลยุทธ) นโยบาย และการออกแบบ
แผนงานไปจนถึงการระบุ การนํามาใช-งาน การพัฒนา และการรักษาคนเกงตลอดจนบรรลุผลสําเร็จ
ตามที่องค)กรต-องการ
ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2547: 147) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent
Management) วาคือแนวทางในการดูแลพนักงานที่มีศักยภาพหรือมีความรู-ความสามารถที่โดดเดน
ขององค)กรให-เป#นพิเศษตางจากพนักงานอื่น ๆ
มนูญ สรรค)คุณากร อ-างถึงใน อาภรณ) ภูวิทยพันธ), (2550: ออนไลน)) ให-คําจํากัดความ
ของการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management) วาคือการบริหารจัดการที่ทําอยางเป#นขั้นเป#น
ตอนโดยบุคคลที่จะเป#นคนเกงนั้นจะต-องมีศักยภาพที่สูง การบริหารจัดการจะต-องหาวิธีการทําใหบุคคลเหลานี้ทํางานให-กับองค)กร และจัดให-การมีพัฒนาตามสายอาชีพโดยทําอยางเป#นขั้นตอน มีการ
หมุนเวียนงาน มีการมอบหมายงานหรือโครงการที่ท-าทายความสามารถคนเกง เพื่อให-คนเกงสร-าง
ผลงานและสงเสริมให-เป‹าหมายขององค)กรบรรลุวัตถุประสงค)
มนูญ พรรณพลีวรรณ (2555: ออนไลน)) ให-คําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง
(Talent Management) วาคือการสร-างสภาพแวดล-อมที่เกื้อกูลและสนับสนุนให-ทุกคนได-แสดง
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช-ดังนั้นจากการให-คําจํากัดความการบริหารจัดการคนเกงจากการศึกษาเอกสาร
ดังกลาวข-างต-น ผู-วิจัยสามารถสรุปคําจํากัดความของการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management)
หมายถึ ง การบริ ห ารจั ด การครู คนเกง ที่ มีผ ลการปฏิ บั ติ งานดี เ ยี่ ย ม เป# น ที่ ต- องการ ของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนให-อยูทํางานให-กับโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนได-อยางยาวนานและมีประสิทธิภาพ
กอให-เกิดประสิทธิผลตามกระบวนการของการบริหารจัดการคนเกง
5. กระบวนการบริหารจัดการคนเกGง (Talent Management Process)
จากการศึกษากระบวนการการบริหารจัดการคนเกง (Talent Management Process)
ที่มีนักการศึกษาได-ทําการศึกษาไว- ซึ่งมีผู-อธิบายถึงกระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-ดังนี้
Gubman (1998) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา เป#นกระบวนการ
ที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 5 ประการดังนี้
1. การจัดหาคณะทํางาน (Staffing) คือ การจัดพนักงานแตละบุคคลลงในแตละตําแหนง
งาน ได-แกการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การจ-างงาน การเลื่อนตําแหนง การวางสืบทอดตําแหนง
แทน การวางแผนกําลังคน การจัดการความหลากหลาย การลดจํานวนพนักงาน การปลดพนักงาน
และการเลิกจ-าง ระบบบริหารจัดการคนเกง (Talent Management System)
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2. การจัดโครงสร-างภาระงาน (Organizing) คือ การจัดทําโครงสร-างภาระงานแตละงาน
ลงไปสูงานยอยกิจกรรมหรือทีมงาน รวมถึงการจัดรูปแบบหนวยงาน และความเชื่อมโยงของ
หนวยงานแตละหนวยงาน การจัดโครงสร-างองค)กร การปรับเปลี่ยนโครงสร-างองค)กร การจัดทีมงาน
การออกแบบงาน และการสื่อสาร
3. การเรียนรู- (Learning) คือ กิจกรรมที่สงเสริมการเพิ่มความรู- ทักษะ และความสามารถ
ของพนักงาน ได-แก การวางแผนพัฒนาสวนบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การฝ~กอบรมขณะปฏิบัติงาน
(On the job training) การฝ~กอบรมนอกสถานที่ (Off-site training) การพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการ การเรียนรู-ด-วยตนเอง การให-การศึกษาในสถานที่ทํางาน โปรแกรมการสับเปลี่ยนสายงาน
4. การปฏิบัติงาน (Performing) คือ กระบวนการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและองค)กร ได-แก การตั้งเป‹าหมายขององค)กร การมอบหมายเป‹าหมายขององค)กรให-แตละ
สวนงาน ทีมงาน และบุคคล การกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหน-าที่ และความคาดหวังผลงาน
ของบุคลากรแตละคนและทีมงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสอนงานและการให-ผลสะท-อน
กลับ (Feedback) การมอบหมายโครงการพิเศษ การควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน
5. การให-รางวัล (Rewarding) คือ การจายคาตอบแทนและการยอมรับ ได-แก การจาย
เงินเดือน การให-โบนัส การให-รางวัล การให-บํานาญ สิทธิในการซื้อหุ-นองค)กร สวัสดิการด-านสุขภาพ
และสวัสดิการด-านครอบครัว สิทธิในการลาป[วย ลาหยุด เป#นต-น
Cappelli (2002) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา เป#นกระบวนการ
ที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. การระบุคนเกง (Talent Identification)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
Berger and Berger (2004) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา
เป#นกระบวนการที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. การระบุคนเกง (Talent Identification)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
Bergeron (2004) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา เป#นกระบวนการ
ที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 2 ประการดังนี้
1. การจ-างคนเกง (Engage Talent)
2. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
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Schweyer (2004) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา เป#นกระบวนการที่
ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 6 ประการดังนี้
1. การหาแหลงที่มาของคนเกง (Talent Sourcing)
2. การคัดกรองคนเกง (Talent Screening)
3. การคัดเลือกคนเกง (Talent Selection)
4. การนําคนเกงมาใช- (Talent Deployment)
5. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
6. การักษาคนเกง (Talent Retention)
Silzer and Dowell, 2010 cited in Kevin Groves, (2011) ได-อธิบายถึง กระบวนการ
บริหารจัดการคนเกง ไว-วา เป#นกระบวนการที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 5 ประการดังนี้
1. การดึงดูดความสนใจและคัดเลือกคนเกง (Attract & Select Talent)
2. การประเมินความสามารถและทักษะความเชี่ยวชาญ (Assess Competencies & Skills)
3. การพิจารณาคนเกงและแผนการปฏิบัติงาน (Review Talent & Plan Actions)
4. การพัฒนาและการนําคนเกงไปใช-งาน (Develop & Deploy Talent)
5. การวาจ-างและการรักษาคนเกง (Engage & Retain Talent)
ชมัยพร กาญจนเลขา และ สุชาติ ฐิติรัตนาภินันท) (2548) กรณีศึกษาที่ 1: ฝ[ายรับประกันภัย
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) พบวา ผู-วิจัยได-นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 5 ประการดังนี้
1. การระบุคนเกง (Talent Identification)
2. การคัดเลือกคนเกง (Talent Select)
3. การจัดกลุมความเกง (Talent Categorizing)
4. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
5. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
วาสิตา ฤทธิ์บํารุง (2548) กรณีศึกษาที่ 1: บริษัท ซิสโก- ซีสเต็มส) (ประเทศไทย) จํากัด
(CISCO) พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกงขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบ
หลัก 4 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
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กรณีศึกษาที่ 2: บริษัท ชิน คอร)ปอเรชั่น จํากัด พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกง
ขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
สมุทัย ทุมก่ํา (2550) กรณีศึกษา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกงขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วย
องค)ประกอบหลัก 5 ประการดังนี้
1. การเตรียมความพร-อมสร-างความเข-าใจ
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
3. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
4. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
5. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
ตั ว อยางองค) ก รที่ พ บในงานวิ จั ย ที่ มี ก ารนํ า การบริ ห ารจั ด การคนเกงมาประยุ ก ต) ใ ชตัวอยางที่ 1: กรมราชทัณฑ) พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกงขององค)กรดังกลาวจะประกอบไป
ด-วยองค)ประกอบหลัก 2 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
ตั ว อยางองค) ก รที่ พ บในงานวิ จั ย ที่ มี ก ารนํ า การบริ ห ารจั ด การคนเกงมาประยุ ก ต) ใ ชตัวอยางที่ 2: บริษัทเครือซีเมนต)ไทย จํากัด (มหาชน) SCG พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกง
ขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
ตั ว อยางองค) ก รที่ พ บในงานวิ จั ย ที่ มี ก ารนํ า การบริ ห ารจั ด การคนเกงมาประยุ ก ต) ใ ชตัวอยางที่ 3: ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) AOT พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกงของ
องค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
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ชัยทวี เสนะวงศ) (2551: ออนไลน)) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา
เป#นกระบวนการที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
1. การกําหนดถึงคุณลักษณะของคนเกง (Talent Identification)
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
3. การพัฒนาและจูงใจคนเกง (Development & Attract Talent)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ (2552) กรณีศึกษา: การบริหารจัดการคนเกงของธนาคารแสตน
ดาร)ดชาร)เตอร)ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) พบวา กระบวนการบริหารจัดการคนเกงขององค)กรดังกลาว
จะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 5 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (Assessment Action Talent)
4. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward & Recognition)
5. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
พัลลภา เอี่ยมสะอาด (2552) กรณีศึกษาที่ 1: ระบบการบริหารจัดการคนเกงของสํานักงาน
บริหารบุคคลสหรัฐอเมริกา (U.S. Office of Personal Management) พบวา กระบวนการบริหาร
จัดการคนเกงขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 2 ประการดังนี้
1. การสรรหาคนเกง (Recruitment Talent)
2. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
กรณีศึกษาที่ 2: ระบบข-าราชการผู-มีผลสัมฤทธิ์สูงของสํานักงานคณะกรรมการข-าราชการพล
เรือน (ก.พ.) โดยใช-ชื่อโครงการวา (High Performance and Potential System-HiPPs) พบวา
กระบวนการบริหารจัดการคนเกงขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 3 ประการ
ดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
กรณีศึกษาที่ 3: ระบบข-าราชการผู-มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential
System HiPPs) และโครงการสงเสริมข-าราชการผู-มีศักยภาพสูงกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ) โดยใช-ชื่อโครงการวา (High Performance and Potential Promotion Project Hi4P)
พบว า กระบวนการบริ หารจั ดการคนเกงขององค) กรดั งกล าว โครงการข- าราชการ ผู- มี ผลสั มฤทธิ์ สู ง
(High Performance and Potential System HiPPs) จะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 2
ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
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สวนโครงการสงเสริ มข-าราชการผู-มีศักยภาพสูงกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ) (High Performance and Potential Promotion Project Hi4P) พบวาจะประกอบไป
ด-วยองค)ประกอบหลัก 4 ประการตามดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (Assessment Action Talent)
4. การรักษาคนเกง (Talent Retention)
จากกรณีศึกษาที่ 4: โครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากร สพข. สูความเป#นนักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (Bangkok HRD Pro) ของสถาบันพัฒนาข-าราชการกรุงเทพมหานคร พบวา กระบวนการ
บริหารจัดการคนเกงขององค)กรดังกลาวจะประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (Assessment Action Talent)
จีระ หงส)ลดารมภ) (2555: ออนไลน)) ได-อธิบายถึง กระบวนการบริหารจัดการคนเกง ไว-วา
เป#นกระบวนการที่ประกอบไปด-วยองค)ประกอบหลัก 3 ประการดังนี้
1. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Recruitment & Select Talent)
2. การพัฒนาคนเกง (Talent Development)
3. การักษาคนเกง (Talent Retention)
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นจากการให-คําจํากัดความกระบวนการบริหารจัดการคนเกงจากการศึกษา
เอกสารดังกลาวข-างต-น ผู-วิจัยได-ทําการสังเคราะห)เพื่อนําไปใช-เป#นกรอบแนวคิดการวิจัย โดยในการ
วิจัยครั้งนี้ผู-วิจัยอาศัยแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยของ (Cappelli, 2002 ; Berger and Berger,
2004 ; ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ, 2552 ; จีระ หงส)ลดารมภ), 2555) และสามารถสรุปคําจํากัดความ
กระบวนการการบริหารจัดการคนเกงหมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการบริหารจัดการคนเกงซึ่งประกอบไป
ด-วย การระบุคนเกง (Talent Identification) การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (Talent Recruitment
and Selection) การพัฒนาคนเกง (Talent Development) การจายคาตอบแทนและการให-รางวัล
คนเกง (Talent Reward and Recognition) การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (Talent
Performance Appraisal) และการรักษาคนเกง (Talent Retention) ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตารางที่ 1 สังเคราะห)กรอบแนวคิดการวิจัย: กระบวนการบริหารจัดการคนเกง

จีระ หงส)ลดารมภ) (2555)

กรณีศึกษาที่ 4:

กรณีศึกษาที่ 3:

กรณีศึกษาที่ 2:

กรณีศึกษาที่ 1:

ประไพวรรณ (2552)

ชัยทวี เสนะวงศ) (2551)

พัลลภา (2552)

สมุทัย ทุมก่าํ (2550)

กรณีศึกษาที่ 2:

กรณีศึกษาที่ 1:

ชมัยพร และ สุชาติ (2548)

Silzer and Dowell (2010)

Schweyer (2004)

Bergeron (2004)

Berger and Berger (2004)

Cappelli (2002)

นักการศึกษาหรือผู-วิจัย / ป8

Gubman (1998)

วาสิตา (2548)

กระบวนการบริหารจัดการคนเกง
1. การเตรียมความพร-อมสร-างความเข-าใจ
2. การระบุคนเกง
3. การหาแหลงที่มาของคนเกง
4. การสรรหาและการคัดเลือกคนเกง
5. การจ-างคนเกง
6. การจัดหาคณะทํางาน/การจัดกลุมคนเกง
7. การพัฒนาคนเกง
8. การนําคนเกงมาใช9. การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
11. การธํารงรักษาคนเกง
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1. การระบุคนเกGง (Talent Identification)
การระบุวาใครคือคนเกงขององค)กรนั้นเป#นจุดเริ่มต-นของระบบการบริหารจัดการคนเกง
เมื่อองค)กรทราบวาใครคือคนเกงในองค)กรแล-ว จะชวยให-องค)กรสามารถบริหารจัดการกลุมคนเกง
เหลานี้ ได- อยางมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให- ได- มาซึ่งผลลั พธ) ตามที่ องค)กรต-องการ ในการระบุ วาใครคื อ
คนเกงขององค)กรนั้นจะต-อง เริ่มต-นจากการวิเคราะห)วา องค)กรกําลังค-นหาพนักงานที่มีคุณลักษณะ
อยางไร หรือองค)กรต-องการคนเกงแบบใด เพื่อให-ทราบถึงคุณลักษณะและองค)ประกอบของคนเกง
ที่องค)กรต-องการ และใครเป#นผู-สร-างผลการปฏิบัติงานได-ดีที่สุดในงานที่สําคัญๆ ของหนวยงานหรือ
องค) ก ร จากนั้ น องค) ก รจะต- อ งวางนโยบายเพื่ อ รั ก ษาให- ค นเกงเหลานี้ อ ยู กั บ องค) ก รให- น านที่ สุ ด
และวางนโยบายเพื่อให-คนเหลานี้สร-างผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมให-แกองค)กร จากการศึกษาพบวา
นักการศึกษาได-อธิบายถึงการระบุคนเกง (Talent Identification) ไว-ในหลากหลายรูปแบบวาใครคือ
คนเกงที่องค)กรควรให-ความสําคัญ ดังตอไปนี้
วาสิตา ฤทธิ์บํารุง (2548: 22) ได-อธิบายถึงการระบุคนเกง ไว-วาเป#นการระบุทักษะ
ความสามารถของคนเกงซึ่งมีวิธีการหลักๆ 2 ประการ ดังนี้
1. วิธีการเป#นการประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยใช-คําถามปลายเปŽดที่ให-ผู-ตอบ
ใช-ความรู-และประสบการณ)ของตนเองตอบคําถาม การใช-วิธีการนี้เป#นการเปŽดโอกาสให-ผู-ถูกประเมิน
ได-รับความคิดเห็นสะท-อนกลับและคําแนะนําจากเพื่อนรวมงาน
2. วิธีการพิจ ารณาจากคะแนน (Scored surveys) เป#น วิธีการที่จ ะชวยในการค-น หา
ความสามารถ ความสนใจในงาน และป&จจัยอื่นๆ ที่ชวยจับคูความสัมพันธ)ระหวางพนักงานแตละคน
และงาน
ชัยทวี เสนะวงศ) (2551: ออนไลน)) ได-อธิบายถึงซึ่งอธิบายการระบุคนเกง ไว-วาเป#นการ
กําหนดถึงคุณสมบัติของคนเกง โดยแหลงที่มาของคนเกงในองค)กรจะมาจาก 2 แหลงด-วยกันคือ
แหลงภายนอกองค)กร และแหลงภายในองค)กร การที่จะให-ได-มาซึ่งคนเกง องค)กรจะต-องกําหนด
คุณสมบัติของคนเกงขององค)กรเอาไว-เป#นแนวทางในการสรรหาซึ่งคุณสมบัติตาง ๆ ของคนเกงจะมี
ความแตกตางกั น ไปในแตละองค) กร โดยสวนใหญจะพิ จ ารณาคุ ณสมบั ติ ของคนเกงจํ า แนกตาม
แหลงที่มาได-ดังนี้
คุณสมบัติของคนเกงภายในองค)กร พิจารณาได-จาก
1. ผลการปฏิบัติงานป&จจุบัน และย-อนหลัง (ประมาณ 3 ป8)
2. บุคลิกภาพ
3. ศักยภาพ
4. การยอมรับ
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คุณสมบัติของคนเกงภายนอกองค)กร พิจารณาได-จาก
1. ประวัติทางการศึกษา
2. ประวัติการทํางานที่ผานมา
3. ศักยภาพ
4. บุคลิกภาพ
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารดังกลาวข-างต-น ผู-วิจัยสามารถสรุปคําจํากัดความ
ของการระบุคนเกง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการในการกําหนดเกณฑ)การพิจารณาวาใครคือคนเกงที่
องค) กรต- องการ โดยจะต-องระบุ ถึงคุ ณสมบั ติห รื อคุณลั กษณะของคนเกงที่ องค)กรต- องการทั้ งจาก
ภายในองค)กรและภายนอกองค)กร
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกGง (Talent Recruitment and Selection)
การสรรหาและคัดเลือกคนเกงเป#นขั้นตอนที่มีความสําคัญมากเพราะขั้นตอนนี้ถือเป#น
ขั้นตอนที่ต-องมีการวิเคราะห)และตัดสินใจที่ถูกต-อง การที่จะคัดเลือกชี้เฉพาะวาใครเป#นคนเกงนั้น
จะต- องมี ก ลยุ ทธ) ใ นการได- มาซึ่ งข- อมู ล ที่ เ พี ย งพอและถู กต- อง ประกอบในการคั ด เลื อกบุ ค ลากรที่
เหมาะกับงาน และสามารถทํางานได-อยางมีประสิทธิภาพ และมีแรงจูงใจในการทํางานและเต็มเป8€ยม
อยูตลอดเวลา การสัมภาษณ)หรือการทดสอบที่ไมมีการวางแผนและพัฒนาอยางถี่ถ-วนจึงจะนําซึ่ง
ป&ญหาในเวลาตอมา ทําให-ได-คนที่ไมได-เกงจริงสวนคนที่เกงถูกตัดสินวาไมเกง ดังนั้นการวัดความรูความสามารถ ทั ศ นคติ เจตคติ และศั ก ยภาพที่ จ ะนํ า ซึ่ ง คนเกงที่ เ หมาะสมตามความต- อ งการ
ขององค)กรเป#นเรื่องที่ต-องมีการพิจารณาที่ถี่ถ-วน จากการศึกษาพบวานักการศึกษาได-อธิบายถึงการ
สรรหาและคัดเลือกคนเกง (Talent Recruitment and Selection) ไว-ในหลากหลายรูปแบบ
ดังตอไปนี้
Berger and Berger (2004) ได-อธิบายถึงการสรรหาและคัดเลือกคนเกง ไว-วา จะต-องมีการ
จัดกลุมผลการปฏิบัติงานในองค)กร โดยมีการแบงกลุมของบุคลากรออกเป#น 4 ประเภทด-วยกัน พร-อมใหคําจํากัดความของบุคลากรในแตละกลุมดังตอไปนี้
1. Super keepers หมายถึง บุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานโดดเดนเกินความ
คาดหวังขององค)กรเป#นอยางมาก
2. Keepers หมายถึง บุคลาการที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานเกินความคาดหวังขององค)กร
3. Solid citizens หมายถึง บุคลาการที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานเกินอยูในความคาดหวังขององค)กร
4. Misfits หมายถึง บุคลาการที่มีศักยภาพสูงและมีผลงานต่ํากวาความคาดหวังขององค)กร
ชัยทวี เสนะวงศ) (2551: ออนไลน)) ได-อธิบายถึงการสรรหาและคัดเลือกคนเกง ไว-วา องค)กร
ที่ประสบความสําเร็จในการสรรหาคนเกง จะสรรหาคนเกงหาคนเกงในทุก ๆ ระดับงานและหาคนเกง
อยางตอเนื่ อง หาคนเกงที่ มีความหลากหลาย และพยายามคิ ด ค- น กรรมวิ ธี ในการสรรหาเพื่ อให-
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สามารถเข-าถึงคนเกงที่ยังไมอยากเปลี่ยนงาน จัดทําระบบคาตอบแทนให-มีความยืดหยุนเพื่อความ
คลองตัวในการวาจ-าง การสรรหาจะใช-วิธีการเชิญชวน นําเสนอ และโน-มน-าว ให-คนเกงสนใจงานหรือ
บริษัทมากกวาการคัดเลือก กระบวนการสรรหาจะต-องมีความหลากหลายและเหมาะสมกับคนเกง
แตละประเภทและระดับงาน ในการสรรหาและคัดเลือกคนเกงจากภายในองค)กรจะเลือกสรรจากมิติ
ความสัมพันธ)ของผลการปฏิบัติงานและศักยภาพซึ่งสามารถสรุปถึงความสัมพันธ)ดังกลาวดังภาพที่ 4

ดี

เก่ง

ปรกติ

ผลการปฏิบัติงาน
ไมดี

มีปัญหา

เฉือย

ภาพที่ 4 ความสัมพันธ)ระหวางผลการปฏิบัติงานกับศักยภาพ
ที่มา : ชัยทวี เสนะวงศ) (2551: ออนไลน))
จากมิติของความสัมพันธ)ของผลการปฏิบัติงาน และศักยภาพพอจะสรุปได-วา
1. คนที่มีผลการปฏิบัติงาน “ดี” และมีศักยภาพ “สูง” จะจัดวาเป#น คนเกง
2. คนทีมีผ ลการปฏิบัติงาน “ดี” แตมีศักยภาพ “ต่ํา ” จะต-องหาทางพัฒ นาปรับ ปรุง
ให-มีศักยภาพสูงขึ้นในอนาคต
3. คนที่มีผลการปฏิบัติงาน “ไมดี” แตมีศักยภาพ “สูง” ก็จะต-องหาสาเหตุ และพัฒนาใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
4. คนที่มีผลการปฏิบัติงาน “ไมดี” และมีศักยภาพ “ต่ํา” ให-โอกาสในการพัฒนาชวง
ระยะเวลาหนึ่งถ-าไมดีขึ้นก็จะต-องพิจารณาถึงโอกาสในการวาจ-างตอไป
ปŽยะชัย จันทร)วงค)ไพศาล (ออนไลน)) ได-อธิบ ายถึงการสรรหาและคัด เลือกคนเกง ไว-วา
เป#น กระบวนการที่มีความสํ าคั ญอยางยิ่ง จนบางบริษัทต-องตั้ งที มสรรหาคนเกงไว-เ ป#นการเฉพาะ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของการแขงขันโดยการไปสัมภาษณ)และรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่กําลังใกล-จบ
ในการสรรหาคนเกงนั้น มีขั้นตอนดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติของบุคคลที่องค)กรต-องการ
2. กําหนดกลุมเป‹าหมายที่องค)กรต-องการ
3. หาแหลงเป‹าหมายที่จะเข-าถึงคนเหลานี้
การสรรหาและคัดเลือกคนเกงจากภายนอกองค)กร เป#นการมองหาคนที่ทํางานอยูและมี
ความเชี่ยวชาญตรงตามความต-องการขององค)กร ไมใชคนที่กําลังหางานทํา หรือเน-นการสรรหาจาก
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มหาวิทยาลัยชั้นนํา โดยการจัดโปรแกรมในภาคฤดูร-อนสําหรับนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หรือการมองหาคนที่เกงที่สุดของคูแขง (Head hunter) ผู-บริหารที่ใช-วิธีดังกลาวมักใหความสําคัญกับผลลัพธ)ทางธุรกิจมากกวาจริยธรรม คุณธรรม ซึ่งอาจสร-างความเสียหายได-ในภายหลัง
การสรรหาและการคัดเลือกคนเกงจากภายในองค)กร เป#นการมองหาดาวรุงที่มีอยูในองค)
เพื่อจะจัดให-เข-ามาอยูในกลุมของพนักงานที่องค)กรต-องการดูแลเป#นพิเศษ ซึ่งแบงออกเป#นแบบไมเป#น
ทางการ จะใช-การพูดคุยวางแผนกันระหวางผู-บริหารสายงานกับ HR ถึงตัวบุคคลที่ต-องได-รับการดูแล
เป#นพิเศษ เป#นที่ทราบกันเฉพาะผู-ที่เกี่ยวข-อง แบบเป#นทางการ อาจเป#นในรูปแบบการจัดการทดสอบ
คัดเลือก แจ-งให-พนักงานทราบและดําเนินตามกฎเกณฑ)ที่วางไว- หรืออาจจะพิจารณาจากผลประเมิน
สําหรับในบริบททางการศึกษาซึ่งงานวิจัยฉบับ นี้ผู-วิจัย ได-นํา ทฤษฎีการบริห ารจัด การ
คนเกงมาประยุก ต)ใช- ดัง นั้น จากการศึก ษาเอกสารดัง กลาวข-า งต-น ผู-วิจัย สามารถสรุป คํา จํา กัด
ความของการสรรหาและคัด เลือ กคนเกง หมายถึง ขั ้น ตอนหรือ วิธ ีก ารในการวิ เ คราะห) และ
ตัดสิน ใจการที่จ ะคัด เลือกชี้เฉพาะวาใครเป#น คนเกง โดยการพิจ ารณาจากเกณฑ)ที่กํา หนดไว-ใ หเหมาะสมกับงาน ความสามารถของคนเกง และวิธีการสรรหาและคัด เลือกที่ห ลากหลายซึ่งเป#น
เรื่องที่ต-องพิจ ารณาอยางถี่ถ-ว น โดยทํา การสรรหาและคัด เลือกคนเกงทั้งจากภายในองค)กรและ
ภายนอกองค)กร
3. การพัฒนาคนเกGง (Talent Development)
การประเมินความสามารถ ผลการปฏิบั ติงาน รวมถึ งศั กยภาพของพนักงานในองค)กร
นอกจากจะทําให-ทราบวาใครบ-างคือคนเกงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค)กรต-องการและมีความสามารถ
ที่ จ ะชวยสร- า งคุ ณ คาให- แ กองค) ก รได- แ ล- ว ยั ง ทํ า ให- ท ราบวาคนเกงแตละคนนั้ น ยั ง ขาดความรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานด-านใดบ-าง ซึ่งตรงจุดนี้เป#นจุดสําคัญและเป#นหน-าที่ของ
องค)กรที่จะต-องเติมเต็มชองวางของความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของคนเกงที่ขาดหายไปใหมีความสมบูรณ)ครบถ-วนตามที่องค)กรตั้งความหวังไว- คนเกงขององค)กรใชวาจะเป#นบุคคลที่มีความรูความสามารถ และทักษะการปฏิบัติงานที่เต็มเป8€ยมครบถ-วนไปทุกด-าน แตคนเกงเหลานี้ยังต-องการ
การพัฒนาทั้งทางด-านความรู- และทักษะการปฏิบัติงานให-สูงขึ้นและมีความหลากหลาย เพื่อชวยใหคนเกงเหลานี้ ส ามารถปฏิ บั ติ งานได- อยางมี ป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ น รวมถึ งสามารถปฏิ บั ติ งานไดหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เปรียบเสมือนการเรียนรู-ของคนเราที่จะต-องเรียนรู-ตลอดชีวิต เพื่อใหคนเกงเหลานี้สามารถเติบโตไปพร-อมกับองค)กรได-อยางตอเนื่อง จากการศึกษาพบวานักการศึกษาไดอธิบายถึงการพัฒนาคนเกง (Talent Development) ไว-ในหลากหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้
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Berger and Berger (2004: 297) ได-อธิบายถึง การพัฒนาคนเกง ไว-วา วิธีการอบรบและ
พัฒนาคนเกงหลักๆ จะประกอบด-วย 10 วิธีดังนี้
1. การสอนงาน (Coaching) ซึ่งเป#นกลยุทธ)หนึ่งในการพัฒนาคนเกงซึ่งต-องมีที่ปรึกษา
ผู-ฝ~กสอน และผู-แนะนําแนวทางที่ประสบความสําเร็จมาชวยเหลือในการสอนงานและให-คําแนะนํา
เพื่อสร-างความสําเร็จในงาน ซึ่งบทบาทของผู-สอน หรือผู-ให-คําแนะนําอาจจะมาจากบุคคลหลายๆ
คนในองค)กรตามแตละบทบาทหน-าที่ในการปฏิบัติงาน
2. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เป#นเพิ่มประสบการณ)การทํางานใหมๆ และชวยใหคนเกงได-รับความรู-ใหมๆ จากฝ[ายงานตางๆ ในองค)กร คนเกงสามารถเรียนรู-งานใหมและปฏิบัติงาน
ได-อยางรวดเร็วและมีอัตราการเรียนรู-งานใหมอยูในระดับสูง องค)กรจะต-องพิจารณาอยางรอบคอบวา
ความสามารถของคนเกงแตละคนมีความเหมาะสมและสอดคล-องกับฝ[ายงานใหมที่โยกย-ายไปหรือไม
ดังนั้นองค)กรจะต-องวางแผนให-รัดคุม และกําหนดวัตถุประสงค)การเรียนรู- และผลการปฏิบัติงานที่
คาดวาจะได-รับอยางชัดเจน นอกจากนี้ควรกําหนดให-มีพี่เลี้ยงที่คอยชวยเหลือและให-คําแนะนําในการ
ปฏิบัติงานใหมที่คนเกงได-รับมอบหมายด-วย
3. การมอบหมายงานเรงดวนหรืองานพิเศษให-แกคนเกง (Interim and Emergency
Assignments) เพื่อเป#นการพัฒนาทักษะ การปฏิบัติงานนี้จะต-องคํานึงถึงทักษะและพฤติกรรมที่ใช-ใน
การทํ า งานให- มี ค วามเหมาะสมกั บ คนเกง รวมถึ ง ความพร- อ มของคนเกงด- า นความเครี ย ดและ
ความกดดันในงาน คนเกงจะได-รวมงานกับเพื่อนรวมงานกลุมใหม เป#นการพัฒนาทักษะความเป#นผู-นํา
และเป#นการสนับสนุนการทํางานเป#นทีม
4. การมอบหมายงาน (Task Force Assignment) เพื่อพัฒนาประสบการณ)การทํางาน
ใหมๆ ที่ใช-ในการค-นหาสายงานอาชีพในอนาคต
5. การเรียนและการฝ~กอบรมภายใน (Internal Education and Training) เป#นการสร-าง
หลักสูตรการฝ~กอบรมที่มีความสอดคล-องกับความสามารถที่องค)กรต-องการ
6. การเรียนและการฝ~กอบรมจากภายนอก (Executive Programs and External
Course Work) เป#นการฝ~กอบรมโดยใช-หลักสูตรการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ ซึ่งมีหลักสูตร
การศึกษาสําหรับผู-บริหาร มีระยะเวลาในการศึกษาไมนาน และใช-เวลาเรียนในชวงวันหยุด ซึ่งองค)กร
สามารถสงคนเกงไปรับการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเหลานั้นได7. การศึกษาด-วยตนเอง (Guided Reading) เป#นลักษณะของการเรียนรู-ด-วยตนเอง คนเกง
จะใช-เวลาวางของตนเองในการอานหนังสือ ศึกษาหาความรู-เพิ่มเติมจากหนังสือที่องค)กรได-แนะนําไว8. การเรียนรู-ด-วยการสอนงาน (Teaching as Learning) เป#นการมอบหมายให-คนเกง
เป#นผู-สอน ซึ่งคนเกงที่จะไปเป#นผู-สอนจะต-องมีความรู-ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป#นอยางดี
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9. กิจกรรมพิเศษ (Extracurricular Activity) เป#นกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ที่มีสวนชวยพัฒนา
คนเกง ซึ่งอาจเป#นกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือสังคม เชน การเข-ารวมกลุมกิจกรรมในชุมชน เพื่อตอบแทน
ผลประโยชน)คืนสูชุมชน ซึ่งเป#นการสร-างภาพพจน)ที่ดีให-กับองค)กร
10. การเรียนรู-ผานอินเตอร)เน็ต (E-Learning) เป#นการเรียนรู-ด-วยวิธี Web – based learning
ซึ่งสามารถเข-าถึงแหลงความรู-ได-ทุกที่และตลอดเวลา
ชัยทวี เสนะวงศ) (2551: ออนไลน)) ได-อธิบายถึง การพัฒนาคนเกง ไว-วา การพัฒนาคนเกง
ต-องแยกตามประเภทตามกลุมวิชาชีพและระดับงาน เพื่อการพัฒนาและจูงใจซึ่งจะต-องวางแผนอาชีพ
คนเกงแตละกลุม แตละบุ คคล อยางรอบครอบ โดยมองไป ในอนาคต วาคนเกงเหลานี้จ ะเป# น
ผู-บริหารระดับสูงขององค)กรในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดในการพัฒนาคนเกงหลัก ๆ จะมีดังนี้
1. การพัฒนาจะต-องสอดคล-องกับการวางแผนอาชีพ และต-องเป#นการพัฒนาที่ตอเนื่อง
สม่ําเสมอตลอดไป
2. การพัฒนาจะหมายถึงการให-ประสบการณ)การเรียนรู-ที่ท-าทาย
3. การพัฒนาจะต-องอยูภายใต-การสอนงาน การแนะนํางาน การให-ข-อมูลย-อนกลับอยาง
ใกล-ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งอาจจะเป#นผู-คับบัญชา หรือพี่เลี้ยง
4. องค)กรจะต-องแตงตั้งพี่เลี้ยงมาคอยดูแลคนเกงอยางใกล-ชิด เพื่อการพัฒนาจะได-มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรูปแบบตาง ๆ ที่องค)กรใช-ในการพัฒนามีดังตอไปนี้
1) การฝ~กอบรมในห-องเรียน เพื่อให-ความรู-ใหม ๆ เพิ่มเติม
2) การโยกย-ายงาน
3) การมอบหมายงานให-ทํางานโครงการพิเศษ
4) การขยายขอบเขตหน-าที่ความรับผิดชอบของงานในป&จจุบัน
5) การมอบหมายให-ไปเริ่มธุรกิจใหม ๆ ขององค)กร
6) การมอบหมายให-ไปทํางานยังตางประเทศ
7) การให-ทดลองรับผิดชอบงานที่สูงขึ้นเป#นการชั่วคราว
8) การเลื่อนตําแหนง
ในทางปฏิบัติองค)กรจะขึ้นทะเบียนคนเกงเอาไว-เป#นกลุม (Talent Pool) และกอนที่
จะเริ่มกระบวนการ พัฒนา องค)กรโดยคณะผู-บริหารจะต-องสรุปมติความสัมพันธ)ระหวางป&จจัย 2
ป& จ จั ย หลั ก ๆ คื อ การวิ เ คราะห) ส ภาพแวดล- อมของหนวยงานตาง ๆ ในองค) ก ร เพื่ อสรุ ป ป& ญ หา
อุปสรรค และแนวทางการปรั บปรุงพั ฒนางานให-มีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ้น และการวิเคราะห)จุด ออน
จุดแข็งของคนเกงแตละบุคคล ทั้งนี้เพื่อจะได-เลือกรูปแบบการพัฒนาให-เหมาะกับคนเกงรายบุคคล
(Individual Development Plan)
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ปŽยะชัย จันทร)วงค)ไพศาล (ออนไลน)) ได-อธิบายถึง การพัฒนาคนเกง ไว-วา เมื่อองค)กร
ระบุได-แล-ววาใครคือคนเกง กระบวนการถัดมาคือการสงเสริมคนเกงให-เป#นคนเกงยิ่งขึ้น เป#นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของตัวคนเกงเอง และองค)กรโดยรูปแบบการพัฒนาคนเกงก็เหมือนกับการพัฒนาบุคคล
ทั่วไปในองค)กร คือ
1. ฝ~กอบรมตามความต-องการ (Training need survey) โดยพิจารณาจากความต-องการ
ของหนวยงานและความต-องการของบุคคล
2. ฝ~กอบรมตามหน-าที่การปฏิบัติงาน (On the job training) โดยกําหนดขีดความต-องการ
ของบุ คคลที่ มาปฏิบั ติในหน-า ที่ ของหนวยงาน และกํ าหนดกระบวนการวั ดผล ไมวาจะในรู ปแบบ
ข-อเขียน หรือ ปฏิบัติ
3. ฝ~กอบรมในสิ่งที่นอกเหนือจากงาน (Off the job training) หรือการอบรมนอกงานไมวา
จะเป#นการเข-ารับการอบรมพิเศษ Special training หรือการใช-สถานการณ)จําลองและกรณีศึกษา
สําหรับในบริบททางการศึกษาซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ผู-วิจัยได-นําทฤษฎีการบริหารจัดการคนเกง
มาประยุ กต)ใช- ดังนั้ นจากการศึ กษาเอกสารดังกลาวข-างต- น ผู- วิจัยสามารถสรุ ปคําจํากั ดความของการ
พั ฒนาคนเกง หมายถึ ง ขั้ นตอนหรื อวิ ธี การในการพั ฒนา ความสามารถ ผลการปฏิ บั ติ งาน รวมถึ ง
ศักยภาพของพนักงานในองค)กรเพื่อชวยให-คนเกงเหลานี้สามารถปฏิบัติงานได-อยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเป#นเต็มชองวางของความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานของคนเกงที่ขาดหายไปโดยใชวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับคนเกงสอดคล-องกับความต-องการขององค)กร
4. การจGายคGาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกGง (Talent Reward and Recognition)
การจายคาตอบแทนและให-รางวัลแกพนักงาน รวมถึงคนเกงขององค)กรนั้น เป#นบทบาท
และหน-าที่ที่สําคัญขององค)กรในการตอบแทนพนักงานและคนเกงที่สร-างผลงานและคุณคาให-แก
องค)กร คนเกงขององค)กรคือ คนที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการสร-างคุณคาและผลงาน
ให-กับองค)กรได-ในระดับสูงกวาพนักงานทั่วไป ดังนั้น การพิจารณาจายคาตอบแทนและการให-รางวัล
แกคนเกง จึงควรได-รับการออกแบบให-มีความแตกตางและมีความยุติธรรมสําหรับกลุมคนเกงซึ่งเป#นผูที่มีความสําคัญ และสามารถสร-างคุณคาให-แกองค)กรได-มากกวาพนักงานทั่วไป หากองค)กรสามารถ
จายคาตอบแทนและให-รางวัลแกคนเกงได-อยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม ยุติธรรม และได-รับการ
ยอมรับจากกลุมคนเกงในองค)กรแล-ว จะชวยให-องค)กรสามารถจูงใจและสร-างความพึงพอใจให-กับ
คนเกง รวมถึงเป#นป&จจัยที่สําคัญในการรักษาคนเกงให-อยูกับองค)กรได-เป#นอยางดี จากการศึกษาพบวา
นักการศึกษาได-อธิบายถึงการจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง (Talent Reward and
Recognition) ไว-ในหลากหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้
Cappelli. P. (2002) ได-กลาว ไว-วาการจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง เป#นสวน
หนึ่งที่จะรักษาคนเกงให-อยูในองค)กรได-โดยการจายคาตอบแทน (New Compensation Plans)
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เป# น ประเด็น หนึ่ งที่ คนเกงใช- ในการพิ จ ารณาวาจะอยู หรื อไปจากองค) กร หากคนเกงรู-สึ กถึ งความ
ไมยุติธรรมและรู-สึกวารูปแบบการจายคาตอบแทนขององค)กรไมสามารถแขงขันกับตลาดแรงงานไดคนเกงจะออกจากองค)กรและรูปแบบการจายคาตอบแทนที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรจายให-มีความ
แตกตางระหวางคนเกงที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านและความสามารถสู ง กวาคนทั่ ว ไป รวมถึ ง การใหคาตอบแทนพิเศษหรือรางวัลสําหรับผลงานที่มีความโดดเดน
Dibble S, อ-างถึงใน วาสิตา ฤทธิ์บํารุง (2548: 33)ได-อธิบายถึง การจายคาตอบแทนและ
การให- รางวั ลคนเกง ไว- ว า การจายคาตอบแทนจะต- องสนั บ สนุ น และตรงตามกลยุ ทธ) ข ององค) ก ร
ตรงตามความต-องการและความเหมาะสมกับพนักงานขององค)กร และต-องเชื่อมโยงกับเงื่อนไขของ
การปฏิบัติงาน ซึ่งการจายผลตอบแทน ถึงแม-วาจะจายตามความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
แตจะต-องยึดหลักความเทาเทียมและยุติธรรม (Equity and Fairness) จะต-องจายให-กับพนักงานทุก
คนอยางเทาเทียมกัน โปรงใส และมีความยุติธรรม การออกแบบระบบการจายคาตอบแทนให-แก
คนเกงนั้ น องค) กรจะต- อ งพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจวาเลื อ กการจายรู ป แบบและแนวทางใดโดย
ยึดหลัก 5 ประการ ดังนี้
1. ความเทาเทียมกัน
2. อัตราคาใช-จายขององค)กรในการจายคาตอบแทนเทียบเป#นสัดสวนเทาใดกับต-นทุน
คาใช-จายอื่นๆ ขององค)กร
3. การจายแบบไมคงที่
4. การจายตามผลการปฏิบัติงาน
5. การจายคาตอบแทนขึ้นอยูกับความรับผิดชอบหรือทักษะการปฏิบัติงาน
ทับทิม วงศ)ประยูรและพรทิพย) คําพอ (2554) ได-อธิบายถึง การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง ไว-วา รูปแบบการจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง มีดังนี้
1. อั ต ราคาจ- า งและเงิ น เดื อ น คาจ- า งคื อ คาตอบแทนสํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ง านและ
การให-บริการ โดยวัดจาการทํางานจริง คาจ-างขึ้นอยูกับการตกลงวา จะจ-าคาแรงเป#นชั่วโมง หรือจาย
เมื่องานเสร็จ หรือจายตามระยะเวลาของงาน มักจะทําสัญญาเป#นนิติกรรมตามกฎหมายและจายเป#น
งวดหรื อตามสั ญ ญาที่ ต กลงกั น ไว- สวน “เงิ น เดื อน” จะได- รั บ การรั บ ประจํ า เป# น เวลาแนนอน
เพื่อทํางานครบเดือนก็จะได-รับคาจ-างตามที่ตกลงกันไว-เป#นแบบเหมาจายและเป#นรายได-ที่แนนอน คือ
ต-องได-เป#นประจําทุกเดือน
2. โบนัส คือการจายเงินพิเศษจํานวนหนึ่งแล-วแตจะตั้งเกณฑ)วาจะจายทุก 6 เดือน หรือ
12 เดือน เพื่อเป#นรางวัลสําหรับผู-ปฏิบัติงานดีในรอบ 6 เดือนหรือ 12 เดือน เชนไมเคยลาหยุดงาน
หรือไมเคยมาทํางานสาย มีผลงานดีเดน ทําคุณประโยชน) เอื้ออํานวยตอผลผลิตหรือชื่อเสียงของ
องค)กรก็จะได-รับพิจารณาให-โบนัสเป#นพิเศษได- ในกรณีที่องค)กรประสบความสําเร็จได-รับผลตอบแทน
สูง ควรพิจารณานํากําไรมาแบงป&นเป#นโบนัสด-วย
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3. บําเหน็จ บํานาญ “บําเหน็จ” คือ เงินที่จายให-ผู-ปฏิบัติงานหลังจากลาออกจากงาน
โดยคํานวณจากจํานวนป8ที่ทํางาน และไมมีความผิด ไมทําให-เกิดผลเสีย หรือความเสียหายแตองค)กร
คือปฏิบัติงานตามหน-าที่ดีมาตลอด สวน “บํานาญ” คือเงินที่จายให-เมื่อทํางานครบตามเวลาที่กําหนด
ไว- จะจายให-เป#นรายเดือนตลอดชีวิต สวนใหญการจายบํานาญจะใช-ในองค)กรของรัฐ เชน ข-าราชการ
บํา นาญ คือผู- ที่ทํา งานถึ งครบเกษี ยณอายุ ร าชการ แล-ว เลื อกเอาวิ ธีรั บ เงิน เดือนหลั งจากออกจาก
ราชการเป#นรายเดือนก็จะได-รับเงินเดือนทุกเดือน เรียกวารับบํานาญ เป#นข-าราชการบํานาญ
4. คาลวงเวลา คื อเงิ นที่ จ ายให- เป# นพิ เศษอกจากเงิ นเพื่ อหรื อคาแรงที่ ต กลงกั นไว- ก อน
สวนใหญจะจายให-เมื่อองค)กรต-องการเรงการผลิตหรือบริการให-ทันกับความต-องการของลูกค-า หรือมี
เหตุฉุกเฉินต-องปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานที่ทําเป#นประจํา ก็ได-รับเงินเพิ่มเป#นพิเศษเป#นการลวงเวลา
5. คานายหน-า คือเงินที่ได-รับเมื่อมีความสามารถในการทํายอดขายได-สูงตามที่กําหนด
หรือตกลงไว6. สิ ท ธิ ใ นการถื อหุ- น คื อองค) ก รหรื อ บริ ษั ทจะให- สิ ท ธิ์ แ กพนั กงานหรื อ ผู- ป ฏิ บั ติ งานใน
องค)กรในบริษัทในราคาที่ต่ํากวาราคาขายในตลาดหลักทรัพย)
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารดังกลาวข-างต-น ผู-วิจัยสามารถสรุปคําจํากัดความ
ของการจายคาตอบแทนและการให- ร างวั ล คนเกง หมายถึ ง ขั้ น ตอนหรื อ วิ ธี ก ารพิ จ ารณาจาย
คาตอบแทนและให-รางวัลคนเกงในฐานะที่เป#นทรัพยากรที่มีคาขององค)กร โดยมีการจายในรูปแบบที่
เป#นตัวเงินและไมเป#นตัวเงิน รวมถึงสวัสดิการตางๆ ที่ได-รับอยางเป#นธรรมและเทาเทียมกันตาม
ผลการปฏิบัติงานและได-รับการยอมรับจากกลุมคนเกงในองค)กร
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกGง (Talent Performance Appraisal)
การประเมินความสามารถ ผลการปฏิบั ติงาน รวมถึ งศั กยภาพของพนักงานในองค)กร
จะทําให-ทราบวาใครบ-างคือคนเกงที่มีคุณสมบัติตรงตามที่องค)กรต-องการ และมีความสามารถที่จะ
ชวยสร- า งคุ ณคาให- แกองค) กร จากการศึ กษาพบวานั กการศึ กษาได- อธิ บ ายถึ งการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานคนเกง (Talent Performance Appraisal) ไว-ในหลากหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้
Berger and Berger (2004: 5) ได- อ ธิ บ ายถึ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคนเกง
ไว-วา จะต-องมีการประเมินตามโมเดลการประเมินคนเกงในองค)กร โดยใช-ชื่อวา Talent Reservoir
ซึ่งเป#นโมเดลที่ชวยองค)กรในการสร-างกลุมคนเกงขององค)กรที่สามารถตอบสนองตอความต-องการทาง
ธุรกิจขององค)กรทั้งในป&จจุบันและอนาคตได- โดย Talent Reservoir ประกอบด-วยขั้นตอนในการ
ดําเนินการ 3 ประการ ดังนี้
1. Designing and Building a Talent Reservoir Solution Talent Reservoir
ที่ประสบความสําเร็จสวนใหญเริ่มต-นและออกแบบโดยทีมผู-บริหารอาวุโสขององค)กรและผู-บริหาร
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ระดับสูง ซึ่งเข-ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการคนเกง โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน คือ ให-ทีมงาน
เก็บรวบรวมข-อมูลตางๆ ขององค)กร ทั้งโครงสร-างองค)กรสายการบังคับบัญชา ลักษณะและจํานวน
พนั ก งาน โครงการตางๆ ขององค) ก ร แผนธุ ร กิ จ คานิ ย มและวั ฒ นธรรมองค) ก ร ผลการสํ า รวจ
ความคิดเห็นของพนักงาน นโยบายและแผนงานของฝ[ายบุคคล รายงานประจําป8 การฝ~กอบรมและ
พัฒนาพนักงาน ซึ่งข-อมูลตางๆ เหลานี้จะได-จากเอกสารตางๆ และการสัมภาษณ)ผู-บริหารระดับสูง
จากนั้นนําข-อมูลมาสร-างเป#นเครื่องมือการประเมินคนเกง ประกอบด-วย 5 ประการ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป#นเครื่องมือที่ใช-ในการวัด
ความสําเร็จในงานที่พนักงานรับผิดชอบในป&จจุบัน และการวัดความสามารถในงานป&จจุบัน
2) การพยากรณ)ศักยภาพ (Potential Forecast) คือ เครื่องมือที่ใช-ในการพยากรณ)
คาดการณ) ความก-า วหน- าในงานหรือความก-า วหน- าในตํ า แหนงหน- า ที่ ภายในองค) กรของพนั กงาน
ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของการประเมินผลการปฏิบัติงานในอดีตและป&จจุบัน ความต-องการการฝ~กอบรม
และพัฒนา ความพึงพอใจในอาชีพ และระดับความสามารถ
3) การแบงระดับ เกณฑ)ก ารวัด ผลการปฏิบ ัต ิง านและศัก ยภาพของพนัก งาน
(Measurement Scales for Performance and Potential) จากรายงายการศึกษาองค)กรจํานวน 350
องค)กร ใช-เกณฑ)การวัดผล 5 ระดับ (Five-point scale) โดยแตละระดับสามารถแบงได-ดังนี้
ตารางที่ 2 การแบงระดับเกณฑ)การประเมินผล
ลําดับ

ระดับผลการปฏิบัติงาน

ระดับศักยภาพ

5

เหนือความคาดหวังมาก

ศักยภาพสูง

4

เหนือความคาดหวัง

สามารถสงเสริม/สนับสนุนได-

3

ตรงตามความคาดหวัง

ศักยภาพปานกลาง

2

ต่ํากวาความคาดหวัง

ศักยภาพต่ํา

1

ต่ํากวาความคาดหวังมาก

ไมมีศักยภาพ

4) ความสามารถหลัก/ ความสามารถขององค)กร (Core/Institutional Competencies)
เป#นความคาดหวังพฤติกรรมและทักษะที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของพนักงานและองค)กร
5) การวาดแผนที่แ ละวางน้ํา หนัก ของศัก ยภาพ (Mapping and Weighting
Competencies) เป#น กระบวนการที่กําหนดระดับความแตกตางของศักยภาพและพฤติ กรรมที่
เกี่ยวข-องกับแตละระดับในองค)กร โดยนําศักยภาพที่องค)กรกําหนดไว-มาประเมินพนักงานแตละคนวา
มีศักยภาพนั้นหรือไม หรือมีแตยังไมได-ตามระดับที่องค)กรคาดหวัง หากพนักงานมีศักยภาพแตไมได-
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ระดับตามที่องค)กรต-องการ จะต-องจัดให-มีการพัฒนาพนักงานเหลานั้นขึ้น ไมวาจะเป#นการ ฝ~กอบรม
การสอน การอาน หรือการมอบหมายงาน เป#นต-น
2. Capturing the Talent Reservoir Solution in Sofware เป#นการนําข-อมูลทั้งหมด
มาเก็บรวบรวมไว-ในระบบคอมพิวเตอร) ซึ่งจะชวยให-งายตอการเก็บรวบรวมข-อมูล การวิเคราะห)ข-อมูล
การทบทวนข-อมูล และการตีความ ซึ่งองค)กรสามารถนําโปรแกรม Microsoft Access มาใช-ใน
ขั้นตอนนี้ได3. Implementing the Integrated Talent Management Process องค)กรหลายแหง
มีการทบทวนแผนงาน และประเมินตามวิธีการข-างต-นซ้ําอีกครั้ง เพื่อพัฒนาแผนงานบริหารจัดการคน
เกงให-มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยให-หัวหน-างานและพนักงานทําการประเมินเพื่อหาชองวางระหวาง
ความสามารถที่องค) กรต-องการ กั บความสามารถที่ มีอยูจริง บางครั้ งผู- จัด การหรือหัว หน- างานจะ
รวบรวมข-อมูลที่ได-จากการประเมินครั้งลาสุดไว-ในระบบข-อมูลที่ได-จัดทําไว-แล-ว ซึ่งการประเมินครั้ง
ใหมอาจเป#นการประเมินที่ได-จากหลายแงมุม เพราะเป#นการประเมิน 360 องศา ซึ่งจะชวยเพิ่ม
มุมมองของหัวหน-างานถึงจุดออนจุดแข็งที่พนักงานจะต-องพัฒนา ซึ่งเป#นประโยชน)ในการวางแผนการ
บริหารจัดการคนเกงตอไป
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารดังกลาวข-างต-น ผู-วิจัยสามารถสรุปคําจํากัดความ
ของการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการในการวัดผลการปฏิบัติงานของ
คนเกงตามรูปแบบการประเมินขององค)กร เพื่อให-ทราบถึงชองวางของความสามารถและทักษะการ
ปฏิบัติงานของคนเกงที่ขาดหายไปซึ่งเป#นประโยชน)ในการวางแผนการบริหารจัดการคนเกงตอไป
6. การรักษาคนเกGง (Talent Retention)
การรั กษาคนเกงให-อยู กั บ องค) กรนานที่ สุด เทาที่ องค) กรต- องการ และให-คนเกงมี ความ
จงรักภักดีและยึดมั่นตอองค)กรนั้น นับวาเป#นงานที่มีความท-าทายและยากกวาการรักษาพนักงาน
ทั่ว ไปไว- กับ องค)กร เนื่ องจากคนเกงตามที่องค) กรกํา หนดไว-นั้ นคื อ บุ คคลที่ มีความสามารถ และมี
ศักยภาพโดดเดน และเหมาะสมกับลั กษณะและความต-องการขององค)กรทั้งยังเป# นผู-ที่จะชวยใหองค)กรเจริญเติบโตก-าวหน-า และบรรลุเป‹าหมายที่ได-ตั้งไว- คนเกงเหลานี้ล-วนมีความรู- ความสามารถ
และทักษะการปฏิบัติงานที่เป#นเลิศ ซึ่งเป#นที่ต-องการขององค)กรตางๆ เชนเดียวกัน จึงเกิดป&ญหาการ
แยงชิงตัวคนเกงระหวางองค)กรเกิดขึ้นและหลายองค)กรกําลังประสบป&ญหาดังกลาวอยูในป&จจุบัน ซึ่ง
สิ่งนี้ได-แสดงให-เห็นวาคนเกงเหลานี้ล-วนมีทางเลือกและโอกาสในการเติบโตก-าวหน-าในการทํางาน
มากกวาพนักงานทั่วไป คนเกงจึงมักจะเปลี่ยนงานงายและย-ายที่ทํางานบอย เนื่องจากมีโอกาสในการ
เลือกที่ทํางานและงานที่เหมาะสมตอความต-องการของตนเองซึ่งสอดคล-องกับ (Effron and Ort, 2010)
ได- กลาวถึ ง ป& จ จั ย กว- า งๆ ที่ ทําให- คนออกจากงานวา เกิ ด จากสภาพแวดล- อมของงาน ตั ว เนื้ องาน
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รูปแบบการบริหาร และความต-องสวนบุคคล การจะรักษาให-คนเกงเหลานี้อยูกับองค)กรจึงนับวาเป#น
งานที่ท-าทายและมีความสํา คัญตอองค)กร ซึ่งบทบาทหน-าที่ความรับผิดชอบในการบริหาร จาก
การศึกษาพบวานักการศึกษาได-อธิบายถึงการรักษาคนเกง (Talent Retention) ไว-ในหลากหลาย
รูปแบบ ดังตอไปนี้
Cappelli. P. (2002) ได-อธิบายถึงการรักษาคนเกง ไว-วา การจะรักษาคนเกงให-อยูใน
องค)กรได-นั้นมีองค)ประกอบหลัก 5 ประการดังนี้
1. การจายคาตอบแทน (New Compensation Plans) เป#นประเด็นหนึ่งที่คนเกงใช-ใน
การพิจารณาวาจะอยูหรือไปจากองค)กร หากคนเกงรู-สึกถึงความไมยุติธรรมและรู-สึกวารูปแบบการ
จายคาตอบแทนขององค) กรไมสามารถแขงขั น กั บตลาดแรงงานได- คนเกงจะออกจากองค) กรและ
รูปแบบการจายคาตอบแทนที่มีประสิทธิภาพนั้น ควรจายให-มีความแตกตางระหวางคนเกงที่มีผลการ
ปฏิ บัติ งานและความสามารถสูงกวาคนทั่ว ไป รวมถึ งการให- คาตอบแทนพิเ ศษหรื อรางวั ลสํ าหรั บ
ผลงานที่มีความโดดเดน
2. การออกแบบงานใหม (Job Redesign) เป#นกลยุทธ)ที่ชวยรักษาคนเกงไว-กับองค)กรไดหากองค)กรสามารถระบุได-วาลักษณะงานใดเป#นงานที่สร-างความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอคนเกงไดองค)กรสามารถจัดการบริหารงานได-อยางมีประสิทธิภาพ ด-วยการลดงานที่สร-างความไมพึงพอใจลงไป
โดยอาจใช-การจ-างบริษัทภายนอก (Outsourcing) เป#นผู-ดําเนินงานนั้นแทน
3. ความเหมาะสมของลักษณะงาน (Job Customization) จะคํานึงถึงความสนใจสวน
บุคคลของคนเกงกั บความเหมาะสมกั บลั กษณะงานแตละตํา แหนง เพื่อเพิ่ มความพึงพอใจในการ
ทํางานของคนเกง ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน และผลลัพธ)ที่องค)กรรวมถึงลูกค-าจะได-รับจากการที่คน
เกงมีความพึงพอใจในการทํางาน
4. ความผูกพันทางสังคม (Strengthening Social Ties) เป#นกลยุทธ)ที่ชวยรักษาคนเกงไวกับองค)กรได- ความจงรักภักดีตอองค)กรของคนเกงอาจลดน-อยลง แตความจงรักภักดีและผูกพันตอ
เพื่อนรวมงานมีสวนสําคัญในการอยูกับองค)กร ดังนั้นองค)กรควรสงเสริมและสนับสนุนความสัมพันธ)
ระหวางเพื่อนรวมงาน และกลุมคนเกงในองค)กรเพื่อลดอัตราการลาออกของคนเกง
5. การเปลี่ยนแปลงการจ-าง (Hiring the less mobile) ในการคัดเลือกและจ-างพนักงาน
นั้นองค)กรอาจต-องพิจารณาวาควรจะจ-างใครระหวางคนที่มีความสามารถสูงแตยากแกการรักษาไว-กับ
องค)กร กับคนที่อาจไมมีความสามารถสูงมากหรือไมมีทักษะการปฏิบัติงานที่โดดเดนมาก แตสามารถ
พัฒนาและฝ~กอบรมได-เมื่อเข-ามาทํางาน แตองค)กรสามารถรักษาคนเหลานี้ไว-กับองค)กร ดังนั้นการ
เปรียบเทียบคาใช-จายระหวางการฝ~กอบรมและพัฒนากับคาใช-จายในการรักษาพนักงาน วาอยางไหน
คุ-มคากวากัน
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Phillips, J. and Edwards,L. (2009: 45) ได-อธิบายถึงการรักษาคนเกง ไว-วา การจะรักษา
คนเกงให-อยูในองค)กรได-นั้นมีองค)ประกอบหลัก 8 ขั้นตอนดังนี้
1) ติดตามปริมาณอัตราการลาออกและข-อมูลของการรักษาคนเกง
2) ลงทุนพัฒนาคนเกงให-เต็มที่และแตกตางจากคนปกติ
3) หาสาเหตุที่ทําให-เกิดการลาออกและแก-ไขปรับปรุงให-ดีขึ้น
4) สํารวจวิธีการรักษา
5) เลือกวิธีการรักษาให-เหมาะสม
6) คาดการณ)ต-นทุนในการรักษา
7) คํานวณต-นทุนหรือวิธีการรักษา
8) ทําอยางยืดหยุนและตอเนื่อง
สํา หรั บในบริ บ ททางการศึ กษาซึ่ งงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ผู- วิ จั ย ได-นํ า ทฤษฎี การบริ ห ารจั ด การ
คนเกงมาประยุกต)ใช- ดังนั้นจากการศึกษาเอกสารดังกลาวข-างต-น ผู-วิจัยสามารถสรุปคําจํากัดความ
ของธํารงรักษาคนเกง หมายถึง ขั้นตอนหรือวิธีการในการให-คนเกงมีความจงรักภักดีและอยูกับองค)กร
นานที่ สุด เทาที่ องค)กรต- องการ โดยองค) ประกอบที่ สํ า คัญ ที่ จ ะทํ าให-การธํา รงรักษาคนเกงประสบ
ความสําเร็จจะประกอบด-วย การจายคาตอบแทนและการให-รางวัลคนเกง โอกาสก-าวหน-าในหน-าที่
การงาน งานที่มีความท-าทายความสามารถ การได-รับการพัฒนา การบริหารที่มีความยืดหยุน การมี
หัวหน-างานที่ดี และความรักความผูกพันที่มีตอองค)กร
ดังนั้นการบริหารจัดการคนเกงจะประสบความสําเร็จหรือไมก็ขึ้นอยูกับวากระบวนการ
บริหารจัดการข-างต-นที่กลาวมาทั้งหมดข-างต-นสามารถจะธํารงรักษาคนเกงให-มีความจงรักภักดีและอยู
กับองค)กรนานที่สุดเทาที่องค)กรต-องการไว-ในองค)กรอันจะกอให-เกิดประสิทธิภาพที่จะสร-างและพัฒนา
งานให- กับ องค) กรได- อยางเต็ มที่ และกอให- เ กิ ด ประสิ ทธิ ผ ลที่ งดงามซึ่ งหมายถึ งผู- เ รี ย นจะเป# น ผู- ไ ดรับประโยชน)สูงสุดจากการบริหารจัดการได-หรือไม โดยการธํารงรักษาให-คนเกงเหลานี้อยูกับองค)กรจึง
นับวาเป#นงานที่ท-าทายและมีความสําคัญตอองค)กร
ตอนที่ 4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการคนเกGง
งานวิจัยที่เกี่ยวข-องกับการบริหารจัดการคนเกงที่มีผู-ทําการศึกษาวิจัยไว- พบวาสวนใหญ
เป#นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยเริ่มมีการทําการศึกษาตั้งแตป8 พ.ศ. 2548 - 2552 พบวามีจํานวน
ทั้ ง หมด 8 เรื่ อ ง ซึ่ ง เป# น การศึ ก ษาในลั ก ษณะของกรณี ศึ ก ษาขององค) ก รตางๆ ในประเทศและ
ตางประเทศ ทั้งในหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนทั้งหมด 18 องค)กรดังตอไปนี้
องค)กรตางประเทศหนวยงานภาครัฐ ได-แก สํานักงานบริหารจัดการบุคคลสหรัฐอเมริกา
หนวยงานภาคเอกชนได-แก บริษัทบริษัท ซิสโก- ซีสเต็มส) (ประเทศไทย) จํากัด องค)กรในประเทศ
หนวยงานภาครั ฐ ได- แ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการข- า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) กรมชลประทาน
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ) สถาบันพัฒนาข-าราชการกรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร)
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) กรมราชทัณฑ) และบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ซึ่งเป#นหนวยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐ
สวนองค) ก รในประเทศหนวยงานภาคเอกชน ได- แ ก บริ ษั ท เครื อ ซี เ มนต) ไ ทย จํ า กั ด
(มหาชน) ธนาคารแสตนดาร)ดชาร)เตอร)ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ทีมงานบริการ บริษัท ABC จํากัด
ฝ[ายรับประกัน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ) อินโฟร) เซร)วิส จํากัด
(มหาชน) และบริษัท ชิน คอร) ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และกลุมตัวอยางที่ไมเปŽดเผยรายชื่อได-แก
องค)กรโทรคมนาคม องค)กรผู-ผลิตและจําหนายปูนซีเมนต) องค)กรผู-จําหนายน้ํามันเครื่องและองค)กร
ผู-ผลิตถานหิ น ในการศึกษาวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข-องกับการบริห ารจัดการคนเกงที่พบ
ผู-วิจัยเห็นวางานวิจัยตางๆ เหลานี้มีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้จึงได-รวบรวม
สรุปไว-ดังนี้
วาสิตา ฤทธิ์บํารุง (2548) ได-ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการคนเกง เพื่อสร-าง
ความได-เปรียบทางการแขงขันขององค)กร” มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีการบริหารจัดการ
คนเกง ทั้งในแงของแนวคิดทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ โดยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช-วิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ผสมผสานการวิจัยเชิงกรณีศึกษา (Case Study Research)
องค)กรกลุมตัวอยางที่ใช-ในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัท ซิสโก- ซีสเต็มส) (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท
ชินคอร)ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยการเปรีย บเทีย บกรณี ศึกษาทั้ง 2 แหง พบวา กระบวนการ
บริห ารจัดการคนเกงประกอบด-ว ย การสรรหาและคัด เลื อกคนเกงทั้ งจากภายในภายนอกองค)กร
การพัฒนาคนเกง การให-รางวัลและคาตอบแทนแกคนเกง และการรักษาคนเกง โดยการพัฒนาคนเกง
นั้นต-องพัฒนาให-มีความสอดคล-องกับเป‹าหมายและกลยุทธ)ขององค)กร ซึ่งผู-บริหารองค)กรมีสวนสําคัญ
ในการสนับสนุนให-ระบบบริหารจัดการคนเกงบรรลุตามเป‹าหมายขององค)กรที่วางไวชมั ยพร กาญจนเลขา และ สุช าติ ฐิติ รัต นาภิ นั นทร) (2548) ได-ทํา การศึ กษาวิจั ย เรื่ อง
“การสร- า งระบบการบริ ห ารจั ด การบุ ค ลกรที่ มี ศั กยภาพสู ความเป# น เลิ ศ ขององค) ก ร: กรณี ศึก ษา
ฝ[ายรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)” จากผลการวิจัยพบวากระบวนการใน
การบริ ห ารจั ด การบุ คลากรที่ มีศั กยภาพ (Talent) ให- คงอยู กั บ องค) ก รนานที่ สุ ด ประกอบด- ว ย
3 กระบวนการหลักได-แก กระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ (Recruit and
Selection) การะบวนการในการพัฒนาบุคากรที่มีศักยภาพ (Development) และกระบวนการใน
การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Retention) โดยได-นําเสนอแนวทางเพื่อปฏิบัติไว- 4 ขั้นตอนคือ การ
ระบุคุณลักษณะของบุคลากรที่มีศักยภาพ (Identifying Talent) การคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ
(Selecting Talent) การจัดกลุมบุคลากรที่มีศักยภาพ (Categorizing Talent) และการบริหาร
จัดการบุคลากรที่มีศักยภาพ (Managing Talent)
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พงศธร ทิมเจริญ (2549) ได-ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ป&จจัยของความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการบริหารจัดการคนเกงในองค)กร” กรณีศึกษา 4 องค)กรคือ องค)กรโทรคมนาคม องค)กรผู-ผลิต
และจํ า หนายปู น ซี เ มนต) องค) กรผู- จํ า หนายน้ํ า มั นและน้ํ า มั น เครื่ อง และองค) กรผู- ผ ลิ ต ถานหิ น จาก
ผลการวิจัยพบวา ทุกองค)กรมีแนวทางในการดําเนินโครงการคล-ายกัน คือมีกระบวนการวิเคราะห)และ
วางแผนที่มีความสอดคล-องกันในการหาแหลงที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening) การคัดเลือก
(Selection) การนํามาใช- (Deployment) การพัฒนา (Development) และการรักษา(Retention)
ของทรัพยากรมนุษย)ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมีความแตกตางกันในรายละเอียดของกระบวนการ และป&จจัย
ที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการการบริหารจัดการคนเกงในองค)กรนั้นคือ เรื่องของ
วั ฒ นธรรมองค) กรซึ่ งทุ กองค) กรที่ ทํา การศึ กษาให- ความสํ า คั ญ และนํ า มาเป# น องค) ป ระกอบในการ
พิจารณารวมกับ วิสัยทัศน)และกลยุทธ)ขององค)กรในการกําหนดวัตถุประสงค)ของการดําเนินโครงการ
ให-มีความสอดคล-อง เพื่อให-เกิดความเข-าใจ ในตัวโครงการ การยอมรับ และให-การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณคาของตนเองให-ตรงกับความต-องการขององค)กร
สมุ ทัย ทุมก่ํ า (2550) ได- ทําการศึ กษาวิ จั ยเรื่ อง “การศึ กษาเพื่ อวางระบบการบริ ห าร
จัดการคนเกง กรณีศึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงค)
เพื่ อศึกษาแนวคิด หลั กการ และกระบวนการในการบริห ารจั ด การคนเกง ตลอดจนทัศนคติ และ
ความคิดเห็นของผู-บริหารและพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมเพื่อนําไปวิเคราะห)เป#นแนวทาง
ในการบริหารจัดการคนเกงในสถาบันวิจัยฯ ผลการศึกษา พบวา องค)กรยังไมมีระบบหรือรูปแบบของ
การบริหารจัดการคนเกงอยางเป#นรูปธรรม จึงสงผลให-กลุมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยมหรือ
คนเกงเกิดความไมพึงพอใจและลาออกจากองค)กรอยูอยางตอเนื่อง ซึ่งผู-บริหารได-มีทัศนคติการวาง
แนวทางในการบริหารจัดการคนเกงได-ดังนี้ ต-องมีการเตรียมความพร-อมและการสร-างความเข-าใจ
ในการสรรหาคนเกง การคัด เลื อกหรือระบุคนเกง การพัฒ นาคนเกง การบริห ารและจูงใจคนเกง
และการรักษาคนเกงไว-กับองค)กร
ดวงกมล โรจนศักดา, สาริณี มั่นเจริญศิริ และสุธิภรณ) ตรึกตรอง (2550) ได-ทําการศึกษา
วิจัยเรื่อง “Talent Management :Talent Identification กรณีศึกษา บริษัท Avalant จํากัด”
จากผลการวิจัยพบวา ผู-บริหารของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการคนเกง
(Talent Management) และมีแนวทางในการประเมินศักยภาพของพนักงานโดยใช- Competency
Model ซึ่งประกอบด-วย Core Competency, Managerial Competency และ Functional
Competency สําหรับน้ําหนักความสําคัญนั้นจะแตกตางกันไปตามแตละกลุมของพนักงาน คือ
พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานระดับหัวหน-างาน พนักงานระดับ Specialist โดยผลการประเมิน
ศั กยภาพที่ ไ ด- จ ะนํ า มาพิ จ ารณาประกอบรวมกั บ ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ซึ่ งนํ า มาใช- เ ป# น
เครื่องมือและมาตรฐานในการระบุคนเกง ซึ่งเป#นสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการคนเกง
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พิ เ ชษฐ อมรรั ต นวงศ) และ อั จ ฉรา ค- า ข- า ว (2551) ได- ทํ า การศึ ก ษาอิ ส ระเรื่ อ ง
“ป&จจัยที่สงผลตอการรักษาคนเกง (Talent) ให-คงอยูในองค)กร: กรณีศึกษาผู-นําทีมบริการ บริษัท
ABC จํากัด.” โดยดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพจากผลการวิจัยพบวา ป&จจัยที่สงผลตอการรักษาคนเกง
(Talent) ให-คงอยูในองค)กร มีดังนี้ 1) ลักษณะงาน ซึ่งต-องเป#นลักษณะงานที่มีความท-าทายความรูความสามารถ เนื่องจากหน-าที่ ที่ผู-นําทีมบริการต-องบริหารจัดการทีม เป#นการให-คําปรึกษา แนะนํา
และแก-ป&ญหาใหมๆ ให-แกผู-ใต-บังคับบัญชา ซึ่งนับวาเป#นงานที่ท-าทาย ไมซ้ําซาก จําเจ ทําให-สนุกและ
มีความสุขกับการทํางาน 2) ความก-าวหน-าทางอาชีพ ซึ่งองค)กรคอนข-างเปŽดโอกาสให-กับผู-นําทีมบริการ
ที่มีศักยภาพให-มีความก-า วหน-าในอาชีพ สงผลให- เกิดความพอใจในการทํ างาน จึงตั้งใจและทุมเท
ปฏิบัติงานเกิดเป#นแรงจูงใจในการทํางานกับองค)กรตอไป 3) คาตอบแทน การจายคาตอบแทนเป#น
ไปตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป#นที่ยอมรับและพึงพอใจ 4) สภาพแวดล-อมในการทํางาน มีเพื่อนรวมงาน
ที่ดี มีความเป#นกันเอง มีความเข-าใจซึ่งกันและกันอยูกันอยางพี่น-อง ยอมรับฟ&งความคิดเห็น มีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สามารถปรึกษาป&ญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวได- มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
พัลลภา เอี่ยมสะอาด (2552) ได-ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสร-างระบบการบริหารจัดการ
คนเกงของกรุงเทพมหานคร” เป#นการศึกษาเพื่อให-ข-อเสนอแนะในการสร-างระบบบริหารจัดการคน
เกงของกรุงเทพมหานคร โดยใช-วิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิเคราะห)
เปรียบเทียบกรณีศึกษา (Case Study Research) ของหนวยงานภาครัฐทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่ นํ า ระบบบริ ห ารจั ด การคนเกงมาประยุ กต) ใช- ได- แก สํ า นั กงานบริ ห ารจั ด การบุ คคล
สหรัฐอเมริกา สํานักงานคณะกรรมการข-าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมชลประทานกระทรวงเกษตร
และสหกรณ) และสถาบันพัฒนาข-าราชการกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาเปรียบเทียบกรณีศึกษา
ทั้ง 4 แหงพบวาแตละกรณีศึกษามีจุดเดนของระบบแตกตางกันโดย
สํานักงานบริหารงานบุคคล (U.S. Office of Personnel Management) จะให-ความสําคัญ
กับการสรรหาคนเกงจากภายนอกองค)กร เนื่องจากมีความ ยืดหยุนและคลองตัวสูง ด-านกฎหมายและ
งบประมาณในการดําเนินการ
สํานักงานคณะกรรมการข-าราชการพลเรือน (ก.พ.) สวนระบบข-าราชการผู-มีผลสัมฤทธิ์สูง
เน-นการสร-างคนเกงที่มีอยูภายในองค)กรเพื่อให-มีความพร-อมสําหรับการดํารงตําแหนงในระดับสูง
และมีความเชี่ยวชาญในสายงานหลักของหนวยงาน
กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ) มีโครงการระบบข-าราชการผู-มีผลสัมฤทธิ์สูง
และโครงการสงเสริมข-าราชการผู-มีศักยภาพสูง เน-นการพัฒนาและดึงศักยภาพของคนเกงทุกระดับ
และทุกตําแนงภายในหนวยงานมาใช-ให-เกิดประโยชน)สูงสุด
สถาบันพัฒนาข-าราชการกรุงเทพมหานคร มีโครงการสงเสริมศักยภาพบุคลากร สพข.
สูความเป#นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Bangkok HRD Pro) เน-นการพัฒนาเจ-าหน-าที่ฝ~กอบรมให-เป#น
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นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่พึงประสงค)ของหนวยงานด-วยการเรียนรู-ใน 10 สถานี เพื่อสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ
สําหรับข-อเสนอแนะการสร-างระบบบริหารจัดการคนเกงของกรุงเทพมหานครประกอบด-วย
1) ด-านการสรรหาคนเกง ต-องมีการวิเคราะห)ภารกิจและความต-องการกําลังคนคุณภาพ เพื่อให-ทราบ
ตําแหนงงานหลักที่จะสร-างคนเกงและสัดสวนคนเกงที่เหมาะสมกับหนวยงาน มีการสร-างต-นแบบคน
เกงเพื่ อนิ ย ามและกํา หนดคุณลั กษณะคนเกงที่ ต- องการ พร- อมกํ าหนดกลยุ ทธ)การสรรหาคนเกงที่
หลากหลาย เข-มข-น โปรงใส เป#นธรรม เพื่อสรรหาคนที่เกงที่สุดทั้งภายในองค)กรและดึงดูดคนเกงจาก
ภายนอกหนวยงาน 2) ด-านการพัฒนาคนเกง กลุมเป‹าหมายที่จะพัฒนามี 2 กลุมคือ กลุม Young Top
Talents (ข-าราชการระดับ 3-5) และกลุม Senior Top Talents (ข-าราชการระดับ 6-7) เพื่อแตงตั้งใหเป#นข-าราชระดับ 8 โดยผสมผสานเครื่องมือที่หลากหลายในการพัฒนา เชน การทํากรอบการสั่งสม
ประสบการณ) การสอนงานและระบบพี่เลี้ยง การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล การให-ข-อมูลสะท-อน
กลับ เป#นต-น 3) ด-านการรักษาคนเกง ต-องสร-างทั้งสิ่งจูงใจที่เป#นตัวเงินคือ การเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ
และสิ่ งจู งใจที่ ไมเป# นตั ว เงิ นคื อ ความก-า วหน-าในอาชี พได-ถึงระดั บ 8 ออกแบบงานให- ท-า ทายการ
จัดการงานให-มีความยืดหยุนและสร-างสมดุลชีวิตเพื่อเป#นการสร-างความภาคภูมิใจและปลูกผังความจง
รักภัคดีในองค)กรรวมถึงการสร-างความผูกพันทางสังคม อีกทั้งยังต-องมีการทบทวนแตละกระบวนการ
ของระบบอยูเสมอเพื่อปรับปรุงระบบดังกลาวให-เหมาะสมกับบริบทของกรุงเทพมหานคร โดยจะต-อง
มีป&จจัยแหงความสําเร็จ 3 ประการ ในการนําระบบดังกลาวไปใช- ได-แก 1) สร-างความตระหนักตอ
คุณคาของคนเกง (Talent Mindsets) ให-เกิดขึ้นกับคนในหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่งผู-บริหารในฐานะ
ที่เป#นผู-กําหนดนโยบายและสนับสนุนให-การดําเนินการจนประสบความสําเร็จ 2) การสื่อสารภายใน
องค)กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อความคาดหวังที่มีตอคนเกงและความเข-าใจที่ถูกต-องเกี่ยวกับระบบซึ่ง
จะทําให-เกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานจากคนทุกระดับภายใน หนวยงาน 3) การสร-างเครือขาย
คนเกงเพื่อพัฒนาไปสูการเป#นองค)กรแหงการเรียนรู-ซึ่งถือเป#นรากฐานที่สําคัญที่จะชวยให-เกิดการ
พัฒนาที่ยังยืนกับหนวยงาน
ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ (2552) ได-ทําการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบริหารจัด การคนเกง
กรณีศึกษา ธนาคารแสตนดาร)ดชาร)เตอร)ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)” มีวัตถุประสงค)เพื่อศึกษารูปแบบ
กระบวนการและวิธีการบริหารจัดการคนเกง สภาพป&ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกง
และหาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการคนเกงของธนาคารฯโดยดําเนินการวิจัย
เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวารูปแบบบริหารคนเกงธนาคารฯ จะระบุคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของคนเกงที่ ต- อ งการ เพื่ อ ใช- เ ป# น เกณฑ) ป ระเมิ น และคั ด เลื อ กพนั ก งานเข- า รวมโครงการ
International Graduate ซึ่ งได- มี การกํ า หนดมาตรฐานไว- แตไมครอบคลุ มมากนั กทํ าให- ไ ดคนที่ไมได-เกงจริงเข-ารวมโครงการด-วย 1) กระบวนการสรรหาคนเกง ธนาคารฯ จะใช-วิธีการสรรหา
จากบุคคลภายนอก โดยรับสมัครผานอินเตอร)เน็ต และมหาวิทยาลัยกลุมเป‹าหมาย มีการให-พนักงาน
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แนะนํ า คนเกงเข- า มาสมั ค ร 2)
ทํ า การคั ด เลื อ กโดยใช- วิ ธี ก ารหลากหลายได- แ ก ทดสอบ
ผานอินเตอร)เน็ต ทดสอบด-วยแบบทดสอบตางๆ การสัมภาษณ) การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความสามารถทักษะการปฏิบัติงานในหลายรูปแบบโดยเน-นการเรียนรู-จากการทํางานการหมุนเวียน
เพื่อเรียนรู-งานในแผนกตางๆ และการฝ~กอบรมและดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 4) การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯ เน-นการประเมินรวมกันระหวางคนเกงและหัวหน-างานโดยจะ
ประเมินตามเป‹าหมายที่ได-กําหนดไว- 5) การจายคาตอบแทนและการให-รางวัล ธนาคารฯ เน-นในเรื่อง
ของผลตอบแทนที่เป# นป&จ จัยภายนอกเป# นหลักเชน การให-เ งินเดือนสูง การจายโบนัส การถือหุ- น
และโอกาสในการเจริ ญ ก- า วหน- า ในหน- า ที่ การงาน แตเนื่ อ งจากตํ า แหนงงานในระดั บ สู ง มี จํ า กั ด
จึงตอบสนองความต-องการของคนเกงไมได-ทุกคน 6) การรักษาคนเกงเนื่องจากธนาคารฯ เน-นในเรื่อง
ของผลตอบแทนที่ เป# นป& จจั ยภายนอกเป# น หลั กอี กทั้ งไมสามารถรั กษาสั ญ ญาในเรื่ องตํ า แหนงงาน
เพราะมีอยูอยางจํากัดทําให-ประสบป&ญหาในการรักษาคนเกงป&ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
คนเกง ธนาคารฯ พบป&ญหาหลักคือ การลาออกของคนเกงมีสูงซึ่ งเกิดจากการซื้อตัวของธนาคาร
หรือบริษัทคูแขง

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิธีวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร เป#นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช3วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed-Method) วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เป# น การศึ กษาสภาพปC จ จุ บั น และสภาพที่ พึงประสงคD และแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ตามวัตถุประสงคDการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปC จ จุ บั น และสภาพที่ พึงประสงคD ในการบริ ห ารจั ด การคนเกงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อนํา เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู3วิจัยได3แบงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเป#น 4 ขั้นตอน
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปCจจุบันและสภาพที่พึงประสงคDในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ผู3วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข3องกับบริหารจัดการคนเกงสังเคราะหD
เป#นกรอบในการสร3างเครื่องมือวิจัย
1.2 ผู3วิจัยสร3างแบบสอบถามแบบตอบสนองคู (Duel-response format) โดยตอนที่ 1
เป#นแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เป#นแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating scale) 5 ระดับ
1.3 ผู3วิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช3เทคนิค IOC ตรวจสอบ
ความตรง (Validity) จากผู3ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําไปทดลอง
ใช3 (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรใกล3เคียงกับกลุมตัวอยางจริง
1.4 ผู3 วิจั ยเก็บ ข3อมูล เชิ งปริมาณโดยการสอบถามผู3 บริ หารและครูโ รงเรี ยนอาชีว ศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีครูได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”ประจําปb 2554
1.5 ผู3วิจัยวิเคราะหDข3อมูลตอนที่ 1 ด3วยโปรแกรม SPSS for Windows V.17 โดยใช3สถิติ
เชิงพรรณนาศึกษาความถี่ (Frequency) ร3อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบ
และวิ เ คราะหD ข3 อ มู ล ตอนที่ 2 โดยการวิ เ คราะหD ห าคาเฉลี่ ย (Mean) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
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(S.D) และนํา คาเฉลี่ย (Mean) มาเทีย บกับ เกณฑDเ พื่อแปลความหมายจากนั้น ลําดับความสํา คัญ
(Priority setting) โดยใช3สูตร (PNI Modified) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความแตกตาง
ของสภาพการปฏิ บั ติ ปC จ จุ บั น และสภาพการปฏิ บั ติ ที่ พึ ง ประสงคD โดยใช3 ส ถิ ติ (T-Test แบบ
Dependent) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1.6 สรุ ปผลการวิ เคราะหDข3อมู ลการวิ จัยในรู ปแบบของตารางประกอบความเรียงและ
นําผลการวิจัยที่ได3เป#นข3อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุ งเทพมหานคร ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 ผู3วิจัยสร3างแบบสัมภาษณDโดยพัฒนามาจากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting)
จากผลการวิเคราะหDข3อมูลที่ได3จากขั้นตอนที่ 1
2.2 ผู3 วิจั ยตรวจสอบความนาเชื่อถือแบบสั มภาษณD โดยอาจารยD ที่ป รึกษาวิทยานิพนธD
ตรวจสอบความถูกต3องและความครอบคลุมประเด็นวิจัย
2.3 ผู3วิจัยเก็บข3อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณDผู3บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพที่ผานเกณฑDในการพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ผู3วิจัยกําหนดขึ้น
2.4 ผู3วิจัยวิเคราะหDบทสัมภาษณDโดยวิเคราะหDเนื้อหา (Content analysis) จับประเด็น
ตามประเด็นที่ตั้งไว3
2.5 สรุปผลการวิเคราะหDข3อมูลการวิจัยในลักษณะของแบบความเรียงและนําผลการวิจัย
ที่ได3เป#นข3อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 การรางแนวทางการบริหารจัด การคนเกงของโรงเรีย นอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได3จากการศึกษา ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 ผู3วิจัยการนําผลการวิเคราะหDข3อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานกับผลการ
วิเคราะหDข3อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
3.2 โดยผู3วิจัยนําผลการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) เลือกข3อที่มีคา PNI Modified
ต่ํ า สุ ด สามลํ า ดั บ สุ ด ท3 า ยในแตละประเด็ น มาผสมผสานกั บ ผลการวิ เ คราะหD เ นื้ อ หาที่ ไ ด3 จ ากการ
สัมภาษณD
3.3 ผู3วิจัยทําการรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได3จากการศึกษานําเสนอในลักษณะของแผนภาพ
3.4 นํารางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ที่ได3ไปใช3ในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4
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ขั้นตอนที่ 4 การหาข3อสรุปรวมแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบตลอดจนให3ข3อเสนอแนะและลงความเห็นพ3องแนวทางที่ได3จาก
การศึกษา ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
4.1 ผู3 วิ จั ย กํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ และทํ า หนั ง สื อ เชิ ญ ผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เข3ารวมประชุมกลุม (Focus group)
4.2 ผู3วิจัยจัดประชุมกลุม (Focus group) ผู3ทรงคุณวุฒิ ในวันศุกรDที่ 7 ธันวาคม 2555
เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห3องประชุมชั้น 2 ศูนยDบรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญ
การศึกษาไทย คณะครุศาสตรD จุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย
4.3 ผู3 วิ จั ย สรุ ป ประเด็ น ความเห็ น รวมแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร และข3อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู3ทรงคุณวุฒิ
4.4 นํ า เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
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ภาพที่ 5 แผนผังสรุปขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาตามวัตถุประสงคDข3อที่ 1
เพื่อศึกษาสภาพปCจจุบันและสภาพที่พึงประสงคDในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข3อมูลกับผู3บริหารและครูด3วยแบบสอบถาม

นําผลวิจัยที่ได3มาเป#นข3อมูลพื้นฐานในการสร3างแบบสัมภาษณD

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาตามวัตถุประสงคDข3อที่ 2
เพื่ อนํา เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร
โดยเก็บข3อมูลกับผู3บริหารและครูด3วยแบบสัมภาษณD
น

นําผลวิจัยที่ได3มาใช3เป#นข3อมูลพื้นฐานในการประไปใช3ในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 รางแนวทางฯ
เพื่ อนํา เสนอรางแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร โดยการนํา ผลการวิ จั ย ในขั้ น ตอนที่ 1 และขั้ น ตอนที่ 2 มายกเป# น รางฯ

ได3รางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ขั้นตอนที่ 4 การจั ด ประชุ ม กลุ ม (Focus group) ผู3 ทรงคุ ณวุ ฒิ
เพื่อหาข3อสรุปรวมแนวทางฯ รวมทั้งตรวจสอบตลอดจนให3ข3อเสนอแนะและลงความเห็นพ3อง
แนวทางที่ ได3 จ าการศึ กษา ในวันศุกรDที่ 7 ธันวาคม 2555: เวลา 13.30 - 16.30 น.

ได'แนวทางการบริหารจัดการคนเก*งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

63

รายละเอียดแต*ละขั้นตอนมีดังต*อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปCจจุบันและสภาพที่พึงประสงคDในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร ผู 3ว ิจ ัย ใช3ว ิธ ีก ารสํ า รวจข3อ มูล จากผู 3บ ริห ารและครู
ด3วยแบบสอบถามที่ผู3วิจัยสร3างขึ้น
ประชากรและกลุ*มตัวอย*างที่ใช'ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช'ในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร สั ง กั ด
สํา นั กงานบริ ห ารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึ กษาเอกชนจํา นวน 22 โรงเรี ย น
กลุ* ม ตั ว อย* า งที่ ใ ช' ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ กลุมตัวอยางที่ใช3ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจาก
ประชากรทั้งหมด ได3มาโดยใช3วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จาก
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีครูได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปb 2554 ของ
คุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) ทั้งนี้เพื่อให3การวิจัยครั้งนี้ได3องคDความรู3ที่ถูกต3องครอบคลุมตาม
วัตถุประสงคD ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
2. โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ
3. โรงเรียนชางฝbมือปCญจวิทยา
4. โรงเรียนเซนตDจอหDนเทคโนโลยี
5. โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
6. โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
7. โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ3าพระยา
8. โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
9. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
10. โรงเรียนเทคโนโลยียานยนตD
11. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ชางกลสยาม)
12. โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบ3านครู
13. โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ 14. โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณDบางแค
15. โรงเรียนพณิชยการเอเชีย
16. โรงเรียนโยนออฟอารDคบริหารธุรกิจ
17. โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม
18. โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียาน
19. โรงเรียนศรีวิกรมDบริหารธุรกิจ
20. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
21. โรงเรียนสันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
22. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ผู' ใ ห' ข' อมู ล ที่ ใ ช' ใ นการวิ จั ย ประกอบด3 ว ยผู3 บ ริ ห ารและครู ต ามรายชื่ อครู ได3 รั บรางวั ล
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปb 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) ผู3ให3ข3อมูลมีสถานะภาพ
เป#นผู3บริหารสถานศึกษาจํานวน 44 คน และครูจํานวน 217 คน ดังนั้นจะมีผู3ให3ข3อมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ทั้งสิ้นจํานวน 261 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ตารางที่ 3 รายชื่ อ โรงเรี ย น สถานะภาพและจํ า นวนผู3 ใ ห3 ข3 อ มู ล ในการตอบแบบสอบถามของ
แตละโรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยาง
โรงเรียน
1. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
2. โรงเรียนสันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
3. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
4. โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบ3านครู
5. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
6. โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
7. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
8. โรงเรียนชางฝbมือปCญจวิทยา
9. โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
10. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ชางกลสยาม)
11. โรงเรียนโยนออฟอารDคบริหารธุรกิจ
12. โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียาน
13. โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม
14. โรงเรียนศรีวิกรมDบริหารธุรกิจ
15. โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
16. โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณDบางแค
17. โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจ3าพระยา
18. โรงเรียนพณิชยการเอเชีย
19. โรงเรียนเทคโนโลยียานยนตD
20. โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
21. โรงเรียนเซนตDจอหDนเทคโนโลยี
22. โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ
รวม
รวมมีผู3ให3ข3อมูลในการตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น

ผู3ให3ข3อมูลในแตละโรงเรียน
ผู3บริหาร (คน)
ครู (คน)
2
26
2
23
2
19
2
17
2
15
2
12
2
12
2
11
2
10
2
9
2
9
2
9
2
6
2
6
2
7
2
7
2
5
2
5
2
3
2
3
2
2
2
1
44
217
261
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เครื่องมือที่ใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูลเชิงปริมาณ
การศึกษาสภาพปCจจุบันและสภาพที่พึงประสงคDในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร ของการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใ ช3 วิ ธี ก ารสํ า รวจข3 อมู ล จากผู3 บ ริ ห าร
และครูด3วยแบบสอบถามที่ผู3วิจัยสร3างขึ้น
รายละเอียดของแบบสอบถาม แบบสอบถามที่ใช3ในการวิจัยครั้งนี้จะเป#นแบบตอบสนองคู
(Duel-response format) โดยแบบสอบถามจะแบงเนื้อหาออกเป#น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผู3ตอบแบบสอบถาม เป#นแบบสํารวจ
รายการ (Check List) จํานวน 10 ข3อ รายละเอียดประกอบไปด3วย เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา
สูงสุด / ตําแหนงปCจจุบัน / ระยะเวลาการทํางานในองคDกรปCจจุบัน / การรับรู3ข3อมูลเกี่ยวกับการแตงตั้ง
คณะกรรมการดูแลการบริหารจัดการงานบุคคล / การรับรู3ข3อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกง /
แหลงข3อมูลที่รับรู3เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกง / การรับรู3เกี่ยวกับการสูญเสียคนเกงขององคDกร /
การรับรู3เกี่ยวกับระดับผลกระทบจากการสูญเสียคนเกงขององคDกร
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปCจจุบันและสภาพที่พึงประสงคDในการบริหารจัดการ
คนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป#นการวัดโดยใช3มาตราสวนการประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 83 ข3อ ครอบคลุมตามกรอบการวิจัยซึ่งประกอบไปด3วย 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การระบุคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 1.1-1.10 จํานวน 10 ข3อ
1.1 การระบุคนเกง ภายในองคDกร ข3อ 1.4 -1.8 จํานวน 5 ข3อ
1.2 การระบุคนเกง ภายนอกองคDกร ข3อ 1.9 -1.10 จํานวน 2 ข3อ
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 2.1-2.16 จํานวน 16 ข3อ
2.1 การสรรหาและคัดเลือกคนเกง ภายในองคDกร ข3อ 2.7 -2.11จํานวน 5 ข3อ
2.2 การสรรหาและคัดเลือกคนเกง ภายนอกองคDกร ข3อ 2.12 - 2.16 จํานวน 5 ข3อ
3. การพัฒนาคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 3.1-3.15 จํานวน 16 ข3อ
4. การจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 4.1-4.13 จํานวน 13 ข3อ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 5.1-2.10 จํานวน 10 ข3อ
6. การธํารงรักษาคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 6.1-6.19 จํานวน 19 ข3อ
สําหรับเกณฑDในการให3คะแนนมีดังนี้
5 คะแนน มีการปฏิบัติรายการนั้น หรือมีความพึงประสงคDการปฏิบัติรายการนั้น / มากที่สุด
4 คะแนน มีการปฏิบัติรายการนั้น หรือมีความพึงประสงคDการปฏิบัติรายการนั้น / มาก
3 คะแนน มีการปฏิบัติรายการนั้น หรือมีความพึงประสงคDการปฏิบัติรายการนั้น / ปานกลาง
2 คะแนน มีการปฏิบัติรายการนั้น หรือมีความพึงประสงคDการปฏิบัติรายการนั้น / น3อย
1 คะแนน มีการปฏิบัติรายการนั้น หรือมีความพึงประสงคDการปฏิบัติรายการนั้น / น3อยที่สุด
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สําหรับการแปลความของคาเฉลี่ย (Mean) ต3องนํามาเทียบกับเกณฑDเพื่อแปลความหมาย
สภาพปC จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงคD ใ นการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษา
ในกรุงเทพมหานคร โดยมีเกณฑDดังนี้ (Best, 1970)
เกณฑD
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

การแปลความหมาย
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับสูงมาก
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับสูง
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับปานกลาง
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับต่ํา
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับต่ํามา

การตรวจสอบความน*าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช'ในการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู3วิจัยตรวจสอบความตรง(Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดย
1. ผู3วิจัยตรวจสอบความตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามที่ผู3วิจัย
สร3างขึ้นให3อาจารยDที่ปรึกษาวิทยานิพนธDตรวจสอบความถูกต3องและความครอบคลุมประเด็นวิจัย
จากนั้นนําแบบสอบถามให3ผู3ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน ประกอบด3วย ผู3ทรงคุณวุฒิด3านการวัดผล
และการวิจัย 1 ทาน ผู3ทรงคุณวุฒิด3านเนื้อหาและอาชีวศึกษา 2 ทาน ผู3ทรงคุณวุฒิด3านเนื้อหา
และการบริหารจัดการคนเกง 2 ทาน เป#นผู3ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity)
และความเหมาะสมของภาษา โดยผู3วิจัยใช3เทคนิค IOC (Index of Item-Objective Congruence)
หรื อดั ช นี ความสอดคล3 องระหวางข3 อคํ าถามและวั ตถุ ประสงคD การวิ จั ย แล3 วคั ดเลื อกข3 อที่ มี คา IOC
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปตามแนวคิดของ (วรรณDดี แสงประทีปทอง, บุญศรี พรมมาพันธD และสมคิด พรมจุ3ย,
2555: 83-95) มาเป#นข3อคําถามและทําการปรับปรุงแก3ไขตามคําแนะนํากอนที่จะนําไปเก็บข3อมูล
2. ผู3วิจั ยทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability) ด3ว ยการนํา แบบสอบถามที่ได3 แก3ไขแล3 ว
ไปทดลองใช3 (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรใกล3เคียงกับกลุมตัวอยางจริง
จํานวน 30 คน จากโรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี โรงเรียนพงษDสวัสดิ์พณิชยการ และโรงเรียน
เทคโนโลยีธุรกิจสมุทรปราการ เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha Coefficient) ของ Cronbach’s โดยใช3โปรแกรม SPSS for Windows V.17 ซึ่งได3คา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.989 และเมื่อวิเคราะหDในแตละกระบวนการได3คาความเที่ยง 1) การ
ระบุคนเกงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.939 2) การสรรหาและคัดเลือกคนเกงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.961 3) การพัฒนาคนเกงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.961 4) การจายคาตอบแทนและให3รางวัล
คนเกงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.963 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงมีคาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.976 6) การธํารงรักษาคนเกงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.965 พบวาคาอยูในเกณฑDมาตรฐาน
ที่สามารถยอมรับได3 จึงนําแบบสอบถามไปใช3 ในการเก็บรวบรวมข3อมูล
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การเก็บรวบรวมข'อมูลเชิงปริมาณ
ผู'วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข'อมูลด'วยแบบสอบถาม ดังนี้
1. ผู3 วิ จั ยขอหนั งสื อราชการจากบั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย จุ ฬาลงกรณD มหาวิ ทยาลั ยเพื่ อขอความ
อนุเคราะหDในการจัดเก็บข3อมูลไปยังผู3บริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร สังกัด
สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
2. ผู3วิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความรวมมือ หนังสือขอบคุณ ในการเก็บรวบรวมข3อมูล
ไปยังโรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยางทางไปรษณียD พร3อมแนบแบบสอบถาม โดยจาหน3าซองถึงผู3บริหาร
ตามรายโรงเรียนที่มีครูที่ได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ปb 2554 ของคุรุสภา พร3อมแนบซองเปลา
และจาหน3 า ซองถึ ง ผู3 วิ จั ย ติ ด แสตมปƒ และสงของที่ ร ะลึ ก ไปพร3 อ มซองแบบสอบถาม โดยสง
แบบสอบถามไปจํานวน 261 ฉบับ
3. ผู3วิจัยติดตามผลการสงแบบสอบถาม โดยโทรศัพทDติดตอผู3ที่รับผิดชอบของแตละโรงเรียน
หลังจากสงแบบสอบถามทางไปรษณียDไปแล3ว 10 วัน
4. ผู3วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได3รับกลับมาทางไปรษณียDจํานวน 243 ฉบับ คิดเป#น
ร3อยละ 93.10 ของแบบสอบถามที่สงไป
5. ผู3วิจัยตรวจสอบความสมบูรณDแบบสอบถามที่ได3รับกลับโดยพิจารณาความครบถ3วน
ของการตอบพบวามี แบบสอบถามที่สามารถนํา มาวิ เคราะหDข3อมูล ได3จํานวน 212 ฉบับ คิด เป#น
ร3อยละ 81.23 ของแบบสอบถามที่สงไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 4 จํานวนร3อยละของแบบสอบถามที่สง ได3รับคืน และแบบสอบถามที่สมบรูณD จําแนกตาม
สถานะภาพของผู3ให3ข3อมูล
ผู3ให3ข3อมูล
ผู3บริหาร
ครู
รวม

สงไป ได3รับคืน
จํานวน จํานวน
(ฉบับ) (ฉบับ)
44
40
217
203
261
243

ร3อยละ
90.91
93.55
93.10

แบบสอบถามที่สมบรูณD
จํานวน
ร3อยละ
(ฉบับ)
35
79.55
177
81.57
212
81.23

การวิเคราะหข'อมูลเชิงปริมาณ
ผู3วิจัย วิเคราะหDข3อมูลที่ได3จ ากการเก็บรวบรวมข3อมูล เชิงปริมาณด3วยแบบสอบถามใน
แตละตอนดังนี้
ตอนที่ 1: สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผู3ตอบแบบสอบถาม เป#นแบบสํารวจ
รายการ (Check List) จํานวน 10 ข3อ ผู3วิจัย ทํา การวิเ คราะหDข3อมูล ด3ว ยโปรแกรม SPSS for
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Windows V.17 ด3วยสถิติเชิงพรรณนา ศึกษาความถี่ (Frequency) ร3อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย
(Mean) ของคําตอบและสรุปผลการวิเคราะหDข3อมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
ตอนที่ 2: สอบถามเกี่ ยวกั บสภาพปC จจุ บั นและสภาพที่ พึงประสงคD ในการบริ หารจั ดการ
คนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป#นการวัดโดยใช3มาตราสวนประเมินคา
(Rating scale) จํานวน 83 ข3อ
ผู3วิจัยทําการวิเคราะหDหาคาเฉลี่ย (Mean) และนํามาเทียบกับเกณฑDเพื่อแปลความหมาย
คาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบ โดยมีเกณฑDดังนี้ (Best, 1970)
การแปลความหมาย
เกณฑD
4.50 - 5.00
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับสูงมาก
3.50 - 4.49
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับสูง
2.50 - 3.49
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับต่ํา
1.00 - 1.49
มีสภาพปCจจุบันหรือสภาพที่พึงประสงคD / อยูในระดับต่ํามาก
จากนั้นเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังตามลําดับความสําคัญ (Priority setting) โดยใช3
สูตร Modified Priority Needs Index (PNIModified) ตามแนวคิดของ (สุวิมล วองวาณิช, 2548 : 279)
สูตรในการคํานวณคือ
(PNIModified) = (I − D)
D
โดยการหาคาผลตางของ (I - D) หารด3วยคา (D) คาเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงคD (I)
คาเฉลี่ยของสภาพปCจจุบัน (D) คา PNIModified= (I-D/D) และลําดับความสําคัญของความต3องการ
จําเป#นในการบริหารจัดการคนเกง เพื่อควบคุมขนาดของความต3องการจําเป#นให3อยูในพิสัยที่ไมมีชอง
(Gap) กว3างมากเกินไป แล3วทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความแตกตางของสภาพการปฏิบัติ
ปCจจุบันและสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงคD โดยใช3สถิติ (T-Test แบบDependent) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 99% และสรุปผลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง นําผลการวิจัยที่ได3เป#นข3อมูลพื้นฐานใน
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
การวิจัย ขั้น ตอนนี้ผู3วิจัย ใช3วิธีการสํา รวจข3อมูล จากผู3บ ริห ารและครู โดยการสัมภาษณD
แบบมีโครงสร3าง (Structured interview or formal interview) ด3วยแบบสัมภาษณDที่ผู3วิจัย สร3า งขึ้น
เพื่อ ศึก ษาข3อมูลตามประเด็นที่ได3จากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) ครอบคลุมตาม
กรอบการวิจัย
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ประชากรและกลุ*มตัวอย*างที่ใช'ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ประชากรที่ใช'ในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร สั ง กั ด
สํา นั กงานบริ ห ารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึ กษาเอกชนจํา นวน 22 โรงเรี ย น
กลุ*มตัวอย*างที่ใช'ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุมตัวอยางที่ใช3ในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาจาก
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีครูได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปb 2554 ของ
คุรุสภา จํานวน 4 โรงเรียน ได3มาโดยใช3วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพที่ผานเกณฑDในการพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยาง
ที่ผู3วิจัยกําหนดขึ้นตามแนวคิดของ (Goetz.J.P and Le Compt, 1984) คือพิจารณาเลือกจาก
หลักเกณฑDที่ตั้งไว3 โดยผู3วิจัยได3กําหนดเกณฑDในการพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางไว3ดังนี้
เกณฑในการพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุ*มตัวอย*าง
1. พิจารณาเลือกจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีครูได3รับรางวัล
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปb พ.ศ.2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) จํานวนมากที่สุดสิบอันดับแรก
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 5 รายชื่อโรงเรียนที่มีครูที่ได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ปb 2554 มากที่สุดสิบอันดับแรก
จํานวนครูที่ได3รับรางวัล
ลําดับที่
โรงเรียน
“หนึ่งแสนครูดี”
1. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
26
1
2. โรงเรียนสันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
23
2
3. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
19
3
4. โรงเรียนเทคโนโลยีหมูบ3านครู
17
4
5. โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
14
5
6. โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
12
6
7. โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
12
6
8. โรงเรียนชางฝbมือปCญจวิทยา
11
7
9. โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
10
8
10. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ชางกลสยาม)
9
9
11. โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียาน
9
9
12. โรงเรียนโยนออฟอารDคบริหารธุรกิจ
9
9
13. โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
7
10
14. โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณDบางแค
7
10
ที่มา : ผู3วิจัยจัดทําขึ้นจากประกาศคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู3ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได3รับรางวัล
หนึ่งแสนครูดีประจําปb 2554 (ประกาศคุรุสภา, 2554)
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2. พิจารณาเลือกจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ผานการรับรอง
มาตรฐานจาก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552) สมศ.รอบที่สอง
พ.ศ. 2549-2553 ในระดับดี-ดีมาก ในทุกมาตรฐานอันประกอบไปด3วย 6 มาตรฐาน และมีผล
การประเมินในระดับดีมาก จากผลการประเมินระดับสถาบันซึ่งเป#นตัวบงชี้ถึงคุณภาพโดยภาพรวม
ของโรงเรียน
3. พิจารณาเลือกจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีผู3บริหาร ได3รับรางวัล
“หนึ่งแสนครูดี” ประจําปb 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554)
จากเกณฑDในการพิจารณาเลือกโรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยางทั้ง 3 ข3อข3างต3นผู3วิจัยสามารถ
เลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ใช3ในการศึกษาข3อมูลเชิงคุณภาพของการวิจัยครั้งนี้ได3 จํานวน 4 โรงเรียน
ได3แก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
และโรงเรียนสันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
ผู' ใ ห' ข' อ มู ล ที่ ใ ช' ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ประกอบด3 ว ยผู3 บ ริ ห ารและตั ว แทนครู ต ามรายชื่ อ
ครูได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปb 2554 ของคุรุสภา (ประกาศคุรุสภา, 2554) โดยผู3ให3ข3อมูล
ประกอบด3วยผู3บริหารสถานศึกษาจํานวน 8 คน และตัวแทนครูจํานวน 8 คน ดังนั้นจะมีผู3ให3ข3อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ทั้งสิ้นจํานวน 16 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 6 รายชื่อโรงเรียนและจํานวนผู3ให3ข3อมูลในการให3สัมภาษณDของแตละโรงเรียน ที่เป#นกลุม
ตัวอยางในการสัมภาษณD
โรงเรียน
1. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
2. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ชางกลสยาม)
3. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
4. โรงเรียนสันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
รวม
รวมมีผู3ให3ข3อมูลในการสัมภาษณDทั้งสิ้น

ผู3ให3ข3อมูลในแตละโรงเรียน
ผู3บริหาร (คน)
ครู (คน)
2
2
2
2
2
2
2
2
8
8
16

เครื่องมือที่ใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาวิธีการการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ของการวิจัยครั้งนี้ ผู3วิจัยใช3วิธีการสํารวจข3อมูลจากผู3บริหารและครู โดยการสัมภาษณDแบบมีโครงสร3าง
(Structured interview or formal interview) ด3วยแบบสัมภาษณDที่ผู3วิจัยสร3างขึ้นตามประเด็นที่ได3
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จากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) จากผลการวิเคราะหDข3อมูลเชิงปริมาณโดยผู3วิจัยเลือกข3อ
ที่มีคา PNIModified สูงสุดสามลําดับแรกในแตละประเด็นมาเป#นข3อคําถามในการสัมภาษณD
รายละเอียดของแบบสัมภาษณ โดยแบบสัมภาษณDจะแบงเนื้อหาออกเป#น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สัมภาษณDเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผู3ตอบแบบสอบถาม เป#นแบบสํารวจ
รายการ (Check List) จํานวน 7 ข3อ รายละเอียดประกอบไปด3วย เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา
สูงสุด / ตําแหนงปCจจุบัน / ระยะเวลาการทํางานในองคDกรปCจจุบัน / รูปแบบการบริหารจัดการ
คนเกงของโรงเรียน / ปCญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกง
ตอนที่ 2 สัมภาษณDเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพ ตามประเด็นที่ได3จากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) จํานวน 7 ข3อ ครอบคลุม
ตามกรอบการวิจัย ซึ่งประกอบไปด3วย 6 กระบวนการหลัก ดังนี้
1. การระบุคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 1.1-1.3 จํานวน 3 ข3อ
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 2.1-2.3 จํานวน 3 ข3อ
3. การพัฒนาคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 3.1-3.3 จํานวน 3 ข3อ
4. การจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 4.1-4.3 จํานวน 3 ข3อ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 5.1-5.3 จํานวน 3 ข3อ
6. การรักษาคนเกง ประกอบด3วย ข3อ 6.1-6.3 จํานวน 3 ข3อ
7. ข3อเสนอแนะอื่นๆ ประกอบด3วย ข3อ 7.1-7.6 จํานวน 6 ข3อ
การตรวจสอบความน*าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช'ในการวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู3วิจัยตรวจสอบความตรง(Validity) ของแบบสัมภาษณD โดยการนําแบบสัมภาษณDที่ผู3วิจัย
สร3างขึ้นไปให3อาจารยDที่ปรึกษาวิ ทยานิพนธDตรวจสอบความถูกต3องและความครอบคลุมประเด็นวิจั ย
และทําการปรับปรุงแก3ไขตามคําแนะนําของอาจารยDที่ปรึกษาวิทยานิพนธDกอนที่จะนําไปเก็บข3อมูล
การเก็บรวบรวมข'อมูลเชิงคุณภาพ
ผู3วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข3อมูลด3วยแบบสัมภาษณD ดังนี้
1. ผู3วิจัยดําเนินการสงหนังสือขอความอนุเคราะหDในการเก็บข3อมูล หนังสือขอบคุณ ไปยัง
โรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยางโดยจาหน3าซองถึงผู3บริหารสถานศึกษาจํานวน 4 โรงเรียนได3แก โรงเรียน
กรุงเทพการบัญชี วิทยาลั ย โรงเรียนสยามบริ หารธุร กิจ โรงเรีย นเทคโนโลยีสยามและโรงเรีย น
สันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
2. ผู3วิจัยติดตามผลการดําเนินงานในการสงหนังสือขอเข3าสัมภาษณD โดยโทรศัพทDติดตอ
ผู3ที่รับผิดชอบของแตละโรงเรียน นัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการเข3าสัมภาษณDตามความสะดวก
ของผู3ให3สัมภาษณDไว3ลวงหน3า กอนเดินทาง
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3. ผู3วิจัยเตรียมเครื่องมือ แบบสัมภาษณD เครื่องบันทึกเสียง กล3องถายภาพ พร3อมของที่ระลึก
และอาหารวางเดินทางลงพื้นที่ตามวันเวลาที่ได3นัดหมาย
4. ผู3วิจัยดําเนินการสัมภาษณDแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ใช3เวลาในการสัมภาษณD
อยางน3อย 60 นาที มีการพักระหวางการสัมภาษณD และดําเนินการสัมภาษณDในรูปแบบของการ
สัมภาษณDกลุมและสัมภาษณDเดี่ยว หลังจากการสัมภาษณDผู3ให3สัมภาษณDได3ให3ข3อมูลเพิ่มเติมด3วยการ
เขียนตอบ โดยมีผู3ให3ข3อมูลในการสัมภาษณDจํานวน 15 คน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ตารางที่ 7 จํานวนผู3ให3ข3อมูลในการสัมภาษณDและรูปแบบในการสัมภาษณDของแตละโรงเรียนที่เป#น
กลุมตัวอยาง
โรงเรียน
1. โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
2. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ชางกลสยาม)
3. โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
4. โรงเรียนสันติราษฎรDบริหารธุรกิจ
รวม

ผู3ให3ข3อมูลในแตละโรงเรียน
ผู3บริหาร (คน) ครู (คน)
2
2
1*
2
2
2
2
2
7
8

รวมมีผู3ให3ข3อมูลในการสัมภาษณDทั้งสิ้น

15

รูปแบบในการสัมภาษณD
กลุม
เดี่ยว
-

หมายเหตุ * ผู3บริหารได3รับมอบหมายจากผู3บริหารโรงเรียนติดภารกิจ

การวิเคราะหข'อมูลเชิงคุณภาพ
ผู3วิจัยวิเคราะหDข3อมูลที่ได3จากการสัมภาษณDดังนี้ ผู3วิจัยถอดเทปจากบทสัมภาษณDเพื่อความ
สะดวกในการวิ เ คราะหD ข3 อ มู ล และใช3 วิ ธี ตี ค วามหมายจากการสั ม ภาษณD วิ เ คราะหD เ นื้ อ หา
(Content analysis) จับประเด็นเพื่อแบงและจัดเนื้อหาการสัมภาษณDให3เป#นหมวดหมูตามความถี่
ของข3อมูลในแตละประเด็น ศึกษาความสอดคล3องหรือความแตกตางของเนื้อหาโดยการวิเคราะหD
เปรียบเทียบข3อมูล (Content Comparison) จากบทสัมภาษณDของผู3ให3ข3อมูลแตโรงเรียน และทําการ
สั ง เคราะหD อ อกมาเป# น ผลการสั ม ภาษณD ที่ เ ป# น ภาพรวมของโรงเรี ย นที่ เ ป# น กลุ มตั ว อยางทั้ ง หมด
นําผลการวิจัยที่ได3เป#นข3อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3
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ขั้นตอนที่ 3 การรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได3จากการศึกษา ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
ทั้ งนี้ เ พื่ อให3 ได3 มาซึ่ งการรางแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษา
เอกชนในกรุ ง เทพมหานคร ผู3 วิ จั ย การนํ า ผลการวิ เ คราะหD ข3 อ มู ล จากการวิ จั ย ในขั้ น ตอนที่ 1
และขั้นตอนที่ 2 ซึ่งเป#นการนําผลการวิเคราะหDข3อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานกับผลการ
วิเคราะหDข3อมู ลการจากวิจั ยเชิงคุณภาพ โดยการนํ าผลจั ดลํ าดับความสําคัญ (Priority setting)
ของความต3องการจําเป#นที่ได3ศึกษาจากการศึกษาสภาพปCจจุบันและสภาพที่พึงประสงคDในการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยเลือกข3อที่มีคา PNI Modified ต่ําสุด
สามลํ าดั บ สุด ท3า ยในแตละประเด็ นซึ่ งจากผลการวิ จัย พบวาเป#น การปฏิ บัติ ที่โ รงเรีย นอาชีว ศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครปฏิบัติได3ในระดับดีมาผสมผสานกับผลการวิเคราะหDเนื้อหาที่ได3จากการ
สัมภาษณDโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัวอยาง ผู3วิจัยรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครที่ ไ ด3 จ ากการศึ กษาในลั กษณะของแผนภาพ
รางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ได3ไปใช3ใน
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 การหาข3อสรุปรวมแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบตลอดจนให3ข3อเสนอแนะและลงความเห็นพ3องแนวทางที่ได3จาก
การศึกษา ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให3 ไ ด3 ม าซึ่ ง ข3 อ สรุ ป และเป# น การตรวจสอบให3 ค วามเห็ น ชอบของแนวทาง
การบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพที่ได3จากการศึกษา และเพื่อให3
แนวทางดั งกลาวเอื้ อตอการพั ฒนาโรงเรียนอาชีวศึ กษาเอกชนในภาพรวมผู3วิ จั ยจึ งจั ดประชุ มกลุ ม
(Focus group) ผู3ทรงคุณวุฒิโดยมีผู3ทรงคุณวุฒิเข3ารวมประชุมกลุมจํานวน 6 ทาน ในวันศุกรDที่ 7
ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห3องประชุมชั้น 2 ศูนยDบรรณสารสนเทศทางการศึกษา
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตรD จุฬาลงกรณDมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติของผู'ทรงคุณวุฒิ
ผู3ทรงคุณวุฒิต3องเป#นผู3ที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน มีผลงานโดดเดนเป#นที่ประจักษDและเป#นที่ยอมรับ ประกอบด3วย ผู3ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
บริ ห ารงานคณะกรรมการสงเสริ มการศึ กษาเอกชน ผู3 ทรงคุ ณวุ ฒิ จ ากสมาคมอาชี ว ศึ กษาเอกชน
แหงประเทศไทย และผู3บริหารหรือตัวแทนผู3บริหารของแตละโรงเรียนที่ให3การสัมภาษณDในขั้นตอนที่ 2
เครื่องมือที่ใช'ในการเก็บรวบรวมข'อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผู3วิจัยใช3วิธีการจัดประชุมกลุม (Focus group) ผู3ทรงคุณวุฒิเพื่อให3ได3
มาซึ่ ง ข3 อ สรุ ป และเป# น การตรวจสอบให3 ค วามเห็ น ชอบของแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกง
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ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพ โดยใช3เวลาในการประชุม 180 นาที และมีการพักระหวาง
การประชุม ทั้งนี้ผู3วิจัยได3นําเสนอผลการวิเคราะหDข3อมูลเชิงปริมาณและข3อมูลเชิงคุณภาพเพื่อเป#น
ข3 อ มู ล พื้ น ฐานสํ า หรั บ การประชุ ม กลุ มให3 ผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณา และรวมลงความคิ ด เห็ น ตอ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงที่ ไ ด3 จ ากการศึ ก ษา ในการประชุ ม อาจมี ก ารตั ด หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ในบางประเด็นเพื่อให3แนวทางดังกลาวเอื้อตอการพัฒนาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในภาพรวม
การวิเคราะหข'อมูล
ผู3วิ จั ย จั ดทํ า ข3 อสรุ ป แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครตอนท3ายของการประชุม เพื่อให3ผู3ทรงคุณวุฒิลงความเห็นพ3องกันโดยพิจารณา
จากมติ ค วามเห็ น ชอบของผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ อนึ่ ง หากวามี ป ระเด็ น ใดที่ ผู3 ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ม3 แ ตทานเดี ย ว
เสนอระหวางการประชุ มและไมมี ผู3 ประชุ มทานใดเห็ น แย3 งถื อวาเป# น มติ ก็ นั บ วาสามารถหยิ บ ยก
ประเด็ น นั้ น ขึ้ น มาเป# น แนวทางในการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครได3

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห
งานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร เป#นการศึกษาสภาพป&จจุบันและสภาพที่พึงประสงค)ในการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรีย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ใช+ วิ ธีวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed-Method)
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การนําเสนอผลการวิเคราะห)ข+อมูล ผู+วิจัยแบงการนําเสนอออกเป#น 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ผลการวิ เ คราะห) ข+อมู ล การวิ จั ย เชิ งปริ มาณ จากการศึ กษาสภาพป& จ จุ บั น
และสภาพที่พึงประสงค)ในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
เป#นการเก็บข+อมูลเชิงปริมาณด+วยแบบสอบถามที่ผู+วิจัยสร+างขึ้น โดยการสอบถามผู+บริหารและครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่มีครูได+รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปL 2554
ของคุรุสภา จํานวน 212 คน จากโรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยาง 22 โรงเรียน ผลการวิเคราะห)ข+อมูล
การวิจัยที่ได+จะนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงแบงการนําเสนอออกเป#น 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห)ข+อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู+ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห)สภาพป&จจุบันและสภาพที่พึงประสงค)ในการบริหารจัดการคนเกง
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะห)ข+อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เป#นการเก็บข+อมูลเชิงคุณภาพด+วย
แบบสั ม ภาษณ) ที่ ผู+ วิ จั ย สร+ า งขึ้ น โดยการสั ม ภาษณ) ผู+ บ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครที่ผานเกณฑ)การพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ผู+วิจัยกําหนดขึ้น จํานวน 15 คน
จากโรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน ผู+วิจัยทําการวิเคราะห)บทสัมภาษณ)โดยการวิเคราะห)
เนื้อหาตามกรอบการวิจัย ผลการวิจัยที่ได+แบงการนําเสนอออกเป#น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห)ข+อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู+ให+สัมภาษณ)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห)บทสัมภาษณ)โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัวอยาง 4
โรงเรียน (นามสมมุติ) ได+แก โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB โรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนC และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห)เนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการคนเกงในภาพรวมที่ได+จากการ
สัมภาษณ)โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัวอยาง สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง และ
จําแนกตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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สวนที่ 3 การนําเสนอรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร เป#นการนําผลการวิเคราะห)ข+อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานกับผลการ
วิเคราะห)ข+อมู ลการจากวิจั ยเชิงคุณภาพ โดยนําผลการจั ดลํ าดับความสําคัญ (Priority setting)
ของความต+องการจําเป#นที่ได+ศึกษาจากการศึกษาสภาพป&จจุบันและสภาพที่พึงประสงค)ในการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกข+อที่มีคา PNI Modified
ต่ําสุดสามลําดับสุดท+ายในแตละประเด็นซึ่งจากผลการวิจัยพบวาเป#นการปฏิบัติที่โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครปฏิบัติได+ในระดับดีมาผสมผสานกับผลการวิเคราะห)เนื้อหาที่ได+จากการ
สัมภาษณ)โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัวอยาง ผู+วิจัยรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ได+จากการศึกษาดังกลาวข+างต+น เพื่อนําไปใช+ใน
การหาข+ อ สรุ ป รวมแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครโดยการจัดประชุมกลุม (Focus group) ผู+ทรงคุณวุฒิ

77

สวนที่ 1
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิ จั ย ขั้ น ตอนนี้ เ ป# น การศึ กษาสภาพป& จ จุ บั น และสภาพที่ พึง ประสงค) ในการบริ ห าร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บข+อมูลเชิงปริมาณด+วย
แบบสอบถาม โดยสอบถามผู+ บ ริ ห ารและครู โ รงเรีย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
ที่มีครูได+รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปL 2554 ของคุรุสภา จํานวน 212 คน จากโรงเรี ย น
ที่ เ ป# น กลุ มตั ว อยาง 22 โรงเรี ย น
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามตอนที่ 1: สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผู+ตอบแบบสอบถาม
เป#นแบบสํารวจรายการ (Check List) รายละเอียดประกอบไปด+วย เพศ / อายุ / ระดับการศึกษา
สูงสุด / ตําแหนงป&จจุบัน / ระยะเวลาการทํางานในองค)กรป&จจุบัน / การรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับการ
แตงตั้งคณะกรรมการดูแลการบริหารจัดการงานบุคคล / การรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
คนเกง /แหลงข+อมูลที่รับรู+เกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกง / การรับรู+เกี่ยวกับการสูญเสียคนเกง
ขององค)กร / การรับรู+เกี่ยวกับระดับผลกระทบจากการสูญเสียคนเกงขององค)กร
ผู+วิจัยทําการวิเคราะห)ข+อมูลด+วยโปรแกรม SPSS for Windows V.17 ด+วยสถิติเชิงพรรณนา
ศึกษาความถี่ (Frequency) ร+อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบและสรุปผลการ
วิเคราะห)ข+อมูล ดังตารางแสดงผลการวิจัยตอไปนี้
ตารางที่ 8 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
เพศ

จํานวน (คน)

ร+อยละ

ชาย

83

39.15

หญิง

129

60.85

รวม

212

100

จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 212 คน เป#นเพศหญิงคิดเป#นร+อยละ
60.85 และเป#นเพศชาย คิดเป#นร+อยละ 39.15
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ตารางที่ 9 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามชวงอายุของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
อายุ (ปL)

จํานวน (คน)

ร+อยละ

21 – 30

11

5.19

31 – 40

52

24.53

41 – 50

67

31.60

51 ปLขึ้นไป

82

38.68

รวม

212

100

จากตารางที่ 9 พบวาชวงอายุของกลุมตัวอยางสามลําดับแรก คือ 51 ปLขึ้นไป รองลงมาคือ
41 - 50 ปL และ 31- 40 ปL คิดเป#นร+อยละ 38.68, 31.60 และ 24.53 ตามลําดับ
ตารางที่ 10 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
ระดับการศึกษาสูงสุด

จํานวน (คน)

ร+อยละ

ปริญญาตรี

123

58.02

ปริญญาโท

81

38.21

ปริญญาเอก

7

3.30

อื่นๆ (ป.บัณฑิต)

1

0.47

รวม

212

100

จากตารางที่ 10 พบวาระดับการศึกษาสูงสุดของกลุมตัวอยางสามลําดับแรก คือ ปริญญาตรี
รองลงมาคือปริญญาโท และปริญญาเอกคิดเป#นร+อยละ 58.02, 38.21 และ 3.30 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงป&จจุบันของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
ตําแหนงป&จจุบัน

จํานวน (คน)

ร+อยละ

ผู+รับใบอนุญาต

4

1.89

ผู+จัดการและผู+อํานวยการ

2

0.94

ผู+จัดการ

6

2.83

รอง/ ผู+ชวยผู+จดั การ

5

2.36

ผู+อํานวยการ/ ครูใหญ

7

3.30

รอง/ ผู+ชวยผู+อํานวยการ

44

20.75

ครูประจําสายสามัญ

31

14.62

ครูอัตราจ+างสายสามัญ

1

0.47

ครูประจําสายวิชาชีพ

98

46.23

ครูอัตราจ+างสายวิชาชีพ

5

2.36

อื่นๆ (หัวหน+าแผนก)

9

4.25

รวม

212

100

จากตารางที่ 11 พบวาตําแหนงป&จจุบันของกลุมตัวอยางสามลําดับแรก คือ ครูประจําสาย
วิชาชีพ รองลงมาคือรอง/ ผู+ชวยผู+อํานวยการ และครูประจําสายสามัญคิดเป#นร+อยละ 46.23, 20.75
และ 14.62 ตามลําดับ
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ตารางที่ 12 จํานวน ร+อยละและคาเฉลี่ยระยะเวลาการทํางานในองค)กรป&จจุบันของกลุมตัวอยาง
จําแนกสถานะภาพของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
เพศ

จํานวน (คน)

ร+อยละ

คาเฉลี่ย

ผู+บริหาร

39

18.40

19.76

ครู

173

81.60

17.20

รวม

212

100

-

คาเฉลี่ยระยะเวลาการทํางานในองค)กรป&จจุบัน

17.67

จากตารางที่ 12 พบวาในภาพรวมกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระยะเวลาการทํางานในองค)กร
ป&จจุบัน 17.67 ปL เมื่อจําแนกตามสถานะภาพของผู+ให+ข+อมูล พบวาผู+บริหารมีคาเฉลี่ยระยะเวลาการ
ทํางานในองค)กรป&จจุบันสูงกวาครูคือมีคาเฉลี่ย 19.76 ปL และ 17.20 ปL
ตารางที่ 13 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามองค)กรที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดูแลการบริหารจัดการงานบุคคลของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
การแตงตั้งคณะกรรมการดูแลการ
บริหารจัดการงานบุคคล

จํานวน (คน)

ร+อยละ

มี

199

93.87

ไมมี

13

6.13

รวม

212

100

จากตารางที่ 13 พบวาองค)กรของกลุมตัวอยางมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลการบริหาร
จัดการงานบุคคล และไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการดูแลการบริหารจัดการงานบุคคล คิดเป#นร+อยละ
93.87 และ 6.13
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ตารางที่ 14 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณ)การรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการคนเกงของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
ประสบการณ)การรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการคนเกง

จํานวน (คน)

ร+อยละ

เคย

103

48.58

ไมเคย

109

51.42

รวม

212

100

จากตารางที่ 14 พบวากลุมตัวอยางไมเคยมีประสบการณ)การรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับการ
บริ หารจัด การคนเกง และเคยมี ประสบการณ) ในการรั บรู+ ข+อมู ลเกี่ ยวกับ การบริห ารจั ดการคนเกง
จํานวน คิดเป#นร+อยละ 51.42 และ 48.58
ตารางที่ 15 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงข+อมูลที่รับรู+เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการคนเกงของผู+ให+ข+อมูล (N = 103)
แหลงข+อมูลที่รับรู+เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการคนเกง

จํานวนครั้งที่ตอบ

ร+อยละ

หนังสือ

30

21.13

เว็บไซต)

33

23.24

ผู+บริหาร

32

22.54

หนังสือเวียนจากหนวยงาน

39

27.46

อื่นๆ(เพื่อน)

8

5.63

รวม

142

100

จากตาราง 15 พบวากลุมตัวอยางที่ตอบวาเคยมีประสบการณ)ในการรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการคนเกงจํานวน 103 คน โดยมีจํานวนครั้งที่ตอบ 142 ครั้ง พบวากลุมตัวอยางรับรู+
ข+ อมู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การคนเกงจากแหลงข+ อ มู ล สํ า คั ญ สามลํ า ดั บ แรก คื อ หนั งสื อเวี ย น
จากหนวยงาน รองลงมาคื อ เว็ บ ไซต) และผู+ บ ริ ห ารคิ ด เป# น ร+ อ ยละ 27.46, 23.24 และ 22.54
ตามลําดับ
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ตารางที่ 16 จํานวนและร+อยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประสบการณ)การรับรู+เกี่ยวกับการสูญเสีย
คนเกงขององค)กร (รวมการเกษียณอายุ) ของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
ประสบการณ)การรับรู+เกีย่ วกับการ
สูญเสียคนเกงขององค)กร

จํานวน (คน)

ร+อยละ

เคย

166

78.30

ไมเคย

46

21.70

รวม

212

100

จากตารางที่ 16 พบวากลุ มตั ว อยางเคยมี ป ระสบการณ) ใ นการรั บ รู+ ข+ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การสูญเสียคนเกงขององค)กร และไมเคยมีประสบการณ)ในการรับรู+ข+อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียคนเกง
ขององค)กร คิดเป#นร+อยละ 78.30 และ 21.70
ตารางที่ 17 จํานวน ร+อยละและคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับผลกระทบจากการสูญเสีย
คนเกงขององค)กร (รวมการเกษียณอายุ) ของผู+ให+ข+อมูล (N = 212)
ระดับผลกระทบจากการสูญเสียคน
เกงขององค)กร

จํานวน (คน)

คะแนน

ร+อยละ

น+อยที่สุด (1)

7

7

3.30

น+อย (2)

13

26

6.13

ปานกลาง (3)

55

165

25.94

มาก (4)

74

296

34.91

มากที่สุด (5)

63

315

29.72

รวม

212

809

100

คาเฉลี่ย

3.82

ระดับมาก

-

จากตารางที่ 17 พบวาในภาพรวมกลุมตัว อยางคิ ดวาการสู ญเสียคนเกงขององค)กร
สงผลกระทบตอองค) ก รในระดั บ มาก มี คาเฉลี่ ย เทากั บ 3.82 โดยกลุ มตั ว อยางสวนใหญคิ ด วา
การสูญเสียคนเกงขององค)กรสงผลกระทบตอองค)กรในระดับมาก และสงผลในระดับมากที่สุด คิดเป#น
ร+อยละ 34.91 และ 29.72
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพป0จจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารจัดการคนเกง
แบบสอบถามตอนที่ 2: สอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพป& จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงค)
ในการบริหารจั ดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป# นการวัดโดยใช+
มาตราสวนประเมินคา (Rating scale) จํานวน 83 ข+อ ครอบคลุมตามกรอบการวิจัย ซึ่งประกอบ
ไปด+วย 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การระบุคนเกง 2) การสรรหาและคัดเลือกคนเกง 3) การพัฒนาคนเกง
4) การจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกง 5) การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง 6) การธํารง
รักษาคนเกง
ผู+วิจัยทําการวิเคราะห)หาคาเฉลี่ย (Mean) และนํามาเทียบกับเกณฑ)เพื่อแปลความหมาย
คาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบ โดยมีเกณฑ)ดังนี้ (Best, 1970)
เกณฑ)
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

การแปลความหมาย
มีสภาพป&จจุบันหรือสภาพที่พึงประสงค) / อยูในระดับสูงมาก
มีสภาพป&จจุบันหรือสภาพที่พึงประสงค) / อยูในระดับสูง
มีสภาพป&จจุบันหรือสภาพที่พึงประสงค) / อยูในระดับปานกลาง
มีสภาพป&จจุบันหรือสภาพที่พึงประสงค) / อยูในระดับต่ํา
มีสภาพป&จจุบันหรือสภาพที่พึงประสงค) / อยูในระดับต่ํามาก

จากนั้นเรียงลําดับความสําคัญกอนหลัง ตามลําดับความสําคัญ (Priority setting) โดยใช+
สูตรในการคํานวณคือ PNIModified= (I-D/D) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความแตกตางของ
สภาพการปฏิบัติป&จจุบันและสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค) โดยใช+สถิติ (T-Test แบบ Dependent)
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ดังตารางแสดงผลการวิจัยตอไปนี้
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ตารางที่ 18 คาเฉลี่ ยสภาพป&จ จุบั น สภาพที่พึงประสงค) และลําดั บความสําคั ญของความต+ องการ
จําเป#นการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห)ในภาพรวม
(N = 212)
สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน
รายการปฏิบัติ

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.23

0.83

ปานกลาง

3.97

0.69

สูง

12.64**

0.229

5

3.06

0.77

ปานกลาง

3.77

0.71

สูง

14.03**

0.232

4

3.10

0.87

ปานกลาง

3.88

0.76

สูง

13.70**

0.252

3

2.61

0.96

ปานกลาง

3.84

0.95

สูง

14.83**

0.471

1

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

3.17

0.99

ปานกลาง

4.01

0.81

สูง

12.40**

0.265

2

6. การธํารงรักษาคนเกง

3.42

0.84

ปานกลาง

4.13

0.73

สูง

13.16**

0.208

6

รวม

3.10

0.88

ปานกลาง

3.93

0.78

สูง

15.29**

-

-

1. การระบุคนเกง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและให+รางวัลคนเกง

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 18 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพป&จจุบัน
การบริหารจัดการคนเกงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.10 และมีสภาพที่พึงประสงค)อยู
ในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.93 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางสภาพการปฏิบัติป&จจุบันและสภาพการ
ปฏิบัติที่พึงประสงค)พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
มีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการบริหารจัดการคนเกง มีคา PNI Modified อยูระหวาง 0.208-0.471
ซึ่งมีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก คือ การจายคาตอบแทน
และการให+รางวัลคนเกง รองลงมาคือการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง และการพัฒนาคนเกง
มีคา PNI Modified เทากับ 0.471, 0.265 และ 0.252 ตามลําดับ
สวนความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวนสามลําดับสุดท+าย คือ การธํารง
รักษาคนเกง รองลงมาคือการระบุคนเกง และการสรรหาและคัดเลือกคนเกง มีคา PNI Modified เทากับ
0.208, 0.229 และ 0.232 ตามลําดับ
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ตารางที่ 19 คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จําเป#นการระบุคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ (N = 212)
รายการปฏิบัติ
การระบุคนเกง

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่พึง
ประสงค)

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.13

1.06

ปานกลาง

4.12

0.82

สูง

12.51**

0.316

1

2.78

1.08

ปานกลาง

3.52

1.05

สูง

10.37**

0.266

3

3.04

1.07

ปานกลาง

3.92

0.91

สูง

11.35**

0.289

2

3.08

1.09

ปานกลาง

3.80

0.95

สูง

9.32**

0.234

6

1.1

องค)กรระบุคุณสมบัติของครู
คนเกงที่ต+องการกอน
นําไปใช+เป#นเกณฑ)

1.2

องค)กรระบุคุณสมบัติของครู
คนเกงได+สอดคล+องกับ
เป{าหมายขององค)กรในแต
ละปL

1.3

องค)กรระบุเกณฑ)คุณสมบัติ
ของครูคนเกงทั้งที่พึง
ประสงค)และคุณสมบัติที่ไม
พึงประสงค)

1.4

องค)กรระบุเกณฑ)การ
พิจารณาครูคนเกงจาก
ทัศนคติ (Attitude) ที่มีตอ
องค)กร

1.5

องค)กรระบุเกณฑ)การ
พิจารณาครูคนเกงจากผล
การปฏิบัติงานย+อนหลัง 3 ปL
(Performance)

3.17

1.13

ปานกลาง

3.99

0.90

สูง

9.62**

0.259

5

1.6

องค)กรระบุเกณฑ)การ
พิจารณาครูคนเกงจาก
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได+
(Potential) ที่ซอนอยูในตัว
บุคคล เชน ภาวะผู+นํา
ความสามารถในการจัดการ

3.43

1.06

ปานกลาง

4.07

0.88

สูง

8.75**

0.187

7

1.7

องค)กรระบุเกณฑ)การ
พิจารณาครูคนเกงจาก
ความสามารถในการทํางาน
(Competency) ทั้งด+าน
ทักษะ ความรู+ และ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน

3.57

1.03

สูง

4.12

0.90

สูง

7.72**

0.154

9
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ตารางที่ 19 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จําเป#นการระบุคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ (N = 212)
รายการปฏิบัติ
การระบุคนเกง

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่พึง
ประสงค)

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.47

1.12

ปานกลาง

4.10

0.93

สูง

8.72**

0.182

8

1.8

อ ง ค) ก ร ร ะ บุ เ ก ณ ฑ) ก า ร
พิ จ ารณาครู คนเกงจากการ
ยอมรั บ จากคนในองค) ก ร
(Acceptability)

1.9

อ ง ค) ก ร ร ะ บุ เ ก ณ ฑ) ก า ร
พิ จ า รณ า ค รู ค น เ ก ง จ า ก
ประสบการณ)ในการทํ างาน
และชื่ อ เสี ย งขององค) ก รที่
เคยผานงาน

3.47

1.08

ปานกลาง

4.00

0.92

สูง

7.39**

0.153

10

1.10 อ ง ค) ก ร ร ะ บุ เ ก ณ ฑ) ก า ร
พิ จ า รณ า ค รู ค น เ ก ง จ า ก
ชื่ อ เ สี ย ง ข อ ง
สถาบั น การศึ ก ษาที่ จ บและ
GPA ขั้นต่ํา มาใช+กลั่นกรอง
ผู+ ส มั ค ร ที่ ยั ง ไ ม มี
ประสบการณ)

3.18

0.96

ปานกลาง

4.02

0.88

สูง

11.22**

0.264

4

3.23

1.07

ปานกลาง

3.97

0.91

สูง

12.64**

-

-

รวม

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 19 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพป&จจุบัน
การระบุคนเกงอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.23 และมีสภาพที่พึงประสงค)อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย
3.97 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติป&จจุบันและสภาพการปฏิบัติที่พึง
ประสงค)พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการลําดับความสําคัญพบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒนาการระบุคนเกง มีคา PNI Modified อยูระหวาง 0.153-0.316 ซึ่งมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก คือ การระบุคุณสมบัติของครูคนเกง
ที่ต+องการกอนนําไปใช+เป#นเกณฑ) รองลงมาคือการระบุเกณฑ)คุณสมบัติของครูคนเกงทั้งที่พึงประสงค)
และคุ ณสมบั ติ ที่ไ มพึ ง ประสงค) และการระบุ คุ ณ สมบั ติ ข องครู ค นเกงให+ ส อดคล+อ งกับ เป{า หมาย
ขององค)กรในแตละปL มีคา PNI Modified เทากับ 0.316, 0.289 และ 0.266 ตามลําดับ
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สวนความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวนสามลําดับสุดท+าย คือ การระบุ
เกณฑ)การพิจารณาครูคนเกงจากประสบการณ)ในการทํางาน และชื่อเสียงขององค)กรที่เคยผานงาน
(ภายนอกองค)กร) รองลงมาคือการระบุเกณฑ)การพิจารณาครูคนเกงจากความสามารถในการทํางาน
(Competency) ทั้งด+านทักษะ ความรู+ และพฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน (ภายในองค)กร)
และการระบุเกณฑ)การพิจารณาครูคนเกงจากการยอมรับจากคนในองค)กร (Acceptability) (ภายใน
องค)กร) มีคา PNI Modified เทากับ 0.153, 0.154 และ 0.182 ตามลําดับ
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ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จําเป#นการสรรหาและคัดเลือกคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครจําแนกรายข+อ
(N = 212)
รายการปฏิบัติ
การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.04

1.13

ปานกลาง

3.89

3.89

สูง

11.53**

0.280

6

3.09

1.10

ปานกลาง

3.97

3.97

สูง

11.91**

0.285

5

2.50

1.31

ปานกลาง

3.25

3.25

ปานกลาง

10.25**

0.300

4

2.4 องค) ก รสรรหาครู ค นเกงโดย
การเผยแพรประชาสั ม พั น ธ)
(Road show) องค)กรไปตาม
มหาวิ ท ยาลั ย กลุ มเป{ า หมาย
เพื่ อ มองหาผู+ กํ า ลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษา

2.38

1.15

ต่ํา

3.24

3.24

ปานกลาง

11.52**

0.361

1

2.5 องค) ก รสรรหาครู ค นเกงโดย
การเป€ ด รั บ ผู+ กํ า ลั ง สํ า เร็ จ
การศึ ก ษาให+ เ ข+ า มาทดลอง
ปฏิบัติงานจริง

2.65

1.14

ปานกลาง

3.54

3.54

สูง

12.11**

0.336

2

3.17

1.13

ปานกลาง

3.78

3.78

สูง

8.20**

0.192

10

3.17

1.01

ปานกลาง

3.72

3.72

สูง

9.73**

0.174

14

2.1 องค) ก รมี ค ณะทํ า งานที่ ทํ า
หน+าที่สรรหาและคัดเลือกครู
คนเกงโดยเฉพาะ
2.2 อ งค) ก ร มี ห ลั ก เ ก ณฑ) แ ล ะ
แนวทางในการสรรหาและ
คั ด เลื อ กครู ค นเกงในแตละ
ตําแหนงโดยเฉพาะ
2.3 องค) ก รสรรหาครู ค นเกงโดย
การเป€ ด รั บ ผู+ ส มั ค รผานทาง
เว็บไซต)ตลอดปL แม+วาจะไมมี
ตําแหนงวาง

2.6 องค) ก รสรรหาครู ค นเกงโดย
การชั ก ชวนคนที่ มี ค วามรู+
ความสามารถให+ เข+ า มารวม
งานกับองค)กร
2.7 องค) ก รพิ จ ารณาคั ด เลื อ กครู
ค น เ ก ง จ า ก ทั ศ น ค ติ
(Attitude)ที่มีตอองค)กร
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ตารางที่ 20 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+องการจําเป#นการสรรหาและคัดเลือกคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนก
รายข+อ (N = 212)

รายการปฏิบัติ
การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
2.8 องค)กรพิจารณาคัดเลือก
ครูคนเกงจากผลการ
ปฏิบัติงานย+อนหลัง 3 ปL
(Performance)
2.9 องค) ก รพิ จ ารณาคั ดเลื อ ก
ครู คนเกงจากศั ก ยภาพที่
ส า ม า ร ถ พั ฒ น า ไ ด+
(Potential)ที่ ซ อนอยู ใน
ตัวบุคคล เชน ภาวะผู+นํ า
คว า ม สา ม า รถ ใ น ก า ร
จัดการ
2.10 องค) ก รพิ จ ารณาคั ดเลื อ ก
ค รู ค น เ ก ง จ า ก
คว า ม สา ม า รถ ใ น ก า ร
ทํ า งาน (Competency)
ทั้ ง ทั ก ษะ ความรู+ แ ละ
พฤติกรรมที่แสดงออก
2.11 องค) ก รพิ จ ารณาคั ดเลื อ ก
ครูคนเกงจากการยอมรับ
จ า ก ค น ใ น อ ง ค) ก ร
(Acceptability)
2.12 องค) ก รพิ ถี พิ ถั น ในการ
คั ด เลื อ กครู ค นเกงจากผู+
ม า สมั คร ก อ น รั บ เข+ า
มารวมงานกับองค)กร
2.13 องค) ก รมี วิ ธี ก ารคั ด เลื อ ก
ครู คนเกงโดยการสั งเกต
คุณลักษณะของผู+สมัคร

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

T

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.09

1.05

ปานกลาง

3.85

3.85

สูง

11.28**

0.246

7

3.38

0.99

ปานกลาง

4.02

4.02

สูง

10.82** 0.189

11

3.62

0.98

สูง

4.19

0.81

สูง

8.95**

0.157

16

3.50

1.04

สูง

4.10

0.99

สูง

9.61**

0.171

15

3.20

1.11

ปานกลาง

3.95

1.03

สูง

9.59**

0.234

8

3.29

1.06

ปานกลาง

3.87

1.04

สูง

8.48**

0.176

13
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ตารางที่ 20 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+ องการจํ า เป# น การสรรหาและคั ดเลื อกคนเกงของโรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
จําแนกรายข+อ (N = 212)

รายการปฏิบัติ
การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
2.14 องค) ก รพิ จ ารณาคั ดเลื อ ก
ครูคนเกงจากชื่อเสียงของ
สถาบั น การศึ ก ษาและ
GPA ขั้นต่ํา
2.15 องค)กรคัดเลือกครูคนเกง
โดยใช+แบบทดสอบที่
หลากหลาย เชน
แบบทดสอบทัศนคติ
บุคลิกภาพ แบบทดสอบ
ความรู+ความสามารถตาม
ตําแหนง
2.16 องค)กรคัดเลื อกครู คนเกง
โดยให+ผู+สมัครทดลองงาน
ในชวงระยะเวลาหนึ่ ง
กอนที่จะรับเข+ามาทํางาน
รวม

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

2.84

1.05

ปานกลาง

3.44

1.04

ปานกลาง

8.72**

0.211

9

2.80

1.20

ปานกลาง

3.70

1.03

สูง

11.21**

0.321

3

3.21

1.23

ปานกลาง

3.81

1.04

สูง

8.77**

0.187

12

3.06

1.11

ปานกลาง

3.77

2.52

สูง

14.03**

-

-

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 20 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพป&จจุบัน
การสรรหาและคัดเลือกคนเกงอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.06 และมีสภาพที่พึงประสงค)อยูใน
ระดับสูง คาเฉลี่ย 3.77 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติป&จจุบันและสภาพ
การปฏิบัติที่พึงประสงค)พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
มีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการสรรหาและคัดเลือกคนเกง มีคา PNI Modified อยูระหวาง
0.157-0.361 ซึ่งมีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก คือ การสรรหา
ครูคนเกงโดยการเผยแพรประชาสัมพันธ) (Road show) องค)กรไปตามมหาวิทยาลัยกลุมเป{าหมาย
เพื่อมองหาผู+กําลังสําเร็จการศึกษา(ภายนอกองค)กร) รองลงมาคือการสรรหาครูคนเกงโดยการเป€ดรับ
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ผู+กําลังสําเร็จการศึกษาให+เข+ามาทดลองปฏิบัติงานจริง(ภายนอกองค)กร) และการคัดเลือกครูคนเกง
โดยใช+ แ บบทดสอบที่ ห ลากหลาย เชน แบบทดสอบทั ศ นคติ บุ ค ลิ ก ภาพ แบบทดสอบความรู+
ความสามารถตามตําแหนง (ภายนอกองค)กร) มีคา PNI Modified เทากับ 0.361, 0.336 และ 0.321
ตามลําดับ
สวนความต+ อ งการจํ า เป# น ในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ รงดวนสามลํ า ดั บ สุ ด ท+ า ย คื อ
การพิ จ ารณาคั ด เลื อกครู ค นเกงจากความสามารถในการทํ า งาน (Competency) ทั้ ง ด+ า นทั ก ษะ
ความรู+ และพฤติ กรรมที่ แสดงออกในการปฏิ บั ติ งาน (ภายในองค) กร) รองลงมาคื อการพิ จ ารณา
คัดเลือกครูคนเกงจากการยอมรับจากคนในองค)กร (Acceptability) (ภายในองค)กร) และการใช+
วิธีการคัดเลือกครูคนเกงโดยการสังเกตคุณลักษณะของผู+สมัคร (ภายนอกองค)กร) มีคา PNI Modified
เทากับ 0.157, 0.171 และ 0.174 ตามลําดับ
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ตารางที่ 21 คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จําเป#นการพัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ (N = 212)

รายการปฏิบัติ
การพัฒนาคนเกง

S.D 1

แปลผล

3.30

1.10

ปานกลาง

3.2 องค) ก รเป€ ด โอกาสให+ ค รู ค น
เกงได+ เรี ย นรู+ พั ฒนาตนเอง
พั ฒน า ก า รทํ า ง า น แ ล ะ
ศักยภาพสม่ําเสมอ

3.60

1.02

3.3 องค) ก รจั ด โปรแกรมการ
ฝ‚ ก อบรมประจํ า ปL ที่ มี ค วาม
เหมาะสม สอดคล+ อ งกั บ
ลั ก ษ ณ ะ ง า น แ ล ะ ค ว า ม
ต+องการของครูคนเกง

3.56

3.4 องค) ก รมอบหมายโครงการ
สํ า คั ญ ๆ เหมาะสมและท+ า
ทายความสามารถของครูคน
เกง
3.5 อ ง ค) ก ร จั ด ร ะ บ บ พี่ เ ลี้ ย ง
(Coaching) ไว+สอนงานและ
ดูแลเอาใจใสการทํางานของ
ครูคนเกงอยางใกล+ชิด
3.6 องค) ก รจั ด ระบบเพื่ อ นคู คิ ด
(Buddy)ที่ เ ป# น ครู ค นเกงไว+
เพื่ อ ชวยเหลื อ ดู แ ลกั น ทั้ ง
เรื่องการปฏิบัติงานและเรื่อง
สวนตัว
3.7 องค) ก รเป€ ด โอกาสให+ ค รู ค น
เกงไป ศึ ก ษาดู งา นทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศ
ตามความเหมาะสม

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1
3.1 องค) ก รมี แ ผนพั ฒ นาครู ค น
เกงแตละคนอยางชัดเจน ทั้ง
ในสายงานบริ ห ารและสาย
งานเฉพาะ

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

S.D 2

แปลผล

4.01

0.95

สูง

9.39**

0.215

10

สูง

4.25

0.86

สูง

10.49**

0.181

13

1.04

สูง

4.04

0.96

สูง

6.62**

0.135

15

3.52

0.97

สูง

4.00

0.87

สูง

8.05**

0.136

14

2.89

1.22

ปานกลาง

3.78

1.01

สูง

11.03**

0.308

5

2.79

1.16

ปานกลาง

3.74

1.10

สูง

11.61**

0.341

3

2.90

1.29

ปานกลาง

3.92

1.05

สูง

11.20**

0.352

2

X2
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ตารางที่ 21 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+องการจําเป#นการพัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ
(N = 212)

รายการปฏิบัติ
การพัฒนาคนเกง

X1

S.D 1

แปลผล

2.73

1.10

ปานกลาง

3.9 องค)กรได+มอบหมายให+ครูคน
เกงศึ ก ษาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
แ ล+ ว นํ า ม า สรุ ป ใ ห+ ค นใ น
อ ง ค) ก ร ฟ& ง ต า ม ค ว า ม
เหมาะสม

2.97

1.14

3.10 องค) ก รเป€ ด โอกาสให+ ค รู ค น
เกงทํากิจกรรมรวมกับคนที่มี
ความรู+ ค วามสามารถทั้ ง ใน
และนอกองค) ก รตามความ
เหมาะสม

3.24

3.11 องค) ก รมอบหมายให+ ค รู ค น
เกงศึ ก ษาเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง
จากหนังสือที่องค)กรมอบให+

3.8 องค)กรปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานให+ ค รู ค นเกงได+ ไ ปทํ า
หน+าที่อื่นๆ เป#นการชั่วคราว
ตามความเหมาะสม

3.12 องค) ก รมอบหมายให+ ค รู ค น
เกงได+ เข+ า รวมประชุ ม งานที่
สํ า คั ญ ๆ แทนผู+ บ ริ ห ารตาม
ความเหมาะสม
3.13 องค) ก รจั ด โปรแกรมการ
เ รี ย น รู+ ด+ ว ย ต น เ อ ง
(E-Leaning)ให+ ค รู ค นเกงได+
เรียนรู+ตามความสนใจ
3.14 องค) ก รสงเสริ ม และมอบ
ทุนการศึกษาให+ครูคนเกงได+
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

t

PNI

ลําดับ

Modified

S.D 2

แปลผล

3.58

1.07

สูง

11.76**

0.311

4

ปานกลาง

3.75

0.99

สูง

11.54**

0.263

8

1.01

ปานกลาง

3.93

0.91

สูง

9.88**

0.213

12

2.89

1.12

ปานกลาง

3.72

0.94

สูง

12.06**

0.287

7

3.16

1.21

ปานกลาง

3.84

1.03

สูง

11.03**

0.215

10

3.03

1.05

ปานกลาง

3.82

0.90

สูง

10.11**

0.261

9

2.89

1.32

ปานกลาง

3.95

1.07

สูง

11.54**

0.367

1

X2
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ตารางที่ 21 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+องการจําเป#นการพัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ
(N = 212)

รายการปฏิบัติ
การพัฒนาคนเกง
3.15 องค) ก รจั ด สรรเวลาในการ
พั ฒ นาครู ค นเกงได+ อ ยาง
เหมาะสม สมดุ ล ระหวาง
ชีวิตการทํางานและสวนตัว
รวม

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.00

1.12

ปานกลาง

3.90

0.91

สูง

11.29**

0.300

6

3.10

1.12

ปานกลาง

3.88

0.97

สูง

13.70**

-

-

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 21 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพป&จจุบันการ
พัฒนาคนเกงอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.10 และมีสภาพที่พึงประสงค)อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย
3.88 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติป&จจุบันและสภาพการปฏิบัติที่พึง
ประสงค)พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการลําดับความสําคัญพบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒนาการพัฒนาคนเกง มีคา PNI Modified อยูระหวาง 0.135-0.367 ซึ่งมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก คือ การสงเสริมและมอบทุนการศึกษา
ให+ครูคนเกงได+ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รองลงมาคือการเป€ดโอกาสให+ครูคนเกงไปศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม และการจัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ที่เป#น
ครูคนเกงไว+เพื่อชวยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัว มีคา PNI Modified เทากับ
0.367, 0.352 และ 0.341 ตามลําดับ
สวนความต+ อ งการจํ า เป# น ในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ รงดวนสามลํ า ดั บ สุ ด ท+ า ย คื อ
การจัดโปรแกรมการฝ‚กอบรมประจําปLที่มีความเหมาะสมสอดคล+องกับลักษณะงานและความต+องการ
ของครูคนเกง รองลงมาคือการมอบหมายโครงการสําคัญๆ เหมาะสมและท+าทายความสามารถของครู
คนเกง และการเป€ ด โอกาสให+ ค รู ค นเกงได+ เ รี ย นรู+ พั ฒ นาตนเองพั ฒ นาการทํ า งานและศั ก ยภาพ
สม่ําเสมอ มีคา PNI Modified เทากับ 0.135, 0.136 และ 0.181 ตามลําดับ
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ตารางที่ 22 คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จําเป#นการจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จําแนกรายข+อ (N = 212)

รายการปฏิบัติ
การจายคาตอบแทนและ
การให+รางวัลคนเกง
4.1 องค) ก รชี้ แ จงเรื่ อ งนโยบาย
การจายคาตอบแทนและการ
ให+ ร างวั ล ครู ค นเกงอยาง
ชัดเจน
4.2 องค)กรจายคาตอบแทนและ
ใ ห+ ร า ง วั ล ค รู ค น เ ก ง ไ ด+
ทัดเทียมกับตลาดแรงงาน
4.3 องค) ก รจายคาตอบแทนครู
คนเกงสู ง กวาองค) ก รอื่ น ที่
อยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
4.4 องค)กรจายคาตอบแทนและ
ให+รางวัลครูคนเกง โดยมีขั้น
เงิ น เดื อ นที่ แ ตกตางจาก
บุคคลทั่วไป
4.5 องค)กรจายคาตอบแทนและ
ให+ ร างวั ล ครู ค นเกงเป# น ไป
ตามคํ า พั งเผยที่ ว า "คาของ
คนอยูที่ผลของงาน"
4.6 องค)กรจายคาตอบแทนและ
ให+ ร างวั ล กั บ ครู ค นเกงได+
เหมาะสมกับภาระงาน
4.7 องค)กรให+สิทธิครูคนเกงเลือก
ส วั ส ดิ ก า ร ไ ด+ ต า ม ค ว า ม
ต+ อ งการของแตละคน เชน
การประกันสุขภาพ สิทธิ ลา
คลอด เวลาทํางานที่ยืดหยุน

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)
t

PNI

ลําดับ

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

2.73

1.26

ปานกลาง

3.92

1.10

สูง

12.19**

0.436

9

2.72

1.22

ปานกลาง

4.01

1.05

สูง

13.22**

0.474

8

2.58

1.16

ปานกลาง

3.88

1.09

สูง

13.63**

0.504

4

2.62

1.17

ปานกลาง

3.87

1.12

สูง

12.79**

0.477

7

2.77

1.28

ปานกลาง

3.97

1.13

สูง

11.78**

0.433

11

2.82

1.19

ปานกลาง

4.05

1.05

สูง

13.30**

0.436

9

2.49

1.17

ต่ํา

3.73

1.15

สูง

13.17**

0.498

5

Modified
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ตารางที่ 22 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+ อ งการจํ า เป# น การจายคาตอบแทนและการให+ รางวั ล คนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ (N = 212)
รายการปฏิบัติ
การจายคาตอบแทนและ
การให+รางวัลคนเกง

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

Modified

ลํา
ดับ

14.84**

0.685

1

สูง

12.43**

0.347

12

0.98

สูง

11.17**

0.305

13

3.98

1.17

สูง

13.32**

0.485

6

ต่ํา

2.97

1.41

ปานกลาง

12.53**

0.650

2

1.19

ต่ํา

3.77

1.24

สูง

13.89**

0.597

3

1.19

ปานกลาง

3.85

1.14

สูง

14.83**

-

-

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

2.19

1.13

ต่ํา

3.69

1.28

สูง

4.9 องค) ก รชมเชยการทํ า งาน
ของครูคนเกงแตละคนอยาง
สม่ํ า เสมอ ทั้ ง จากหั ว หน+ า
งานและผู+บริหารระดับสูง

3.00

1.17

ปานกลาง

4.04

1.04

4.10 องค) ก รมอบเกี ย รติบั ตรเพื่ อ
แสดงถึงความสมารถในการ
ทํางานของครูคนเกง

3.15

1.26

ปานกลาง

4.11

2.68

1.27

ปานกลาง

1.80

1.04

2.36

2.61

4.8 องค) ก รให+ ส วั ส ดิ ก ารครู ค น
เ ก ง ค ร อ บ ค ลุ ม ไ ป ถึ ง
ครอบครัว

4.11 องค) ก รจายโบนั ส หรื อ เงิ น
พิเศษให+กับครูคนเกงตามผล
การปฏิบัติงาน
4.12 องค) กรให+ สิท ธิครูคนเกงเข+ า
รวมเป#นผู+ถือหุ+นขององค)กร
4.13 อ ง ค) ก ร จ า ย เ งิ น พิ เ ศ ษ
นอกเหนื อ จากเงิ น สะสม
ให+ กับ ครู คนเกงที่ ทํา งานกั บ
องค)กรมาอยางยาวนาน
รวม

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

t

PNI
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จากตารางที่ 22 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพป&จจุบันการ
จายคาตอบแทนและการให+ร างวั ลคนเกงอยูในระดั บปานกลางคาเฉลี่ ย 2.61 และมี สภาพที่พึง
ประสงค)อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.85 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติ
ป& จ จุ บั น และสภาพการปฏิ บั ติ ที่ พึ ง ประสงค) พ บวา มี ค วามแตกตางกั น อยางมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01
จากการลําดับความสําคัญพบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒ นาการจายคาตอบแทนและการให+ร างวัล คนเกง มีค า PNI Modified
อยูระหวาง 0.305-0.685 ซึ่งมีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก
คือ การให+สวัสดิการครูคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัว รองลงมาคือการให+สิทธิครูคนเกงเข+ารวม
เป#นผู+ถือหุ+นขององค)กร และการจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมให+กับครูคนเกงที่ทํางานกับ
องค)กรมาอยางยาวนาน มีคา PNI Modified เทากับ 0.685, 0.650 และ 0.597 ตามลําดับ
สวนความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวนสามลําดับสุดท+าย คือ การมอบ
เกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความสามารถในการทํางานของครูคนเกง รองลงมาคือการชมเชยการทํางาน
ของครู ค นเกงแตละคนอยางสม่ํ า เสมอ ทั้ ง จากหั ว หน+ า งานและผู+ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการจาย
คาตอบแทนและให+รางวัลครูคนเกงเป#นไปตามคําพังเผยที่วา "คาของคนอยูที่ผลของงาน" มีคา PNI Modified
เทากับ 0.305, 0.347 และ 0.433 ตามลําดับ
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ตารางที่ 23 คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จํ า เป# น การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
จําแนกรายข+อ (N = 212)
รายการปฏิบัติ
การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
5.1 อ ง ค) ก ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของครู ค นเกง
อยางเป#นธรรม โปรงใสและ
เป#นที่ยอมรับ
5.2 อ ง ค) ก รชี้ แ จ+ งเ ก ณ ฑ) ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติงานให+
ครูคนเกงทราบอยางชัดเจน
5.3 องค) ก รกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของครู ค นเกงอยางชั ด เจน
และยอมรับได+
5.4 องค) ก รมี วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานที่สามารถวั ด
ความสามารถของครูคนเกง
แตละคนได+เป#นอยางดี
5.5 อ ง ค) ก ร มี เ ก ณ ฑ) ก า ร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของครู ค นเกงได+ เ หมาะสม
ตรงตามสายงาน
5.6 อ ง ค) ก ร มี เ ก ณ ฑ) ก า ร
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ข อ ง ค รู ค น เ ก ง ไ ด+ อ ย า ง
เหมาะสมตรงตามลั ก ษณะ
งาน
5.7 องค) ก รติ ด ตามและสั ง เกต
การทํ า งานของครู ค นเกง
อยางสม่ําเสมอ
5.8 อ ง ค) ก ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านของครู ค นเกง
แบบ 360 องศา

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

t

PNI
Modified

ลําดับ

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.19

1.07

ปานกลาง

4.08

0.91

สูง

12.30**

0.279

3

3.23

1.13

ปานกลาง

4.02

0.89

สูง

10.59**

0.245

7

3.14

1.13

ปานกลาง

4.00

0.96

สูง

11.01**

0.274

5

3.17

1.14

ปานกลาง

3.99

0.92

สูง

10.82**

0.259

6

3.26

1.09

ปานกลาง

4.05

0.87

สูง

10.04**

0.242

9

3.25

1.08

ปานกลาง

4.04

0.88

สูง

11.25**

0.243

8

3.25

1.14

ปานกลาง

3.99

0.90

สูง

9.93**

0.228

10

3.05

1.29

ปานกลาง

3.95

1.03

สูง

10.67**

0.295

1
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ตารางที่ 23 (ตอ) คาเฉลี่ย สภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสํ าคัญของความ
ต+องการจําเป#นการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
จําแนกรายข+อ (N = 212)
รายการปฏิบัติ
การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
5.9 องค)กรมอบหมายให+หัวหน+า
งานแจ+งข+อมูลป{อนกลับจาก
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานให+ครูคนเกงทราบ
5.10 องค)กรมอบหมายให+หัวหน+า
งานแนะนําและให+คําปรึกษา
ครูคนเกงถึ งแนวทางในการ
แก+ ไ ขข+ อ บกพรองที่ ไ ด+ รั บ
ทราบจากผลการประเมิน
รวม

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

t

PNI
Modified

ลําดับ

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.13

1.17

ปานกลาง

3.99

0.93

สูง

10.67**

0.275

4

3.07

1.14

ปานกลาง

3.97

0.89

สูง

11.49**

0.293

2

3.17

1.14

ปานกลาง

4.01

0.92

สูง

12.40**

-

-

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 23 พบวาโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครมี ส ภาพป& จ จุ บั น
การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.17 และมีสภาพที่พึงประสงค)
อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 4.01 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสภาพการปฏิบัติป&จจุบันและ
สภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค)พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการลําดับความสําคัญพบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงในภาพรวม มีคา PNI Modified
อยูระหวาง 0.228-0.295 ซึ่งมีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก
คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคนเกงแบบ 360 องศา รองลงมาคือการมอบหมายให+
หัวหน+างานแนะนําและให+คําปรึกษาครูคนเกงถึงแนวทางในการแก+ไขข+อบกพรองที่ได+รับทราบจากผล
การประเมิ น และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของครู ค นเกงอยางเป# น ธรรม โปรงใสและ
เป#นที่ยอมรับ มีคา PNI Modified เทากับ 0.295, 0.293 และ 0.279 ตามลําดับ
สวนความต+ อ งการจํ า เป# น ในการพั ฒ นาการปฏิ บั ติ เ รงดวนสามลํ า ดั บ สุ ด ท+ า ย คื อ
การติ ด ตามและสั งเกตการทํ า งานของครู ค นเกงอยางสม่ํ า เสมอ รองลงมาคื อ การกํ า หนดเกณฑ)
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคนเกงได+อยางเหมาะสมตรงตามสายงาน และการกําหนดเกณฑ)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคนเกงได+อยางเหมาะสมตรงตามลักษณะงาน มีคา PNI Modified
เทากับ 0.228, 0.242 และ 0.243 ตามลําดับ
ตารางที่ 24 คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความต+องการ
จําเป#นการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ (N = 212)

รายการปฏิบัติ
การธํารงรักษาคนเกง
6.1 อ ง ค) ก ร เ ป# น อ ง ค) ก ร ที่ มี
ชื่อเสียงโดยเฉพาะด+านความ
รั บ ผิ ด ชอบตอสั ง คมและมี
อุดมการณ)ทางการศึกษา
6.2 องค)กรมีการสื่อสารเรื่องการ
ดําเนินงานขององค)กรอยาง
ชัดเจน
6.3 องค)กรมีผู+บริหารระดับสูงที่มี
ชื่ อ เสี ย งและมี วิ สั ย ทั ศ น) ใ น
ก า รกํ า ห น ดทิ ศ ท า งก า ร
ดํ า เนิ น งานที่ ชั ด เจนและ
เป#นไปได+
6.4 องค) กรมี ผู+บริ หารระดั บสูงที่
สามารถรั ก ษาคํ า พู ด และ
สัญญาที่ให+ไว+เป#นอยางดี
6.5 องค)กรมีผู+บริหารระดับสูงที่มี
ความสามารถในการเป# น
ผู+นําและรับฟ&งความคิดเห็ น
สื่ อ สารอยางเป€ ด เผยและ
จริงใจ
6.6 องค) กรมี ผู+บริ หารระดั บสูงที่
ให+ ค วามใสใจและสนใจใน
เรื่ อ งความ เป# น อยู คนใน
องค)กร

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.57

1.02

สูง

4.13

0.89

สูง

9.30**

0.157

18

3.38

1.09

ปานกลาง

4.17

0.88

สูง

11.25**

0.234

4

3.65

1.04

สูง

4.23

0.84

สูง

9.45**

0.159

17

3.42

1.06

ปานกลาง

4.24

0.91

สูง

10.84**

0.240

3

3.49

1.06

ปานกลาง

4.21

0.87

สูง

10.19**

0.206

14

3.47

1.12

ปานกลาง

4.22

0.87

สูง

9.77**

0.216

10
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ตารางที่ 24 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+องการจําเป#นการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ
(N = 212)

รายการปฏิบัติ
การธํารงรักษาคนเกง

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.41

1.01

ปานกลาง

4.12

0.86

สูง

10.78**

0.208

12

6.8 องค)กรมี หัวหน+างานที่มีการ 3.42
บ ริ ห า ร อ ย า ง เ ป# น ธ ร ร ม
เหมาะสมและยอมรับได+

1.03

ปานกลาง

4.10

0.88

สูง

10.16**

0.199

15

6.9 องค)กรมีหัวหน+างานที่รับฟ&ง 3.35
ทั้ ง ป& ญ หาและอุ ป สรรค) ที่
เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน มี
ความเข+ า อกเข+ า ใจทั้ ง เรื่ อ ง
งานและเรื่องสวนตัว

0.95

ปานกลาง

4.13

0.88

สูง

11.31**

0.233

6

3.31

1.08

ปานกลาง

4.00

0.97

สูง

9.66**

0.208

12

3.25

1.07

ปานกลาง

4.05

0.86

สูง

11.14**

0.246

2

3.16

1.07

ปานกลาง

3.90

0.92

สูง

11.28**

0.234

4

3.29

1.08

ปานกลาง

4.01

0.91

สูง

10.97**

0.219

9

6.7 องค) ก รได+จั ดหาหั วหน+ า งาน
ใ ห+ ค รู ค น เ ก ง ไ ด+ อ ย า ง
เหมาะสมตรงตามสายงาน
และลักษณะงาน

6.10 อ ง ค) ก ร มี ร ะ บ บ รั ก ษ า
ความสัมพันธ)กับครูคนเกงที่
ลาออกไป และยินดีต+อนรั บ
ให+ ก ลั บ เข+ า มารวมงานกั บ
องค)กรอีกครั้ง
6.11 องค) ก รเป€ ด โอกาสให+ ค รู ค น
เกงมีสวนรวมในการกําหนด
เป{ า หมายและตั ด สิ น ใจใน
งานของหนวยงานตามความ
เหมาะสม
6.12 องค) ก รมอบหมายภารกิ จ ที่
ท+าทายความรู+ความสามารถ
ใ ห+ ค รู ค น เ ก ง แ ต ล ะ ค น
โดยเฉพาะ
6.13 องค)กรสนับสนุนให+ครูคนเกง
มี ค วามก+ า วหน+ า ทั้ ง ในสาย
อาชีพและสายบริหาร
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ตารางที่ 24 (ตอ) คาเฉลี่ยสภาพป&จจุบัน สภาพที่พึงประสงค) และลําดับความสําคัญของความ
ต+องการจําเป#นการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกรายข+อ
(N = 212)

รายการปฏิบัติ
การธํารงรักษาคนเกง

สภาพการปฏิบัติที่
พึงประสงค)

สภาพการปฏิบัติป&จจุบัน

t

PNI

ลําดับ

Modified

X1

S.D 1

แปลผล

X2

S.D 2

แปลผล

3.12

1.14

ปานกลาง

3.95

0.95

สูง

10.49**

0.266

1

6.15 องค) ก รมี บ รรยากาศที่ ดี ใ น
การทํางาน สะดวก สะอาด
และปลอดภัย

3.56

1.10

สูง

4.22

0.91

สูง

9.94**

0.185

16

6.16 องค) ก รมี วั ฒ นธรรมการอยู
ร ว ม กั น อ ย า ง รั ก ใ ค ร
ปรองดองกั น เปรี ย บเสมื อ น
คนในครอบครัวเดียวกัน

3.80

0.99

สูง

4.33

0.81

สูง

8.01**

0.139

19

0.95

ปานกลาง

4.18

0.80

สูง

10.91**

0.222

8

6.14 องค) ก รมี เ กณฑ) ก ารเลื่ อ น
ตํ า แหนง การโอนย+ า ยและ
การหมุ น เวี ย นงานอยาง
ชัดเจน

6.17 องค)กรให+ความสําคัญกับการ 3.42
สร+างสมดุลระหวางชีวิตการ
ทํางานและชีวิตสวนตัวอยาง
จริงจัง
6.18 องค)กรจัดหาทรัพยากรและ
อุปกรณ)ที่มีเหมาะสมในการ
ทํางาน

3.47

0.98

ปานกลาง

4.21

0.85

สูง

10.92**

0.213

11

6.19 องค)ก รมีรูป แบบการสื่ อสาร
ที่ ดี เรื่ อ งราวตางๆ ภายใน
องค) กร “คนใน”จะทราบ
กอนคนภายนอกเสมอ

3.38

1.14

ปานกลาง

4.16

0.94

สูง

9.90**

0.231

7

3.42

1.05

ปานกลาง

4.13

0.88

สูง

13.16**

-

-

รวม

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 24 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพป&จจุบัน
การธํารงรักษาคนเกงอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย 3.42 และมีสภาพที่พึงประสงค)อยูในระดับสูง
คาเฉลี่ย 4.13 เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย สภาพการปฏิบั ติป&จ จุบั นและสภาพการ
ปฏิบัติที่พึงประสงค)พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากการลําดับความสําคัญพบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความ
ต+องการจําเป#นในการพัฒนาการธํารงรักษาคนเกง มีคา PNI Modified อยูระหวาง 0.139-0.266
ซึ่งมีความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวน สามลําดับแรก คือ การมีเกณฑ)การเลื่อน
ตํ า แหนง การโอนย+ า ยและการหมุ น เวี ย นงานอยางชั ด เจน รองลงมาคื อเป€ ดโอกาสให+ ค รู คนเกง
มีสวนรวมในการกําหนดเป{าหมายและตัดสินใจในงานของหนวยงานตามความเหมาะสม และการ
มีผู+บริหารระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ให+ไว+เป#นอยางดี มีคา PNI Modified เทากับ
0.266, 0.246 และ 0.240 ตามลําดับ
สวนความต+องการจําเป#นในการพัฒนาการปฏิบัติเรงดวนสามลําดับสุดท+ าย คือ การมี
วัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางรักใครปรองดองกันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน รองลงมาคือ
การเป#นองค)กรที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะด+านความรับผิดชอบตอสังคม และมีอุดมการณ)ทางการศึกษา
และการมีผู+บริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงและมีวิสัยทัศน)ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
และเป#นไปได+ มีคา PNI Modified เทากับ 0.139, 0.157 และ 0.159 ตามลําดับ
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สวนที่ 2
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจัยขั้นตอนนี้เป#นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร เป#นการศึกษาตอเนื่องจากการศึกษาสภาพป&จจุบันและสภาพที่พึงประสงค)
ในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โดยการเก็บ ข+ อมู ล เชิงคุ ณภาพด+ว ยการสั มภาษณ)ผู+ บ ริ หารและครูโ รงเรี ย นอาชี วศึ กษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครที่ผานเกณฑ)การพิจารณาเลือกโรงเรียนกลุมตัวอยางที่ผู+วิจัยกําหนดขึ้น
ตามแนวคิดของ Goetz.J.P and Le Compt (1984) และ Le Comte (1995) คือพิจารณาเลือก
ตามหลักเกณฑ)ที่ตั้งไว+ 3 ประการ ประการที่หนึ่งพิจารณาเลือกจากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีครูได+ รับรางวั ล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปL พ.ศ.2554 ของคุรุส ภาจํานวน
มากที่ สุ ด 10 อั น ดั บ แรก ประการที่ ส องพิ จ ารณาเลื อ กจากโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครที่ผานการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบที่สอง พ.ศ. 2549-2553 ในระดับดี-ดีมากในทุกมาตรฐาน และประการที่สาม
พิ จ ารณาเลื อ กจากโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครที่ มี ผู+ บ ริ ห ารได+ รั บ รางวั ล
“หนึ ่ง แสนครูดี” ประจํ า ปL 2554 ของคุ รุ สภา จากเกณฑ)ในการพิ จ ารณาเลื อกโรงเรีย นที่ เ ป# น
กลุ มตั ว อยางดั ง กลาวข+ า งต+ น ผู+ วิ จั ย สามารถเลื อ กโรงเรี ย นกลุ มตั ว อยางในการสั ม ภาษณ)
จํานวน 4 โรงเรียนได+แก โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ โรงเรียน
เทคโนโลยีสยาม และโรงเรียนสันติราษฎร)บริหารธุรกิจ โดยมีผู+ให+ข+อมูลในการสัมภาษณ) 15 คน
ในสวนของแบบสัมภาษณ)ผู+วิจัยได+พัฒนามาจากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting)
ของความต+องการจําเป#นที่ได+ศึกษาจากการศึกษาสภาพป&จจุบันและสภาพที่พึงประสงค)ในการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยผู+วิจัยเลือกข+อที่มีคา PNI Modified
สูงสุดสามลําดับแรกในแตละประเด็นมาเป#นข+อคําถามในการสัมภาษณ) ผู+วิจัยทําการวิเคราะห)บท
สัมภาษณ)โดยการวิเคราะห)เนื้อหา การนําเสนอผลการวิจัยได+แบงออกเป#น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห)ข+อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู+ให+สัมภาษณ)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห)บทสัมภาษณ)โรงเรียนอาชีว ศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัว อยาง
จํานวน 4 โรงเรียน (นามสมมุติ) ได+แก โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห)เนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการคนเกงในภาพรวมที่ได+จาก
การสัมภาษณ)โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัวอยาง สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง
และจําแนกตามกรอบแนวคิดการวิจัย
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ
จากการเก็บข+อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ)พบวา ผู+ให+สัมภาษณ)มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน
เป#นเพศหญิงจํานวน 10 คน เพศชายจํานวน 5 คน ผู+ให+สัมภาษณ)มีอายุ 51 ปLขึ้นไปจํานวน 8 คน
อายุ 31 - 40 ปLจํานวน 4 คน และอายุ 41 - 50 ปLจํานวน 3 คน ผู+ให+สัมภาษณ)มีระดับการศึกษา
สูงสุดปริญญาโทจํานวน 9 คน ปริญญาตรีจํานวน 4 คน และปริญญาเอกจํานวน 2 คน
จากการเก็บข+อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ)พบวาผู+ให+สั มภาษณ)ทํางานในตํ าแหนง
รอง/ ผู+ชวยผู+อํานวยการจํานวน 6 คน ครูประจําสายวิชาชีพจํานวน 4 คน ครูประจําสายสามัญจํานวน
2 คน ผู+อํานวยการ/ ครูใหญจํานวน 2 คน และผู+ชวยหัวหน+าฝ‰ายวิชาการจํานวน 1 คน โดยผู+ให+
สัมภาษณ)มีระยะเวลาการทํางานในองค)กรป&จจุบันเฉลี่ย 21.73 ปL
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหบทสัมภาษณ: โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป=นกลุมตัวอยางจํานวน
4 โรงเรียน (นามสมมุติ) ไดแก โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB โรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนC และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไมมี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเกงอยางเป# น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใช+มาอยางยาวนานและเชื่อวาสามารถคัดสรรคนเกงและบริหารจัดการ
คนเกงได+วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเกงจากผลการปฏิบัติงานที่ได+จากการประเมิน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ประสบป&ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกงหลายประการได+แก การลาออกของกลุมคนเกง
งบประมาณที่ใช+ในการพัฒนา การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเกง ทัศนคติของ
กลุมคนเกง และการให+รางวัลคนเกงที่ยังไมครอบคลุม
1. การระบุคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ข+ อมู ลเชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนA
ไมมีการระบุคุณสมบัติของคนเกงที่ต+องการกอนนําไปใช+เป#นเกณฑ)เป#นรูปธรรม โดยโรงเรียนจะระบุ
คุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงค)จากภายในองค)กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ การอุทิศตน โดยโรงเรียนจะไมมีการระบุคุณสมบัติของคนเกง
ที่ไมพึงประสงค)เพราะมองวาเป#นการประจราญข+อบกพรองของครู และพบวาไมมีการระบุคุณสมบัติ
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คนเกงให+ ส อดคล+ องกั บ เป{ า หมายแตละปL วิ ธี การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คือ วางบรรทั ดฐานของครู
ที่ต+องการไว+
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไมได+ใช+วิธีการสรรหาโดยการเผยแพรประชาสัมพันธ) (Road Show) ไปตามมหาวิทยาลัยกลุมเป{าหมาย
วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับสมัครผานทางเว็บไซน) และพบวาโรงเรียนมีการสรรหาคนเกง
วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับผู+กําลังสําเร็จการศึกษาให+เข+ามาทดลองปฏิบัติงานจริง และยัง
พบอีกวาโรงเรียนมีการคัดเลือกคนเกงโดยวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจากพฤติกรรม
ทัศนคติและทักษะวิชาชีพที่แสดงออกมาระหวางการทดลองงาน
3. การพัฒนาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ยนอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการสงเสริมและมอบทุนการศึกษาให+คนเกงได+ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน ก็คือ
ให+ทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทให+กับงาน และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงไปศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจัดระบบเพื่อน
คูคิด (Buddy) ที่เป#นคนเกงไว+ เพื่อชวยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวในรูปแบบของ
การนิเทศ
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกันวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการ
ก็คือ ให+คนเกงพัฒนาตนเองและการสร+างเครือขายการพัฒนา
4. การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการให+สวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัวหลากหลายรูปแบบวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ให+ทุนการศึกษากับบุตรหลาน สวัสดิการหอพักครู กองทุนกู+ยืม และพบวาโรงเรียนไมมีการให+สิทธิ
คนเกงเข+ารวมเป#นผู+ถือหุ+นซึ่งแนวคิดนี้เป#นที่ดึงดูดความสนใจของคนเกง และยังพบอีกวาโรงเรียน
มีการจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมให+กับคนเกงที่ทํางานกับองค)กรมาอยางยาวนานวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ให+เงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงาน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกันวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการให+รัฐและหนวยงานต+นสังกัดเข+ามาสนับสนุนก็คือ ให+รัฐจัดสรรสวัสดิการของ
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ครูโรงเรียนเอกชนให+เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และเงิน
ขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ยนอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา ภาคเรียนละหนึ่งครั้งวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
นักเรียนประเมินครู ครูประเมินตนเอง หัวหน+าประเมินครูและผู+บริหารพิจารณา และพบวาโรงเรียน
มีการมอบหมายให+หัวหน+าแนะนําและให+คําปรึกษาคนเกงถึงแนวทางในการแก+ไขข+อบกพรองที่ได+รับ
ทราบจากผลการประเมินวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ให+หัวหน+างานและฝ‰ายบุคคลชวยแนะนําให+
คําปรึกษาคนเกง และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงอยางโปรงใสเป#น
ธรรมและเป#นที่ยอมรับวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ แบบประเมินที่ใช+วัดมีตัวแทนครูและผู+บริหาร
มารวมกันพัฒนาจนสามารถวัดได+ชัดเจน
จากการเก็บ ข+อมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ)พบวา โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนA
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติ
ที่โรงเรียนต+องการก็คือ ชี้แจ+งระบบและเกณฑ)การประเมินให+ครูทราบลวงหน+า ผลการประเมินต+อง
เกิดคุณและโทษตอผู+รับประเมิน
6. การธํารงรักษาคนเกง (โรเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีหลักเกณฑ)การเลื่อนตําแหนง การโอนย+ายและการหมุนเวียนงานอยางชัดเจนวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ หัวหน+าแผนกจะหมุนเวียนทุก 2 ปL และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงมีสวน
รวมในการกําหนดเป{าหมายและตัดสินใจในงานของหนวยงานตามความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ เมื่อมีการกําหนดเป{าหมายตางๆ จะต+องมีการประชุมปรึกษาหารือและผู+บริหารก็รับฟ&ง
ความคิดเห็น และยังพบอีกวาโรงเรียนมีผู+บริหารระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ให+ไว+เป#น
อยางดี
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียน
ต+องการก็คือ สร+างความพึงพอใจในอาชีพ และสร+างความสัมพันธ)ที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
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โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไมมี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเกงอยางเป# น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใช+มาอยางยาวนานและเชื่อวาสามารถคัดสรรคนเกงและบริหารจัดการ
คนเกงได+วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเกงจากผลการปฏิบัติงานที่ได+จากการประเมิน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ประสบป&ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกงหลายประการได+แก งบประมาณที่ใช+ในการ
พัฒนา ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานต+นสังกัด สวนการลาออกของกลุมคนเกงไมมีป&ญหาเพราะ
มีการวางแผนอัตรากําลังครูทุกๆ สิ้นเทอม
1. การระบุคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไมมีการระบุคุณสมบัติของคนเกงที่ต+องการกอนนําไปใช+เป#นเกณฑ)อยางเป#นรูปธรรม โดยโรงเรียนจะ
ระบุคุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงค)จากภายในองค)กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน และระบุคุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงค)จากภายนอกองค)กรวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ พิจารณาวุฒิและสาขาการศึกษา ประสบการณ)การทํางาน และพบวาโรงเรียนไมมีการ
ระบุคุณสมบัติของคนเกงที่ไมพึงประสงค)อยางเป#นรูปธรรมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ฝ‚กอบรม
เพื่อให+ได+คุณลักษณะที่พึงประสงค) และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการระบุคุณสมบัติคนเกงให+สอดคล+อง
กับเป{าหมายแตละปLวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ วางแผนอัตรากําลังครูทุกๆ สิ้นเทอมแล+วปรับให+
เข+ากับแนวโน+มความต+องการของผู+เรียน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการระบุคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการ
ก็คือ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อให+ครูเป#นคนเกง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไมได+ ใช+ วิ ธี การสรรหาคนเกงโดยการเผยแพรประชาสั มพั นธ) (Road Show) ไปตามมหาวิ ท ยาลั ย
กลุมเป{าหมายวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับสมัครผานทางเว็บไซน) แลกเปลี่ยนกับสถาบันในเครือ
ชักชวนจากเพื่อนครู การสร+างคนเกง และพบวาโรงเรียนอาชีวศึกษามีการสรรหาคนเกงโดยวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับผู+กําลังสําเร็จการศึกษาให+เข+ามาทดลองปฏิบัติงานจริง และยังพบอีก
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วาโรงเรียนมีการคัดเลือกคนเกงโดยวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาพฤติกรรม ทักษะวิชาชีพ
และบุคลิกภาพที่แสดงออกมาระหวางการทดลองงาน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนต+องการก็คือ ต+องกําหนดภาระหน+าที่และคุณสมบัติของคนเกงอยางชัดเจน
3. การพัฒนาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็บ ข+อมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ)พบวา โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนB
มีการสงเสริมและมอบทุนการศึกษาให+คนเกงได+ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ให+ทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทให+กับงาน และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงไปศึกษา
ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจัดระบบเพื่อน
คูคิด (Buddy) ที่เป#นคนเกงไว+เพื่อชวยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวทั้งแบบหนึ่งตอหนึ่ง
และแบบกลุมโดยจะดูแลชวยเหลือกันตลอดไป
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ได+ ให+ ข+อเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาคนเกงไว+ห ลายประเด็น ด+ วยกั น วิ ธีการปฏิ บัติ ที่โรงเรี ย น
ต+องการก็คือ ให+มีการวางแผนพัฒนาคนเกง และวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการให+รัฐและหนวยงาน
ต+นสังกัดให+สนั บสนุนก็คือ งบประมาณในการพัฒนา จัดสั ดสวนให+ครูโ รงเรียนเอกชนเข+ารวมการ
ฝ‚กอบรมรวมกับครูภาครัฐ
4. การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการให+สวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัวหลากหลายรูปแบบวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ให+ทุนการศึกษากับบุตรหลาน กองทุนกู+ยืม และพบวาโรงเรียนไมมีการให+สิทธิคนเกงเข+ารวมเป# น
ผู+ถือหุ+นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ให+สิทธิในการเข+าเป#นกรรมการบริหารมูลนิธิ และยังพบอีกวา
โรงเรียนมีการจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมให+กับคนเกงที่ทํางานกับองค)กรมาอยางยาวนาน
วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ให+เงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงาน โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัล
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ได+ให+ข+อเสนอแนะการจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติ
ที่โรงเรียนต+องการก็คือ การจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกง และวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียน
ต+องการให+รัฐและหนวยงานต+นสังกัดเข+ามาสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียน
เอกชนให+เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล และเงินวิทยฐานะ

110

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พ บวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง และพบวาโรงเรียนมีการ
มอบหมายให+หัวหน+างานแนะนําและให+คําปรึกษาคนเกงถึงแนวทางในการแก+ไขข+อบกพรองที่ได+รับ
ทราบจากผลการประเมิ นวิธีการปฏิบัติ ของโรงเรียนก็คือ ให+หั วหน+ างานให+คําแนะนําปรึกษาและ
ประชุมหารือเพื่อหาทางแก+ไขข+อบกพรองที่พบรวมกัน และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานคนเกงอยางโปรงใสเป#นธรรมและเป#นที่ยอมรับวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ แจ+งระบบ
และเกณฑ)การประเมินให+ครูทราบลวงหน+าและมีคณะกรรมการที่ทําหน+าที่ประเมินโดยเฉพาะ
6. การธํารงรักษาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ข+ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนB
มีห ลักเกณฑ) การเลื่อนตํ า แหนงการโอนย+า ยและการหมุ นเวีย นงานอยางชั ดเจนวิธี การปฏิบั ติของ
โรงเรียนก็คือ หัวหน+าแผนกจะหมุนเวียนทุก 1 ปL และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงมีสวน
รวมในการกําหนดเป{าหมายและตัดสินใจในงานของหนวยงานตามความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ เมื่อมีการกําหนดเป{าหมายตางๆ จะต+องมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกับคณะกรรมการ
ของโรงเรียนและผู+บริหารก็รับฟ&งความคิดเห็น และยังพบอีกวาโรงเรียนมีผู+บริหารระดับสูงที่สามารถ
รักษาคําพูดและสัญญาที่ให+ไว+เป#นอยางดีวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ผู+บริหารจะใสใจติดตามการ
ทํางานของบุคลากรสม่ําเสมอและบริหารงานตามแผนงานและข+อตกลงที่ทําไว+รวมกัน
จากการเก็ บ ข+ อมู ลเชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี วศึ กษาเอกชนB
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการ
ก็คือ สร+างวัฒนาธรรมการทํางานเพื่อปรับทัศนคติให+เกิดความรักในวิชาชีพ และดูแลคุณภาพชีวิตครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไมมี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเกงอยางเป# น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใช+มาอยางยาวนานและเชื่อวาสามารถคัดสรรคนเกงและบริหารจัดการ
คนเกงได+วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเกงจากผลการปฏิบัติงานที่ได+จากการประเมิน
จากการเก็บ ข+อมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ)พบวา โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนC
ไมประสบป&ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกง วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการโดยแบงเป#นแผนก
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1. การระบุคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไมมีการระบุคุณสมบัติของคนเกงที่ต+องการกอนนําไปใช+เป#นเกณฑ)อยางเป#นรูปธรรม โดยโรงเรียนจะ
ระบุคุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงค)จากภายในองค)กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน และระบุคุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงค)จากภายนอกองค)กรวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ พิจารณาจากประสบการณ)การทํา งาน ทักษะวิชาชีพ และพบวาโรงเรียนมีการระบุ
คุณสมบัติคนเกงให+สอดคล+องกับเป{าหมายแตละปL
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไมได+ใช+วิธีการสรรหาโดยการเผยแพรประชาสัมพันธ) (Road Show) ไปตามมหาวิทยาลัยกลุมเป{าหมาย
วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับสมัครผานทางเว็บไซน) การสร+างคนเกง และพบวาโรงเรียนมี
การสรรหาคนเกงโดยวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับผู+กําลังสําเร็จการศึกษาให+เข+ามาทดลอง
ปฏิบัติงานจริงโดยให+ทดลองงานอยางน+อยสามเดือนหรือหนึ่งภาคเรียน และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการ
คัดเลือกคนเกงโดยวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาพฤติกรรมและทักษะวิชาชีพที่แสดงออก
มาระหวางการทดลองงาน
3. การพัฒนาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็บ ข+อมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ)พบวา โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนC
มีการสงเสริมและมอบทุนการศึกษาให+คนเกงได+ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ ให+กับครูคนเกงที่ทุมเทให+กับงาน และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงไปศึกษาดูงานทั้ง
ในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ กําหนดเกณฑ)ในการ
อบรมให+กับครูคนละยี่สิบชั่วโมงตอปL และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy)
ที่เป#นคนเกงไว+เพื่อชวยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัวทั้งแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุมโดย
จะดูแลชวยเหลือกันตลอดไป
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการ
ให+รัฐและหนวยงานต+นสังกัดให+สนับสนุนก็คือ งบประมาณในการพัฒนา จัดสัดสวนให+ครูโรงเรียน
เอกชนเข+ารวมการฝ‚กอบรมรวมกับครูภาครัฐและวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝ‚กอบรม
4. การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการให+สวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัววิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการก็คือ กองทุนกู+ยืม
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และพบวาโรงเรียนไมมีการให+สิทธิคนเกงเข+ารวมเป#นผู+ถือหุ+น และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจายเงิน
พิเ ศษนอกเหนื อจากเงิน สะสมให+กับคนเกงที่ทํา งานกั บองค) กรมาอยางยาวนานวิธี การปฏิบั ติของ
โรงเรียนก็คือ ให+เงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงาน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ได+ ให+ ข+อเสนอแนะแนวทางการจายคาตอบแทนและการให+ร างวัล คนเกงไว+ห ลายประเด็ นด+ วยกั น
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการก็คือ การจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกง และวิธีการปฏิบัติ
ที่โรงเรียนต+องการให+รัฐ และหนวยงานต+น สังกั ดให+สนั บสนุนก็ คือ รัฐ ควรจัด สรรสวั สดิ การของครู
โรงเรียนเอกชนให+เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล และเงินวิทยฐานะ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ นักเรียนประเมินครู
หัวหน+าประเมินครู และพบวาโรงเรียนมีการมอบหมายให+หัวหน+างานแนะนําและให+คําปรึกษาคนเกง
ถึงแนวทางในการแก+ไขข+อบกพรองที่ได+รับทราบจากผลการประเมิน และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงอยางโปรงใสเป#นธรรมและเป#นที่ยอมรับวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็ คื อ แบบประเมิ น ที่ ใ ช+ วั ด มี ตั ว แทนครู แ ละผู+ บ ริ ห ารมารวมกั น พั ฒ นาจนสามารถวั ด ได+ ชั ด เจน
และชี้แจ+งระบบและเกณฑ)การประเมินให+ครูทราบลวงหน+า
จากการเก็บ ข+อมูล เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ)พบวา โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนC
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานคนเกงไว+ห ลายประเด็น ด+ว ยกัน วิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการก็คือ ให+ครูประเมินหัวหน+า และหลังจากประเมินในภาพรวมแล+วต+องมีการ
ประชุมหารือกันเพื่อหาทางแก+ไขข+อบกพรองที่พบรวมกัน
6. การธํารงรักษาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ข+ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนC
มีหลักเกณฑ)การเลื่อนตําแหนง การโอนย+ายและการหมุนเวียนงานอยางชัดเจนวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ หัวหน+าแผนกจะหมุนเวียนทุก 4 ปL และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงมีสวนรวมในการ
กําหนดเป{าหมายและตัดสินใจในงานของหนวยงานตามความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
เมื่อมีการกําหนดเป{าหมายตางๆ จะต+องมีการประชุมปรึกษาหารือ และยังพบอีกวาโรงเรียนมีผู+บริหาร
ระดั บสู งที่ส ามารรั กษาคํา พูด และสัญ ญาที่ให+ ไว+ เป#น อยางดี วิธี การปฏิ บัติ ของโรงเรี ยนก็คือประชุ ม
บุคลากรในแตละระดับ
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จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ได+ให+ข+อเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเกงไว+หลายประเด็นด+วยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียน
ต+องการก็คือ การจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกง
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไมมี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเกงอยางเป# น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใช+มาอยางยาวนานและเชื่อวาสามารถคัดสรรคนเกงและบริหารจัดการ
คนเกงได+วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเกงจากผลการปฏิบัติงานที่ได+จากการประเมิน
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ประสบป&ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกงได+แก การลาออกของกลุมคนเกง
1. การระบุคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไมมีการระบุคุณสมบัติของคนเกงที่ต+องการกอนนําไปใช+เป#นเกณฑ)อยางเป#นรูปธรรม โดยโรงเรียนจะ
ระบุคุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงค)จากภายในองค)กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาผล
การปฏิบัติงาน จรรยาบรรณครู บุคลิกภาพ ความสามารถในการครองใจเด็ก และระบุคุณสมบัติของคน
เกง ที่พึงประสงค)จากภายนอกองค)กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ
บุคลิ กภาพ ความสามารถพิ เ ศษ และพบวาโรงเรี ย นจะระบุคุณสมบั ติ ของคนเกงที่ ไมพึ งประสงค)
วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคุณภาพการสอน และป&ญหาทางด+านพฤติกรรม เชน ความออน
น+ อมถอมตน การเงิ นกั บนั กเรี ยน ชู+ สาว และยั ง พบอี ก วาโรงเรี ย นมี ก ารระบุ คุ ณ สมบั ติ ค นเกงให+
สอดคล+องกับเป{าหมายแตละปL
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไมได+ใช+วิธีการสรรหาโดยการเผยแพรประชาสัมพันธ) (Road Show) ไปตามมหาวิทยาลัยกลุมเป{าหมาย
วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เป€ดรับสมัครผานทางเว็บไซน) ชักชวนจากเพื่อนครู สมาคมศิษย)เกา
และพบวาโรงเรี ย นมี การสรรหาคนเกงโดยวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นก็ คือ เป€ ด รั บ ผู+ กํา ลั งสํ า เร็ จ
การศึกษาให+เข+ามาทดลองปฏิบัติงานจริงโดยให+ทดลองงานอยางน+อยสามเดือนหรือหนึ่งภาคเรียน
และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการคัดเลือกคนเกงโดยวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาพฤติกรรม
และทักษะวิชาชีพที่แสดงออกมาระหวางการทดลองงาน
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3. การพัฒนาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการสงเสริมและมอบทุนการศึกษาให+คนเกงได+ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ ให+ทุนกับครูคนเกงที่ทุมเทให+กับงาน และพบวาโรงเรียนมีการเป€ดโอกาสให+คนเกงไปศึกษาดูงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจัดระบบเพื่อนคูคิด
(Buddy) ที่เป#นคนเกงไว+เพื่อชวยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว ทั้งแบบหนึ่งตอหนึ่งและ
แบบกลุมโดยจะดูแลชวยเหลือกันตลอดไป
4. การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไมมีการให+สวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัว และพบวาโรงเรียนไมมีการให+สิทธิคนเกงเข+า
รวมเป#นผู+ถือหุ+นแตก็มีแนวคิด และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสม
ให+กับคนเกงที่ทํางานกับ องค)กรมาอยางยาวนานวิธีการปฏิบัติ ของโรงเรี ยนก็คือ เงิน เดือนสุดท+า ย
สิบเดือน ให+เข็มเพชรพลอย และตออายุเกษียณ
จากการเก็ บ ข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ได+ ให+ ข+อเสนอแนะแนวทางการจายคาตอบแทนและการให+ร างวัล คนเกงไว+ห ลายประเด็ นด+ วยกั น
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการให+รัฐและหนวยงานต+นสังกัดให+สนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการ
ของครูโรงเรียนเอกชนให+เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล และเงินวิทยฐานะ
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บข+ อมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ) พบวา โรงเรี ยนอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ นักเรียนประเมินครู
ครูประเมินครู หัวหน+าประเมินครูและผู+บริหารพิจารณา และพบวาโรงเรียนมีการมอบหมายให+หัวหน+า
งานแนะนํ า และให+ คํา ปรึกษาคนเกงถึ งแนวทางในการแก+ ไขข+ อบกพรองที่ ได+ รั บ ทราบจากผลการ
ประเมิน และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงอยางโปรงใสเป#นธรรมและ
เป#นที่ยอมรับวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ แบบประเมินที่ใช+วัดมีตัวแทนครูและผู+บริหารมารวมกัน
พัฒนาจนสามารถวัดได+ชัดเจน และมีการชี้แจงระบบการประเมินให+ครูทราบลวงหน+า
จากการเก็บ ข+อมูล เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ)พบวา โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนD
อยางได+ใ ห+ข+อ เสนอแนะแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติง านคนเกงไว+ห ลายประเด็น ด+ว ยกัน
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต+องการก็คือ ให+ผู+ปกครองมีสวนรวมประเมินครู
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6. การธํารงรักษาคนเกง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ข+ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ) พบวา โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนD
มีหลักเกณฑ)การเลื่อนตําแหนง การโอนย+ายและการหมุนเวียนงานอยางชัดเจน และพบวาโรงเรียนมีการ
เป€ดโอกาสให+คนเกงมีสวนรวมในการกําหนดเป{าหมายและตัดสินใจในงานของหนวยงานตามความ
เหมาะสมวิ ธี การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คือ เมื่ อมี การกํ า หนดเป{ า หมายตางๆ จะต+ องมี การประชุ ม
ปรึกษาหารือและผู+บริหารก็รับฟ&งความคิดเห็น และยังพบอีกวาโรงเรียนมีผู+บริหารระดับสูงที่สามารถ
รักษาคําพูดและสัญญาที่ให+ไว+เป#นอยางดีวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ผู+บริหารจะใสใจติดตามการ
ทํางานของบุคลากรสม่ําเสมอ มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน และมีการชี้แจงเหตุผล
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหเนื้อหา: แนวทางการบริหารจัดการคนเกงในภาพรวมที่ไดจากการ
สัมภาษณโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป=นกลุมตัวอยาง สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกง
และจําแนกตามกรอบแนวคิดการวิจัย
จากการเก็บ ข+อมู ลเชิงคุณภาพด+ว ยการสั มภาษณ) ผู+บ ริ หารและครูโ รงเรีย นอาชีว ศึกษา
เอกชนที่ เป# นกลุ มตัว อยางจํ านวน 4 โรงเรี ยน (นามสมมุติ ) ได+ แก โรงเรี ยนอาชี วศึกษาเอกชนA
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC และโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD พบวา
แตละโรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการคนเกงที่เหมือนกันและตางกันในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห)ข+อมูลการวิจัยและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียงสรุปตามกรอบ
แนวคิดการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การระบุคนเกง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและการให+รางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง
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ตารางที่ 25 วิเคราะหเนื้อหา สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเกงที่ไดจากการสัมภาษณโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
คําถาม/
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
เป(นกลุมตัวอยาง
รายการ
การบริหารจัดการคนเกง
ปฏิบัติ
รร.A รร.B รร.C รร.D
ป7จจุบันโรงเรียนมีระบบหรือรูปแบบในการบริหารจัดการคนเกงอยางเป(นรูปธรรม หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
รูปแบบในการบริหารจัดการคนเกงป7จจุบันของโรงเรียนที่เป(นกลุมตัวอยาง
• พิจารณาคนเกงจากผลการปฏิบัตงิ านที่ไดจากการประเมิน
ป7จจุบันโรงเรียนประสบป7ญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกง หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• การลาออกของกลุมคนเกง
• งบประมาณที่ใชในการพัฒนา
• ทัศนคติของกลุมคนเกง
• การใหรางวัลคนเกงที่ยังไมครอบคลุม
• การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเกง
• ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
-

จากตารางที่ 25 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางมีสภาพพื้นฐาน
การบริหารจัดการคนเกงที่เหมือนกันคือ ไมมีระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการคนเกงอยางเป(น
รูปธรรม โดยโรงเรียนจะปฏิบัติตามกระบวนการของทางโรงเรียนที่ใชมาอยางยาวนานและเชื่อวา
สามารถคัดสรรคนเกงและบริหารจัดการคนเกงได โดยโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางมี
วิธีการปฏิบัติที่เหมือนกันคือ พิจารณาคนเกงจากผลการปฏิบัติงานที่ไดจากการประเมิน และพบวา
โรงเรีย นอาชี วศึ กษาเอกชนที่เ ป(น กลุ มตั วอยางสวนใหญประสบป7ญหาและอุ ปสรรคในการบริ หาร
จัดการคนเกงหลายประการไดแก การลาออกของกลุมคนเกง งบประมาณที่ใชในการพัฒนา ทัศนคติ
ของกลุ มคนเกง การใหรางวัล คนเกงที่ยังไมครอบคลุม การตระหนักถึงความสํ าคัญในการบริหาร
จัดการคนเกงและขาดการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
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ตารางที่ 26 วิเคราะหเนื้อหา แนวทางการระบุคนเกงที่ไดจากการสัมภาษณโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
คําถาม/
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
รายการ
เป(นกลุมตัวอยาง
การระบุคนเกง
รร.A รร.B รร.C รร.D
ปฏิบัติ
โรงเรียนมีการระบุคุณสมบัติของครูคนเกงที่ตองการกอนนําไปใชเป(นเกณฑ หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
โรงเรียนมีการระบุคุณสมบัติของครูคนเกงที่พึงประสงคและคุณสมบัติของครูคนเกงที่ไมพึงประสงค หรือไม
มี
ไมมี
วิธีการระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเกงที่พึงประสงคจากภายในองคกรโรงเรียนที่จะพิจารณาจาก
• ผลการปฏิบตั ิงาน
• จรรยาบรรณวิชาชีพ
• การอุทิศตน
• บุคลิกภาพ
• ความสามารถครองใจเด็ก
วิธีการระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเกงที่พึงประสงคจากนอกองคกรโรงเรียนจะพิจารณาจาก
• ประสบการณการทํางาน
• วุฒิและสาขาการศึกษา
• ทักษะวิชาชีพ
• ทัศนคติ
• บุคลิกภาพ
• ความสามารถพิเศษ
วิธีการระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเกงที่ไมพึงประสงคโรงเรียนจะพิจารณาจาก
• คุณภาพการสอน
• ป7ญหาทางพฤติกรรม ความออนนอมถอมตน การเงินกับนักเรียน ชูสาว
โรงเรียนมีการระบุคณ
ุ สมบัติครูคนเกงใหสอดคลองกับเปDาหมายในแตละปE หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• วางแผนอัตรากําลังครูทุกๆ สิ้นเทอม
• วางบรรทัดฐานของครูที่ตองการไว
-

จากตารางที่ 26 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางมีสภาพการปฏิบัติการ
ระบุ คนเกงที่ เหมื อนกั นคื อ ไมมี การระบุ คุณสมบั ติของคนเกงที่ ต องการกอนนํ าไปใชเป( นเกณฑเป( น
รูปธรรม โดยโรงเรียนจะระบุ คุณสมบัติของคนเกงที่ พึงประสงคจากภายในองคกรวิ ธีการปฏิ บัติ ของ
โรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเกงจากพิจารณาผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณครู การอุทิศตน บุคลิกภาพ
และความสามารถในการครองใจเด็ก สวนการระบุคุณสมบัติของคนเกงที่พึงประสงคจากภายนอกองคกร
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วิ ธี การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คื อ พิ จ ารณาจาก ประสบการณการทํ า งาน วุ ฒิ และสาขาการศึ กษา
ทักษะวิชาชีพ ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ บุคลิกภาพ และความสามารถพิเศษ และพบวาโรงเรียนจะระบุ
คุณสมบัติของคนเกงที่ไมพึงประสงควิธีการปฏิบัติ ของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคุณภาพการสอน และ
ป7ญหาทางดานพฤติกรรม เชน ความออนนอมถอมตน การเงินกับนักเรียนและชูสาว และยังพบอีกวา
โรงเรียนสวนใหญมีการระบุคุณสมบัติคนเกงใหสอดคลองกับเปDาหมายแตละปEวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ วางแผนอัตรากําลังครูทุกๆ สิ้นเทอมแลวปรับใหเขากับแนวโนมความตองการของผูเรียน
ตารางที่ 27 วิเคราะหเนื้อหา แนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกงที่ไดจากการสัมภาษณโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
คําถาม/
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
รายการ
การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
เป(นกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติ
รร.A รร.B รร.C รร.D
โรงเรียนมีการสรรหาครูคนเกงโดยการเผยแพรประชาสัมพันธ (Road Show) ไปตามมหาวิทยาลัยกลุมเปDาหมาย
หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
โรงเรียนมีการสรรหาครูคนเกงโดยการเปQดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลองปฏิบัติงาน หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
การสรรหาครูคนเกงของโรงเรียนที่เป(นกลุมตัวอยาง วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
• เปQดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลองปฏิบตั ิงานจริง
• เปQดรับสมัครผานทางเว็บไซน
• การสรางคนเกง
• ชักชวนจากเพื่อนครู
• แลกเปลีย่ นกับสถาบันในเครือ
• สมาคมศิษยเกา
โรงเรียนของทานมีการคัดเลือกครูคนเกงโดยการใชแบบทดสอบที่หลากหลาย (เชน แบบทดสอบทัศนคติ
บุคลิกภาพ และทดสอบความรูความสามารถตามตําแหนง) หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
การคัดเลือกคนเกงของโรงเรียนที่เป(นกลุมตัวอยางวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือพิจารณาจาก
• พฤติกรรมที่แสดงออกมาระหวางการทดลองงาน
• ทักษะวิชาชีพ
• ทัศนคติ
• บุคลิกภาพ
-
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จากตารางที่ 27 พบวาโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ เ ป( น กลุ มตั ว อยางมี ส ภาพการ
ปฏิ บั ติ ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กคนเกงที่ เ หมื อ นกั น คื อ ไมมี การการสรรหาคนเกงโดยการเผยแพร
ประชาสัมพันธ (Road Show) ไปตามมหาวิทยาลัยกลุมเปDาหมาย โดยโรงเรียนจะสรรหาคนเกงวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปQดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลองปฏิบัติงานจริง เปQดรับสมัครผาน
ทางเว็บไซน การสรางคนเกง ชักชวนจากเพื่อนครู แลกเปลี่ยนกับสถาบันในเครือและสมาคมศิษยเกา
และพบวาโรงเรี ย นจะคั ด เลื อ กคนเกงวิ ธี การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คื อ พิ จ ารณาจากพฤติ กรรมที่
แสดงออกมาระหวางทดลองงาน เชน ทักษะวิชาชีพ ทัศนคติ บุคลิกภาพ
ตารางที่ 28 วิเคราะหเนื้อหา แนวทางการพัฒนาคนเกงที่ไดจากการสัมภาษณโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
คําถาม/
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
รายการ
การพัฒนาคนเกง
เป(นกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติ
รร.A รร.B รร.C รร.D
โรงเรียนมีการสงเสริมและมอบทุนการศึกษาใหครูคนเกงไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• ใหทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทใหกับงาน
โรงเรียนมีการเปQดโอกาสใหครูคนเกงไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
โรงเรียนมีการจัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ที่เป(นครูคนเกงไวเพื่อชวยเหลือดูแลกัน ทั้งเรื่องงานและเรือ่ งสวนตัว
หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• ในรูปแบบของการนิเทศ
• ทั้งแบบหนึ่งตอหนึ่งและแบบกลุม
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเกง วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ
• ใหคนเกงพัฒนาตนเองและการสรางเครือขายการพัฒนา
• ใหมีการวางแผนพัฒนาคนเกง
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเกง วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดให
สนับสนุนก็คือ
• งบประมาณในการพัฒนา
• จัดสัดสวนใหครูโรงเรียนเอกชนเขารวมการฝWกอบรมรวมกับครูภาครัฐ
• วันเวลาที่เหมาะสมกับการฝWกอบรม
-
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จากตารางที่ 28 พบวาโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ เ ป( น กลุ มตั ว อยางมี ส ภาพการ
ปฏิบัติการพัฒนาคนเกงที่เหมือนกันคือ มีการสงเสริมและมอบทุนการศึกษาใหคนเกงไดศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทใหกับงาน และพบวา
โรงเรียนมีการเปQดโอกาสใหคนเกงไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศตามความเหมาะสม
และยังพบอีกวาโรงเรียน มีการจัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ที่เป(นคนเกงไวเพื่อชวยเหลือดูแลกันทั้ง
เรื่องงานและเรื่องสวนตัว ในรูปแบบของการนิเทศ และจัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ทั้งแบบหนึ่งตอ
หนึ่งและแบบกลุม
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเกงไว
หลายประเด็นดวยกันวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ ใหมีการวางแผนพัฒนาคนเกง ใหคนเกง
พั ฒ นาตนเองและการสรางเครื อ ขายการพั ฒ นา และวิ ธี การปฏิ บั ติ ที่โ รงเรี ย นตองการใหรั ฐ และ
หนวยงานตนสังกัดใหสนับสนุนก็คือ งบประมาณในการพัฒนา จัดสัดสวนใหครูโรงเรียนเอกชนเขา
รวมการฝWกอบรมรวมกับครูภาครัฐและวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝWกอบรม
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ตารางที่ 29 วิเคราะหเนื้อหา แนวทางการจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกงที่ไดจากการ
สัมภาษณโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
คําถาม/
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
รายการ
การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง
เป(นกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติ
รร.A รร.B รร.C รร.D
โรงเรียนมีการใหสวัสดิการครูคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัว หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• กองทุนกูยืม
• ใหทุนการศึกษากับบุตรหลาน
• สวัสดิการหอพักครู
โรงเรียนของทานใหสิทธิครูคนเกงเขารวมเป(นผูถือหุน หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• ใหสิทธิในการเขาเป(นกรรมการบริหารมูลนิธิ
โรงเรียนมีการจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับครูคนเกงที่ทํางานกับองคกรมาอยางยาวนาน หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• ใหเงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงานหรือเงินเดือนสุดทายสิบเดือน
• โบนัส
• เบี้ยขยัน
• ใหเข็มเพชรพลอย
• เงินรางวัล
• ตออายุเกษียณ
ขอเสนอแนะแนวทางการจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง วิธีการปฏิบัติทโี่ รงเรียนต้ องการก็คอื
• การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง
ขอเสนอแนะแนวทางการจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง วิธีการปฏิบัติทโี่ รงเรียนตองการใหรัฐและ
หนวยงานตนสังกัดใหสนับสนุนก็คอื
• ใหรัฐจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนใหเทาเทียมกับครูรัฐบาล
• สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล
• เงินวิทยฐานะ
• เงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
-
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จากตารางที่ 29 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางมีสภาพการจาย
คาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกงสวนใหญเหมือนกันคือ มีการใหสวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึง
ครอบครัววิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ กองทุนกูยืม ใหทุนการศึกษากับบุตรหลาน สวัสดิการหอพักครู
และพบวาโรงเรียนไมมีการใหสิทธิคนเกงเขารวมเป(นผูถือหุน แตมีบางโรงเรียนไดใหสิทธิในการเขาเป(น
กรรมการบริหารมูลนิธิ และยังพบอีกวาโรงเรียนมีการจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับ
คนเกงที่ทํางานกับองคกรมาอยางยาวนานวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหเงินพิเศษที่พิจารณาตาม
อายุหรือเงินเดือนสุดทายสิบเดือน งาน โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัล ใหเข็มเพชรพลอย และตออายุเกษียณ
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ เ ป( น กลุ มตั ว อยางไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการจาย
คาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกงไวหลายประเด็นดวยกันวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ
การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง และวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงาน
ตนสังกัดใหสนับสนุนก็คือ ใหรัฐจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนใหเทาเทียมกับครูรัฐบาล
เชน สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
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ตารางที่ 30 วิเคราะหเนื้อหา แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงที่ไดจากการสัมภาษณ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
คําถาม/
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
รายการ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานคนเกง
เป(นกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติ
รร.A รร.B รร.C รร.D
โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูคนเกงแบบ 360 องศา หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• นักเรียนประเมินครู
• หัวหนาประเมินครู
• ผูบริหารพิจารณา
• ครูประเมินตนเอง
• ครูประเมินครู
โรงเรียนมีการมอบหมายใหหัวหนาแนะนําและใหคําปรึกษาครูคนเกงถึงแนวทางในการแกไขขอบกพรองที่ไดรับ
ทราบจากผลการประเมิน หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูคนเกงอยางโปรงใสเป(นธรรมและเป(นที่ยอมรับหรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• ชี้แจงระบบและเกณฑการประเมินใหครูทราบลวงหนา
• แบบประเมินที่ใชวัดมีตัวแทนครูและผูบริหารมารวมกันพัฒนาจน
สามารถวัดไดชัดเจน
• มีคณะกรรมการที่ทําหนาที่ประเมินโดยเฉพาะ
ขอเสนอแนะแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานคนเกง วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ
• ใหครูประเมินหัวหนา
• ใหผูปกครองมีสวนรวมประเมินครู
• ชี้แจงระบบและเกณฑการประเมินใหครูทราบลวงหนา
• การประเมินตองเกิดคุณและโทษตอผูรับประเมิน
• หลังจากประเมินในภาพรวมแลวตองมีการประชุมหารือกันเพื่อ
หาทางแกไขขอบกพรองที่พบรวมกัน

จากตารางที่ 30 พบวาโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนที่ เ ป( น กลุ มตั ว อยางมี ส ภาพการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงที่เหมือนกันคือ โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงแบบ
360 องศา วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ นักเรียนประเมินครู หัวหนาประเมินครู ผูบริหารพิจารณา
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ครู ประเมิ นตนเอง และครู ประเมิ นครู และพบวาโรงเรี ย นมี การมอบหมายใหหั ว หนาแนะนํ า และ
ใหคํ า ปรึ ก ษาคนเกงถึ ง แนวทางในการแกไขขอบกพรองที่ ไ ดรั บ ทราบจากผลการประเมิ น
และยังพบอีกวาโรงเรีย นมีการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานคนเกงอยางโปรงใสเป(น ธรรมและเป(น ที่
ยอมรับวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ แบบประเมินที่ใชวัดมีตัวแทนครูและผูบริหารมารวมกันพัฒนา
จนสามารถ วัดไดชัดเจน แจงระบบและเกณฑการประเมินใหครูทราบลวงหนาและมีคณะกรรมการ
ที่ทําหนาที่ประเมินโดยเฉพาะ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการประเมินผล
การปฏิบัติงานคนเกงไวหลายประเด็นดวยกันวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ ใหครูประเมิน
หัวหนา ใหผูปกครองมีสวนรวมประเมินครู ชี้แจงระบบและเกณฑการประเมินใหครูทราบลวงหนา
ผลการประเมินตองเกิดคุณและโทษตอผูรับประเมิน และหลังจากประเมินในภาพรวมแลวตองมี
การประชุมหารือกันเพื่อหาทางแกไขขอบกพรองที่พบรวมกัน
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ตารางที่ 31 วิเคราะหเนื้อหาแนวทาง การธํารงรักษาคนเกงที่ไดจากการสัมภาษณโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยาง
คําถาม/
แนวทางการปฏิบัต/ิ วิธีการปฏิบัติ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่
รายการ
การธํารงรักษาคนเกง
เป(นกลุมตัวอยาง
ปฏิบัติ
รร.A รร.B รร.C รร.D
โรงเรียนมีหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนง การโอนยายและการหมุนเวียนงานอยางชัดเจน หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนทุก 1 ปE
• หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนทุก 2 ปE
• หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนทุก 4 ปE
โรงเรียนมีเปQดโอกาสใหครูคนเกงมีสวนรวมในการกําหนดเปDาหมายและตัดสินใจในงานของหนวยงานตามความ
เหมาะสม หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• เมื่อมีการกําหนดเปDาหมายตางๆ จะตองมีการประชุมปรึกษาหารือ
และผูบริหารก็รับฟ7งความคิดเห็น
โรงเรียนมีบริหารระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเป(นอยางดี หรือไม อยางไร
มี
ไมมี
• ผูบริหารจะบริหารงานตามแผนงานและขอตกลงที่ทาํ ไวรวมกัน
• ผูบริหารจะใสใจติดตามการทํางานของบุคลากรสม่าํ เสมอ
• มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน/ทุกระดับและมีการชี้แจงเหตุผล
ขอเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเกง วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ
• การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง
• สรางความพึงพอใจในอาชีพ
• สรางความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน
• สรางวัฒนธรรมการทํางาน
• ดูแลคุณภาพชีวิตครู
-

จากตารางที่ 31 พบวาโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางมีสภาพการธํารง
รักษาคนเกงที่เหมือนกันคือ มีหลักเกณฑการเลื่อนตําแหนง การโอนยายและการหมุนเวียนงานอยาง
ชัดเจนวิธีการปฏิบัติของโรงเรีย นก็คือ หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนกันตามวาระๆ 1-4 ปE และพบวา
โรงเรี ย นมี ก ารเปQ ด โอกาสใหคนเกงมี ส วนรวมในการกํ า หนดเปD า หมายและตั ด สิ น ใจในงานของ
หนวยงานตามความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เมื่อมีการกําหนดเปDาหมายตางๆ จะตอง
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มีการประชุมปรึกษาหารือและผูบริหารก็รับฟ7งความคิดเห็น และยังพบอีกวาโรงเรียนมีผูบริหาร
ระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเป(นอยางดีวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ผูบริหาร
จะใสใจติดตามการทํางานของบุคลากรสม่ําเสมอ ผูบริหารจะบริหารงานตามแผนงานและขอตกลงที่
ทําไวรวมกัน มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน/ทุกระดับและมีการชี้แจงเหตุผล
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เป(นกลุมตัวอยางไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการธํารงรักษา
คนเกงไวหลายประเด็นดวยกันวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ การจายคาตอบแทนและการให
รางวัลคนเกง สรางความพึงพอใจในอาชีพ สรางความสัมพันธที่ดีตอเพื่อนรวมงาน สรางวัฒนธรรม
การทํางานและดูแลคุณภาพชีวิตของครู
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สวนที่ 3
การนําเสนอรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
การวิจัยขั้นตอนนี้เปนการรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร เปนการนําผลการวิเคราะห(ข)อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณมาผสมผสานกับ
ผลการวิเคราะห(ข)อมูลการจากวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนําผลการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting)
ของความต)องการจําเปนที่ได)ศึกษาจากการศึกษาสภาพป=จจุบันและสภาพที่พึงประสงค(ในการบริหาร
จัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกข)อที่มีคา PNI Modified
ต่ําสุดสามลําดับสุดท)ายในแตละประเด็นซึ่งจากผลการวิจัยพบวาเปนการปฏิบัติที่โรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครปฏิบัติได)ในระดับดีมาผสมผสานกับผลการวิเคราะห(เนื้อหาที่ได)จากการ
สัมภาษณ(โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนที่เปนกลุมตัวอยาง ผู)วิจัยรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกง
ของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครที่ได)จากการศึกษาดังกลาวข)างต)น เพื่อนําไปใช)ใน
การหาข) อ สรุ ป รวมแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครโดยการจัดประชุมกลุม (Focus group) ผู)ทรงคุณวุฒิ
การนํ า เสนอรางแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครในรูปแบบแผนภาพตามกรอบการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การระบุคนเกง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและให)รางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 6 รางแนวทางการระบุคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
รางแนวทางการระบุคนเกงที่พึงประสงค(
1. การระบุคนเกง

จากภายในองค(กร
มีแนวทางการปฏิบัติ 4 วิธี ดังนี้

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

ผลการปฏิบตั ิงาน
ความสามารถในการทํางาน
ความสามารถในการครองใจเด็ก
การยอมรับจากคนในองค(กร

3. การพัฒนาคนเกง

ประสบการณ(ในการทํางาน

4. การจายคาตอบแทนและ

ทักษะวิชาชีพ

การให)รางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

รางแนวทางการระบุคนเกงที่พึงประสงค(
จากภายนอกองค(กร

วุฒิและสาขาการศึกษา

มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ
บุคลิกภาพ

6. การธํารงรักษาคนเกง

ความสามารถพิเศษ

รางแนวทางการระบุคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้

ป=ญหาทางด)านพฤติกรรม
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ที่ไมพึงประสงค(

คุณภาพการสอน

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 7 รางแนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
1. การระบุคนเกง

เปVดรับผู)กําลังสําเร็จการศึกษาให)เข)ามา
ทดลองปฏิบัติงานจริง
เปVดรับสมัครผานทางเว็บไซน(

รางแนวทางการสรรหาคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

การสร)างคนเกง

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

ชักชวนจากเพื่อนครู

3. การพัฒนาคนเกง

แลกเปลีย่ นกับสถาบันในเครือ

4. การจายคาตอบแทนและ

สมาคมศิษย(เกา

การให)รางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

รางแนวทางการคัดเลือกคนเกง

ผลการปฏิบตั ิงานย)อนหลัง 3 ปW

จากภายในองค(กร

ความสามารถในการทํางาน

มีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้
6. การธํารงรักษาคนเกง
รางแนวทางการคัดเลือกคนเกง
จากภายนอกองค(กร

ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ
บุคลิกภาพของผู)มาสมัคร
ขีดความสามารถในการทํางาน
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มีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้

การยอมรับจากคนในองค(กร

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 8 รางแนวทางการพัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

ให)ทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทให)กับงาน
ให)ไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประทศ

1. การระบุคนเกง

จัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ที่เปนคนเกงไว)เพื่อชวยเหลือดูแลกัน

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

ให)คนเกงพัฒนาตนเองและสร)างเครือขายการพัฒนา

3. การพัฒนาคนเกง

รางแนวทางการพัฒนาคนเกง

มอบหมายงานที่ท)าทายความสามารถของคนเกง

มีแนวทางการปฏิบัติ 10 วิธี ดังนี้

4. การจายคาตอบแทนและ
การให)รางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง

จัดโปรแกรมการฝ[กอบรมประจําปWที่เหมาะสม
ให)มีการวางแผนพัฒนาคนเกง
รัฐจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคนเกง **
รัฐจัดสัดสวนให)ครูเอกชนเข)ารวมการฝ[กอบรมรวมกับครูภาครัฐ**
รัฐควรจัดวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝ[กอบรม **
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** หมายเหตุ วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต)องการให)รัฐและหนวยงานต)นสังกัดให)การสนับสนุน

ภาพที่ 9 รางแนวทางการจายคาตอบแทนและการให)รางวัลคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

วิธีการปฏิบัติ

ให)สวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัว

1. การระบุคนเกง

ให)สิทธิคนเกงเข)ารวมเปนผู)ถือหุ)นขององค(กร
จายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมให)กับคนเกงทีท่ ํางานกับองค(กรมาอยาง

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและ
การให)รางวัลคนเกง

ยาวนาน

จายคาตอบแทนและให)รางวัลคนเกงตามผลการปฏิบัติงาน

รางแนวทางการจายคาตอบแทน
และให)รางวัลคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง

ผู)บริหารและหัวหน)างานยกยองชมเชยการทํางานด)วยความจริงใจ
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความสามารถในการทํางานของคนเกง
การจายคาตอบแทนและการให)รางวัลคนเกง
รัฐจัดสรรสวัสดิการของครูเอกชนให)เทาเทียมกับครูรัฐบาล **
เงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ **
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** หมายเหตุ วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต)องการให)รัฐและหนวยงานต)นสังกัดให)การสนับสนุน

ภาพที่ 10 รางแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
วิธีการปฏิบัติ
ใช)การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา

1. การระบุคนเกง

มอบหมายให)หัวหน)างานแนะนําและให)คําปรึกษาคนเกงถึง
แนวทางในการแก)ไขข)อบกพรองที่ได)รับทราบจากผลการประเมิน

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและ
การให)รางวัลคนเกง

รางแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติงานคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

ประเมินผลการปฏิบัติงานโปรงใสเปนธรรมและเปนทีย่ อมรับ

กําหนดเกณฑ(การประเมินให)เหมาะสมตรงลักษณะงานและสาย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

ติดตามและสังเกตการทํางานของครูคนเกงอยางสม่ําเสมอ

6. การธํารงรักษาคนเกง

การประเมินต)องเกิดคุณและโทษตอผู)รับประเมิน
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วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 11 รางแนวทางการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

การจายคาตอบแทนและการให)รางวัลคนเกง **
สนับสนุนให)มคี วามก)าวหน)าในอาชีพ

1. การระบุคนเกง
เปVดโอกาสให)คนเกงมีสวนรวมกําหนดเปaาหมายและตัดสินใจ

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง

รางแนวทางการธํารงรักษาคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้

4. การจายคาตอบแทนและ
การให)รางวัลคนเกง

ผู)บริหารระดับสูงสามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ให)ไว)เปนอยางดี
ผู)บริหารมีวสิ ัยทัศน(ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
สร)างภาพลักษณ(องค(กรโดยเฉพาะด)านความรับผิดชอบตอสังคม
อุดมการณ(

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางรักใครปรองดอง

6. การธํารงรักษาคนเกง

สร)างความพึงพอใจในอาชีพ
ให)การดูแลคุณภาพชีวิตครู
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** หมายเหตุ วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนต)องการให)รัฐและหนวยงานต)นสังกัดให)การสนับสนุน

บทที่ 5
ผลการประชุมกลุม (Focus group) ผูทรงคุณวุฒิ
การวิจัยขั้นตอนนี้เป-นการหาขอสรุปแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร เป-นการนําเสนอรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของ
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครที่ ไ ดมาขอสรุ ป รวม รวมทั้ ง ใหผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ตรวจสอบตลอดจนใหขอเสนอแนะและลงความเห็นพองแนวทางที่ไดจากการศึกษา โดยผูวิจัยได
จัดประชุมกลุม (Focus group) ผูทรงคุณวุฒิในวันศุกร;ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุม ชั้น 2 ศูนย;บรรณสารสนเทศทางการศึกษา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุ
ศาสตร; จุฬาลงกรณ;มหาวิทยาลัย มีผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ จากสํ า นั ก งานบริ ห ารงานคณะกรรมการสงเสริ ม การศึ ก ษาเอกชน (สช.)
ผูทรงคุณวุฒิจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย และผูบริหารหรือตัวแทนผูบริหาร
ของโรงเรียนที่เป-นกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ; ผลการวิจัยที่ไดจะนําเสนอในลักษณะของความ
เรียง ดังรายละเอียดตอไปนี้
ผูวิจัยไดเริ่มประชุมเวลา 13.30 น. กลาวตอนรับและแนะนําผูเชี่ยวชาญที่เขารวมประชุม
จากนั้นผูวิจัยไดนําเสนอภาพรวมของงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร และไดนํ า เสนอความเป3 น มาและความสํ า คั ญ ของป4 ญ หา
วัตถุประสงค6 กรอบแนวคิด ประโยชน6ที่คาดวาจะไดรับ และวิธีการดําเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัย และการนําเสนอรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น แลวเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผลการหาขอสรุปรวมพบวาผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเห็นพองกันกับรางแนวทางการบริหารจัดการ
คนเกงที ่ผู วิจ ัย ไดนํ า เสนอ ซึ ่ง ผู วิจ ัย จะนํ า เสนอในรูป แบบความเรีย งตามกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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1. การระบุคนเกง
จาการนํ า เสนอรางแนวทางการระบุ ค นเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานครที่ ผู วิ จั ย ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาแลวพบวา ลงความเห็ น พองกั บ
แนวทางการระบุ คนเกงโดยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติ ม กลาวคือวิธีการปฏิบั ติควรใหความสํา คัญกั บ
ทักษะวิชาชีพ และจะตองแยกเป3นการระบุคนเกงจากภายในองค6กรและการระบุคนเกงจากภายนอก
องค6กร ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“การระบุคนเกง ผมวามีลักษณะพิเศษตรงที่วามีการสอนวิชาชีพเป!นหลัก คนเกงที่วานี้นะ...มันอาจจะ
ต%องเป!นคนเกงที่มีประสบการณ&ด%านวิชาชีพ หรือ Define จากอาชีวะ การระบุด%วยการประเมินผลก็อาจจะเป!นสวน
หนึ่ง รวมทั้งระบุจากคนนอกเข%ามา” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

จากขอเสนอแนะของผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ข างตน ผู วิ จั ยไดทํ าการปรั บเพิ่ มแนวทางการปฏิ บั ติ
ทั กษะวิ ชาชี พ เขาไปในรางแนวทางการระบุ คุ ณสมบั ติ คนเกงที่ พึ งประสงค6 จากภายในองค6 กรและ
จั ดลํ าดั บความสํ าคั ญใหเป3 นอั นดั บแรกเนื่ องจากเป3 นขอเสนอแนะของผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ดั งภาพที่ 12
แนวทางการระบุคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครควรมีการแนวทางการระบุคนเกง ที่พึง
ประสงค6จ ากภายในองค6กรโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 5 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงจากการพิจ ารณา
ทักษะวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน ความสามารถในการทํางาน ความสามารถในการครองใจเด็กและ
การยอมรับจากคนในองค6กร
โรงเรี ยนอาชีว ศึกษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครควรมีการแนวทางการระบุคนเกงที่พึง
ประสงค6จากภายนอกองค6กรโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงจากการพิจารณา
ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ6ในการทํางาน วุฒิและสาขาการศึกษา ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ บุคลิกภาพ
และความสามารถพิเศษ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครควรมีการแนวทางการระบุคนเกงที่ไมพึง
ประสงค6โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงที่ไมพึงประสงค6จากการพิจารณา คุณภาพ
การสอน และป4ญหาพฤติกรรม

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 12 แนวทางการระบุคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการระบุคนเกงที่พึงประสงค6
1. การระบุคนเกง

จากภายในองค6กร
มีแนวทางการปฏิบัติ 5 วิธี ดังนี้

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและ
การใหรางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

1. ทักษะวิชาชีพ
2. ผลการปฏิบัติงาน
3. ความสามารถในการทํางาน
4. ความสามารถในการครองใจเด็ก
5. การยอมรับจากคนในองค6กร

1. ทักษะวิชาชีพ
2. ประสบการณ6ในการทํางาน

แนวทางการระบุคนเกงที่พึงประสงค6
จากภายนอกองค6กร
มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

3. วุฒิและสาขาการศึกษา
4. ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ
5. บุคลิกภาพ

6. การธํารงรักษาคนเกง

6. ความสามารถพิเศษ

แนวทางการระบุคนเกง
ที่ไมพึงประสงค6

2. ป4ญหาทางดานพฤติกรรม
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มีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้

1. คุณภาพการสอน
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2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
จาการนําเสนอรางแนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานครที่ ผู วิ จั ย ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ พิจ ารณาแลวพบวาลงความเห็ น พองกั บ
แนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกงโดยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลาวคือวิธีการปฏิบัติควรให
ความสําคัญกับ ผลการปฏิบัติงาน ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“การสรรหาและคัดเลือกด%วยการประเมินผลก็อาจจะเป!นสวนหนึ่ง” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

วิธีการปฏิบั ติที่ใชในการสรรหาและคั ดเลือกคนเกงภายนอกองค6 กร ผูทรงคุณวุฒิ ไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลาวคือวิธีการปฏิบัติควรใหความสําคัญกับ การทดลองงาน ดังที่ผูทรงคุณวุฒิ
ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“ตอนนี้ ร ะบบที่ มั น เริ่ มตั้ ง แตเข%า มั น ปวดหัว เพราะวาเราสรรหาคนเกงในลั ก ษณะของอุด มคติ ข อง
อาชีวศึกษามันไมได%นึกออกไหม คือแตกอนนี้ ผม...ผมวาถ%าบัญชีก็ต%องเป!นพานิชพระนคร คือจะเป!นสูตรเลย คือ
พานิ ชพระนครคุ ณเอาเค%า ไปเป! นครูไ ด% เพราะวามัน เอาเกตมาไมได%เ ลย เพราะนั้ นเราอยากได%ค รูม าฝ= กสอน”
(ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 1)

จากขอเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิ ขางตน ผูวิ จัย ไดทํ าการปรับ เพิ่มแนวทางการปฏิบั ติ
ผลการปฏิบัติงาน เขาไปในรางแนวการคัดเลือกคนเกงจากภายนอกองค6กรและจัดลําดับความสําคัญ
ใหเป3นอันดับแรกเนื่องจากเป3นขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ดังภาพที่ 13 แนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครควรมี ก ารแนวทางการสรรหาคนเกง
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้คือ เปCดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลองปฏิบัติงานจริง
เปCดรับสมัครผานทางเว็บไซน6 การสรางคนเกง ชักชวนจากเพื่อนครู แลกเปลี่ยนกับสถาบันในเครือ
และสมาคมศิษย6เกา
โรงเรีย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครควรมี การแนวทางการคั ดเลื อกคนเกง
จากภายในองค6กรโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้คือพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงาน
ยอนหลัง 3 ปD ความสามารถในการทํางาน การยอมรับจากคนในองค6กร
โรงเรีย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครควรมี การแนวทางการคั ดเลื อกคนเกง
จากภายนอกองค6กรโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 4 วิธี ดังนี้คือพิจารณาคัดเลือกจาก ผลการปฏิบัติงานที่
เกิ ด ขึ้ น ระหวางทดลองงาน ทั ศนคติ ที่ มีต อวิ ช าชี พ บุ คลิ กภาพ และความสามารถในการทํ า งาน

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 13 แนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

1. เปCดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามา
ทดลองปฏิบัติงานจริง
2. เปCดรับสมัครผานทางเว็บไซน6

แนวทางการสรรหาคนเกง
1. การระบุคนเกง

มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและ
การใหรางวัลคนเกง

4. ชักชวนจากเพื่อนครู
5. แลกเปลี่ยนกับสถาบันในเครือ
6. สมาคมศิษย6เกา

แนวทางการคัดเลือกคนเกง
จากภายในองค6กร
มีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ปD
2. ขีดความสามารถในการทํางาน
3. การยอมรับจากคนในองค6กร
1. ผลการปฏิบัติงานที่เกิดระหวางทดลองงาน

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
แนวทางการคัดเลือกคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง

3. การสรางคนเกง

จากภายนอกองค6กร
มีแนวทางการปฏิบัติ 4 วิธี ดังนี้

2. ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพ
3. บุคลิกภาพของผูมาสมัคร
4. ความสามารถในการทํางาน
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3. การพัฒนาคนเกง
จาการนํ า เสนอรางแนวการพั ฒ นาคนเกของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้น ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบวา ลงความเห็นพองกับแนว
ทางการพั ฒ นาคนเกงโดยใหขอเสนอแนะเพิ่ มเติ ม กลาวคื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ค วรใหความสํ า คั ญ กั บ
การใหทุนการศึกษา และการฝFกอบรม ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“คืออยางในสถาบันการศึกษานะ รัฐ...เค%าต%องการคนเกงเค%าให%ยืมเงินเรียน เรียนถึงปริญญาเอกหรือ
ให%เรียนตอ แล%วก็ล็อกตายเรียนหนังสือสี่ห%าป@ คือเค%าก็เริ่มต%นเลยลงทุนเลยคือการลงทุนให%” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“ตอนนี้ก็คือวากวาเราจะได%คนเกงเราต%องใช%เวลากับครูคนนี้กับทรัพยากรจํานวนมาก ถามวาป@หนึ่ง
สงไปสั มมนาสงไปอะไรกวาจะขึ้นมาเป!นอะไรคื อเป!น แบบมื อต%นๆ มันเกิดจากการฝ= กอบรมของสถานศึกษา”
(ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 1)

จากขอเสนอแนะของผู ทรงคุณ วุฒ ิข างตน ผู วิจ ัย ไดจัด ลํ า ดับ ความสํ า คัญ การให
ทุน การศึก ษาและการฝFก อบรม เป3น อัน ดับ แรกเนื ่อ งจากเป3น ขอเสนอแนะของผู ทรงคุณ วุฒิ
ดังภาพที่ 14 แนวทางการพัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัย
สามารถสรุปไดดังนี้
โรงเรียนอาชี วศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครควรมีการแนวทางการพัฒนาคนเกง
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 10 วิธี ดังนี้คือ ใหทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทใหกับงาน จัดโปรแกรม
การฝFกอบรมประจําปDที่เหมาะสม ใหไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประทศ จัดระบบเพื่อนคูคิด
(Buddy) ที่เป3นคนเกงไวเพื่อชวยเหลือดูแลกัน ใหคนเกงพัฒนาตนเองและสรางเครือขายการพัฒนา
มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถของคนเกง ใหมีการวางแผนพัฒนาคนเกง รัฐจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาคนเกง รัฐจัดสัดสวนใหครูโรงเรียนเอกชนเขารวมการฝFกอบรมรวมกับครู และรัฐควรจัด
วันเวลาที่เหมาะสมกับการฝFกอบรม
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดใหการ
สนับสนุนก็คือ รัฐจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคนเกง รัฐจัดสัดสวนใหครูโรงเรียนเอกชนเขารวม
การฝFกอบรมรวมกับครู และรัฐควรจัดวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝFกอบรม

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 14 แนวทางการพัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

1. ใหทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทใหกับงาน
2. จัดโปรแกรมการฝFกอบรมประจําปDที่เหมาะสม

1. การระบุคนเกง

3. ใหไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประทศ

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

4. จัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ที่เป3นคนเกงไวเพื่อชวยเหลือดูแลกัน

3. การพัฒนาคนเกง

แนวทางการพัฒนาคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 10 วิธี ดังนี้

6. มอบหมายงานที่ทาทายความสามารถของคนเกง

4. การจายคาตอบแทนและ
การใหรางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง

5. ใหคนเกงพัฒนาตนเองและสรางเครือขายการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาคนเกง
ที่โรงเรียนตองการใหรัฐและ
หนวยงานตนสังกัดใหการ
สนับสนุน
มีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้

7. ใหมีการวางแผนพัฒนาคนเกง
8. รัฐจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคนเกง**
9. รัฐจัดสัดสวนใหครูโรงเรียนเอกชนเขารวมฝFกอบรมรวมกับครูภาครัฐ**
10. รัฐควรจัดวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝFกอบรม **
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** หมายเหตุ วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุน
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4. การจายคาตอบแทนและการการใหรางวัลคนเกง
จาการนํา เสนอรางแนวการจายคาตอบแทนและการการใหรางวั ลคนเกงของโรงเรี ย น
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครที่ ผู วิ จั ย ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาแลวพบวา
ลงความเห็ น พองกั บ แนวทางการจายคาตอบแทนและการการใหรางวั ล คนเกงโดยใหขอคิ ด เห็ น
กลาวคือวิธีการปฏิบัติจะมีขอจํากัด ขอจํากัดประการที่หนึ่งเรื่องงบประมาณ ซึ่งเกิดจากระยะเวลาสิบ
ปDที่ผานมาจํานวนนักศึกษาทั้งภาพรวมลดลง และเพดานของการเก็บคาธรรมเนียมที่ถูกจํากัดโดย
เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ขอจํากัดประการที่สองป4ญหาการซื้อตัวขององค6กรธุรกิจขนาดใหญที่เขามา
จัดการศึกษา และขอจํากัดประการที่สามเรื่องสวัสดิการซึ่งแนวทางในการแกป4ญหา ผูทรงคุณวุฒิได
เสนอแนะใหรัฐควรเขามาสนับสนุนเรื่องงบประมาณในการดูแลบุคลากรและสวัสดิการ โรงเรียนเองก็
ตองหาวิ ธี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาใหมากขึ้ น และทํ า ความรวมมื อ กั บ สถานประกอบการ ดั ง ที่
ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“การจายคาตอบแทนและการให%รางวัลคนเกงในสภาวะปEจจุบัน ...อาชีวศึกษาเอกชนเราได%คนเกงยาก
เพราะวาถามวาอยางที่คนจากบริษัทฯ เค%าทํางานได%เงินสามหมื่นใชไหมอันก็ตกไปไมได%อยูแล%วประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองก็คือคนที่เกงอยูแล%ว...มันก็ถูกผลักออกไปแล%วด%วยเรื่องคาตอบแทนในขณะที่ลักษณะที่การจาย
คาตอบแทนของอาชีวศึกษาเอกชน...มันตึงๆ คือมันไมมี มันไมมีรายได%ที่จะไปสร%างขวัญกําลังใจหรืออะไรตางๆ
ให%ครูขณะนี้มันถึงได%เกิดปEญหาทุกวันนี้ไงครับ” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“อันนี้คาตอบแทนจะมาจากไหนในเมื่ออาชีวะก็ต%องเรียนตามตรงวาตรงที่เรารับนักศึกษาเค%าก็ไมได%
มีความร่ํารวยมากมายอะไร แล%วก็ในเรื่องของความเป!นอยูอะไรตางๆ ด%วยแล%วก็ในเรื่องของในสิบป@ที่ผานมาจํานวน
นักศึกษาทั้งภาพรวมลดลงหมด...” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“อาชีวะหลักสูตรสวนใหญแล%วมันก็จะถูกจํากัดด%วยแบบนี้นะครับทุกที่ก็รับเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้น
มันมีซีลิ่งของมีเพดานของคาธรรมเนียมคาอะไรใชมะ...ครับ” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“เดี๋ยวนี้จะมีพวกคอปเปอร&เรทใหญๆ มาทําเยอะแล%วก็ตอนนี้ผมวากระแสการซื้อตัวก็มีไมน%อยเหมือนกัน
ซึ่งบางแหงสมมุติให%สองเทาหรือสามเทามันก็เข%าใจนะวาเค%ารักเรา แตมันก็ลําบากใจ...ถูกมะ ผมวาตรงคาตอบแทนก็
จะเป!นประเด็นๆ ที่สําคัญมาก” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“เพราะวาสวัสดิการตางๆ ไมดีเค%าก็ไมรู%จะอยูทําไม” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
“มันก็ต%องหาชองๆ วาทํายังไงที่วารัฐจะสนับสนุนเรื่องคาตอบแทนเข%ามาสูระบบโรงเรียนเพื่อมาชวย
รักษาบุคลากร อันนี้เป!นเรื่องที่นาเป!นหวง” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“ฉะนั้ น โรงเรี ย นเอกชนมัน มี เ ปM า อยู อยางเดี ย วก็ คือ ถ% า เพิ่ ม เด็ ก ได% ถื อ วาประสบความสํ า เร็ จ ครู ก็ มี
ความมั่นคงมากขึ้นซึ่งมันสวนทางกัน” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
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“ก็เห็นด%วยนะ ถ%าสถานประกอบการเอาไอ%ตัวทํางานเป!นLead ผมวาอาชีวะมีทางออกเยอะเพราะ
วาตอนนี้ไปไหนขาดแคลนทั้งนั้นนะครับ ขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงปริมาณเยอะเลย เชิงคุณภาพ
ก็เยอะเหมือนกันผมไปดูตางประเทศที่ๆ เค%าเจริญและที่ๆ เค%าสามารถจายไฮเพได%คือที่ๆ กฎหมายตางๆ เอื้ออํานวย
รวมถึงสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการอยางแท%จริงพอจบมาแล%วสถานประกอบการรับเข%าทํางาน
เลยแล%วก็ให%คาตอบแทนที่ดีกับเค%า” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“เพิ่มลูกค%าหรือเพิ่มคุณภาพเพื่อให%ได%สวนตางที่สูงขึ้น” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิขางตน ผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญ รัฐควรจัดสรร
สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนใหเทาเทียมกับครูรัฐบาล เป3นอันดับแรกเนื่องจากเป3นขอเสนอแนะ
ของผู ทรงคุณวุฒิซึ่งสอดคลองกับ ขอเสนอแนะของโรงเรีย นที ่เ ป3น กลุ มตัว อยางในการสัมภาษณ6
ดังภาพที่ 15 แนวทางการจายคาตอบแทนและการการใหรางวัล คนเกงของโรงเรีย นอาชีว ศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครควรมีการแนวทางการจายคาตอบแทนและ
การการใหรางวัลคนเกงโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครู
โรงเรียนเอกชนใหเทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ ใหสวัสดิการ
คนเกงครอบคลุ มไปถึ งครอบครั ว ใหสิ ทธิ คนเกงเขารวมเป3 นผู ถื อหุ นขององค6 กร จายเงิ นพิ เศษ
นอกเหนือจากเงินสะสมใหกับคนเกงที่ทํางานกับองค6กรมาอยางยาวนาน จายคาตอบแทนและการให
รางวัลคนเกงตามผลการปฏิบัติงาน ผูบริหารและหัวหนางานยกยองชมเชยการทํางานดวยความจริงใจ
มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความสามารถในการทํางานของคนเกง การจายคาตอบแทนและการการ
ใหรางวัลคนเกง และรัฐควรจัดสรรเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดใหการ
สนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนใหเทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิก
คารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และรัฐควรจัดสรรเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ

ภาพที่ 15 แนวทางการจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

วิธีการปฏิบัติ

1. รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนใหเทาเทียมกับครูรฐั บาล**

1. การระบุคนเกง

2. ใหสวัสดิการคนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัว

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

3. ใหสิทธิคนเกงเขารวมเป3นผูถือหุนขององค6กร

3. การพัฒนาคนเกง

4. จายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับคนเกงที่ทํางานกับองค6กรมาอยางยาวนาน

แนวทางการจายคาตอบแทนและ
4. การจายคาตอบแทนและ
การใหรางวัลคนเกง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

การใหรางวัลคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้
แนวทางการจายคาตอบแทนและ
ใหรางวัลคนเกงโรงเรียนตองการ

6. การธํารงรักษาคนเกง

ใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดให
การสนับสนุน มีแนวทางการ
ปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้

6. ผูบริหารและหัวหนางานยกยองชมเชยการทํางานดวยความจริงใจ
7. การมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความสามารถในการทํางานของคนเกง
8. การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง
9. เงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ**
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** หมายเหตุ วิธีการปฏิบตั ิที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุน

5. จายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกงตามผลการปฏิบัติงาน
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5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
จาการนํ า เส นอรางแนว การพั ฒ นาคนเกงของโ รงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกช น
ในกรุงเทพมหานครที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบวาผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลว
พบวา ลงความเห็นพองกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง โดยไมไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม
เนื่ องจากผู ทรงคุ ณวุ ฒิ ไมไดใหขอเสนอแนะเพิ่ มเติ ม ผู วิ จั ย จะคงไวซึ่ งรางแนวทางเดิ ม
ดัง ภาพที ่ 16 แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านคนเกงของโรงเรีย นอาชีว ศึก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้
โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครควรมี ก ารแนวทางการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานคนเกงโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้คือ ใชการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ
360 องศามอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาคนเกงถึงแนวทางในการแกไขขอบกพรองที่
ไดรับทราบจากผลการประเมิน ประเมินผลการปฏิบัติงานโปรงใสเป3นธรรมและเป3นที่ยอมรับ กําหนด
เกณฑ6การประเมินใหเหมาะสมตรงลักษณะงานและสายงาน ติดตามและสังเกตการทํางานของคนเกง
อยางสม่ําเสมอ และผลการประเมินตองเกิดคุณและโทษตอผูรับประเมิน

ภาพที่ 16 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
วิธีการปฏิบัติ
1. ใชการประเมินผลการปฏิบตั ิงานแบบ 360 องศา

1. การระบุคนเกง

2. มอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาคนเกงถึงแนวทาง
ในการแกไขขอบกพรองที่ไดรับทราบจากผลการประเมิน

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง
3. การพัฒนาคนเกง
4. การจายคาตอบแทนและ
การใหรางวัลคนเกง

แนวทางการประเมินผล

3. ประเมินผลการปฏิบัติงานโปรงใสเป3นธรรมและเป3นที่ยอมรับ

การปฏิบัติงานคนเกง
มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้

4. กําหนดเกณฑ6การประเมินใหเหมาะสมตรงลักษณะงานและสาย

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง

5. ติดตามและสังเกตการทํางานของครูคนเกงอยางสม่ําเสมอ

6. การธํารงรักษาคนเกง

6. ผลการประเมินตองเกิดคุณและโทษตอผูรับประเมิน
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6. การธํารงรักษาคนเกง
จาการนํ า เสนอรางแนวการธํ า รงรั ก ษาคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานครที่ ผู วิ จั ย ไดจั ด ทํ า ขึ้ น ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาแลวพบวา ลงความเห็ น พองกั บ
แนวทางการธํารงรักษาคนเกงโดยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม กลาวคือวิธีการปฏิบัติควรใหความสําคัญกับ
การจายคาตอบแทน ความกาวหนาในอาชีพ ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“ครู อ าชี ว ะสวนมาก สวนหนึ่ ง ก็ ส นใจที่ จ ะไปทํ า ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาสวนหนึ่ ง อาจจะเป! น เพราะวา
คาตอบแทนด%วยอาจจะโอกาสความก%าวหน%าด%วยผมวาโอกาสความก%าวหน%าเป!นสวนที่มีความสําคัญตอนนี้สถาบัน
อาชีวะสวนที่กําลังจะเกิดขึ้นมานะครับเปSดความก%าวหน%าขึ้นเยอะเปSดไปถึงระดับปริญญาตรีได%แล%วก็จะเป!น ผศ. รศ.
อะไรได%อันนี้ก็จะเป!นข%อจํากัดของเอกชนที่ยังมีการดําเนินการรักษาแบบนี้ คือครูก็คงต%องไหลไปอีกเยอะ จริงๆ ผมก็
คิด วางานวิ จัย ชิ้ น นี้ เ ป! น งานวิ จั ย ที่ มี ความสํ า คั ญ แตวาข% อ เสนอแนะมั น มี หลายเรื อ งด%ว ยกั น เรื่ องคาตอบแทน
โอกาสความก%าวหน%าสวนหนึ่งมันก็ต%องอยูในสถาบัน” (ผู%ทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

จากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิขางตน ผูวิจัยไดจัดลําดับความสําคัญการจาคาตอบแทน
ความกาวหนาในอาชีพ เป3น อัน ดับ แรกเนื่องจากเป3น ขอเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิ ดังภาพที่ 17
แนวทางการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยสามารถ
สรุปไดดังนี้
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครควรมีการแนวทางการธํารงรักษาคนเกง

โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้คือ การจายคาตอบแทนและการการใหรางวัลคนเกง สนับสนุน
ใหมีความกาวหนาในอาชีพ เปCดโอกาสใหคนเกงมีสวนรวมกําหนดเปSาหมายและตัดสินใจ ผูบริหาร
ระดับ สูงสามารถรักษาคํา พูด และสัญ ญาที ่ใหไวเป3น อยางดี ผู บริห ารมีวิสัย ทัศน6ในการกํา หนด
ทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน สรางภาพลักษณ6องค6กรโดยเฉพาะดานความรับผิดชอบตอสังคม
อุด มการณ6 มีว ัฒ นธรรมการอยู รวมกัน อยางรักใครปรองดอง สรางความพึง พอใจในอาชีพ
และใหการดูแลคุณภาพชีวิตครู
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติการจายคาตอบแทนและการการใหรางวัลคนเกงสวนหนึ่งโรงเรียน
ตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียน
เอกชนใหเทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และรัฐควรจัดสรรเงิน
ขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ

วิธีการปฏิบัติ

ภาพที่ 17 แนวทางการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร

1. การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกง **
2. สนับสนุนใหมีความกาวหนาในอาชีพ

1. การระบุคนเกง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเกง

แนวทางการธํารงรักษาคนกงมี
แนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้

3. เปCดโอกาสใหคนเกงมีสวนรวมกําหนดเปSาหมายและตัดสินใจ
4. ผูบริหารระดับสูงรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเป3นอยางดี

3. การพัฒนาคนเกง

5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน6ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน

4. การจายคาตอบแทนและ

6. สรางภาพลักษณ6องค6กรโดยเฉพาะดานความรับผิดชอบ

การใหรางวัลคนเกง
7. มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางรักใครปรองดอง

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง
6. การธํารงรักษาคนเกง

8. สรางความพึงพอใจในอาชีพ
9. ใหการดูแลคุณภาพชีวิตครู
147

** หมายเหตุ วิธีการปฏิบตั ิที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหนวยงานตนสังกัดใหการสนับสนุน

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร เป#นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ใช3วิธีวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed-Method) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) ตามวัตถุประสงคEการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาสภาพปI จ จุ บั น และสภาพที่ พึ ง ประสงคE ใ นการบริ ห ารจั ด การคนเกงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่ อ นํ า เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปIจจุบันและสภาพที่พึงประสงคEในการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
1.1 ผู3วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข3องกับบริหารจัดการคนเกงสังเคราะหE
เป#นกรอบในการสร3างเครื่องมือวิจัย
1.2 ผู3วิจัยสร3างแบบสอบถามแบบตอบสนองคู (Duel-response format) โดยตอนที่ 1
เป#นแบบสํารวจรายการ (Check list) ตอนที่ 2 เป#นแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating scale)
5 ระดับ
1.3 ผู3วิจัยตรวจสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช3เทคนิค IOC ตรวจสอบความตรง
(Validity) จากผู3 ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ทาน และทดสอบความเชื่ อมั่น (Reliability) โดยการนําไป
ทดลองใช3 (Try out) กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะทางประชากรใกล3เคียงกับกลุมตัวอยางจริงจํานวน
30 คน ได3คาสัมประสิทธิ์อัลฟาเทากับ 0.989 พบวาอยูในเกณฑEมาตรฐานที่สามารถยอมรับได3
1.4 ผู3 วิจั ยเก็บ ข3อมูล เชิ งปริมาณโดยการสอบถามผู3 บริ หารและครูโ รงเรี ยนอาชีว ศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีครูได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี”ประจําปi 2554 จํานวน 22 โรงเรียน
โดยสงแบบสอบถามไปจํานวน 261 ฉบับ ได3รับกลับคืนและมีความสมบรูณEสามารถนํามาใช3วิเคราะหE
ได3จํานวน 212 ฉบับ คิดเป#นร3อยละ 81.23
1.5 ผู3วิจัยวิเคราะหEข3อมูลตอนที่ 1 ด3วยโปรแกรม SPSS for Windows V.17 โดยใช3สถิติ
เชิงพรรณนาศึกษา ความถี่ (Frequency) ร3อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) ของคําตอบ
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และวิ เ คราะหE ข3 อ มู ล ตอนที่ 2 โดยการวิ เ คราะหE ห าคาเฉลี่ ย (Mean) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D) และนํา คาเฉลี่ย (Mean) มาเทีย บกับ เกณฑEเ พื่อแปลความหมายจากนั้น ลําดับความสํา คัญ
(Priority setting) โดยใช3สูตร (PNIModified) และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาความแตกตาง
ของสภาพการปฏิ บั ติ ปI จ จุ บั น และสภาพการปฏิ บั ติ ที่ พึ ง ประสงคE โดยใช3 ส ถิ ติ (T-Test แบบ
Dependent) ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
1.6 สรุ ป ผลการวิ เ คราะหE ข3 อ มู ล การวิ จั ย ในรู ป แบบของตารางประกอบความเรี ย ง
และนําผลการวิจัยที่ได3เป#นข3อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 การศึ ก ษาแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ งเทพมหานคร ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
2.1 ผู3วิจัยสร3างแบบสัมภาษณEโดยพัฒนามาจากการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting)
จากผลการวิเคราะหEข3อมูลที่ได3จากขั้นตอนที่ 1 โดยเลือกข3อที่มีคา PNI Modified สูงสุดสามลําดับแรกใน
แตละประเด็นมาเป#นข3อคําถามในการสัมภาษณE
2.2 ผู3 วิจั ยตรวจสอบความนาเชื่อถือแบบสั มภาษณE โดยอาจารยE ที่ป รึกษาวิทยานิพนธE
ตรวจสอบความถูกต3องและความครอบคลุมประเด็นวิจัย
2.3 ผู3วิจัยเก็บข3อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณEผู3บริหารและครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุ ง เทพที่ ผ านเกณฑE ใ นการพิ จ ารณาเลื อ กโรงเรี ย นกลุ มตั ว อยางที่ ผู3 วิ จั ย กํ า หนดขึ้ น
จํานวน 15 คน จากโรงเรียนที่เป#นกลุมตัวอยาง 4 โรงเรียน
2.4 ผู3วิจัยวิเคราะหEบทสัมภาษณEโดยวิเคราะหEเนื้อหา (Content analysis) จับประเด็น
ตามประเด็นที่ตั้งไว3
2.5 สรุปผลการวิเคราะหEข3อมูลการวิจัยในลักษณะของแบบความเรียง และนําผลการวิจัย
ที่ได3เป#นข3อมูลพื้นฐานในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3 การรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได3จากการศึกษา ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 ผู3 วิ จั ย การนํ าผลการวิ เคราะหE ข3อมู ลจากการวิ จั ยเชิ งปริ มาณมาผสมผสานกั บผลการ
วิเคราะหEข3อมูลการจากวิจัยเชิงคุณภาพ
3.2 โดยผู3วิจัยนําผลการจัดลําดับความสําคัญ (Priority setting) เลือกข3อที่มีคา PNI Modified
ต่ํ า สุ ด สามลํ า ดั บ สุ ด ท3 า ยในแตละประเด็ น มาผสมผสานกั บ ผลการวิ เ คราะหE เ นื้ อ หาที่ ไ ด3 จ ากการ
สัมภาษณE
3.3 ผู3วิจัยทําการรางแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได3จากการศึกษา รางแนวทางฯ ที่ได3นําเสนอในลักษณะของแผนภาพ
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3.4 นํ า รางแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครที่ได3ไปใช3ในการดําเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4 การหาข3อสรุปรวมแนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งตรวจสอบตลอดจนให3ข3อเสนอแนะและลงความเห็นพ3องแนวทางที่ได3จาก
การศึกษา ผู3วิจัยดําเนินการดังนี้
4.1 ผู3วิจัยกําหนดคุณสมบัติของผู3ทรงคุณวุฒิ ประกอบด3วย ผู3ทรงคุณวุฒิจากสํานักงาน
บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ผู3ทรงคุณวุฒิจากสมาคมอาชีวศึกษาเอกชน
แหงประเทศไทย และผู3 บ ริ ห ารหรื อ ตั ว แทนผู3 บ ริ ห ารของแตละโรงเรี ย นที่ ใ ห3 ก ารสั ม ภาษณE
ในขั้นตอนที่ 2
4.2 ผู3วิจัยจัดประชุมกลุม (Focus group) ผู3ทรงคุณวุฒิ โดยมีโดยมีผู3ทรงคุณวุฒิเข3ารวม
ประชุมกลุมจํานวน 6 ทาน ในวันศุกรEที่ 7 ธันวาคม 2555: เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห3องประชุม
ชั้ น 2 ศู น ยE บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษา อาคารพระมิ่ ง ขวั ญ การศึ ก ษาไทย คณะครุ ศ าสตรE
จุฬาลงกรณEมหาวิทยาลัย
4.3 ผู3 วิ จั ย สรุ ป ประเด็ น ความเห็ น รวมแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร และข3อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู3ทรงคุณวุฒิ
4.4 นํ า เสนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
สรุปขอมูลพื้นฐาน
ข3อค3นพบจากงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ผู3วิจัยพบข3อมูลพื้นฐานที่นาสนใจดังนี้
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีจํานวนทั้งสิ้น 212 คน สวนใหญมีอายุ 51 ปiขึ้นไป
วุฒิศึกษาสูงสุดปริญญาตรี ปฏิบัติงานในตําแหนงครูประจําสายวิชาชีพโดยมีระยะเวลาการทํางานใน
โรงเรียนปIจจุบัน 17.67 ปi เคยรับรู3ข3อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเกงจากหนังสือเวียนของ
หนวยงาน เคยมีประสบการณEในการรับรู3ข3อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียคนเกงและคิดวาการสูญเสียคนเกง
สงผลกระทบตอของโรงเรียนในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนที่เป#นกลุมตัวอยางไมมีระบบหรือรูปแบบ
การบริ ห ารจั ด การคนเกงอยางเป# น รู ป ธรรม มี ปI ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การคนเกง
หลายประการได3แก การลาออกของกลุมคนเกง งบประมาณที่ใช3ในการพัฒนา ทัศนคติของกลุมคนเกง
การให3รางวัลคนเกงที่ยังไมครอบคลุม การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเกงและ
ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานต3นสังกัด
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหEข3อมูลที่ได3จากการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ผู3วิจัยสามารถสรุป
ผลการวิจัย ดังตอไปนี้
1. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีสภาพปIจจุบันในการบริหารจัดการคนเกง
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.10 และมีสภาพที่พึงประสงคEอยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.93
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2. โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความต3องการจําเป#นในการพัฒนา
การบริหารจัดการคนเกงเรงดวนสามลําดับแรก คือ การจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกง
รองลงมาคือการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงและการพัฒนาคนเกง
3. แนวทางการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ที่สําคัญประกอบด3วย คือ แนวทางการระบุคนเกง 13 วิธี แนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเกง 13 วิธี
แนวทางการพัฒนาคนเกง 10 วิธี แนวทางการจายคาตอบแทนและให3รางวัลคนเกง 9 วิธีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกง 6 วิธี และแนวทาการธํารงรักษาคนเกง 9 วิธี ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. แนวทางการระบุคนเก-งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการระบุคนเกงที่พึงประสงคEจากภายในองคEกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 5 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงจากการพิจ ารณา 1) ทักษะ
วิชาชีพ 2) ผลการปฏิบัติงานย3อนหลัง 3 ปi 3) ความสามารถในการทํางานคือ ทักษะ ความรู3 และ
พฤติ ก รรม เชน จรรยาบรรณครู การอุ ทิ ศ ตนและบุ ค ลิ ก ภาพที่ แ สดงออกในการปฏิ บั ติ ง าน
4) ความสามารถในการครองใจเด็ก คือต3องเป#นที่ชื่นชอบของนักศึกษาเป#นผลให3นักศึกษาตัดสินใจ
ศึกษาตอโรงเรียนเดิม 5) การยอมรับจากคนในองคEกรคือต3องได3รับการยอมรับจากนักศึกษา เพื่อน
รวมงานและผู3บริหาร
แนวทางการระบุคนเกงที่พึงประสงคEจากภายนอกองคEกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงจากการพิจารณา 1) ทักษะวิชาชีพ
2) ประสบการณEในการทํางานคือทั้งด3านทักษะวิชาชีพและประสบการณEในการสอนรวมทั้งชื่อเสียง
ขององคEกรที่เคยผานงาน 3) วุฒิและสาขาการศึกษาคือต3องตรงกับความต3องการ 4) ทัศนคติที่มีตอ
วิชาชีพคือทาทีและความคิดที่มีตอวิชีพและโรงเรียน 5) บุคลิกภาพ 6) ความสามารถพิเศษ เชน
ความสามารถทางด3านภาษา เทคโนโลยี และกิจกรรม
สวนการระบุ จ ากภายในองคE ก รและภายนอกองคE ก รที่ ไ มพึ ง ประสงคE ข องโรงเรี ย น
อาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร มีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงที่ไมพึงประสงคE
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จากการพิจารณา 1) คุณภาพการสอน 2) ปIญหาพฤติกรรม เชน ความออนน3อมถอมตน การเงินกับ
นักเรียน และชู3สาว
2. แนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเก-งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการสรรหาคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร
มีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้คือ 1) เปzดรับผู3กําลังสําเร็จการศึกษาให3เข3ามาทดลองปฏิบัติงานจริง
โดยให3ทดลองงานอยางน3อยสามเดือนหรือหนึ่งภาคเรียน 2) เปzดรับสมัครผานทางเว็บไซนE 3) การสร3าง
คนเกงคื อ การให3 ทุ น การศึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถและสนใจที่ จ ะประกอบวิ ช าชี พ ครู
4) ชักชวนจากเพื่อนครู 5) แลกเปลี่ยนกับสถาบันในเครือ 6) สมาคมศิษยEเกาคือมีการประชาสัมพันธE
ไปยังสมาคมศิษยEเกาเพื่อสรรหาศิษยEเกาที่สนจะประกอบอาชีพครูแนวทางการคัดเลือกคนเกงจาก
ภายในองคEกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ดังนี้คือ
พิจารณาคัดเลือกจาก 1) ผลการปฏิบัติงานย3อนหลัง 3 ปi 2) ความสามารถในการทํางาน คือ ทักษะ
ความรู3 และพฤติกรรม เชน จรรยาบรรณการอุทิศตนและบุคลิกภาพที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
3) การยอมรับจากคนในองคEกรคือต3องได3รับจากนักศึกษา เพื่อนรวมงานและผู3บริหาร
แนวทางการคั ด เลื อ กคนเกงจากภายนอกองคE ก รของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 4 วิธี ดังนี้คือพิจารณาคัดเลือกจาก 1) ผลการปฏิบัติงานที่
เกิดขึ้นระหวางทดลองงาน 2) ทัศนคติที่มีตอวิชาชีพคือทาทีและความคิดที่มีตอวิชีพและโรงเรียน
3) บุคลิกภาพ 4) ความสามารถในการทํางานทักษะ ความรู3 และพฤติกรรม เชน จรรยาบรรณครู
การอุทิศตนและบุคลิกภาพที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน
3. แนวทางการพัฒนาคนเก-งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการพั ฒ นาคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครมี แ นว
ทางการปฏิบัติ 10 วิธี ดังนี้คือ 1) ให3ทุนการศึกษากับครูคนเกงที่ทุมเทให3กับงาน 2) จัดโปรแกรมการ
ฝ}กอบรมประจําปiที่เหมาะสมสอดคล3องกับลักษณะงานและความต3องการของคนเกง 3) เปzดโอกาสให3
ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประทศ 4) จัดระบบเพื่อนคูคิด (Buddy) ที่เป#นคนเกงไว3เพื่อ
ชวยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวแบบหนึ่งตอหนึ่ง แบบกลุม หรือในรูปแบบ
ของการนิ เ ทศ 5) กระตุ3น ให3คนเกงพั ฒ นาตนเอง พัฒ นาการทํ างาน สร3 า งเครือขายการพัฒ นา
6) มอบหมายงานที่ท3าทายความสามารถของคนเกง เชน โครงการสําคัญๆ 7) จัดให3มีการวางแผน
พั ฒ นาคนเกงเป# น รายบุ ค คลหรื อ ตามสายงาน 8) รั ฐ จั ด สรรงบประมาณในการพั ฒ นาคนเกง
9) ให3รัฐจัดสัดสวนให3ครูโรงเรียนเอกชนเข3ารวมการฝ}กอบรมรวมกับครู 10) รัฐควรจัดวันเวลาที่
เหมาะสมกับการฝ}กอบรม
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ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ที่โรงเรียนต3องการให3รัฐและหนวยงานต3นสังกัดให3การ
สนับสนุนก็ คือ วิ ธีที่แปดรัฐ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคนเกง วิธีที่เก3าให3รัฐ จัดสัด สวนให3ครู
โรงเรีย นเอกชนเข3 ารวมการฝ}กอบรมรวมกับ ครู และวิธี ที่สิ บรัฐ ควรจัด วันเวลาที่เ หมาะสมกับ การ
ฝ}กอบรม
4. แนวทางการจ-ายค-าตอบแทนและใหรางวัลคนเก-งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการจายคาตอบแทนและการให3 รางวัล คนเกงของโรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานครโดยมีแนวทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้คือ 1) รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียน
เอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล เชน สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ 2) ให3สวัสดิการ
คนเกงครอบคลุมไปถึงครอบครัว เชน กองทุนกู3ยืม ทุนการศึกษากับบุตรหลาน สวัสดิการหอพักครู
3) ให3สิทธิคนเกงเข3ารวมเป#นผู3ถือหุ3นขององคEกร เชน ให3สิทธิในการเข3าเป#นกรรมการบริหารมูลนิธิ
หรือถือหุ3นสหกรณEโรงเรียน 4) จายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมให3กับคนเกงที่ทํางานกับองคEกร
มาอยางยาวนาน เชน ให3เงินพิ เศษที่พิจารณาตามอายุงานหรือเงินเดือนสุดท3 ายสิ บเดื อน โบนั ส
เบี้ยขยัน เงินรางวัล ให3เข็มเพชรพลอยและตออายุเกษียณ 5) จายคาตอบแทนและให3รางวัลคนเกง
ตามผลการปฏิบัติงาน 6) ผู3บริหารและหัวหน3างานยกยองชมเชยการทํางานด3วยความจริงใจ 7) มอบ
เกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความสามารถในการทํางานของคนเกง 8) การจายคาตอบแทนและการให3
รางวัลคนเกง 9) รัฐควรจัดสรรเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ที่โรงเรียนต3องการให3รัฐและหนวยงานต3นสังกัดให3การ
สนับสนุนก็คือ วิธีที่หนึ่งรัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิ
การเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และวิธีที่เก3ารัฐควรจัดสรรเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
5. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก-งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โดยมีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี ดังนี้คือ 1) ใช3การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา คือ
นักเรียนประเมินครู หัวหน3าประเมินครู ครูประเมินตนเอง ครูประเมินครู ผู3ปกครองมีสวนรวมประเมินครู
และผู3บริหารพิจารณา 2) มอบหมายให3หัวหน3างานแนะนําและให3คําปรึกษาคนเกงถึงแนวทางในการ
แก3ไขข3อบกพรองที่ได3รับทราบจากผลการประเมินและหลังจากประเมิน ในภาพรวมแล3ว ต3องมีการ
ประชุมหารือกันเพื่อหาทางแก3ไขข3อบกพรองที่พบรวมกัน 3) ประเมินผลการปฏิบัติงานโปรงใสเป#น
ธรรมและเป# น ที่ ย อมรั บ คื อ มี ก ารแจ3ง ระบบและเกณฑEก ารประเมิน ให3ค รูท ราบลวงหน3า และมี
คณะกรรมการที่ทําหน3าที่ประเมินโดยเฉพาะ 4) กําหนดเกณฑEการประเมินให3เหมาะสมตรงลักษณะ
งานและสายงานคือแบบประเมินที่ใช3วัดมีตัวแทนครูและผู3บริหารมารวมกันพัฒนาจนสามารถวัดได3
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ชัดเจน 5) ติดตามและสังเกตการทํางานของคนเกงอยางสม่ําเสมอ 6) ผลการประเมินต3องเกิดคุณ
และโทษตอผู3รับประเมิน
6. แนวทางการธํารงรักษาคนเก-งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
แนวทางการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนว
ทางการปฏิบัติ 9 วิธี ดังนี้คือ 1) การจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกงคือรัฐควรจัดสรร
สวั ส ดิ ก ารของครู โ รงเรี ย นเอกชนให3 เ ทาเที ย มกั บ ครู รั ฐ บาล เชน สิ ท ธิ ก ารเบิ ก คารั กษาพยาบาล
เงิ น วิ ท ยฐานะ 2) สนับ สนุน ให3ม ีค วามก3า วหน3า ในอาชีพ โดยต3 อ งมี เ กณฑE ก ารเลื่ อ นตํ า แหนง
การโอนย3ายและการหมุนเวียนงานอยางชัดเจน เชน หัวหน3าแผนกจะหมุนเวียนกันตามวาระๆ 1-4 ปi
3) เปzดโอกาสให3คนเกงมีสวนรวมกําหนดเป€าหมายและตัดสินใจคือ เมื่อมีการกําหนดเป€าหมายตางๆ
จะต3องมีการประชุมปรึกษาหารือและผู3บริหารก็รับฟIงความคิดเห็น 4) ผู3บริหารระดับสูงสามารถ
รักษาคําพูดและสัญญาที่ให3ไว3เป#นอยางดีคือ ผู3บริหารจะบริหารงานตามแผนงานและข3อตกลงที่ทําไว3
รวมกัน ผู3บริหารจะใสใจติดตามการทํางานของบุคลากรสม่ําเสมอมีการประชุมบุคลากรทุกเดือน/ทุก
ระดับและมีการชี้แจงเหตุผล 5) ผู3บริหารต3องมีวิสัยทัศนEในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน 6) สร3างภาพลักษณEองคEกรโดยเฉพาะด3านความรับผิดชอบตอสังคมและอุดมการณEทาง
การศึกษา 7) มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางรักใครปรองดอง เชน ความสัมพันธEที่ดีตอเพื่อน
รวมงานและผู3บริหาร บริหารงานแบบเครือญาติ 8) สร3างความพึงพอใจในอาชีพ 9) ให3การดูแล
คุณภาพชีวิตครู เชน สุขภาพ ที่อยูอาศัย สมดุลชีวิตระหวางงานและครอบครัว
ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่โรงเรียนต3องการให3รัฐและหนวยงานต3นสังกัดให3การสนับสนุนก็
คือ วิธีที่หนึ่ง รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคา
รักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากสรุป ผลวิจัย ที่เสนอไปข3า งต3น ผู3วิจัยมีป ระเด็น สําคัญ ๆ ที่จะนํามาอภิป รายและให3
ข3อเสนอแนะดังนี้
จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีชวงอายุ 51 ปiขึ้นไป และมีระยะเวลาการ
ทํ า งานในโรงเรี ย นปI จ จุ บั น เฉลี่ ย 17.67 ปi ประเด็ น นี้ ผู3 วิ จั ย เห็ น วาอาจเป# น เพราะโครงการหนึ่ ง
“แสนครูดี” ของคุรุสภาปi 2554 มีการจัดขึ้นเป#นปiแรก โดยมีหลักเกณฑEในการคัดเลือกประกอบด3วย
ด3านการครองตน ด3านการครองคนและด3านการครองงาน โดยกําหนดให3สถานศึกษาเป#นผู3ดําเนินการ
คัดเลือกเสนอรายชื่อครูและสงไปยังคุรุสภาในเขตพื้นที่การศึกษา เป#นไปได3วาสถานศึกษาแตละแหงก็
จะทําการคัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป#นไปตามลําดับอาวุโส สงผลให3งานวิจัยในครั้งนี้
พบกลุมตัวอยางที่เป#นคนเกงในกลุมชวงอายุดังกลาวและมีระยะเวลาการทํางานในโรงเรียนปIจจุบัน
ยาวนาน อยางไรก็ตามผู3 วิจัยเห็ นวาการพิจารณาในเรื่องของความเป#นคนเกงนั้น อายุไมใชปIจจั ย
สํ า คั ญ เพราะสิ่ งสํ า คั ญ อยู ที่ ผ ลการปฏิ บั ติ งาน ความรู3 ค วามสามารถ และผลงานในเชิ ง ประจั ก ษE
ดังนั้นแนวทางในการบริหารจัดการคนเกง ผู3บริหารจะต3องใช3ไหวพริบในการมองคนและแยกแยะ
ความเกงออกจากความอาวุโส เพราะผู3อาวุโสทุกคนอาจไมใชคนเกง แตความเกงอาจได3มาจากการ
เป#นผู3อาวุโส ซึ่งถือวาเป#นความท3าทายความสามารถของผู3บริหารเพราะการบริหารคนจะต3องใช3ทั้ง
ศาสตรEและศิลป‚ในการบริหารจัดการ
จากผลการวิ จั ย พบวา กลุ มตั ว อยางเคยรั บ รู3 ข3 อ มู ล เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การคนเกง
จากหนังสือเวียนของหนวยงาน ผู3บริหาร และเว็บไซตE ประเด็นนี้ผู3วิจัยเห็นวาคนเกงที่พบจากงานวิจัย
เป#นครูป ระจําสายวิชาชีพและรอง/ ผู3ชวยผู3อํานวยการ ซึ่ งเป#นกลุมคนที่ใสใจในเรื่องของขาวสาร
มีความกระตือรือร3น และแสวงหาความรู3เพื่อใช3ในการพัฒนาตนเองซึ่งเป#นคุณสมบัติหนึ่งของคนเกง
และการสื่อสารที่ให3ผลดีขององคEกรอยางหนึ่งก็คือการสื่อสารด3วยหนังสือเวียน
จากผลการวิ จั ย พบวา กลุ มตั ว อยางเคยมี ป ระสบการณE ใ นการรั บ รู3 ข3อมู ล เกี่ ย วกั บ การ
สูญเสียคนเกงและคิดวาการสูญเสียคนเกงสงผลกระทบตอของโรงเรียนในระดับมาก ประเด็นนี้ผู3วิจัย
เห็นวาการสูญเสียคนเกงอาจเกิดได3สองสาเหตุคือ การลาออกและการเกษียณอายุ การสูญเสียคนเกง
จากการลาออกอาจสงผลกระทบตอองคEกรโดยมิอาจคาดการณE ลวงหน3 าได3 หากเกิ ด กรณี คนเกง
มีความต3องการสวนตัวที่จะลาออกหรือการธํารงรักษาคนเกงขององคEกรไมเป#นผล ประเด็นนี้อาจเป#น
เรื่ อ งที่ ต3 อ งยอมรั บ สภาพสวนการสู ญ เสี ย คนเกงเนื่ องมาจากการเกษี ย ณอายุ เ ป# น เรื่ องที่ ส ามารถ
คาดการณEลวงหน3าได3การบริหารจัดการผู3บริหารจะต3องมีการทําแผนการสืบทอดตําแนง (Succession
Plan) หรือให3วิธีการตออายุเกษียณมาใช3เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพราะการสูญเสียดังกลาวมีผลตอ
คุณภาพผู3เรียนและการจัดการศึกษาที่ไมตอเนื่อง
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จากผลการวิจั ยพบวา โรงเรี ยนอาชี วะศึ กษาเอกชนที่เ ป# นกลุมตั วอยางไมมี ระบบหรื อ
รูปแบบการบริหารจัดการคนเกงอยางเป#นรูปธรรม มีปIญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกง
หลายประการได3แก การลาออกของกลุมคนเกง งบประมาณที่ใช3ในการพัฒนา ทัศนคติของกลุมคนเกง
การให3รางวัลคนเกงที่ยังไมครอบคลุม การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเกงและ
ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานต3นสังกัด ประเด็นนี้ผู3วิจัยเห็นวาโรงเรียนอาจจะยังมิได3นําการบริหาร
จั ด การคนเกงมาใช3 อยางเป# น รู ป ธรรมหากพิ จ ารณาจากผลลั พธE ทางด3 า นจํ า นวนครู ที่ได3 รั บ รางวั ล
“หนึ่งแสนครูดี” ปi 2554 ของคุรุสภา ผลการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่สอง พ.ศ. 2549-2553 ในระดับดี-ดีมาก และการมีผู3บริหาร
ได3รับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปi 2554 ของครุสภา ผู3วิจัยพิจารณาแล3วเห็นวาโรงเรียนกลุม
ตัวอยางถือเป#น Best Practice สามารถนํามาศึกษาถึงวิธีการบริหารจัดการคนเกงได3 และเมื่อ
พิจารณาเชิงลึกพบวาแตละโรงเรียนเป#นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและกอตั้งมาอยางยาวนานอีกทั้งยังมี
ผู3บริหารที่มีความรู3ความสามารถสูง สวนเรื่องปIญหาอุปสรรคที่พบเรื่องการลาออกของกลุมคนเกง
ผู3วิจัยพิจารณาแล3วพบวา อาจเป#นคนเกงเพราะขาดขวัญและกําลังใจ ขาดความมั่นคงและต3องการ
ความก3าวหน3าในอาชีพสอดคล3องกับผลการวิจัยของ (บรรเลง ศรนิล และคณะ, 2548: 32) ที่พบวา
อัตราการเข3าออกของครูอาจารยEของสถานบันอาชีวศึกษาเอกชนมีคอนข3างสูงเนื่องจากครูอาจารยE
ขาดขวั ญ และกํ า ลั ง ใจ อี ก ทั้ ง บุ ค ลากรยั ง ขาดความมั่ น คงในเรื่ องหน3 าที่ การงานซึ่ งสอดคล3 องกั บ
(วีรวัฒนE วรรณ, 2554: 27) นายกสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแหงประเทศไทยได3เปzดเผยวา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการเปzดสอบข3าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทําให3ครูของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนไปสมัครสอบรรจุข3าราชการเป#นจํานวนมาก
จากการวิ จั ย พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครมี ส ภาพปI จ จุ บั น
ในการบริหาจัดการคนเกงในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.10 และมีสภาพที่พึงประสงคE
อยูในระดับสูง คาเฉลี่ย 3.93 ประเด็นนี้ผู3วิจัยเห็นวาการบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานครในปIจจุบันนาจะเป#นที่นาพึงพอใจของคนเกงในระดับหนึ่งเนื่องจากผลการ
จัด ลํา ดับ ความสํา คัญ พบวาคนเกงพึ งพอใจกั บแนวทางการธํา รงรักษาคนเกง กลาวคือ โรงเรีย นมี
วัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางรักใครปรองดอง เชน ความสัมพันธEที่ดีตอเพื่อนรวมงานและผู3บริหาร
บริหารงานแบบเครือญาติ โรงเรียนมีภาพลักษณEองคEกรที่ดีโดยเฉพาะด3านความรับผิดชอบตอสังคม
และอุดมการณEทางการศึกษา และมีผู3บริหารที่มีวิสัยทัศนEในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจน แตยังคงมีความต3องการให3มีการพัฒนาปรับปรุงตอยอดให3ได3ผลดียิ่งขึ้นจึงมีสภาพที่พึงประสงคE
อยูในระดับสูง โดยเฉพาะแนวทางการจายคาตอบแทนและให3รางวัลคนเกง กลาวคืออาจจะต3องเรง
พัฒนาการให3สวัสดิการคนเกงให3ครอบคลุมไปถึงครอบครัว เชน กองทุนกู3ยืม ทุนการศึกษากับบุตร
หลาน สวัสดิการหอพักครู การให3สิทธิคนเกงเข3ารวมเป#นผู3ถือหุ3นขององคEกร เชน ให3สิทธิในการเข3าเป#น
กรรมการบริหารมูลนิธิ หรือหุ3นสหกรณEโรงเรียน การจายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมให3กับคน
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เกงที่ทํางานกับองคEกรมาอยางยาวนาน เชน ให3เงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงานหรือเงินเดือนสุดท3าย
สิบเดือน โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัล ให3เข็มเพชรพลอยและการตออายุเกษียณ
จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนอาชีวศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครมีความต3 องการ
จําเป#นในการพัฒนาการบริหารจัดการคนเกงเรงดวน ลํา ดับแรก คือ การจายคาตอบแทนและให3
รางวัลคนเกง ประเด็นนี้ผู3วิจัยเห็นวาการจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกงควรมีการปฏิบัติให3
เกิดความเทาเทียม เพราะการจายคาตอบแทนและการให3รางวัลสวนหนึ่งจะหมายถึงการตระหนักรู3ใน
คุณคาของคนเกง และเป#นปIจจัยหนึ่งที่ทําให3คนเกงตัดสินใจอยูหรือไปจากองคEกร ซึ่งสอดคล3องกับ
(Cappelli, 2002) ได3กลาว ไว3วาการจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกง เป#นสวนหนึ่งที่จะรักษา
คนเกงให3อยูในองคEกรได3 และงานวิจัยของ (พรพรรณ แสงไชย, 2548: ง) ที่พบวาคาตอบแทนเป#น
ปIจจัยหนึ่งตอการลาออกของครู
จากผลการวิ จัย พบวา โรงเรี ยนต3องการให3รั ฐ และหนวยงานต3 นสั งกัดให3 การสนั บสนุ น
แนวทางการปฏิบัติ ก็คือ รัฐจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาคนเกง ให3รัฐจัดสัดสวนให3ครูโรงเรียน
เอกชนเข3ารวมการฝ}กอบรมรวมกับครู และรัฐควรจัดวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝ}กอบรม ประเด็นนี้
ผู3วิจัยเห็นวา การที่โรงเรียนต3องการให3รัฐและหนวยงานต3นสังกัดเข3ามาสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
คนเกงดั งกลาวสะท3อนให3 เห็ นวาโรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนยังคงต3 องแบกรับ ภาระในการพัฒ นา
บุคลากรเพียงลําพัง ทั้งที่ความเป#นจริงแล3วหน3าที่ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษานาจะเป#นหน3าที่
ของหนวยงานภาครัฐเนื่องจากการศึกษาถือวาเครื่องมือที่สําคัญที่สุดของประเทศที่ใช3ในการพัฒนาคน
และเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาการศึกษาก็คือ “ครู” ไมวาจะสังกัด “รัฐ” หรือ “เอกชน” ก็มี
ภาระหน3าที่ๆ ต3องทําเหมือนกันๆ ก็คือพัฒนาและผลิตกําลังคนด3านอาชีวะให3เป#นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให3เจริญก3าวหน3า อีกทั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนยังต3องใช3
หลักสตรูตามที่รัฐกําหนด ดังนั้นจึงจําเป#นอยางยิ่งที่รัฐและหนวยงานต3นสังกัดจะต3องเข3ามาสนับสนุน
ข3อร3องขอดังกลาวอยางเรงดวนและถือเป#นหน3าที่หลักเพราะการเข3ามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของภาคเอกชนเป#นการแบงเบาภาระหน3าที่ในการจัดการศึกษา ซึ่งจากรายงานผลการประเมินการมี
สวนรวมจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการมีสวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษาของ
เอกชน (เสถียร ศรีบุญเรือง, 2549, 2552) โดยใช3แบบจําลองทางเศรษฐมิติ พบวาการมีสวนรวมใน
การจัดการอาชีวศึกษาของเอกชนมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาโดย
ตลอด ซึ่งเงินลงทุนในการจัดการศึกษาดังกลาวโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะต3องจัดหามาเองเกือบ
ทั้งหมด จากผลการศึกษาในครั้งนี้อาจจะต3องมีการปรับมุมมองภาพลักษณEความเป#นเอกชนให3เป#น
เรื่องของการ “แบงเบาภาระของการศึกษา” รัฐและหนวยงานต3นสังกัดควรให3ความสําคัญ
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จากผลการวิ จั ย พบวา โรงเรี ย นต3องการให3 รั ฐ และหนวยงานต3 น สั งกัดให3 การสนั บ สนุ น
สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ
และเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ ประเด็นนี้ผู3วิจัยเห็นวาครูโรงเรียนเอกชนได3รับการดูแลจากภาครัฐไม
เทาเทียมกันเกิดความเลื่อมล้ํากันทางด3านนโยบายและการลงปฏิบัติจริงเพราะจากการพิจารณาข3อมูล
ที่ได3จากเก็บข3อมูลเชิงคุณภาพผู3วิจัยพบวา คนเกงมีความน3อยใจในการดูแลเอาใจใสครูเอกชนและ
ต3 อ งการให3 เ กิ ด ความเทาเที ย มกั บ ครู รั ฐ บาลเพื่ อ ความมั่ น คงทางวิ ช าชี พ เชน สิ ท ธิ ก ารเบิ ก คา
รักษาพยาบาลและเงินวิทยฐานะ เงินขวัญถุงเมือเกษียณอายุ เนื่องจากคนเกงมองวาปIจจุบันสวัสดิการ
ที่ได3รับยังไมมีความเทาเทียมและไมความเสมอภาคด3านวิชาชีพ และถ3ารัฐสนับสนุนแนวทางดังกลาว
ข3างต3นได3ก็จะเป#นการลดปIญหาการลาออกของครูคนเกงไปสอบบรรจุเป#นครูรัฐบาล
ขอเสนอแนะในการวิจัย
การนําเสนอในสวนข3อเสนอแนะในการวิจัย ผู3วิจัยได3แบงการนําเสนอเป#น 3 สวนคือ
ข3อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข3อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช3 ข3อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
การที่โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนจะสามารถดําเนินการบริหารจัดการคนเกงให3ประสบ
ผลสํ าเร็จ เป# นบ3 านที่อบอุนของคนเกงคนดี ทางด3 านทักษะวิชาชีพ และสร3 างภาพลักษณE ใหมให3กับ
การอาชีวศึกษาได3นั้นจําเป#นอยางยิ่งที่หนวยงานภาครัฐและหนวยงานต3นสังกัดควรเข3ามาสงเสริมและ
ให3การสนับสนุน ดังตอไปนี้
1. ภาครัฐ และหนวยงานต3น สัง กัด ควรกํ า หนดนโยบายสงเสริม สนับ สนุน ดูแ ลเรื ่อ ง
สวัสดิการครูโรงเรียนอาชีว ศึกษาเอกชนให3มีความเทาเทียมและเสมอภาคในวิชาชีพความเป#นครู
ให3ชัดเจนและลงปฏิบัติจริง
จากผลการวิจัยพบวา การจายคาตอบแทนและให3รางวัลคนเกงมีความจําเป#นต3องพัฒนา
อยางเรงดวนเป#นลําดับแรก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาครูมีความต3องการสวัสดิการพื้นฐาน
ที่รั ฐ ควรจั ด สรรให3 ครู โ รงเรี ย นเอกชนเทาเที ย มกั บ ครู รั ฐ บาล เชน สิ ทธิ การเบิ กคารั กษาพยาบาล
และเงิ น วิ ทยฐานะ เพราะครู ต างมี ความต3 องการความมั่ น คงในวิ ช าชี พความเป# น ครู เ พื่ อเป# น การ
ลดปIญหาครูภาคเอกชนลาออกไปสอบบรรจุเป#นข3าราชการ
2. ภาครัฐและหนวยงานต3นสังกัดควรกําหนดนโยบายสนับสนุนเรื่องงบประมาณและ
โอกาสในการเข3ารับการฝ}กอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนโดยจัดสัดสวน 1:1 หรือพิจารณาจาก
จํานวนของนักศึกษาให3ครูโรงเรียนเอกชนเข3าฝ}กอบรมกับครูภาครัฐ ให3ชัดเจนและลงปฏิบัติจริง
จากผลการวิจัยพบวา การพัฒนาคนเกงมีความจําเป#นในการพัฒนาอยางเรงดวนในลําดับ
ต3 น ๆ เมื่ อพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดพบวาครู มีความต3 อ งการให3 รั ฐ เปz ด โอกาสและจั ด สั ด สวนให3 ค รู
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โรงเรียนเอกชนเข3ารวมการฝ}กอบรมตางๆ รวมกับครูภาครั ฐรวมทั้งสนั บสนุนเรื่องงบประมาณใน
การพัฒนาความรู3ความสามารถ
3. ภาครัฐและหนวยงานต3นสังกัดควรกําหนดนโยบายสนับสนุนแนวทางการบริหารจัดการ
คนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ให3ชัดเจนและลงปฏิบัติจริง
จากผลการวิ จั ย พบวา โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนมี ป ระสบการณE การสู ญ เสี ย คนเกง
และสงผลกระทบตอของโรงเรีย นในระดับ มากมี คาเฉลี่ ย 3.82 อีกทั้งประสบปI ญหาและอุ ป สรรค
ในการบริหารจัดการคนเกงหลายประการได3แก การลาออกของกลุมคนเกง งบประมาณที่ใช3ในการ
พัฒนา การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเกง ทัศนคติของกลุมคนเกง และการให3
รางวัลคนเกงที่ยังไมครอบคลุม เพราะการสูญเสียดังกลาวมีผลตอคุณภาพผู3เรียนและการจัดการศึกษา
ที่ไมตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป#นการสร3างภาพลักษณEที่ดีให3กับการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรนําผลการวิจัยแนวทางปฏิบัติการระบุคนเกงและ
แนวทางการสรรหาคนเกงที่พึงประสงคEจากภายในองคEกร มาพิจารณาปรับปรุงแก3ไขความสามารถ
ในการทํางาน ทักษะ ความรู3 และพฤติกรรม เชน จรรยาบรรณ การอุทิศตนและบุคลิกภาพ เพื่อสร3าง
ผลการปฏิบัติงานให3เป#นที่ยอมรับและสอดคล3องกับความต3องการของผู3เรียน เพื่อนรวมงาน ผู3บริหาร
และการอาชีวะศึกษา โดยยึดประโยชนEของผู3เรียนเป#นสําคัญ
จากผลการวิ จั ย พบวา แนวทางการระบุ ค นเกงและแนวทางการคั ด เลื อ กคนเกงที่ พึ ง
ประสงคEจากภายในองคEกรของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติที่
สอดคล3องกัน 3 วิธี ดังนี้คือระบุคนเกงและการคัดเลือกคนกงจากการพิจารณา1) ผลการปฏิบัติงาน
ย3อนหลัง 3 ปi 2) ความสามารถในการทํางาน คือ ทักษะ ความรู3 และพฤติกรรม เชน จรรยาบรรณ
การอุทิศตนและบุคลิกภาพที่แสดงออกในการปฏิบัติงาน 3) การยอมรับจากคนในองคEกรคือต3องได3รับ
การยอมรับจากนักศึกษา เพื่อนรวมงานและผู3บริหาร
2. ผู3บริหารสถานศึกษา ควรนําผลการวิจัยการลําดับความสําคัญของความต3องการจําเป#น
ในการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การคนเกงที่ ต3 อ งพั ฒ นาเรงดวนสามลํ า ดั บ แรกคื อ แนวทางจาย
คาตอบแทนและให3รางวัลคนเกง แนวทางการพัฒนาคนเกง และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คนเกงมาใช3ในการวางแผนบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนให3มีมีประสิทธิภาพได3ประสิทธิผลตรง
ตามจุดมุงหมาย เหมาะสมกับบริบทการลงทุนของโรงเรียนโดยยึด ประโยชนEของผู3เรียนเป#นสําคัญ
จากผลการวิจัยพบวา แนวทางการจายคาตอบแทนและการให3รางวัลคนเกงของโรงเรียน
อาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานครมี แ นวทางการปฏิ บั ติ 9 วิ ธี แนวทางการประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงานคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 6 วิธี แนวทางการ
พัฒนาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 10 วิธี
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3. สํานักงานบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ควรนําผลการวิจัย
แนวทางการบริหารจัดการคนเกงที่โรงเรียนต3องการให3หนวยงานต3นสังกัดให3การสนับสนุน ใช3เป#น
ข3อมูลประกอบการพิจารณากําหนดเป#นมาตรการ ยุทศาสตรEในสร3าง ดึงดูดและรักษาคนเกง เพื่อหา
แนวทางการสนับสนุน และนําไปขยายผลให3เกิดประโยชนEตอโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในสังกัด
ตอไป
จากผลการวิ จั ย พบวา แนวทางการพั ฒ นาคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ที่โรงเรียนต3องการหนวยงานต3นสังกัดให3การสนับสนุนก็
คือ รั ฐ จัด สรรงบประมาณในการพัฒ นาคนเกง ให3รั ฐจั ด สัด สวนให3 ครูโ รงเรีย นเอกชนเข3 ารวมการ
ฝ}กอบรมรวมกั บครู และวิธี ที่สิบ รัฐควรจั ดวัน เวลาที่เหมาะสมกั บการฝ}กอบรม แนวทางการจาย
คาตอบแทนและให3รางวัลคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 2
วิธี ที่โรงเรียนต3องการหนวยงานต3นสังกัดให3การสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียน
เอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ รัฐควรจัดสรรเงินขวัญ
ถุงเมื่อเกษียณอายุ แนวทางการธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
มีแนวทางการปฏิ บั ติที่โ รงเรีย นต3 องการให3 น วยงานต3 น สั งกั ดให3 การสนั บ สนุ นก็ คือ รั ฐ ควรจั ด สรร
สวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทย
ฐานะ และเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
4. กระทรวงศึกษาธิการ ควรนําผลการวิจัยแนวทางการบริหารจัดการคนเกงที่โรงเรียน
ต3องการให3รัฐให3การสนับสนุน ใช3เป#นข3อมูลพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปประกอบการพิจารณากําหนด
เป#น นโยบายในการสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให3เกิดประโยชนE
สูงสุดตอการจัดการศึกษาของประเทศ
จากผลการวิ จั ย พบวา แนวทางการพั ฒ นาคนเกงของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 3 วิธี ที่โรงเรียนต3องการรัฐให3การสนับสนุนก็คือ รัฐจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาคนเกง ให3รัฐจัดสัดสวนให3ครูโรงเรียนเอกชนเข3ารวมการฝ}กอบรมรวมกับครู
และวิธีที่สิบรัฐควรจัดวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝ}กอบรม แนวทางการจายคาตอบแทนและให3รางวัล
คนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติ 2 วิธี ที่โรงเรียนต3องการ
ให3รัฐให3การสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนให3เทาเทียมกับครูรัฐบาล
สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ รัฐควรจัดสรรเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ แนวทางการ
ธํารงรักษาคนเกงของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีแนวทางการปฏิบัติที่โรงเรียน
ต3องการให3รัฐให3การสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนให3เทาเทียมกับครู
รัฐบาล สิทธิการเบิกคารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และเงินขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งต-อไป
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป#นการศึ กษาสภาพและแนวทางการบริห ารจัดการคนเกงของ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครในการวิจัยครั้งตอไปผู3วิจัยขอเสนอให3มีการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการเตรียมความพร3อมในการนําแนวทางการบริหารจัดการคนเกงไปใช3เป#นโครงการนํารอง
อาทิเรื่อง การศึกษาปIจจัยที่สงผลตอความสําเร็จและปIจจัยที่เป#นอุปสรรคในการวางระบบการบริหาร
จัดการคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา
จากผลการวิจั ยพบวา โรงเรี ยนอาชี วะศึ กษาเอกชนที่เ ป# นกลุมตั วอยางไมมี ระบบหรื อ
รูปแบบการบริหารจัดการคนเกงอยางเป#นรูปธรรม ประสบปIญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ
คนเกงหลายประการได3แก การลาออกของกลุมคนเกง งบประมาณที่ใช3ในการพัฒนา ทัศนคติของกลุม
คนเกง การให3รางวัลคนเกงที่ยังไมครอบคลุม การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเกง
และ ขาดการสนับสนุนจากหนวยงานต3นสังกัด
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป#นการศึกษาเฉพาะโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพนคร
ในการวิจัยครั้งตอไปผู3วิจัยขอเสนอให3ทําการศึกษาวิจัยโรงเรียนอาชีวศึกษาในภาพกว3างเพื่อสร3าง
ฐานข3 อ มู ล และวางระบบด3 า นการบริ ห ารจั ด การคนเกง เพื่ อ ประโยชนE ใ นการกํ า หนดนโยบาย
การวางแผนสร3างและดึงดูดคนเกง และการพัฒนาคนเกงด3านอาชีวศึกษา อาทิเรื่อง การศึกษาสภาพ
และปIญหาบริหารจัดการคนเกงของโรงเรียนในระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันเหนือ ภาคกลาง ภาคใต3
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากการวิจัยที่พบวา โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครมีความต3องการจําเป#น
ในการพัฒนาการบริหารจัดการคนเกงเรงดวนสามลําดับแรก คือ การจายคาตอบแทนและการให3
รางวัลคนเกง รองลงมาคือการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเกงและการพัฒนาคนเกง
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ครูประจําสายสามัญ
อ. ศิวลี ดิหลหัตถการ
ครูประจําสายวิชาชีพ
2. โรงเรียนสยาม
อ. พิมพ%ใจ เขียวขาว
ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'
9 พ.ย. 55
บริหารธุรกิจ
อ. ยุพิน ทองส'งโสม
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
อ. ธนาลักษณ% ตันธนกุล
ครูประจําสายวิชาชีพ
อ. รุ'งกานต% ยอดคง
ครูประจําสายสามัญ
3. โรงเรียนเทคโนโลยี อ. วัฒนา บุญปริตร*
ผูช'วยหัวหนาฝKายวิชาการ 16 พ.ย. 55
สยาม
อ. ณัฐภูมิ รอดถนอม
ครูประจําสายวิชาชีพ
อ. นิตยา งามยิ่งยง
ครูประจําสายวิชาชีพ
4. โรงเรียนสันติราษฎร% อ. เบญจมาภรณ% คุณะรังษี ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'
5 พ.ย. 55
บริหารธุรกิจ
อ. ศิรินันท% ชลินทุ
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
อ. วัฒนชัย เศาภายน
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
อ. ลัดดา รังษิยาภา
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
หมายเหตุ
* ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนในการใหสัมภาษณ%แทน เนื่องจากมีหนาที่ในการดูแล
และรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียน
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รายนามผูทรงคุณวุฒิที่เขาร$วมประชุมกลุ$ม (Focus group)
1. อาจารย% ดร. บัญชา เกิดมณี

อดีตนายกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห'งประเทศไทย (2547-2550)

2. อาจารย% ดร. ประยูร หรั่งทรัพย%

ผูแทนผูอํานวยการกลุ'มงานโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการส'งเสริมการศึกษา
เอกชน

3. อาจารย%ทรงชัย เชาวน%ไวพจน%*

ผูแทนผูบริหารโรงเรียนกรุงเทพการ
บัญชี

4. ผูช'วยศาสตราจารย% ดร. จอมพงศ% มงคลวนิช

ผูบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

5. อาจารย% ยุพิน ทองส'งโสม*

ผูแทนผูบริหารโรงเรียนสยาม
บริหารธุรกิจ

6. อาจารย% ดร. เบญจมาภรณ% คุณะรังษี

ผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎร%
บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ
* ไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนในการใหเขาร'วมประชุมกลุ'ม (Focus group) แทน
เนื่องจากมีหนาที่ในการดูแลและรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียน
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ภาคผนวก ข
1. แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย
2. แบบสัมภาษณ%ท่ใี ชในการวิจัย
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แบบสอบถามความคิดเห็น
การบริหารจัดการคนเก$งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้เปBนส'วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ%ระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหาร
การศึ ก ษา ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การ และความเปB น ผู นํ า ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร%
จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก' งของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
โดยแบบสอบถามนี้เ ปBน การศึกษาตามวัต ถุป ระสงค%การวิจัย ขอที่ 1: เพื่อศึกษาสภาพ
ปWจ จุบัน และสภาพที ่พึง ประสงค%ใ นการบริห ารจัด การคนเก'ง ของโรงเรียนอาชี วศึ กษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร
แบบสอบถามแบ$งออกเป<น 2 ตอน จํานวน 10 หนา ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการคนเก'ง
คุณสมบัติผูตอบแบบสอบถาม : แบ'งออกเปBนสองกลุ'มคือ
1. ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ ผูจัดการ(อาจารย%ใหญ') และรองผูอํานวยการ รองผูจัดการ หรื อ
(รองอาจารย% ใหญ' ) ซึ่ งทํา หนาที่ ในการดู แลรั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นฯ
2. ครูคนเก$ง หมายถึง ครูที่ทําหนาที่ดานการเรียนการสอนตามรายชื่อครูที่ไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครู
ดี” ประจําปd 2554 ของคุรุสภา (ตามประกาศของคุรุสภา, 2554)
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูใหขอมูลทุกท'าน คําตอบของท'านไม'มีผลกระทบใดๆ ต'อตัวท'าน
หรือโรงเรียนของท'าน เพราะคําตอบที่ไดรับผูวิจัยถือเปBนความลับและนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวม
เพื่อใชเปBนประโยชน%ทางวิชาการ และนําไปใชใหก'อเกิดประโยชน%สูงสุดต'อการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยต'อไป
นางสาวภัคชุดา พันอินทร% : ผูวิจัย
ติดต'อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-1437255
Email: pakchuda.p@gmail.com

ทังนีขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับภายในวันที 15 กันยายน 2555
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง ขอความกรุณาใส'เครื่องหมาย
หนาช'องที่ตรงกับความเปBนจริงมากที่สุด
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

21-30 ปd

31-40 ปd

41-50 ปd

51 ปdขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................

4. ตําแหน'งปWจจุบัน
(สามารถเลือกตอบ
ไดมาก 1 รายการ)

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการและผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รอง/ ผูช'วยผูจัดการ
ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'
รอง/ ผูช'วยผูอํานวยการ
ครูประจําสายสามัญ
ครูอัตราจางสายสามัญ
ครูประจําสายวิชาชีพ
ครูอัตราจางสายวิชาชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................

5. ระยะเวลาการทํางานในองค%กรปWจจุบัน ................... ปd
6. องค%กรของท'านมีการแต'งตั้งคณะกรรมการดูแลการบริหารจัดการงานบุคคลหรือไม'
มี
ไม'มี
7. ท'านรับรูขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก'งหรือไม' (หากไม'เคยใหขามไปทําขอที่ 9)
เคย
ไม'เคย
8. ท'านรับรูขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนเก'งจากแหล'งขอมูลใด
หนังสือ
เว็บไซต%
ผูบริหาร
หนังสือเวียนจากหน'วยงาน
อื่นๆ(โปรดระบุ).................................................................
9. ท'านรับรูมีการสูญเสียคนเก'งขององค%กร (รวมการเกษียณอายุ) หรือไม'
เคย
ไม'เคย
10. ท'านคิดว'าการสูญเสียคนเก'ง (รวมการเกษียณอายุ) ส'งผลกระทบต'อองค%กรมากนอยเพียงใด
(ใหท'านทําเครื่องหมาย  ลงบนตัวเลขที่กําหนดตามความคิดเห็น)
ส'งผลกระทบนอย

1

2

3

4

5

ส'งผลกระทบมา
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ตอนที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการคนเก$ง
แบบสอบถามตอนที่ 2 สอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพปW จ จุ บั น และสภาพ
ที่พึงประสงค%การบริหารจัดการคนเก'งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
โดยมีตัวเลือก 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย
ลงในช'องระดับสภาพการปฏิบัติ
ปWจจุบันและระดับสภาพการปฏิบัติที่พึงประสงค%จนครบทุกขอ ดังนี้
ระดับ

ระดับการปฏิบัติปWจจุบัน

ระดับการปฏิบัติที่พึงประสงค%

5

มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับมากที่สดุ

มีความพึงประสงค%การปฏิบัติรายการนัน้ ในระดับมากที่สุด

4

มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับมาก

มีความพึงประสงค%การปฏิบัติรายการนัน้ ในระดับมาก

3

มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับปานกลาง

มีความพึงประสงค%การปฏิบัติรายการนัน้ ในระดับปานกลาง

2

มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับนอย

มีความพึงประสงค%การปฏิบัติรายการนัน้ ในระดับนอย

1

มีการปฏิบัติรายการนั้นในระดับนอยที่สดุ

มีความพึงประสงค%การปฏิบัติรายการนัน้ ในระดับนอยที่สุด

ตัวอย$าง
ลําดับ

รายการที่ปฏิบัติ

1. การระบุคนเก$ง (Talent Identification)
1.1
1.2

องค%กรระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งที่ตองการก'อน
นําไปใชเปBนเกณฑ%
องค%กรระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งไดสอดคลองกับ
เปhาหมายขององค%กรในแต'ละปd

ทังนีขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับภายในวันที 15 กันยายน 2555

ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับการปฏิบตั ิที่พึง
ปWจจุบัน
ประสงค%
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ระดับการปฏิบตั ิ
ระดับการปฏิบตั ิที่พึง
ปWจจุบัน
ประสงค%
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1. การระบุ ค นเก$ ง (Talent Identification)
1.1 องค%กรระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งที่ตองการก'อน
นําไปใชเปBนเกณฑ%
1.2 องค%กรระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งไดสอดคลองกับ
เปhาหมายขององค%กรในแต'ละปd
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8

1.9

องค%กรระบุเกณฑ%คณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งทั้งที่พึง
ประสงค%และคุณสมบัติทไี่ ม'พึงประสงค%
องค%กรระบุเกณฑ"การพิจารณาครูคนเก'งจากทัศนคติ
(Attitude) ที่มีต'อองค%กร
องค%กรระบุเกณฑ"การพิจารณาครูคนเก'งจากผลการ
ปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ปd (Performance)
องค%กรระบุเกณฑ"การพิจารณาครูคนเก'งจากศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาได (Potential) ที่ซ'อนอยู'ในตัวบุคคล
เช'น ภาวะผูนํา ความสามารถในการจัดการ
องค%กรระบุเกณฑ"การพิจารณาครูคนเก'งจาก
ความสามารถในการทํางาน (Competency) ทั้งดาน
ทักษะ ความรู และพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน
องค%กรระบุเกณฑ"การพิจารณาครูคนเก'งจากการ
ยอมรับจากคนในองค%กร (Acceptability)

องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคนเก'งจาก
ประสบการณ%ในการทํางาน และชือ่ เสียงขององค%กรที่
เคยผ'านงาน
1.10 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคนเก'งจากชื่อเสียง
ของสถาบันการศึกษาที่จบและ GPA ขั้นต่ํา มาใช
กลั่นกรองผูสมัครทีย่ ังไม'มีประสบการณ%
2. การสรรหาและคั ด เลื อ กคนเก$ ง (Talent Recruitment and Selection)
2.1 องค%กรมีคณะทํางานที่ทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกครู
คนเก'งโดยเฉพาะ
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2.2

องค%กรมีหลักเกณฑ%และแนวทางในการสรรหาและ
คัดเลือกครูคนเก'งในแต'ละตําแหน'งโดยเฉพาะ
องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการเปDดรับผูสมัครผ'านทาง
เว็บไซต%ตลอดปd แมว'าจะไม'มีตําแหน'งว'าง
องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการเผยแพร'ประชาสัมพันธ%
(Road show) องค%กรไปตามมหาวิทยาลัย
กลุ'มเปhาหมาย เพื่อมองหาผูกําลังสําเร็จการศึกษา
องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการเปDดรับผูกําลังสําเร็จ
การศึกษาใหเขามาทดลองปฏิบตั ิงานจริง
องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการชักชวนคนที่มีความรู
ความสามารถใหเขามาร'วมงานกับองค%กร
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจากทัศนคติ
(Attitude)ที่มีต'อองค%กร
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจากผลการ
ปฏิบัติงานยอนหลัง 3 ปd (Performance)
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจากศักยภาพที่
สามารถพัฒนาได (Potential)ที่ซ'อนอยู'ในตัวบุคคล
เช'น ภาวะผูนํา ความสามารถในการจัดการ
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจากความสามารถใน
การทํางาน (Competency)ทั้งดานทักษะ ความรู และ
พฤติกรรมที่แสดงออกในการปฏิบตั ิงาน
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจากการยอมรับจาก
คนในองค%กร (Acceptability)
องค%กรพิถีพิถันในการคัดเลือกครูคนเก'งจากผูมาสมัคร
ก'อนรับเขามาร'วมงานกับองค%กร
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจากชื่อเสียงของ
สถาบันการศึกษาและ GPA ขั้นต่ํา
องค%กรมีวิธีการคัดเลือกครูคนเก'งโดยการสังเกต
คุณลักษณะของผูสมัคร
องค%กรคัดเลือกครูคนเก'งโดยใชแบบทดสอบที่
หลากหลาย เช'น แบบทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ
แบบทดสอบความรูความสามารถตามตําแหน'ง

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.14
2.13
2.15
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2.16 องค%กรคัดเลือกครูคนเก'งโดยใหผูสมัครทดลองงาน
ในช'วงระยะเวลาหนึ่งก'อนที่จะรับเขามาทํางาน
3. พัฒนาคนเก$ง (Talent Development)
3.1 องค%กรมีแผนพัฒนาครูคนเก'งแต'ละคนอย'างชัดเจน
ทั้งในสายงานบริหารและสายงานเฉพาะ
3.2 องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งไดเรียนรู พัฒนาตนเอง
พัฒนาการทํางาน และศักยภาพสม่ําเสมอ
3.3 องค%กรจัดโปรแกรมการฝwกอบรมประจําปdที่มีความ
เหมาะสม สอดคลองกับลักษณะงานและความตองการ
ของครูคนเก'ง
3.4 องค%กรมอบหมายโครงการสําคัญๆ เหมาะสมและทาทายความสามารถของครูคนเก'ง
3.5 องค%กรจัดระบบพี่เลีย้ ง (Coaching) ไวสอนงานและ
ดูแลเอาใจใส'การทํางานของครูคนเก'งอย'างใกลชิด
3.6 องค%กรจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy)ที่เปBนครูคนเก'งไว
เพื่อช'วยเหลือดูแลกัน ทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่อง
ส'วนตัว
3.7 องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งไปศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต'างประเทศตามความเหมาะสม
3.8 องค%กรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานใหครูคนเก'งไดไปทํา
หนาที่อื่นๆ เปBนการชั่วคราวตามความเหมาะสม
3.9 องค%กรไดมอบหมายใหครูคนเก'งศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
แลวนํามาสรุปใหคนในองค%กรฟWงตามความเหมาะสม
3.10 องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งทํากิจกรรมร'วมกับคนที่มี
ความรูความสามารถทั้งในและนอกองค%กรตามความ
เหมาะสม
3.11 องค%กรมอบหมายใหครูคนเก'งศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
จากหนังสือที่องค%กรมอบให
3.12 องค%กรมอบหมายใหครูคนเก'งไดเขาร'วมประชุมงานที่
สําคัญๆ แทนผูบริหารตามความเหมาะสม
3.13 องค%กรจัดโปรแกรมการเรียนรูดวยตนเอง
(E-Leaning)ใหครูคนเก'งไดเรียนรูตามความสนใจ
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3.14 องค%กรส'งเสริมและมอบทุนการศึกษาใหครูคนเก'งได
ศึกษาต'อในระดับทีส่ ูงขึ้น
3.15 องค%กรจัดสรรเวลาในการพัฒนาครูคนเก'งไดอย'าง
เหมาะสม สมดุลระหว'างชีวิตการทํางานและส'วนตัว
4. การจ$ า ยค$ า ตอบแทนและการใหรางวั ล คนเก$ ง (Talent Reward and Recognition)
4.1 องค%กรชี้แจงเรื่องนโยบายการจ'ายค'าตอบแทนและการ
ใหรางวัลครูคนเก'งอย'างชัดเจน
4.2 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลครูคนเก'งได
ทัดเทียมกับตลาดแรงงาน
4.3 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนครูคนเก'งสูงกว'าองค%กรอื่น ที่อยู'
ในกลุ'มธุรกิจเดียวกัน
4.4 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลครูคนเก'ง โดยมี
ขั้นเงินเดือนที่แตกต'างจากบุคคลทั่วไป
4.5 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลครูคนเก'งเปBนไป
ตามคําพังเผยที่ว'า "ค'าของคนอยู'ที่ผลของงาน"
4.6 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลกับครูคนเก'งได
เหมาะสมกับภาระงาน
4.7 องค%กรใหสิทธิครูคนเก'งเลือกสวัสดิการไดตามความ
ตองการของแต'ละคน เช'น การประกันสุขภาพ สิทธิ
ลาคลอด เวลาทํางานที่ยดื หยุ'น
4.8 องค%กรใหสวัสดิการครูคนเก'งครอบคลุมไปถึงครอบครัว
4.9

องค%กรชมเชยการทํางานของครูคนเก'งแต'ละคนอย'าง
สม่ําเสมอ ทั้งจากหัวหนางานและผูบริหารระดับสูง
4.10 องค%กรมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึงความสามารถใน
การทํางานของครูคนเก'ง
4.11 องค%กรจ'ายโบนัสหรือเงินพิเศษใหกับครูคนเก'งตามผล
การปฏิบัติงาน
4.12 องค%กรใหสิทธิครูคนเก'งเขาร'วมเปBนผูถือหุนขององค%กร
4.13 องค%กรจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับครู
คนเก'งที่ทํางานกับองค%กรมาอย'างยาวนาน
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5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคนเก$ ง (Talent Performance Appraisal)
5.1 องค%กรประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคนเก'งอย'าง
เปBนธรรม โปร'งใสและเปBนทีย่ อมรับ
5.2 องค%กรชี้แจงเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติงานใหครู
คนเก'งทราบอย'างชัดเจน
5.3 องค%กรกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของครูคนเก'งอย'างชัดเจนและยอมรับได
5.4 องค%กรมีวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัด
ความสามารถของครูคนเก'งแต'ละคนไดเปBนอย'างดี
5.5 องค%กรมีเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคน
เก'งไดอย'างเหมาะสมตรงตามสายงาน
5.6

องค%กรมีเกณฑ%การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคน
เก'งไดอย'างเหมาะสมตรงตามลักษณะงาน
5.7 องค%กรติดตามและสังเกตการทํางานของครูคนเก'งอย'าง
สม่ําเสมอ
5.8 องค%กรประเมินผลการปฏิบัติงานของครูคนเก'งแบบ
360 องศา
5.9 องค%กรมอบหมายใหหัวหนางานแจงขอมูลปhอนกลับ
จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานใหครูคนเก'งทราบ
5.10 องค%กรมอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและให
คําปรึกษาครูคนเก'งถึงแนวทางในการแกไขขอบกพร'อง
ที่ไดรับทราบจากผลการประเมิน
6. การธํา รงรั ก ษาคนเก$ ง (Talent Retention)
6.1 องค%กรเปBนองค%กรที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะดานความ
รับผิดชอบต'อสังคมและมีอุดมการณ%ทางการศึกษา
6.2 องค%กรมีการสื่อสารเรื่องการดําเนินงานขององค%กร
อย'างชัดเจน
6.3

องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่มีชื่อเสียงและมีวสิ ัยทัศน%ใน
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปBนไป
ได
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6.4

องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและ
สัญญาที่ใหไวเปBนอย'างดี
องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่มีความสามารถในการเปBน
ผูนําและรับฟWงความคิดเห็น สื่อสารอย'างเปDดเผยและ
จริงใจ
องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่ใหความใส'ใจและสนใจใน
เรื่องความเปBนอยู'คนในองค%กร
องค%กรไดจัดหาหัวหนางานใหครูคนเก'งไดอย'าง
เหมาะสมตรงตามสายงาน และลักษณะงาน
องค%กรมีหัวหนางานที่มีการบริหารอย'างเปBนธรรม
เหมาะสมและยอมรับได
องค%กรมีหัวหนางานที่รับฟWงทั้งปWญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นระหว'างปฏิบัติงาน มีความเขาอกเขาใจทั้งเรื่อง
งานและเรื่องส'วนตัว
องค%กรมีระบบรักษาความสัมพันธ%กับครูคนเก'งที่ลาออก
ไป และยินดีตอนรับใหกลับเขามาร'วมงานกับองค%กรอีก
ครั้ง
องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งมีส'วนร'วมในการกําหนด
เปhาหมายและตัดสินใจในงานของหน'วยงานตามความ
เหมาะสม
องค%กรมอบหมายภารกิจที่ทาทายความรูความสามารถ
ใหครูคนเก'งแต'ละคนโดยเฉพาะ
องค%กรสนับสนุนใหครูคนเก'งมีความกาวหนาทั้งในสาย
อาชีพและสายบริหาร
องค%กรมีเกณฑ%การเลื่อนตําแหน'ง การโอนยายและการ
หมุนเวียนงานอย'างชัดเจน
องค%กรมีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน สะดวก สะอาด
และปลอดภัย
องค%กรมีวัฒนธรรมการอยู'ร'วมกันอย'างรักใคร'ปรองดอง
กันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
องค%กรใหความสําคัญกับการสรางสมดุลระหว'างชีวิต
การทํางานและชีวิตส'วนตัวอย'างจริงจัง

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9

6.10

6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
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6.18 องค%กรจัดหาทรัพยากรและอุปกรณ%ที่มีเหมาะสมในการ
ทํางาน
6.19 องค%กรมีรูปแบบการสื่อสารที่ดี เรือ่ งราวต'างๆ ภายใน
องค%กร “คนใน”จะทราบก'อนคนภายนอกเสมอ

ขอบคุณทุกท$าน ที่ใหความร$วมมือในการแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ค$ะ
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แบบสัมภาษณ"
แนวทางการบริหารจัดการคนเก$งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง แบบสัมภาษณ%นี้เปBนส'วนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ%ระดับมหาบัณฑิต สาขา วิชาบริหาร
การศึ ก ษา ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การ และความเปB น ผู นํ า ทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร%
จุฬาลงกรณ%มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก' งของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร
โดยแบบสัมภาษณ%นี้เปBนการศึกษาตามวัตถุประสงค%การวิจัยขอที่ 2: เพื่ อนํา เสนอ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนในกรุ ง เทพมหานคร ซึ่งแบบ
สัมภาษณ%นี้ผูวิจัยไดพัฒ นามาจากผลการวิจัย ในวัต ถุป ระสงค%ขอที่ 1 คือการศึกษาสภาพปWจจุบัน
และสภาพที ่พ ึง ประส งค%ใ นการบริห ารจัด การคนเก'ง ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร มาสรางเปBนแบบสัมภาษณ%
แบบสัมภาษณ"แบ$งออกเป<น 2 ตอน จํานวน 7 หนา ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ%
ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการคนเก'ง
คุณสมบัติผูใหสัมภาษณ"ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก$
3. ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการ ผูจัดการ(อาจารย%ใหญ') และรองผูอํานวยการ รองผูจัดการ หรือ (รอง
อาจารย%ใหญ') ซึ่งทําหนาที่ในการดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียนฯ โรงเรียนละ 2 คน
4. ครูคนเก$ง หมายถึง ครูที่ทําหนาที่ดานการเรียนการสอนตามรายชื่อครูที่ไดรับรางวัล“หนึ่งแสนครูดี”
ประจําปd 2554 ของคุรุสภา (ตามประกาศของคุรุสภา, 2554) โรงเรียนละ 2 คน

ผู วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ ผู ใหสั ม ภาษณ% ทุ ก ท' า น คํ า ตอบของท' า นไม' มี ผ ลกระทบใดๆ
ต'อตัวท'านหรือโรงเรียนของท'าน เพราะคําตอบที่ไดรับผูวิจัยถือเปBนความลับและนําเสนอผลการวิจัย
ในภาพรวมเพื่อใชเปBนประโยชน%ทางวิชาการ และนําไปใชใหก'อเกิดประโยชน%สูงสุดต'อการพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยต'อไป
นางสาวภัคชุดา พันอินทร% : ผูวิจัย
ติดต'อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-1437255
Email: pakchuda.p@gmail.com
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ"
คําชี้แจง ขอความกรุณาใส'เครื่องหมาย
หนาช'องที่ตรงกับความเปBนจริงมากที่สุด
1. เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ

21-30 ปd

31-40 ปd

41-50 ปd

51 ปdขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

ปริญญาโท
อื่นๆ(โปรดระบุ)..........................

4. ตําแหน'งปWจจุบัน
(สามารถเลือกตอบ
ไดมาก 1 รายการ)

ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการและผูอํานวยการ
ผูจัดการ
รอง/ ผูช'วยผูจัดการ
ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'
รอง/ ผูช'วยผูอํานวยการ
ครูประจําสายสามัญ
ครูอัตราจางสายสามัญ
ครูประจําสายวิชาชีพ
ครูอัตราจางสายวิชาชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................

5. ระยะเวลาการทํางานในองค%กรปWจจุบัน ................... ปd
ขอมูลพื้นฐานการบริหารจัดการคนเก$ง
6. ปWจจุบันโรงเรียนของท'านมีระบบหรือรูปแบบในการบริหารจัดการคนเก'งอย'างเปBนรูปธรรม
หรือไม' อย'างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
7. ปWจจุบันโรงเรียนของท'านประสบกับปWญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก'งหรือไม'
อย'างไร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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ตอนที่ 2 แนวทางการบริหารจัดการคนเก$ง

จากผลการสอบถามความคิดเห็ นเกี ยวกับสภาพปั จ จุบนั และสภาพที พึง ประสงค์
การบริ หารจัดการคนเก่งของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า
โรงเรี ยนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุ งเทพมหานครมีความต้ องการจําเป็ นในการพัฒนาการบริ หาร
จัดการคนเก่งทีสําคัญๆ หลายประการทีต้ องพัฒนาการปฏิบตั เิ ร่งด่วน
สํ า หรั บ โรงเรี ย นของท่า นผู้วิ จัยพิ จ ารณาแล้ วเห็ นว่ า มี เ ป็ นโรงเรี ยนที มี ศัก ยภาพ
เนืองมาจากโรงเรี ยนของท่านมีครู จํานวนมากได้ รับรางวัล “หนึงแสนครู ดี” ปี 2554 สิบอันดับแรก
และเป็ นโรงเรี ยนทีผ่านการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา สมศ. รอบทีสอง พ.ศ. 2549-2553 ในระดับดี-ดีมาก อีกทังเป็
D นโรงเรี ยนทีมีผ้ บู ริ หาร
ได้ รับรางวัล “หนึงแสนครู ดี” ประจําปี 2554 ของคุรุสภา จึงอยากให้ ท่านชี Dแนะวิธีการพัฒนา
การปฏิบตั ิตลอดจนแนวทางการบริ หารจัดการคนเก่ง เพือจะนําไปใช้ ให้ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยต่อไป ซึงมี 6 ประเด็นดังนี D
1. ประเด็นการระบุคนเก'ง
1.1 โรงเรียนของท'านมีการระบุคุณสมบัติของครูคนเก'งที่ตองการก'อนนําไปใชเปBนเกณฑ%
หรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมี
วิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางการพัฒนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.
1.2 โรงเรียนของท'านมีการระบุคุณสมบัติของครูคนเก'งที่พึงประสงค%และคุณสมบัติของครู
คนเก'งที่ไม'พึงประสงค%หรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนา
อย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1.3 โรงเรียนของท'านมีระบุคุณสมบัติครูคนเก'งใหสอดคลองกับเปhาหมายในแต'ละปdหรือไม'
อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร
โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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2. ประเด็นการสรรหาและคัดเลือกคนเก'ง
2.1 โรงเรียนของท'านมีการสรรหาครูคนเก'งโดยการเผยแพร'ประชาสัมพันธ% (Road Show)
ไปตามมหาวิทยาลัยกลุ'มเปh าหมาย เพื่อมองหาผูกําลังสําเร็จการศึกษาเขามาร'วมงานหรือไม'
อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการ
อย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
2.2 โรงเรียนของท'านมีการสรรหาครูคนเก'งโดยการเปDดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามา
ทดลองปฏิ บั ติ งานจริ งหรื อไม' อย' า งไร และถาประเด็นนี้ มีความตองการจํา เปB น ที่จะตองพั ฒ นา
อย' า งเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2.3 โรงเรียนของท'านมีการคัดเลือกครูคนเก'งโดยการใชแบบทดสอบที่หลากหลาย (เช'น
แบบทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ และทดสอบความรูความสามารถตามตําแหน'ง) หรือไม' อย'างไร
และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรด
ช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3. ประเด็นการพัฒนาคนเก'ง
3.1 โรงเรียนของท'านมีการส'งเสริมและมอบทุนการศึกษาใหครูคนเก'งไดศึกษาต'อในระดับที่
สูงขึ้นหรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมี
วิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
3.2 โรงเรียนของท'านเปDดโอกาสใหครูคนเก'งไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต'างประเทศ
ตามความเหมาะสมหรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'าง
เร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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3.3 โรงเรียนของท'านมีการจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy) ที่เปBนครูคนเก'งไวเพื่อช'วยเหลือ
ดูแลกัน ทั้ งเรื่ องงานและเรื่ องส'วนตัว หรื อไม' อย'า งไร และถาประเด็นนี้ มีความตองการจําเปBนที่
จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. ประเด็นการจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'ง
4.1 โรงเรียนของท'านใหสวัสดิการครูคนเก'งครอบคลุมไปถึงครอบครัวหรือไม' อย'างไร และถา
ประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะ
แนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4.2 โรงเรียนของท'านใหสิทธิครูคนเก'งเขาร'วมเปBนผูถือหุนหรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มี
ความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางใน
การพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
4.3 โรงเรียนของท'านมีการจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับครูคนเก'งที่ทํางานกับ
องค% กรมาอย'า งยาวนานหรื อไม' อย'า งไร และถาประเด็ นนี้มีความตองการจํา เปBน ที่ จะตองพัฒนา
อย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'ง
5.1 โรงเรียนของท'านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูคนเก'งแบบ 360 องศาหรือไม'
อย'างไรและถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร
โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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5.2 โรงเรียนของท'านมีการมอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาครูคนเก'งถึง
แนวทางในการแกไขขอบกพร'องที่ไดรับทราบจากผลการประเมินหรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มี
ความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางใน
การพัฒนา
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
5.3 โรงเรียนของท'านมีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูคนเก'งอย'างโปร'งใส เปBนธรรม
และเปBนที่ยอมรับหรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'าง
เร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6. ประเด็นการธํารงรักษาคนเก'ง
6.1 โรงเรียนของท'านมีหลักเกณฑ%การเลื่อนตําแหน'ง การโอนยายและการหมุนเวียนงาน
อย'างชัดเจนหรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน
ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6.2 โรงเรี ยนของท'า นเปDดโอกาสใหครู คนเก'งมีส'วนร'วมในการกําหนดเปhาหมายและ
ตัดสิน ใจในงานของหน'ว ยงานตามความเหมาะสมหรื อไม' อย' างไร และถาประเด็นนี้ มีความ
ตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการ
พัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
6.3 โรงเรียนของท'านมีผูบริหารระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเปBนอย'างดี
หรือไม' อย'างไร และถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBน ที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'ว น ท'านจะมี
วิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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7. ขอเสนอแนะอื่ น ๆ เพื่ อเปB น แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร (เรียงตามลําดับความสําคัญของความตองการจําเปBนที่ไดจากการศึกษาตาม
วัตถุประสงค%ขอที่ 1)
7.1 การจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'ง ถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่
จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'ง ถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตอง
พัฒนาอย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.3 การพัฒนาคนเก'ง ถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'างเร'งด'วน
ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.4 การสรรหาและคัดเลือกคนเก'ง ถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนา
อย'างเร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.5 กระบวนการระบุคนเก'ง ถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปBนที่จะตองพัฒนาอย'าง
เร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.6 การธํารงรักษาคนเก' ง ถาประเด็นนี้มีความตองการจําเปB นที่ จะตองพั ฒนาอย'า ง
เร'งด'วน ท'านจะมีวิธีการอย'างไร โปรดช'วยชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขอบคุณทุกท$าน ที่ใหความร$วมมือในการแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยครั้งนี้ค$ะ
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ภาคผนวก ค
1. ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
2. ค'าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม
ค$าความสอดคลองและการปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
ลําดับ

ขอคําถาม

1. การระบุคนเก$ง (Talent Identification)
1.1 องค%กรระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งที่
ตองการก'อนนําไปใชเปBนเกณฑ%
1.2 องค%กรระบุคณ
ุ สมบัติของครูคนเก'งได
สอด-คลองกับเปhาหมายขององค%กรใน
แต'ละปd
1.3 องค%กรระบุเกณฑ%คณ
ุ สมบัติของครูคน
เก'งทั้งที่พึงประสงค%และคุณสมบัตทิ ี่ไม'
พึงประสงค%
1.4 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
เก'งจากทัศนคติ (Attitude) ที่มีต'อ
องค%กร
1.5 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
เก'งจากผลการปฏิบตั ิงานยอนหลัง 3 ปd
(Performance)
1.6 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
เก'งจากศักยภาพที่สามารถพัฒนาได
(Potential) ที่ซ'อนอยู'ในตัวบุคคล เช'น
ภาวะผูนํา ความสามารถในการจัดการ
1.7 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
เก'งจากความสามารถในการทํางาน
(Competency) ทั้งดานทักษะ ความรู
และพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน
1.8 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
เก'งจากการยอมรับจากคนในองค%กร
(Acceptability)

IOC

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
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ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
ลําดับ

ขอคําถาม

IOC
1

1.9

2

3

4

5

องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
1 1 1 1 1
เก'งจากประสบการณ%ในการทํางาน
และชื่อเสียงขององค%กรที่เคยผ'านงาน
1.10 องค%กรระบุเกณฑ%การพิจารณาครูคน
1 1 1 1 1
เก'งจากชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาที่
จบและ GPA ขั้นต่ํา มาใชกลั่นกรอง
ผูสมัครที่ยังไม'มีประสบการณ%
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก$ง (Talent Recruitment and Selection)
2.1 องค%กรมีคณะทํางานที่ทําหนาที่สรรหา 1 1 1 1 0
และคัดเลือกครูคนเก'งโดยเฉพาะ
2.2 องค%กรมีหลักเกณฑ%และแนวทางในการ -1 1 1 1 0
สรรหาและคัดเลือกครูคนเก'งในแต'ละ
ตําแหน'ง
2.3 องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการเปDดรับ 1 1 1 1 0
ผูสมัครผ'านทางเว็บไซต%ตลอดปd แมว'า
จะไม'มีตําแหน'งว'าง
2.4 องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการเผยแพร' 1 1 1 1 0
ประชาสัมพันธ% (Road show) องค%กร
ไปตามมหาวิทยาลัยกลุ'มเปhาหมาย เพื่อ
มองหาผูกําลังสําเร็จการศึกษา
2.5 องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการเปDดรับผู 1 1 1 1 0
กําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลอง
ปฏิบัติงานจริง
2.6 องค%กรสรรหาครูคนเก'งโดยการชักชวน 1 1 1 1 0
คนที่มีความรูความสามารถใหเขา
มาร'วมงานกับองค%กร
2.7 องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจาก -1 1 1 1 0
ทัศนคติ (Attitude)ที่มีต'อองค%กร

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
0.40

ตัด
ออก

ปรับโดยเติมคํา
ว'า
“โดยเฉพาะ”
0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

0.40

ตัด
ออก

ปรับโดย เสน
ใต/ตัวหนา
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ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ
ลําดับ

ขอคําถาม

IOC
1

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

2

3

4

5

-1 1

1

1

0

0.40

ตัด
ออก

ปรับโดย เสน
ใต/ตัวหนา

-1 1

1

1

0

0.40

ตัด
ออก

ปรับโดย เสน
ใต/ตัวหนา

-1 1

1

1

0

0.40

ตัด
ออก

ปรับโดย เสน
ใต/ตัวหนา

-1 1

1

1

0

0.40

ตัด
ออก

ปรับโดย เสน
ใต/ตัวหนา

1

1

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

-1 1

1

1

0

0.40

ตัด
ออก

องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจาก -1 1
ชื่อเสียงของสถาบันการศึกษาและ GPA
ขั้นต่ํา
องค%กรคัดเลือกครูคนเก'งโดยใช
1 1
แบบทดสอบที่หลากหลาย เช'น
แบบทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ
แบบทดสอบความรูความสามารถตาม
ตําแหน'ง

1

1

0

0.40

ตัด
ออก

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจาก
ผลการปฏิบตั ิงานยอนหลัง 3 ปd
(Performance)
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจาก
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได
(Potential)ที่ซ'อนอยู'ในตัวบุคคล เช'น
ภาวะผูนํา ความสามารถในการจัดการ
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจาก
ความสามารถในการทํางาน
(Competency)ทั้งดานทักษะ ความรู
และพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ปฏิบัติงาน
องค%กรพิจารณาคัดเลือกครูคนเก'งจาก
การยอมรับจากคนในองค%กร
(Acceptability)
องค%กรพิถีพิถันในการคัดเลือกครูคนเก'ง
จากผูมาสมัคร ก'อนรับเขามาร'วมงาน
กับองค%กร
องค%กรมีวิธีการคัดเลือกครูคนเก'งโดย
การสังเกตพฤติกรรมผูสมัครตั้งแต'
เริ่มแรกในการเขามาสมัครงาน

ปรับเปBน “โดย
การสังเกต
คุณลักษณะของ
ผูสมัคร”
ปรับโดย เสน
ใต/ตัวหนา
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ลําดับ

ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ

รายการที่ปฏิบัติ

IOC

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย/
ปรับปรุง

1
1

2
1

3
1

4
1

5
0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

3.7

องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งไปศึกษาดู 1
งานทั้งในประเทศและต'างประเทศตาม
ความเหมาะสม

1

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

3.8

องค%กรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานใหครู
คนเก'งไดไปทําหนาที่อื่นๆ เปBนการ
ชั่วคราวตามความเหมาะสม

1

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

2.16

องค%กรคัดเลือกครูคนเก'งโดยใหผูสมัคร
ทดลองงานในช'วงระยะเวลาหนึ่งก'อนที่
จะรับเขามาทํางาน

3. พัฒนาคนเก'ง (Talent Development)
3.1 องค%กรมีแผนพัฒนาครูคนเก'งแต'ละคน
อย'างชัดเจน ทั้งในสายงานบริหารและ
สายงานเฉพาะ
3.2 องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งไดเรียนรู
พัฒนาตนเองพัฒนาการทํางาน และ
ศักยภาพสม่ําเสมอ
3.3 องค%กรจัดโปรแกรมการฝwกอบรม
ประจําปdที่มคี วามเหมาะสม สอดคลอง
กับลักษณะงานและความตองการของ
ครูคนเก'ง
3.4 องค%กรมอบหมายโครงการสําคัญๆ
เหมาะสมและทาทายความสามารถของ
ครูคนเก'ง
3.5 องค%กรจัดระบบพี่เลีย้ ง (Coaching) ไว
สอนงานและดูแลเอาใจใส'การทํางาน
ของครูคนเก'งอย'างใกลชิด
3.6 องค%กรจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy)ที่
เปBนครูคนเก'งไวเพื่อช'วยเหลือดูแลกัน
ทั้งเรื่องการปฏิบัติงานและเรื่องส'วนตัว

1
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ขอคําถาม

IOC
1

2

3

4

5

3.9

แปล
ผล

องค%กรไดมอบหมายใหครูคนเก'งศึกษา 1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
เรื่องใดเรื่องหนึ่งแลวนํามาสรุปใหคนใน
องค%กรฟWงตามความเหมาะสม
3.10 องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งทํา
1 1 1 1 1 1.00 คงเดิม
กิจกรรมร'วมกับคนที่มีความรู
ความสามารถทั้งในและนอกองค%กรตาม
ความเหมาะสม
3.11 องค%กรมอบหมายใหครูคนเก'งศึกษา
1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากหนังสือที่องค%กร
มอบให
3.12 องค%กรมอบหมายใหครูคนเก'งไดเขาร'วม 1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
ประชุมงานที่สําคัญๆ แทนผูบริหารตาม
ความเหมาะสม
3.13 องค%กรจัดโปรแกรมการเรียนรูดวย
1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
ตนเอง (E-Leaning) ใหครูคนเก'งได
เรียนรูตามความสนใจ
3.14 องค%กรส'งเสริมและมอบทุนการศึกษาให 1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
ครูคนเก'งไดศึกษาต'อในระดับที่สูงขึ้น
3.15 องค%กรจัดสรรเวลาในการพัฒนาครูคน 1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
เก'งไดอย'างเหมาะสม สมดุลระหว'าง
ชีวิตการทํางานและส'วนตัว
4. การจ$ายค$าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก$ง (Talent Reward and Recognition)
4.1 องค%กรชี้แจงเรื่องนโยบายการจ'าย
1 1 1 1 1 1.00 คงเดิม
ค'าตอบแทนและการใหรางวัลครูคนเก'ง
อย'างชัดเจน
4.2 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลครู 1 1 1 1 0 0.80 คงเดิม
คนเก'งไดทัดเทียมกับตลาดแรงงาน
4.3

องค%กรจ'ายค'าตอบแทนครูคนเก'งสูงกว'า
องค%กรอื่น ที่อยู'ในกลุ'มธุรกิจเดียวกัน

1

1

1

1

0

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม
ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม
ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม

ใชเปBนขอคําถาม

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
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ขอคําถาม

IOC
1

4.4

2

3

4

5

องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลครู 1 1 1 1 0 0.80
คนเก'ง โดยมีขั้นเงินเดือนที่แตกต'างจาก
บุคคลทั่วไป
4.5 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลครู 1 1 1 1 0 0.80
คนเก'งเปBนไปตามคําพังเผยที่ว'า "ค'าของ
คนอยู'ที่ผลของงาน"
4.6 องค%กรจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัล
1 1 1 1 0 0.80
กับครูคนเก'งไดเหมาะสมกับภาระงาน
4.7 องค%กรใหสิทธิครูคนเก'งเลือกสวัสดิการ 1 1 1 1 0 0.80
ไดตามความตองการของแต'ละคน เช'น
การประกันสุขภาพ สิทธิ ลาคลอด
เวลาทํางานที่ยืดหยุ'น
4.8 องค%กรใหสวัสดิการครูคนเก'งครอบคลุม 1 1 1 1 0 0.80
ไปถึงครอบครัว
4.9 องค%กรชมเชยการทํางานของครูคนเก'ง 1 1 1 1 0 0.80
แต'ละคนอย'างสม่ําเสมอ ทั้งจากหัวหนา
งานและผูบริหารระดับสูง
4.10 องค%กรมอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงถึง
1 1 1 1 0 0.80
ความสามารถในการทํางานของคนเก'ง
4.11 องค%กรจ'ายโบนัสหรือเงินพิเศษใหกับครู 1 1 1 1 0 0.80
คนเก'งตามผลการปฏิบตั ิงาน
4.12 องค%กรใหสิทธิครูคนเก'งเขาร'วมเปBนผูถือ 1 1 1 1 0 0.80
หุนขององค%กร
4.13 องค%กรจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงิน 1 1 1 1 0 0.80
สะสมใหกับครูคนเก'งที่ทํางานกับองค%กร
มาอย'างยาวนาน
5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคนเก' ง (Talent Performance Appraisal)
5.1 องค%กรประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 1 1 1 1 1 1.00
คนเก'งอย'างเปBนธรรม โปร'งใสและเปBนที่
ยอมรับ

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
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ขอคําถาม

IOC

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

1

2

3

4

5

องค%กรชี้แจงเกณฑ%การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหครูคนเก'งทราบอย'าง
ชัดเจน
องค%กรกําหนดตัวชี้วัดการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูคนเก'งอย'าง
ชัดเจนและยอมรับได
องค%กรมีวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่สามารถวัดความสามารถ
ของครูคนเก'งแต'ละคนไดเปBนอย'างดี

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

5.5

องค%กรมีเกณฑ%การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูคนเก'งไดอย'าง
เหมาะสมตรงตามสายงาน

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

5.6

องค%กรมีเกณฑ%การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูคนเก'งไดอย'าง
เหมาะสมตรงตามลักษณะงาน

1

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

5.7

องค%กรติดตามและสังเกตการทํางาน
1
ของครูคนเก'งอย'างสม่ําเสมอ
องค%กรประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 1
คนเก'งแบบ 360 องศา

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

1.00 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

องค%กรมอบหมายใหหัวหนางานแจง
ขอมูลปhอนกลับจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานใหครูคนเก'งทราบ
องค%กรมอบหมายใหหัวหนางานแนะนํา
และใหคําปรึกษาครูคนเก'งถึงแนวทาง
ในการแกไขขอบกพร'องที่ไดรับทราบ
จากผลการประเมิน

1

1

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

1

1

1

0

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

5.2

5.3

5.4

5.8

5.9

5.10
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ขอคําถาม

IOC
1

2

3

4

5

6.1

องค%กรมีชื่อเสียงในดานความรับผิดชอบ -1 0
ต'อสังคมและทุมเทใหกับการศึกษา
อย'างจริงจัง

1

1 -1 0.00

6.2

องค%กรมีการชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค%
ในการดําเนินธุรกิจขององค%กรอย'าง
ชัดเจน

-1 0

1

6.3

องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่มีวิสยั ทัศน%
ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานที่
ชัดเจนและเปBนไปได

-1 0

1

6.4

องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่สามารถ
รักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเปBนอย'าง
ดี

1

1

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

6. การธํารงรักษาคนเก$ง (Talent Retention)

0

ตัด
ออก

ปรับเปBน
“องค%กรเปBน
องค%กรที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะ
ดานความรับ
ผิด-ชอบต'อ
สังคมและมี
อุดมการณ%ทาง
การศึกษา”
1 -1 0.00 ตัด
ปรับเปBน
ออก “องค%กรมีการ
สื่อสารเรื่องการ
ดําเนินงานของ
องค%
กรอย'างชัดเจน”
1 -1 0.00 ตัด
ปรับเปBน
ออก
“องค%กรมี
ผูบริหาร
ระดับสูงที่มี
ชื่อเสียงและมี
วิสัยทัศน%ในการ
กําหนดทิศ
ทางการ
ดําเนินงานที่
ชัดเจนและ
เปBนไปได”
1 1 0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
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6.5

6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11

ขอคําถาม

IOC

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

1

2

3

4

5

องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่มี
ความสามารถในการเปBนผูนําและรับฟWง
ความคิดเห็น สื่อสารอย'างเปDดเผยและ
จริงใจ
องค%กรมีผูบริหารระดับสูงที่ใหความใส'
ใจและสนใจในเรื่องความเปBนอยูค' นใน
องค%กร

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

องค%กรไดจัดหาหัวหนางานใหครูคนเก'ง
ไดอย'างเหมาะสมตรงตามสายงานและ
ลักษณะงาน
องค%กรมีหัวหนางานที่มีการบริหารอย'าง
เปBนธรรม เหมาะสมและยอมรับได
องค%กรมีหัวหนางานที่รับฟWงทั้งปWญหา
และอุปสรรคทีเ่ กิดขึ้นระหว'าง
ปฏิบัติงาน มีความเขาอกเขาใจทั้งเรื่อง
งานและเรื่องส'วนตัว
องค%กรมีการติดต'อเพื่อนร'วมงานที่
ลาออกไป ใหกลับเขามาร'วมงานอีกครั้ง

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

0

0.60 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

-1 0

องค%กรเปDดโอกาสใหครูคนเก'งมีส'วนร'วม 0
ในการกําหนดเปhาหมายและตัดสินใจใน
งานของหน'วยงานตามความเหมาะสม

0

1 -1 0 -0.20

1

1

1

ตัด
ออก

ปรับเปBน
“องค%กรมีระบบ
รักษาความสัมพันธ%กับครู
คนเก'งที่ลาออก
ไป และยินดี
ตอนรับใหกลับ
เขามาร'วมงาน
กับองค%กรอีก
ครั้ง”
0.60 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
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6.12

6.13

6.14

6.15
6.16

6.17

6.18

6.19

ขอคําถาม

IOC

แปล
ผล

ความเห็นผูวิจัย
/ปรับปรุงขอ
คําถาม

1

2

3

4

5

องค%กรมอบหมายภารกิจที่ทาทาย
ความรูความสามารถใหครูคนเก'งแต'ละ
คนโดยเฉพาะ
องค%กรสนับสนุนใหครูคนเก'งมี
ความกาวหนาทั้งในสายอาชีพและสาย
บริหาร
องค%กรมีเกณฑ%การเลื่อนตําแหน'ง การ
โอนยายและการหมุนเวียนงานอย'าง
ชัดเจน
องค%กรมีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
สะดวก สะอาด และปลอดภัย
องค%กรมีวัฒนธรรมการอยู'ร'วมกันอย'าง
รักใคร'ปรองดองกันเปรียบเสมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
องค%กรใหความสําคัญกับการสรางสมดุล
ระหว'างชีวิตการทํางานและชีวิตส'วนตัว
อย'างจริงจัง
องค%กรจัดหาทรัพยากรและอุปกรณ%ที่มี
เหมาะสมในการทํางาน

0

0

1

1

1

0.60 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม

องค์กรมีรูปแบบการสือสารทีดี
เรื องราวต่างๆ ภายในองค์กรก่อนคน
ในจะทราบก่อนคนภายนอกเสมอ

1

0

1

1

1

0.80 คงเดิม ใชเปBนขอคําถาม
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ค$าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
องค%ประกอบ
ค'าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ

จํานวนขอ

ค'าความเที่ยง

83

0.989

1. การระบุคนเก'ง

10

0.939

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก'ง

16

0.961

3. พัฒนาคนเก'ง

15

0.961

4. การจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'ง

13

0.963

5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานคนเก' ง

10

0.976

6. การธํารงรักษาคนเก'ง

19

0.975
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ภาคผนวก ง
สรุปบทสัมภาษณ%
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สรุปบทสัมภาษณ"ผูบริหารและครู
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคนเก$งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
---------------------------------รายนามผูใหขอมูลในการสัมภาษณ%
โรงเรียน
สัมภาษณ%
1. โรงเรียนกรุงเทพ
อ. ทรงชัย เชาวน%ไวพจน%*
การบัญชีวิทยาลัย อ. สมมารถ มีศรี
อ. สุธาริณี วาคาบายิซิ
อ. ศิวลี ดิหลหัตถการ
2. โรงเรียนสยาม
อ. พิมพ%ใจ เขียวขาว
บริหารธุรกิจ
อ. ยุพิน ทองส'งโสม
อ. ธนาลักษณ% ตันธนกุล
อ. รุ'งกานต% ยอดคง
3. โรงเรียนเทคโนโลยี อ. วัฒนา บุญปริตร*
สยาม
อ. ณัฐภูมิ รอดถนอม
อ. นิตยา งามยิ่งยง
4. โรงเรียนสันติราษฎร% อ. เบญจมาภรณ% คุณะรังษี
บริหารธุรกิจ
อ. ศิรินันท% ชลินทุ
อ. วัฒนชัย เศาภายน
อ. ลัดดา รังษิยาภา

ตําแหน'ง
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
ครูประจําสายสามัญ
ครูประจําสายวิชาชีพ
ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
ครูประจําสายวิชาชีพ
ครูประจําสายสามัญ
ผูช'วยหัวหนาฝKายวิชาการ
ครูประจําสายวิชาชีพ
ครูประจําสายวิชาชีพ
ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'
รอง / ผูช'วยผูอํานวยการ
ครูประจําสายสามัญ
ครูประจําสายวิชาชีพ

เมื่อวันที่
2 พ.ย. 55

9 พ.ย. 55

16 พ.ย. 55

5 พ.ย. 55

หมายเหตุ
* ไดรั บมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียนในการใหสัมภาษณ%แทน เนื่องจากมีหนาที่ใ นการดูแลและ
รับผิดชอบการบริหารจัดการโรงเรียน
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จากการเก็บ ขอมู ลเชิงคุณภาพดวยการสั มภาษณ% ผูบริ หารและครูโ รงเรีย นอาชีว ศึกษา
เอกชนที่ เ ปB น กลุ' มตั ว อย' า งจํ า นวน 4 โรงเรี ย น โดยมี ผู ใหสั มภาษณ% จํ า นวน 15 คน พบว' า
แต'ละโรงเรียนมีแนวทางการบริหารจัดการคนเก'งที่เหมือนกันและต'างกันในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิเคราะห%ขอมูลการวิจัยและนําเสนอในรูปแบบความเรียงสรุปแต'ละประเด็น 6 ประเด็น
ดังต'อไปนี้
1. การระบุคนเก'ง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก'ง
3. การพัฒนาคนเก'ง
4. การจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลคนเก'ง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'ง
6. การธํารงรักษาคนเก'ง
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ"
จากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ%พบว'า ผูใหสัมภาษณ%มีจํานวนทั้งสิ้น 15 คน
เปBนเพศหญิงจํานวน 10 คน เพศชายจํานวน 5 คน ผูใหสัมภาษณ%มีอายุ 51 ปdขึ้นไปจํานวน 8 คน
อายุ 31 - 40 ปdจํานวน 4 คน และอายุ 41 - 50 ปdจํานวน 3 คน ผูใหสัมภาษณ%มีระดับการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทจํานวน 9 คน ปริญญาตรีจํานวน 4 คน และปริญญาเอกจํานวน 2 คน
จากการเก็ บขอมู ลเชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า พบว' าผู ใหสั มภาษณ% ทํางาน
ในตําแหน'งรอง/ ผูช'วยผูอํานวยการจํานวน 6 คน ครูประจําสายวิชาชีพจํานวน 4 คน ครูประจําสาย
สามัญจํานวน 2 คน ผูอํานวยการ/ ครูใหญ'จํานวน 2 คน และผูช'วยหัวหนาฝKายวิชาการจํานวน 1 คน
โดยผูใหสัมภาษณ%มีระยะเวลาการทํางานในองค%กรปWจจุบันเฉลี่ย 21.73 ปd
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเก$ง
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไม' มี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง อย' า งเปB น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใชมาอย'างยาวนานและเชื่อว'าสามารถคัดสรรคนเก'งและบริหารจัดการ
คนเก'งไดวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเก'งจากผลการปฏิบัติงานที่ไดจากการประเมิน
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ไมมีนะ แตเราดูคนเกงจากระบบที่เรามีใชอยูในปจจุบันนี้ ขณะนี้เรามีสิ่งเหลานี้ที่จะมาจัดเหมือน
เลตติ้งครูในโรงเรียนนี้วาใครเป*นท็อปเท็น ท็อปทเวนตี้ ใครที่ไดรับการประเมินจากการสอนดีที่สุด ปานกลาง
หรื อ มาก หรื อ นอย อะไรก็ แ ลวแต ฉะนั้ น ตรงนี้ เ ราถู ก ใชมานานฉะนั้ น ถาถามวาเรามี ไ หมในรู ป แบบของ

206
การดําเนินการตรงนี้ ก็ตองขอตอบวามี มีในรูปแบบของเรา ซึ่งอาจจะไมเหมือนรูปแบบสากลที่เคาใชกัน ที่ใชหลาย
กระบวนการเขามา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี วศึ กษาเอกชนA
ประสบปWญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก'งหลายประการไดแก' การลาออกของกลุ'มคนเก'ง
งบประมาณที่ใชในการพัฒนา การตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารจัดการคนเก'ง ทัศนคติของ
กลุ'มคนเก'ง และการใหรางวัลคนเก'งที่ยังไม'ครอบคลุม ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ในสวนของปญหา ปญหาของผมก็คือ ในบางสวนที่เป*นคนเกงของเราจริงๆ หลังจากที่เราบมเราเพาะ
ใหเคาจนเรียกวามีความสามรถในระดับที่เราเรียกวานาพอใจสําหรับเราแลว คือสวนหนึ่งเราเจอปญหาวาบางที่เคาก็
ไปจากเรา เมื่อเคาพรอมเต็มที่ในบางสวน อันนี้เป*นบางสวนนะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“คืออยากจะเรียนวาปญหาตรงนี้นะ ถาเรามองในแงของโรงเรียนก็ดี คือวาโรงเรียนเอกชนกับรัฐบาล
มีศักยภาพที่แตกตางกัน แตกตางกัน ในเรื่องของเงินทุน ในเรื่องของการเห็นความสําคัญและปญหาทัศนคติของ
การมองในเรื่องของคนเกง ผมมองวาบางทีครูเองก็มองวา อุยเกงทําไม...เกงแลวไดอะไร เพราะวายังขาดแรงจูงใจ
แรงเสริมที่มันจะไปตอยอดอนาคตกับการเกงตรงนี้ และอีกประเด็นหนึ่งปญหาการสรางคนเกงมันยังครอบคลุม
หรือยัง ผมเห็นความเป*นคนเกง ครูภาษาไทยดีเดนมันมาเป*นกี่ยุคแลวไมรู แตครูเกงดานวิทยาศาสตร? ครูเกง
ดานโนน ดานนี้มันก็ยังไมครอบคลุม แตในโรงเรียนเราไมไดมีครูภาษาไทยอยางเดียวนะยังมีครูคณิตศาสตร?
ครูวิทยาศาสตร? ยิ่งครูอาชีวศึกษานี่ยังไมมีเลย” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

1. การระบุคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชA
ไม'มีการระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ตองการก'อนนําไปใชเปBนเกณฑ%เปBนรูปธรรม โดยโรงเรียนจะระบุ
คุณสมบัติของคนเก'งที่พึงประสงค%จากภายในองค%กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณวิชาชีพ และการอุทิศตน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ดูจากผลการประเมิน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“จริ ง ๆ มั น มี คุ ณ สมบั ติ เ คาเรี ย กวา คุ ณ สมบั ติ แ กน สมมุ ติ ว าความเป* น ครู ...ครู มื อ อาชี พ มั น ระบุ
ดวยคุณสมบัติ อะไร จรรยาบรรณของครู ระบุ ไวดวยเงื่อ นไขอะไร ใชมะ... อัน นี้เ ราก็ ดูวาดวยคุณสมบัติ ของ
ความเป*นครู และคุณสมบัติตัวนี้มันเป*นตัวแกนอยูแลวและสิ่งที่นอกเหนือจากงานที่เคาไดรับมอบหมาย การอุทิศตน
อะไรทั้งหลายนั้นคือสิ่งที่มันมองครอบคลุมไดหมด ใช...เรามีเป*นสวนๆ เหลานี้ที่จะเอามาใชเป*นตัวจับไวเป*นตัวอยาง
ไวนะครับ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“สําหรับตัวดิฉันเองก็สนับสนุนคนที่ทานอาจารย?...และทานอาจารย?...ไดกลาว มันจะมีการระบุแตขอ
ถาเป*นการระบุแลวขอใหอาจารย?ทุกทานไดทราบวาเกณฑ?ของเรามีอะไรบาง แลวถาหากคนไหนไดรับแลวจะเกิด
ความสบายใจ มันจะเกิดความแครงใจวาเธอไดรับเพราะอะไร มันจะมีการวิจารณ?กันวาเวลาเราอยูในหอง เราอยูใน
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หองทํางานเราจะรูวาคนนี้ไดมายังไง ถาเรามีเกณฑ?จะไมเกิดความเหลื่อมล้ํากัน...” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน A2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไม'มีการระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ไม'พึงประสงค% ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“โดยสวนใหญทางโรงเรียนจะระบุคุณสมบัติของครูคนเกงที่พึงประสงค? แตไมมีการระบุคุณสมบัติของ
ครูคนเกงที่ไมพึงประสงค?” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“ตรงที่วามีการระบุคุณสมบัติของครูเกงที่พึงประสงค?และก็ครูที่ไมพึงประสงค? คือเราไมอยากกําหนดที่ไม
พึงประสงค?เพราะมันเป*นลบ...มันเป*นลบ เราสรางบวกดีกวา ถาระบุ...ระบุครูคนเกงดีกวาถาระบุในสวนตรงที่มันเป*น
เชิงลบตรงนี้ อันนี้...ในความเห็นของผมนะ เพราะเหมือนกับวาประจราญครูคนนี้มีขอบกพรอง จุดดอย...ตรงนั้นตรงนี้
แตเคารูตัวเคาไหมวาตัวเคาดอย...เคารูจากการที่ถูกประเมินเสร็จใบนั้นสงถึงครู เคาดอยเรื่องไหน มันจะมีรายละเอียดของ
ตัวสวนบุคลวาในขอที่หนึ่งเรื่องการสอน เรื่องการความสัมพันธ?เรื่องอะไรตางๆ มันจะมีเป*นขอๆ วาเคาจะมีจุดออนเป*น
เรื่องตรงไหน ฉะนั้นเป*นสวนที่เคารูดวยตัวเคาแตเราจะไม...จะไมประกาศวาขอนี้ ใช...ก็เราจะพยายามเลี่ยงตรงจุดนี้”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไม' มี ก ารระบุ คุ ณ สมบั ติ ค นเก' ง ใหสอดคลองกั บ เปh า หมายแต' ล ะปd วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข องโรงเรี ย นก็ คื อ
วางบรรทัดฐานของครูที่ตองการไว ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เรามีแกนที่มัน...ที่มันเป*นขอดีที่เรามองวามันใชไดตลอดกาล เพราะพอดี...พอดีเราอยากเป*นอัมตะ
มากกวา เพราะฉะนั้นในแงของเราก็คือเราตั้งไวเป*นบรรทัดฐานไววาครูของเราตองอยางนี้รูปรางหนาตาอยางนี้
มีหูมีตามีปากแบบนี้ อะไรอยางนี้” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“ทางโรงเรียนจะไมดําเนินการระบุคุณสมบัติของคนเกงใหสอดคลองกับเปCาหมายเป*นรายปD แตใหเชื่อ
วาคุณสมบัติของคนเกงจะตองเป*นมาตรฐานที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด หากตองมีการพัฒนาเรงดวนทางโรงเรียน
จะมีการชี้แจงทําความเขาใจแกครู” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไม' ไดใชวิ ธี การสรรหาคนเก' งโดยการเผยแพร' ประชาสั มพั นธ% (Road Show) ไปตามมหาวิ ท ยาลั ย
กลุ'มเปhาหมายวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับสมัครผ'านทางเว็บไซน% ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ถาในแงของโรงเรียนทําไหม เราก็เคยทําแตไมไดคนเกง ในแงของโรงเรียนนะ...เพราะวาเคาจะตองมา
สรางคนเคาจะตองมาสอนคน...บางที่เรารับเด็กเกียรตินิยมมาการันตีไดไหมวาเด็กเกียรตินิยม...คือคนเกงอาจไมไช...
อาจไมใชเสมอไป งานสอนมันมีทั้งศาสตร?และศิลปFอยูในตัวที่มันตองการคนที่มีคุณสมบัติ ฉะนั้นคนที่เป*นคนเกง
บางที่ก็ไมใช...ไมใชเสมอไปที่...ที่เราตองการแตเราตองการคนที่ทํางานไดและเขาใจการศึกษา ฉะนั้นไอเรื่องตรงนี้
การประชาสัมพันธ?เพื่อหาผูสําเร็จการศึกษา...ผมมองวาในบางสวนที่เราขาดแคลนเราก็สงไปเพื่อแจงเคาวาเรา
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ขาดแคลนตรงนี้นะคุณก็มาทดลองงานไดมาสัมภาษณ?ไดมาทดลองงานกับเราไดอะไรหลายๆ อยาง” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“เราเปGดโอกาสโดยเราลงเว็บไซต?เหมือนการกระจายโอกาส...กระจายโอกาสไปยังบุคคลที่สนใจ
จะทาทายเดินเขามาหาดวยความสมัครใจนะครับ ฉะนั้นจะเห็นวามันมีเหตุผลของมันวาทําไปมันเป*นกึ่งๆ ตั้งรับ...
เพราะอาชีพนี้มันเป*นอาชีพที่แตกตางจากทางธุรกิจ เรา...เราอยากใหคนที่เดินเขามาอยางมาดมั่นวาวันนี้อยากสราง
ประเทศไทยอยากสอนหนังสือเด็กเพื่อใหเด็กเป*นคนดีถาเคามีสมมุติฐานอยางนี้เคาอยูกับเราไดยาว แตถาเราไป
ไขวควาเคามาเอาคนเกงๆ มาเอาคนโนนคนนี้มาพวกนี้จะอยูไมยืดเคาจะไป ไปไดตลอดและสรางความเสียหาย
ใหกับเราถาเวลาที่เคาไปนะ...นี่....นี่ก็คือแนวทาง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการสรรหาคนเก'งวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลอง
ปฏิบัติงานจริง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เราเปGดโอกาสใหเด็กทุกๆ สถาบันอยางจุฬา...มาฝJกงานที่เราฝJกสอน ...เราใหหมดเลยไมวาจะเป*น
ธรรมศาสตร?จุฬาหรือๆ ประสานมิตรถามองเห็นวาโรงเรียนเรามีความรูและทักษะที่จะเป*นครูไดในอนาคต...ถาเคา
อยากอยูกับเราเคาตองอยูดวยความสมัครใจ เพราะเราถือวาตรงนี้เป*นการเปGดโอกาสแบบกลายๆ หนึ่งก็คือเปGด
โอกาสใหเด็กใกลจบตองฝJกงานในวิชาชีพครูเนี่ย...เขามาไดเลย” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“มีนะ...ไดเจอของจริงเพราะวันที่เคามาฝJกสอนยังพูดกับเคาวามาที่นี้คุมนะคุณจะไดเจอของจริง
ทุกอยางมีเด็กทุกรูปแบบ เพราะวาเราอยางตอนตนวาเพราะเด็กอาชีวะนี่มันน้ําสี่แลว...เออเป*นน้ําสี่แลวที่นี้พอเป*น
น้ําสี่แลวเคาจะตองปรับตัวไดคุมชั้นเรียนไดมันเกินคาด...ก็ถือวาประสบความสําเร็จ การไปเป*นครูเนี่ยเงินเดือน
ไมไดสูงแตมันมาตองดวยใจรักจริงๆ ฉะนั้นถาเราไปไขวความาถามวาบางที่อยูสามวันหาวันเจ็ดวันอยูเดือนสองเดือน
ไป...แตถาเกิดเขามาดวยความสมัครใจตองการเป*นครูตรงนี้ยั่งยืน...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไม'ไดใชวิธีการคัดเลือกคนเก'งโดยการใชแบบทดสอบที่หลากหลาย (เช'น แบบทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ
และทดสอบความรู ความสามารถตามตํ า แหน' ง) วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คื อ ใหทดลองงาน
แลวพิจารณาพฤติกรรม ทัศนคติ และทักษะวิชาชีพที่แสดงออกมาระหว'างทดลองงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%
ไวดังนี้
“เราไมไดใช...เราไมไดใชอยางที่บอกก็คือ...เรามาทดลองของจริง เพราะวาวัดทัศนคติมันจะไดวาระดับ
หนึ่ ง วาคนๆ นี้ เ ป*น อยางไร แต...แตเรายั ง ไมรู อนาคตที่เ กิ ด ขึ้น กั บ เคาฉะนั้ น ตัว แบบทดสอบ เรามั นยั ง ไมไดใช
เคยอยากใชเหมือนกันแตยังหาแบบทดสอบที่มันเหมาะกับสถานศึกษาไมเจอ เพราะสวนใหญจะไปวัดทางความคิด
ความอาน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“คือโดยรวมแลวผมวาแบบวัดทัศนคติความคิดบุคลิกภาพจริงๆ แลวมันตองวัดดวยทักษะ โรงเรียน
อาชีวะมัน...จะตองมีแนวทักษะครูก็จะตองมีแนวทักษะคือจะมาเขียนตอบนี่มันไปไมได...มันจะตองมาดูใหทดลอง
งานเลยสอบสอนแลวสอนเลย พิมพ?ดีดเป*นไหม...ไหนถาเป*นลองพิมพ?ซิ...ใชมะ ถาสอบจะงี้...งี้...ถูก แตปฏิบัติไมเป*น
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ไมได เพราะเราเนนที่พัฒนาเรื่องทักษะ เพราะครูตองมีที่มาเรื่องการพัฒนาทักษะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน A2)

3. การพัฒนาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มี ก ารส' ง เสริ ม และมอบทุ น การศึ ก ษาใหคนเก' ง ไดศึ ก ษาต' อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข อง
โรงเรียนก็คือ ใหทุนการศึกษากับครูคนเก'งที่ทุ'มเทใหกับงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีบางคนโรงเรีย นก็มีการใหทุนการศึกษาให...ตรงนี้เรามีทุนการศึกษาใหในการพัฒนาเคาขึ้นไป
นะครับอยางเชนเจาเมย?..ที่เคาไปเรียนราชภัฏบานสมเด็จ ทุนโรงเรียนอันนั้นโรงเรียนใหทุน” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน A1)
“คือจะตองใชคําวาครูที่เกงกับงานและทุมเทใหกับงานและโรงเรียนเคาถึงจะใหทุนได” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“แตตัวเองก็มองวาตัวเองไดสงเสริมนะ...ใหเวลากับตัวเองตั้งสองครั้งเลย ใหเวลา...สําคัญที่สุดเพราะ
เงินเรามีแลว...” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต'างประเทศตามความเหมาะสม ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“การศึกษาดูงาน...เราสงเสริมอยูแลวถาภายในประเทศถานอกประเทศเรายังไม...ไม...ก็จะมีบาง
เหมือนกันในสวนของผูบริหารที่นําพาไป...ไปตางประเทศบางแตเรามองวาการไปตางประเทศตรงนั้น จริงๆ แลว
สาระที่เราไดรับกลับมาเราดูขางในเราดีกวาอยางเชน ดร.ของเรา...จากขางในของเราดีกวาในกลุมพันธ?มิตรซึ่งเรา
แรกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน...เหมือนกับอีสานมาดูงานของเราเมื่อวันสองวันกอน เคาก็มาดูงานกับเรา...เราก็
แรกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันหรืออยางจุฬามานักศึกษาปริญญาโทมาศึกษาดูงานอันนั้นก็ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกันเราก็ใชการพัฒนาทางนี้นะครับ ฉะนั้นการศึกษาดูงานตรงนี้เราก็คงจะแคภายในกอน แตถามีภายนอก
ก็ดีเป*นสิ่งที่ดีโอกาสขางหนา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

“เคาพาไปเที่ยว แตตัวเองคิดวาไมไดไปดูงาน...ก็คือพาไปเที่ยวแลวการดูงานก็คือตัวเราแลวแตเราจะ
ไดเก็บเกี่ยวไปไดแคไหนก็แลวแตจะมอง เราไปเราก็ไดเรียนรูแลวจะเลาใหฟงก็ถือวามี... แตตอนนั้นไปสิงคโปร?กันจีน
นะก็ไปสองหน ก็ถือวากึ่งดูงานดวย อาชีวะ...ครั้งหนึ่งเคาไปออสเตรเลียแตตัวเองไมไดไปกับเคา แตก็เป*นทุนสวน
ใหญก็เป*นทุนของครูเคาเองนะ แตโรงเรียนเอื้ออํานวยก็ใหผอนจายโรงเรียนใหผอนจายกอนเคาก็ชวยจริงๆ...”
(ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy) ที่เปBนคนเก'งไวเพื่อช'วยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส'วนตัว
ในรูปแบบของการนิเทศ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
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“ตรงนี้มันคลายๆ กับเรื่อ งบัดดี้แตมันเป*นการชวยเหลือเกื้อกูลในเรื่องของการสอนการนิเทศนะ
นิเ ทศตรงนี้ มัน เหมื อนเพื่ อนชวยเพื่ อ น ที่ ไ ปดูเ พื่ อ นสอนแนะนํ า เสนอแนะอะไรอยางนี้ แ ตวาการปรึ ก ษาหารื อ
ถึงเรื่องสวนตัวอะไรตางๆ อันนั้นมันคงมีแหละ...แตมันเรื่องความสัมพันธ?ของเคา แตถาในเรื่องเชิงวิชาการมันก็จะมี
ในเรื่องการนิเทศนี่แหละมันจะเป*นเพื่อนชวยเพื่อน จะไปดูวาเพื่อนสอนอยางไรจะไปเสนอแนะกันอยางไร นั่นแหละ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนาก็จะออกมาเป*นในรูปแบบนี้นะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“ทางโรงเรียนมีระบบเพื่อนคูคิดรูปแบบของการชวยเหลือกันเกี่ยวกับการเรียนการสอน การนิเทศ
โดยจุดมุงหมายของการชวยเหลือการทํางาน ทางโรงเรียนเนนการทํางานเป*นทีม สงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาคนเก' งไวหลายประเด็น ดวยกั น วิ ธีการปฏิ บัติ ที่โรงเรี ย น
ตองการก็คือ ใหคนเก'งพัฒนาตนเอง และการสรางเครือข'ายการพัฒนา ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เราก็จะมีเป*นลักษณะอยางนี้ใหเคาไปพัฒนาตนเอง แตมันเหมือนใครอยากไดก็ตองขวนขวายเอาเอง
นะ...สวนหนึ่งดวยฉะนั้นวันนี้นะการพัฒนาตัวเองบางทีเราไปจับเคาอยางเดียวไมไดหรอก วันนี้คงตอพึ่งจิตวิญาณเคา
เองดวยที่...ที่วันนี้เคาอยูอยางนี้เคาตองพัฒนาตัวเอง ใหทันตอเด็กหรือเกินเด็กไปตอนนี้เด็กเคาก็พัฒนาการเคาเร็ว
จากเทคโนโลยีทั้งหลาย ฉะนั้นก็ขึ้นอยูวาครูตองมีจิตวิญาณในการพัฒนาตนเองตอเนื่องก็จบ” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน A1)
“ในการพัฒนาคนเกงอาจารย?...ก็ตองมาสรางเครือขายใหกับครูในแผนกก็ดีหรือขามแผนกก็ด”ี
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“ตรงนี้เพิ่มนะคะในฐานะที่เป*นครู เวลาไปสัมมนานอกโรงเรียนทางนี้ใหอยางตัวเองชอบดูเคามีสัมมนา
อะไรกันแลวทําอนุญาตขึ้นไป แตชั่ วโมงสอนเราจะแลกของเราเองบางครั้งถาไปไหนกับ โรงเรียนจั ดรถใหดวย
เราดิ้นรนหาหัวขอเองเพราะฉะนั้นอันนี้นะโรงเรียนใหแตวาจะตองไมกระทบกับการเรียนคุณจะตองแรกชั่วโมง
กันเสร็จไมตองเป*นภาระกับคนอื่น และบางครั้งโรงเรียนก็ใจดีใหรถถาหลายคนแตคนเดียวก็ไปรถเมล?” (ครูคนเกง
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“คือมุมมองหลายมุมในฐานะวันนี้คุณไดรับการยกยองใหเป*นครูคนเกงคุณก็ตองรักษาสภาพความเป*น
คนเกงของคุณไวแลวคอยพัฒนาใหดีขึ้น ถึงแมวาวันนี้เราไดรับรางวัลคนเกงมาแตเรายังไมกาวหนาแลวก็ยํ่าอยูกับที่
มัน ก็ไ มไดอะไร ความเกงก็ จะหายไปวั นเวลามั นเปลี่ ยนไปฉะนั้น ไดคํา วาเกงเนี่ย ...มั นไมอยูกั บที่ มัน ตองรุ ดไป
ขางหนา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

4. การจ$ายค$าตอบแทนและใหรางวัลคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการใหสวัสดิการคนเก'งครอบคลุมไปถึงครอบครัวหลากหลายรูปแบบวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ใหทุนการศึกษากับบุตรหลาน สวัสดิการหอพักครู กองทุนกูยืม ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้

211
“ผมไมแนใจวาจะเรียกวาครอบคลุมไปถึงครอบครัวไหมตรงนี้นะ อยางเชนพอแมสอนอยูที่นี้แลว
ลูกจะมาเรียนที่นี่เคาใหทุนการศึกษา อา...ตรงนี้ก็ถือวานาจะใชหรือปMาว...ใชมะถือวาการดูแลแตการดูแลตรงนี้ไมได
ดูแลเฉพาะครูคนเกงเราดูแลทุกคนไมเลือกปฏิบัติ ก็คือ...ก็คือแบบกึ่งสวัสดิการนะครับ” (ผูบริหารโรงเรีย น
อาชีวศึกษาเอกชน A1)
“คือ ที่นี้เ คามีสวัสดิก ารหอพักคือ ครูส ามารถอยู ไดฟรีเ ลย ลูก ครูก็อยู ได” (ครูคนเกงโรงเรีย น
อาชีวศึกษา A1)
“ทางโรงเรียนไดมีการสงเสริมสนับสนุนครูคนเกง โดยการมอบทุนการศึกษาใหแตครูและบุตรของครู
ใหมีการชวยเหลือหรือมีการตั้งกองทุนกูยืมใหแตครู” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไม'มีการใหสิทธิคนเก'งเขาร'วมเปBนผูถื อหุน ซึ่งแนวคิด นี้เปBน ที่ดึงดู ดความสนใจของคนเก'ง ดั งที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“ถึงขนาดใหถือหุนไหมเคยมีปฏิบัติที่นี่ ผม...มีหุนอยูหนึ่งหุนในสมัยกอนนะครับ เคาก็เลิกราไป จริงๆ
แนวคิดตรงนี้ถามวาดีไหม ดีมากๆ และนาทําถาเป*นโรงเรียนที่...ที่เกิดใหมหรือเกาก็ได เพราะอะไรเพราะวาคน
เหลานี้ถารูวานี่คือถาทุกคนเป*นเจาของการดูแลเอาใจใสทุกอยาง ถาที่นี่ลมไปมันก็กระทบกับเรา ฉะนั้นการใหถือหุน
อยางนอยที่สุดเหลานี้มันจะทําใหเคาเห็นความสําคัญวาอยางนอยที่สุดน้ําไฟตางๆ จะชวยโดยระบบของมัน ฉะนั้น
แนวคิดนี้ดีมากๆ ถาเกิดวาสามารถทําไดนะครับตรงนี้นะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“พี่วาอาจจะมีบางคนสนใจ เพราะวาเราทํางานที่นี่เราก็รักสถาบันของเรา...โรงเรียนของเรายังมีโอกาสที่
จะโดงดังอีกนานนะคะ ถาเรา...เรายังมารวมกันหลายฝMาย การมีสวนรวมจะทําใหเราเป*นหนึ่งเรามีสวนเป*นเจาของ
เราจะลงทุนอะไรทุกอยาง เรามีความรักความผูกพันมากกวาเป*นครูธรรมดา สมมุติหนาในการที่เรามีสวนรวมในการ
ลงทุน สมมุตินะ...วามีสามสิบหุนสมมุติมีอาจารย?ในโรงเรียนสามสิบคนลงทุนคนละหุน สมมุตินะ...ก็การพัฒนาก็จะ
ชวยกั น เป* น หู เ ป* น ตามากขึ้ น ถาลงทุ น คนเดี ย วอาจจะกํ า ไรหาสิ บ เปอร? เ ซ็ น ต? ถาลงทุ น รอยคนก็ อ าจจะกํ า ไร
แปดสิบเปอร?เซ็นต? อันนี้ก็เป*นการเสนอทุกวันนี้บริษัทตางๆ ก็ทําในเชิงนี้เยอะเหมือนกัน ความภาคภูมิใจคนที่อยูกับ
เรานานก็ไมไปไหน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“อยางที่ผมมองนะครับไอหุนถาเราพูดถึงการลงหุน......มันอาจจะเป*นไปไดอยาก อยางการเริ่มเรียนรูระบบ
สหกรณ? เริ่ มกาวจากสหกรณ?มั นจะชวยไดแตถาเรากาวในระดับของสหกรณ? คือมี สวนๆทํ าแบบคอยเป*นคอยไป”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับคนเก'งที่ทํางานกับองค%กรมาอย'างยาวนานวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหเงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เออ...มี ก็ คื อ วาพิ จ ารณาเป* น รายๆ ไปก็ คื อ วาอยางนี้ เ นื่ อ งจากวาการ...การที่ เ คาอยู นานกั บ เรา
คุณงามความดี มันเกิด ขึ้นกั บพวกเคาเหลานี้ ฉะนั้น ในบางคนไดรั บหลั งจากที่ อายุไขก็ต ามเวลาที่เ คาเกษี ยณ”
(ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา A1)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ใหขอเสนอแนะแนวทางการจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกันวิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหน'วยงานตนสังกัดเขามาสนับสนุนก็คือ ใหรัฐจัดสรรสวัสดิการของ
ครูโรงเรียนเอกชนใหเท'าเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกค'ารักษาพยาบาล เงินวิทยฐานะ และเงิน
ขวัญถุงเมื่อเกษียณอายุ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตรงการใหรางวัลคนเกงบางที่เราจะเห็น...ตั้งแตเราทํามามัน...มันเป*นคนชั้นสองตลอด...ถูกมะ...
ครูโรงเรียนเอกชนมันเป*นคนชั้นสองฉะนั้นบางที่ในสวนเหลานี้ที่ครูเคาจะทําผลงานรัฐบาลที่ได...ไดเยอะเลยนะเคา
ทําผลงานของเคา...อาจารย?สาม อาจารย?สี่แตในภาคเอกชนสิ่งเหลานี้มันควรเหมือนกันไดมีโอกาสใหครูไดพัฒนา
ตัวเองแลวเคาไดสิ่งตอบแทนซึ่งรัฐอาจจุนเจือสวนหนึ่งสถานศึกษาอีกสวนหนึ่ง ซึ่งมันควรจะเป*นอยางนี้ซึ่งเป*น
เครื่องจูงใจใหคนเหลานี้ยังมีใจที่อยากทําตอ เพราะบางทีทําความดีแลวมันดานนานๆ แลวมันก็สลาย แลวพวกที่ทํา
ดีแลวสลาย...ฟNOนยาก...ฟNOนยากนะครับ สวัสดิการทุกอยางหายหมดเลย...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“ผมมองเห็นอีกยางหนึ่งวามีผลงานวิจัยที่ออกมาเมื่อครูตองการเรื่องคาตอบแทนสูง ผมเรียนอยางนี้วา
เมื่อเทียบกับรัฐบาล ครูรัฐบาลเวลาสรางผลงานขึ้นมา...ถามวาสรางผลงานวิชาการขึ้นมาหนึ่งชิ้นไดแหละหาพันถึง
หนึ่งหมื่นบาทแลวกินตลอดชีพไดเลยถึงเกษียณเลย เป*นครูผูเชี่ยวชาญครูวิทยาฐานะ แตถามวาครูโรงเรียนเอกชน
ถามวาคนเหลานั้นเขียนตําราไหมไมใชแคเลมเดียวบางคนสองสามเลม ถามวาถารัฐบาลหรือ สช.เปGดโอกาสใหครู
เอาผลงานตรงนี้ ไ ปทํ า เป* น ผูชํ านาญการในเรื่ องของการเรี ย นการสอนหรือ เป*น สื่ อ ถามวาอาจจะติ ดอั น ดับ ถึ ง
ผูเชี่ยวชาญอันดับหนึ่งเงินนาจะไดสี่หาพันนะถามรัฐบาล เอกชนนาจะมาไดแลวแตเอกชนทําไมได เวลาถามเอกชนๆ
จะพูดเรื่องเงินกอน แตรัฐบาลเคาไมตอบวาเรื่องเงินอะ...(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“อยางๆ ผมมองกลับไปนะครับครูรัฐบาลทําผลงานปPบเห็นเงินเลยผลงานเกิดเลยมีรางวัลนะครับ....ถา
สช.สนับสนุนนะพิจารณาคนที่เกษียณสมมุตินะ เอาผลดีผลพวงที่เคาทํางานมาตลอด...มาดูกันแลวใหเคาไป อา...นี่
คือสิ่งเล็กๆ ที่ควรจะทํา ผมมีแนวความคิด...ผมวาเอางายๆสมมุติเราคิดกันคนละมุมนะ ผมเสียคาเงินสะสมไป และ
คารักษาพยาบาลปDละหนึ่งแสนบาทสมมุติ ปDหนึ่งไมเคยเบิกเลยเงินหนึ่งแสนบาท...อาจารย?อีกทานหนึ่งอาจจะเบิก
แลวเบิกอีกจนเกินแสน ผมถามวาอันนี้ถามีจิตกุศลไมคิดอะไร แตคนที่ไมเบิกเลยคือเคาคือยอมเสียไปตามหนาที่ของ
เคาเทานั้น ถามวาถาเรามองในมุมกลับคนนี้เป*นคนที่ดูแลสุขภาพไหม เคาดูแลสุขภาพดีมากเลยเคาเสียเองขางนอก
บางทีนิดๆ หนอยๆ เคาไมมาเบิกสรางแรงจูงใจผมขอแนะนําหนอยคนที่ไมเคยเบิกเลยตลอดชีพมาเนี่ย...มีขวัญถุงให
เคาสักนิดหนึงมะ...มีขวัญถุงใหเคาตอนเคาชราซิ...เพื่อใหเคาไดไปใชในปOนปลายชีวิตสักกอนหนึ่ง ราชการเวลา
เกษียณยังมีเงินกินบํานาญกินยาว...กินยาวเลยแตสิ่งนี้ตองมองเพราะความเป*นครูเหมือนกัน แตมันผิดกันตรงที่วา
เออ...เจาของหรือวาคนที่เราสังกัด..มันอยูคนละสวนกันเทานั้นเอง แตถาในฐานะที่เราทําอาชีพครูใหมีศักดิ์ศรี
เหมือนกัน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“คือตรงนี้มันสะทอนความเป*นเอกชนเคามองวาคุณทําธุรกิจเองคุณจะกําไรหรือขาดทุนก็เรื่องของคุณ
แตเคาไมไดมองในเรื่องของการแบงเบาภาระของการศึกษา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“ถามวาการใหคาตอบแทนและใหรางวัลคนเกงมันดีไหมและมันนาทําไหม นาทํา...มันควรจะทําดวย...
ในขณะเดียวกันมันเรื่องที่นาแปลกนะวันนี้ในขนาดสิ่งที่จากภาครัฐมาสูโรงเรียนนะ...เงินรายหัวของเด็กถาโรงเรียน
ไหนสายปMานไมยาวนี่แย เพราะอะไรวันนี้จายเงิน...หกสิบเปอร?เซ็นต?ไมจายเต็มรอยที่โรงเรียนควรจะไดรับนะแต
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โรงเรียนใหญเคามีสายปMานยาวก็ควักกระเปRาตัวเองได นี่แสดงถึงจุดออนที่มีผลกระทบตอเรื่องเหลานี้ทั้งนั้นเลย”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“คิดวากระทรวงควรกําหนดเป*นเกณฑ? เชน เพิ่มในรูปแบบของเงินเดือน หรือรูปแบบโบนัส หรือเป*น
เปอร?เซ็นต?ตามอายุการทํางานงานของครู” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
นักเรียนประเมินครู ครูประเมินตนเอง หัวหนาประเมินครู และผูบริหารพิจารณา ดังที่ใหสัมภาษณ%ไว
ดังนี้
“เรามีรูปแบบการประเมินคือหนึ่งการประเมินตัวเอง คือในแบบการประเมินวาในหนึ่งภาคการศึกษา
หนึ่งภาคเรียนคุณไดทําอะไร มีโครงการมีอะไรก็ตามแตนะครับ มันคืองานที่สะทอนความเกงของเคา คือมีการ
ประเมินผลงานดวยตนเองกอนแมกระทั่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของครู คุณสอนกี่วิชา เด็กตกไปเทาไหร
ก็ถือวาเป*นการประเมินดวยตนเองแลวตอมาก็คือประเมินโดยผูเรียน แลวก็ประเมินโดยหัวหนาระดับของหัวหนา
ประเมินครั้งที่สามนะครับ แลวก็ประเมินโดยระดับผูบริหารขึ้นมาดูอีกทีหนึ่ง นี่คือรูปแบบหรือขั้นตอน” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)
“ฉะนั้นวันนี้ถาเราวัดไดโดยรอบ มันเหมือน 360 องศา วัดไดโดยรอบก็โอเคแลว...” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการมอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาคนเก'งถึงแนวทางในการแกไขขอบกพร'อง
ที่ไดรับทราบจากผลการประเมินวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหหัวหนางานและฝKายบุคคลช'วย
แนะนําใหคําปรึกษาคนเก'ง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ออ...ก็จะมีฝMายบุคลากรที่มีหนาที่ในสวนเหลานั้นหากมีขอบกพรองอะไรก็ตามที่...แตถาเป*นพื้นฐาน
เล็กๆ นอยๆ ก็มีเหมือนกันที่เราใหหัวหนาแผนก คือ...คืออยางไมเป*นทางการหมายถึงวาถาเกิดวาสิ่งเหลานี้มันมี
ขอบกพรองที่รุนแรงเราจึงจะเขาสูระบบตรงนั้น แตถาเป*นเรื่องเล็กนอยอะไรตางๆ ก็คือพูดคุยกันได” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“คือก็ผลการประเมินจะใหเป*นความลับไงคะ...จะแม็คมาใชมะ...อยางเชนตัวเรา...อาน...เราก็จะปรึกษา
เพื่อนเราแลววาเออ...ทําไมหัวขอตรงนี้เราเป*นอยางนี้นะและถาสงสัยเราไปหาอาจารย?ใหญก็ได เพราะวาผลการ
ประเมินตรงนี้มันเป*นความลับไงถาเรา เรารูสึกวาเราควรจะแกไขยังไง” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'งอย'างโปร'งใสเปBน ธรรมและเปBนที่ย อมรับ วิธีการปฏิบั ติของ
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โรงเรียนก็คือ แบบประเมินที่ใชวัดมีตัวแทนครูและผูบริหารมาร'วมกันพัฒนาจนสามารถวัดไดชัดเจน
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เมื่อเรามีเครื่องมือตรงนี้เราก็คง...คงเราคิดวามันชัดเจนตรงเครื่องมือเหลานี้มันชัดเจนในตัวของมัน
อยูแลวนะครับ ในตรงเครื่องมือที่เราวัดเอาไวมันก็ถายทอดใหเราไดเห็นความของครูเกงของแตละคนวาเกงอยางไร
มันก็เป*นธรรมอยางเชน ครูคนนี้เคาสอนอยูหาหอง เด็กหองที่หนึ่งประเมินวาครูคนนี้ แย หองที่ส องก็ประเมิ น
วาครูคนนี้แย หองที่สามหองที่สี่ก็ประเมินครูคนนี้แย แตหองที่หาบอกวาดี แตพอเรามาดูในภาพรวมมันก็แยฉะนั้น
มันตองเกิดอะไรขึ้น ฉะนั้นตรงนี้มันเชื่อไดในระดับหนึ่งเชื่อไดในระดับที่เราตองไปดับเบิ้ลเช็คกันในทุกของการ
ประเมินวาคนนี้เป*นอยางไรเทากับมันเป*นเพียงสวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมด” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน A1)

จากการเก็บ ขอมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ%พบว'า โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนA
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกันวิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนตองการก็คือ ชี้แจงระบบและเกณฑ%การประเมินใหครูทราบล'วงหนา ผลการประเมินตอง
เกิดคุณและโทษต'อผูรับประเมิน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“อาจจะตองมีเกณฑ?บอกใหรูอยางเปGดเผย” (ครูโรงเรียนอาชีวศึกษา A1)
“ถาเหมือนกับวาจําเป*นตองเรงพัฒนาก็เหมือนอาจารย?...พูดเมื่อกี้วาเราจะตองใหเคาเป*นแบบพิมพ?
เขียวเกณฑ?อะไรตางๆ วาเป*นอยางไรบางซึ่งเดิมเราก็จะอยูในฝMายบริหารตามกรอบ หลังจากวันนี้ก็อาจจะเอาไป
ทบทวนดูซิวาตอไปนี้ในตนปDการศึกษาเราก็จะทราบเกณฑ?อะไรตางๆ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“อาจจะตองสรางความเขาใจในการประเมิน เครื่องมือตองมีค วามแมนยํา และวัดไดครอบคลุม
ผลการประเมินตองเกิดคุณและโทษตอผูรับการประเมิน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

6. การธํารงรักษาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนA)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนA
มีหลักเกณฑ%การเลื่อนตําแหน'ง การโอนยายและการหมุนเวียนงานอย'างชัดเจนวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนทุก 2 ปd ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ที่นี่ถาหัวหนาแผนกเราจะทําทุ กสองปDน ะครับ การหมุนเวียนหัวหนาก็จ ะทํา ทุกสองปD แตถาเป* น
ผูบริหารระดับสูงก็จะเป*นสวนที่ผูอํานวยการเคาจะมองอีกที่วาสมควรเปลี่ยนหรือไม” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน A1)
“ในสวนของอาจารย?ใหญเราจะโลเทรดกันเองเนื่องจากเด็กที่นี่จะมีหาระดับ ตึกจะมีสามตึกอาจารย?
ใหญจะมีสามเพื่อดูแลเด็กแตละระดับ จะมีอาจารย?ใหญระดับปวช.1 อาจาย?ใหญปวช.2,3 อาจารย?ใหญปวส. ฉะนั้น
มันจะแบงเป*นระดับๆ กันไว ฉะนั้นเราจะมีการโลเทดคนเหมือนกันเพื่อใหไปสัมผัสเด็กในแตละระดับ ฉะนั้นถาขาด
คนหนึ่งคนใดไปมันจะแทนที่กันไดหมดที่เราทําตรงนี้” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งมีส'วนร'วมในการกําหนดเปhาหมายและตัดสินใจในงานของหน'วยงานตาม
ความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เมื่อมีการกําหนดเปhาหมายต'างๆ จะตองมีการประชุม
ปรึกษาหารือ และผูบริหารก็รับฟWงความคิดเห็น ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตรงนี้เราจะไมเจาะจงเฉพาะครูเกงตองทุกคนที่จะฟงสิ่งตางๆ การทําเปCาหมายตางๆ เวลาที่เรา
ประชุมหารือในเรื่องตางๆ มันจะตองจะตองมาจากเสียงสะทอนจากทุกคนเพื่อใหไดเห็นตางมุมอะไรหลายอยาง”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
“อันนี้จริงเพราะเป*นคนที่ชอบพูดแลวจะเสนอความคิดเห็นวาตนเองคิดอยางไรฝMายบริหารก็รับฟง”
(ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา A1)
“เราจะใหทุกคนเป*นแพทเทิร?นเดียวกันนะครับ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
มีผูบริหารระดับสูงที่สามารรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเปBนอย'างดี ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“อันนี้จริงๆ เราไมอยากตอบ ไวท?ไลน?...ไวท?ไลน?...การไมรักษาคําพูดแนนอนตองรักษาคําพูด แตใน
บางครั้งบางที่เราตองเขาใจวาในบางเรื่องบางสิ่งบางอยางบางครั้ง...ในฐานะผูบริหารระดับสูงจริงๆ มันมีเคาเรียกมัน
มีปจจัยบางสิ่งบางอยางที่ตองคิดแลวพูดอีกอยาง บางที่เคามองเคามองไปทะลุแตเมื่อพูดเคาพูดตรงนี้เพื่อใหมัน
สงผลไปถึงตรงโนน มันยังไมถึงเวลาตรงนั้นมันยังไมถึงเวลา...มันยังไมถึงเวลาตรงนั้น ฉะนั้นตรงนี้เราจะบอกวาใหเคา
รักษาคํามั่นสัญญาจากคําพูดตางๆไดหรือไมแตถาเป*นในระดับพวกผมถาพูดแลวก็คือมันจะเป*นไปได แตในอีกระดับ
หนึ่งเคาก็คือก็จะตองมีความคิดที่เคายืนยันอีกแบบหนึ่งวามันมีอะไรที่...ที่เคา...ทําไมเคาพูดอยางนี้มันจะตอง
เจอปรากฏขึ้นอีกหาปDสิบปDอะไรขางหนาเป*นอยางนั้นนะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนA
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียน
ตองการก็ คื อ สรางความพึ ง พอใจในอาชี พ และสรางความสั ม พั น ธ% ที่ ดี ต' อ เพื่ อ นร' ว มงาน ดั ง ที่ ใ ห
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตั ว เองสรุ ป ก็ คื อ วาถาเราชอบอาชี พ ไหนใจเราอยู ตรงนั้ น เราก็ อ ยู บางที่ มั น ไมใชเพราะวา
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเพราะวาตัวเรา เรารูสึกมีความสุขใจการทํางาน บางที่เรื่องอื่นอาจจะเล็กนอยสําหรับเรา
นั้นแตละคนมันไมเทากันอยู ที่วาเคาอยากเป* นครูที่ดีไ หมถาเคาอยากเป*นนะ...คือ เรื่องอื่น นะ...มันดวยคือเรื่อ ง
ผลตอบแทนนอยแตมันไดอิสระคือมันบอกไมได แตบางคนลาออกจากจุดนั้นเพราะอะไร” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษา A1)
“สิ่งหนึ่งที่อยูที่นี่ยาวนานประวัติศาสตร?สําหรับครูสามสิบปDสิ่งที่นาสังเกตสําหรับองค?กรนี้ก็คือเงิน
ก็เป*นปจจัยหนึ่งแตเงินไมใชปจจัยหลัก แตคนที่อยูกันนานแบบนี้หนึ่งความสัมพันธ?คือมิตรภาพสวนตัวที่มีตอกันตรง
นี้ที่คอนขางเหนียวแนนจนทําใหสวนที่อายุเยอะๆจะอยูยาว” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน A1)
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โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเก$ง
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไม' มี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง อย' า งเปB น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใชมาอย'างยาวนานและเชื่อว'าสามารถคัดสรรคนเก'งและบริหารจัดการ
คนเก'งไดวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ไดจากการประเมิน ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“โดยปรกติของเราจะมีโครงสรางบริหารงานอยูแลว แตถาจะเป*นการบริหารใหคนเกงเพียงคนเดียว
มันไมใช...มันไมมี” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“เรามีโครงสรางบริหารชัดเจนแตไมไดเนนเฉพาะคนเกง ผูบริหารในแตละแผนกวิชา โดยฝMายวิชาการ
และฝMายรับประกันคุณภาพ เป*นผูกํากับติดตามพัฒนาคุณภาพคนเกง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“โดยปรกติแลวเราจะมีการประเมินนะคะ ประเมิน 360 องศา เมื่อประเมินมาปุYบเนี่ย...เราก็จะรูวาครู
เป*นไงบาง...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ประสบปWญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก'งหลายประการไดแก' งบประมาณที่ใชในการ
พัฒนา ขาดการสนับสนุนจากหน'วยงานตนสังกัด ส'วนการลาออกของกลุ'มคนเก'งไม'มีปWญหาเพราะ
มีการวางแผนอัตรากําลังครูทุกๆ สิ้นเทอม ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ในภาพรวมการบริหารอาจจะดีขึ้นนะเพราะวาเปGดมาปDนี้เป*นปDที่สิบหกเราก็จะมีการวางแผนอยูแลววา
สมมุติวาอัตรากําลังคน...สิ้นเทอมเราก็ตองสอบถามเคากอน สิ้นเทอมเราจะมีแบบสอบถาม ถามวาเคาประสงค?ที่จะอยู
กับเราไหมแลวเราก็จะถึงมาเตรียมพรอมกําลังคนนะคะถาเคาจะไปเราก็จะทําอยางชัดเจนนะคะ สวนใหญคําตอบที่ได
ใชคะ...เป*นขอเท็จจริงดังนั้นเราไมคอยประสบปญหาตรงนี้เทาไหร” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“สําหรับปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเกงเนื่องดวยสถานศึกษาเป*นเอกชนจึงขาดความ
รวมมือหรือความอนุเคราะห?ทรัพย?ยาการทางการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ วิทยาลัยฯ
จึงตองใชงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนาคนเกง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

1. การระบุคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไม'มีการระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ตองการก'อนนําไปใชเปBนเกณฑ%อย'างเปBนรูปธรรม โดยโรงเรียนจะ
ระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่พึงประสงค%จากภายในองค%กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
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“โดยปรกติแลวเราจะมีการประเมินนะคะ ประเมิน 360 องศา เมื่อประเมินมาปุYบเนี่ย...เราก็จะรูวาครู
เป*นไงบาง...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB จะระบุ คุณสมบั ติ ของคนเก' งที่ พึงประสงค% จ ากภายนอก
องค%กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรีย นก็คือ พิจารณาวุฒิและสาขาการศึกษา ประสบการณ%การทํางาน
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“โดยเราก็จะเลือกตรงนะคะ สาขาตรง...เราจะไมเลือกที่จบภาษาไทยแลวไปสอนอื่นๆ ก็จะดูวุฒิตรง”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“ก็คลายๆ กันมันเป*นระบบที่เราทําอยูแลวรับครูเขามาก็จะดูประสบการณ?แลวก็วุฒิที่จบ แลวเอามา
สอบสอนก็คือในภาค แลวสัมภาษณ?เบื้องตนวาเคาเคยทํางานที่ไหนมา” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“ก็คือกอนสิ้นเทอมเราจะมีการสอบถามกอนวาอัตรากําลังคนของแผนกนี้ตองการเพิ่มไหม เพราะวา
หลักสูตรของเราแตละภาคบางเทอมก็จะมีความแตกตางนั้นถานั้นถาเพิ่ม...ฝMายบุคคลเราก็จะมีจ[อบดิสคริบชั่นอยูระบุ
เลยวาคุณสมบัติครูคอมฯ เป*นยังไง ครูกราฟGกเป*นยังไงครูภาษาไทยเป*นยังไงเคาก็จะระบุตรงนี้แลวก็คัดเลือกมา”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

จากการเก็ บ ขอมู ลเชิ งคุณภาพโดยการสั มภาษณ%พบว'า โรงเรี ย นอาชี วศึ กษาเอกชนB
ไม'มีการระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ไม'พึงประสงค%อย'างเปBนรูปธรรมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ฝwกอบรมเพื่อใหไดคุณลักษณะที่พึงประสงค% ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“อยางแรกนะคะเราตองเทรนครูเรามีกระบวนการที่จะเทรนครูใหครูรูระบบกฎระเบียบวิธีการทํางาน
ขององค?กรของเราก็เป*นเวลาชวงปGดเทอมก็เดือนหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป*นคุณสมบัติที่พึงประสงค?แลว
เราเทรนเคาไปเรื่อยๆ เราไมไดบอกวาคนนี้ไมดีสุดแลวเราไมเอา...เรารับเคามาแลวเนี่ย..เราเทรนเคากอนเคาตองรูวา
โรงเรียนของเรา...ทํายังไงคะ มีตึกที่ไหนบางมีเด็กกี่ คนมีรายวิชาอะไรสาขาไหนอยูที่ไหนอะไรอยางนี้คะถึงวิ ธี
การทํางานวิธีการติดตามเด็กวิธีการสอน เราก็จะมาเทรนการสอนกอนดวยคะเราก็จะตัดสินกันในกลุมวาคนนี้สอน
เป*นยังไง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการระบุคุณสมบัติคนเก'งใหสอดคลองกับเปhาหมายแต'ละปdวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ วางแผน
อัตรากําลังครูทุกๆ สิ้นเทอมแลวปรับใหเขากับแนวโนมความตองการของผูเรียน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“สมมุติวาปDหนึ่งเราจะเปGดสาขาไหนสมมุติวาปDหนาเราตองการเปGดกราฟGกเยอะ เราตอง มาวางเปCาหมาย
วาเราตองการครูเทาไหรนักเรียนเทาไหร เพราะนักเรียนที่เขาเรียน ถาเรามีขนาดนี้เราตองมีทั้งหมดสิบหองไหม
แลวเราก็มากําหนดคุณสมบัติของครูแลวเราก็รับเพิ่มมากขึ้น เราก็ไมมีปญหาหรอกคะเราก็ดูจากแนวโนมดวยวา
การทองเที่ยวเยอะเราก็เปGดการทองเที่ยวตองการเปGดการตลาดเยอะเราก็เปGดการตลาดคะเพราะวาแตละปDมันจะไม
เหมือนกัน ตอนนี้เราก็เริ่มมีเด็กมาสมัครเยอะนะคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการระบุคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็
คือ จัดทําคู'มือการปฏิบัติงานเพื่อใหครูเปBนคนเก'ง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“การระบุคนเกงของวิทยาลัยฯ ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรและครูสามารถ
ปฏิบัติงานจนเป*นคนเกงของวิทยาลัยได และปฐมนิเทศงานเพื่อเขาสูระบบการทํางานที่กําหนด” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน B2)

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไม' ไดใชวิ ธี การสรรหาคนเก' งโดยการเผยแพร' ประชาสั มพั นธ% (Road Show) ไปตามมหาวิ ท ยาลั ย
กลุ'มเปhาหมาย วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับสมัครผ'านทางเว็บไซน% แลกเปลี่ยนกับสถาบัน
ในเครือ การชักชวนจากเพื่อนครู และการสรางคนเก'ง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เรามีเว็บไซต?ที่เราโพสต?เรื่องการรับสมัครตางๆ และก็ระบุคุณสมบัติของครูตามวารสาร” (ครูคนเกง
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“จากเพื่อนครูก็มี เรามีสถาบันในเครือของเราก็จะมีมหาวิทยาลัยนอร?ทกรุงเทพ สยามคอมและ...ที่อยู
ตรงแคราย ใช...ถาเคาขาดครูหรือเราขาดครูเราก็แลกเปลี่ยนกันได” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“ก็จะมีสวนหนึ่งที่เหมือนเด็กเรานี้...ถาเคาเกงๆ ถาเคาชอบในบริการถาเคาชอบสอนเพื่อน...เราก็จะดูไว
เราก็จะพยายามสงเสริมใหเคาตอที่มหาลัยนอร?ทกรุงเทพของเราแลวก็พอเวลาเคาจบแลว...เคาประสงค?ที่จะเป*นครู
เคาก็มาสอบสอนปกติ เพียงแตวาเคาก็จะรูบริบทของโรงเรียนอยูแลว...แลวเคาก็จะทําไดดี ตอนนี้ก็มีครูที่มาจากลูก
ศิษย?ของเราเยอะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการสรรหาคนเก'งวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลอง
ปฏิบัติงานจริง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีเหมือนกันคะ....วิทยาลัยฯ เปGดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาปฏิบัติงานทุกระดับ รวมถึงไดรับ
โอกาสในการพัฒนาเหมือนพนักงานประจะและเขาสูระบบการทํางานตามระบบของสถานศึกษา” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไม'ไดใชวิธี การคัด เลื อกคนเก'งโดยการใชแบบทดสอบที่ห ลากหลาย (เช' น แบบทดสอบทัศนคติ
บุคลิกภาพ และทดสอบความรูความสามารถตามตําแหน'ง) วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณา
พฤติกรรม ทักษะวิชาชีพ และบุคลิกภาพที่แสดงออกมาระหว'างการทดลองงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไว
ดังนี้
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“มีการสอบสอนบวกทัศนคติแลวก็สัมภาษณ? จะดูหมดเลยบุคลิกภาพการพูดการจาไหวพริบปติพาน”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการสรรหาและคัดเลือกคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนตองการก็คือ ตองกําหนดภาระหนาที่และคุณสมบัติของคนเก'งอย'างชัดเจน ดังที่ใหสัมภาษณ%
ไวดังนี้
“การสรรหาและคัดเลือกคนเกงตองกําหนดภาระหนาที่ คุณสมบัติและการปฏิบัติตามขอกําหนดไว
อยางชัดเจน เป*นที่ยอมรับทั้งองค?กร” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

3. การพัฒนาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการส'งเสริมและมอบทุนการศึกษาใหคนเก'งไดศึกษาต'อในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ใหทุนการศึกษากับครูคนเก'งที่ทุ'มเทใหกับงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“คือมีคะ...มีตั้งแตระดับ ปวช. ปวส. ระดับแมบานอะไรอยางนี้คะคนงาน ปวช. ปวส.จนกระทั่งจบ
ปริญญาเอก ก็คือมีทุนการศึกษาใหและก็มีการจัดสรรเวลาใหคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“ใหทั้งเงินใหทั้งเวลานะคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต'างประเทศตามความเหมาะสม ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“สนับสนุนนะคะตุลานี้จะไปไตหวันอยางตอนนี้ก็จะไปสิงคโปร?” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy) ที่เปBนคนเก'งไวเพื่อช'วยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส'วนตัว
ทั้งแบบหนึ่งต'อหนึ่งและแบบกลุ'มโดยจะดูแลช'วยเหลือกันตลอดไป ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีคะมี หนึ่งตอหนึ่ง ถานองใหมเขามานอยก็จะมีพี่เลี้ยงเยอะหนอย” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน B2)
“มีครับมี ถาในแผนกเยอะๆ ก็อาจจะมีบัดดี้สองคนชวยกัน ถาเวลาสมมุติถามีครูเขาไปที่แผนกก็จะมี
การจัดการก็คือใหมีพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงดูและนองใหมมีหนาที่ใหคําแนะนําในเรื่องของการปฏิบัติงาน นองจะปรึกษาได
เราก็จะดูแลตลอดกันไป ไมใชสามเดือนไมใช...ดูแลตลอดไปเลย” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“เราก็ จ ะมี ค ณะกรรมการที่ มี ค รู เ กงเป* น ครู แ กนนํ า นะฮะ...อี ก ดวยทั้ ง การเรี ย นการสอนก็ ช วย
ดูแลกัน บางครั้งเคาจะดูแลเรื่องอยูในองค?กรนี้ทําตัวยังไง อยูในองค?กรใหมีความสุขมีปญหาอะไรก็คุยได ถาไปเจอ
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เด็กนักเรียนซึ่งเคาไมเคยสอน ถาไปเจอเด็กเฮวๆ หนอยเคาจะทํายังไง อันไหนที่ทําไดอันไหนที่ทําไมได” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)”

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางในการพั ฒ นาคนเก' งไวหลายประเด็น ดวยกั น วิ ธีการปฏิ บัติ ที่โรงเรี ย น
ตองการก็คือ ใหมีการวางแผนพัฒนาคนเก'ง และวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการตองการใหรัฐและ
หน'วยงานตนสังกัดใหสนับสนุนก็คือ งบประมาณในการพัฒนา จัดสัดส'วนใหครูโรงเรียนเอกชนเขา
ร'วมการฝwกอบรมร'วมกับครูภาครัฐ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“การพัฒนาคนเกง วิทยาลัยฯ จะตองกําหนดแผนการพัฒนาไวลวงหนาเมื่อมีการทบทวนผลการ
ปฏิบัติงานจะหามาตรการหรือกิจากรรมเสริมเพิ่มพูนความรูความสามารถใหกาวหนาตอไป” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน B2)
“อีกเรื่องหนึ่งที่มองคือเรื่องของการอบรมพัฒนาใหความรูซึ่งถารัฐบาล... เรามองวาจะมีงบพวกนี้
คอนขางเยอะ แตของโรงเรียนเอกชน...พวกเราก็จะตองโดยโรงเรียนเองโดยวิทยาลัยเองไมมีงบสวนกลางที่จะมา
พัฒนาใหมีความชัดเจนมากขึ้น คือมีแตนอย...คือมีนะคะไมใชไมมีเลย...แตถาเป*นของรัฐบาลคะ...พออบรมไปปุYบ...
ไปทั้งเรียกวาอะไรทุกสวนอะไรทุกอยางไดหมด ไอเรา...ก็เรามาจากอาชีวะนะขอเคาไปดวยไดไหม เคานาจะกําหนด
สัดสวนใหบาง คือเป*นงบรัฐบาลเน[าะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“อันนี้...อันนี้เอกชนตองออกเอง...พอดีทานผูอํานวยการทานสนับสนุนใหพัฒนาความรูอยากไปอบรม
ที่ไหนอะไรยังไง...ให” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

4. การจ$ายค$าตอบแทนและใหรางวัลคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการใหสวัสดิการคนเก'งครอบคลุมไปถึงครอบครัวหลากหลายรูปแบบวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ใหทุนการศึกษากับบุตรหลาน กองทุนกูยืม ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“แตถาถามถึงเรื่องครอบครัวมีการใหทุนการศึกษากับลูกหลานบุคลากรนะคะ คือชวยเหลือกัน แลวก็
มีเงินกูของโรงเรียนที่ไมคิดดอกเบี้ยนะคะก็ใหกับบุคคลากร...ซึ่งก็ดูตามความจําเป*น” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน B1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไม' มีการใหสิ ทธิ คนเก' งเขาร' ว มเปB น ผู ถื อหุ นวิ ธี การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คือ ใหสิ ทธิ ในการเขาเปB น
กรรมการบริหารมูลนิธิ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“การใหถือหุนเนี่ยไมมี...แตวาโรงเรียนเรามีสมาคมและมีมูลนิธิใหเขาไปเป*นกรรมการในการดูแล
ไปบริหารมากกวาแตถาหุนแบบเป*นเงินเป*นอะไรพวกนี้นี่ยังไมมีแตเขาไปเป*นกรรมการบริหารรวมกันอันนี้มีวางแผน
รวมกันวาจะทําอะไร” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
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“วิทยาลัยฯ เปGดโอกาสใหครูคนเกงเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการวิทยาลัยฯ โดยการแตงตั้งเป*น
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือการบริหารงานอื่นๆ พิเศษนอกเหนือภาระหนาที่ประจําดวย” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับคนเก'งที่ทํางานกับองค%กรมาอย'างยาวนานวิธีการ
ปฏิ บัติ ของโรงเรีย นก็ คือ ใหเงิ น พิเ ศษที่พิจารณาตามอายุงาน โบนัส เบี้ย ขยั น เงิน รางวัล ดั งที่ ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
มีคะ อยางครูที่เกษียณไป...เราก็จะมีเงินกอนที่ เงินกอนจะมีการคํานวณวาอยูกี่ปDมีพิเศษใหตางหาก
และเคาก็จะมีเงินสะสมของรัฐ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“คือ... เงินพิเศษตอนครูเกษียณทานผูอํานวยการทานจะใหเป*นกอน ไมตองรอเกษียณหรอกคะ
ถาปMวยทานก็จะใหเป*นกอนตางหากจากคารักษา นอกเหนือจากที่เคาเบิกไดแลวนะคะ” (ผูบริหารโรงเรีย น
อาชีวศึกษาเอกชน B2)
“มีการพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานเพื่อใหโบนัสพิเศษ เบี้ยขยันและคาตอบแทนเงินรางวัลแกครู
คนเกงที่ทําผลงานและปฏิบัติงานเป*นระยะเวลาตั้งแต 5 ปDขึ้นไป” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
ไดใหขอเสนอแนะการจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่
โรงเรียนตองการก็คือ การจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'ง และวิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการ
ใหรัฐและหน'วยงานตนสังกัดเขามาสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครูโรงเรียนเอกชนใหเท'า
เทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกค'ารักษาพยาบาล และเงินวิทยฐานะ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“การจายคาตอบแทนและการใหรางวัลคนเกงนับเป*นสิ่งจําเป*นที่วิทยาลัยฯ ใชในการสรางขวัญและ
กําลังใจใหแตบุคลากรและเกิดความภาคภูมิใจ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“แตกตางกันมากก็คือเรื่องของวิทยาฐานะของครูเคาไมมีแตครูเคาก็ตองการอยูนะคะ... อยากจะทํา
คศ.2 คศ.3 โอโห...ภาครัฐเคาทําเคาไดเงินตําแหนงเพิ่มเป*นหมื่นหาพัน แตครูเอกชนครูเอกชนไมมี...ถานั้นก็ทําให
คนอยากไปภาครัฐ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“ถาเทียบกับภาครัฐแลว ครูเอกชนก็ทํางานพอๆ กับครูภาครัฐ ในภาครัฐในเรื่องของคาตอบแทนเคา
จะไดคอนขางสูงไมวาจะเป*นเรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งภาครัฐไดหมดเลยทั้งครอบครัวตัวเองตางๆ ถาครูเอกชน
...จะไดเฉพาะตัวเอง ตอปD...เทาไหรหนึ่งแสนตามสิทธิ...ถาเกินก็ไมไดแลวสวนที่หนึ่งก็เรื่องรักษาพยาบาลนะคะ
สวนที่สองที่เราพูดไปแลวก็คือเรื่องของวิทยฐานะถามวาครูเอกชน...มีความรู มีความเกงหลายคนนะคะที่เคาสามารถ
ทําผลงานได ไมวาจะเป*นวิทยฐานะ ผศ. รศ. ทําไดพอใหความเป*นจริงอาชีวะตรง..แทบจะไมมีเลยหรือไมไดทําเลย
ถาทําปุYบ...จากที่คุยกันก็คือเจาของหรือผูบริหารจะตองจายในสวนนี้เอง หรือไมพอทําไดแลวปุYบ...คนเกงเหลานี้ก็จะ
มี โ อกาสไปที่ อื่ น ที่ เ กงกวาในระดั บ มหาลั ย เคาจะไปทํ า งานในจุ ด นู นมากกวาก็ จ ะหลุ ด ออกจากเอกชนหรื อ
หลุดออกจากอาชีวะไปอยางนี้คะ...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
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“ถามองตรงนี้ถาทําตรงนี้คือประโยชน?ถาเรื่องคาตอบแทนนะคะ โอเคนะคะวาสวัสดิการตรงนี้ถาทํา
ตรงนี้ไดใหกับเอกชนไดเหมือนกับรัฐบาลก็จะทําใหครูเอกชนเนี่ย...คิดวาไมตองโยกไปโนนไปนี่...พอบรรจุปุYบเนี่ย...
ตองไปสอบบรรจุหละ เหมือนเราเป*นครูสอนครูเป*นโรงเรียนสอนครูเออ...เพราะหลายคนพอเราคุมจนเกงเคาก็
เรียกวาไงอยากจะทํางานรัฐบาล อยากจะไปรัฐบาล ถามวาเคาสบายใจที่จะไปไหม...เคาไมสบายใจแตเคาจะไดอะไร
ที่มันอวนกวา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีคะ....ปกติชวงตนเทอมคะเราก็จะมีแบบสอบถามแบบประเมินโดยใชคอมพิวเตอร? ก็คือ...ในสวน
ของการประเมินพอใกลๆ จะสิ้นภาคเรียนถาภาคเรียนที่หนึ่งพอเรียนไปแลวสามเดือน...เราก็จะเริ่มประเมิน”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“วิทยาลัยฯ มีระบบการประเมินผลปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา โดยนําผลการประเมินมารวมกัน
วิเคราะห?เพื่อจัดทําแผนพัฒนาทั้งระบบอยางนอยภาคเรียนละหนึ่งครั้ง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการมอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาคนเก'งถึงแนวทางในการแกไขขอบกพร'องที่
ไดรับทราบจากผลการประเมินวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหหัวหนางานใหคําแนะนําปรึกษา
และประชุมหารือเพื่อหาทางแกไขขอบกพร'องที่พบร'วมกัน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีคะในสวนงานของครูที่มีนองๆ ในแผนกก็จะไปคุยกับนองๆ ของแตละรายบุคคลเอง” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“เสร็จแลวก็มาจัดกลุมนะคะ...ในกลุมแผนกนี้วาสมมุติวามีภาพอยางนี้แลวเราจะนํามาพัฒนาอยางไร
ในเทอมตอไปแลววิเคราะห?มาเลย แลวก็มีวิธีการตอไปที่จะดําเนินการสําหรับภาคเรียนตอไปก็จะไมใหเกิดผล
อยางที่เป*นอยู คะตัวนี้ตํ่าไปหนอยเราจะทําอยางไร อันไหนสูงแลวก็พยายามทําใหมันดีขึ้น” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'งอย'างโปร'งใสเปBน ธรรมและเปBนที่ย อมรับ วิธีการปฏิบั ติของ
โรงเรียนก็คือ แจงระบบและเกณฑ%การประเมินใหครูทราบล'วงหนา และมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่
ประเมินโดยเฉพาะ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ยอมรับคะ...เพราะวาแบบประเมินชี้แจงกอนตั้งแตแรกวามีขอไหนๆ ประเมินแลวเป*นยังไงเพราะวา
เวลาไดแบบประเมินมาก็มีการคิดคนหัวขอตางๆ มาใหครูดูแลวคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
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“ตอนปฐมนิเทศก็จะมีการใหแบบประเมินนี้ไปเลย เพื่อเคาจะไดรูวา เคาจะไดเตรียมตัวไดทํางานไดถูก
เคาก็จะไมมีขอโตแยง แลวเวลาที่ไปประเมินก็จะมีทีมที่ไปประเมินเฉพาะเลย” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

6. การธํารงรักษาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนB)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนB
มีหลักเกณฑ%การเลื่อนตําแหน'งการโอนยายและการหมุนเวียนงานอย'างชัดเจนวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนทุก 1 ปd ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตําแหนง...เคาจะวาระละหนึ่งปD เพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสไดเลื่อนก็ไดแลวแตวาผลการประเมิน
โดยอะไรผลการทํ า งานโดยอะไรเพราะลู ก นองประเมิน หั ว หนามั น เป*น ยั ง ไงก็ทุ ก อยางคะมั น ก็มี โ อกาสวาใคร
จะไดเลื่อนตําแหนง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“มี . ..คะจะดู ซิ ว าใครที่ จ ะมี ค วามสามารถลองขึ้ น มาบริ ห ารบางเคาก็ จ ะมาดู ว าเป* น อะไรยั ง ไงๆ
วาขอบกพรองอะไรๆคือไมคอยไดยึดติดอยูกับตําแหนงหรอกคะ...ทุกคนก็อยากจะพัฒนาใหครูที่อยูมานานเราก็
อยากจะใหเคาพัฒนาอยากใหเคาลองบริหารดูบาง ดูซิวา...หลักการบริหารของเคาเป*นยังไงจะบริหารลูกนองไดไหม
มีไอเดียอะไร...กับตอนที่เคาเป*นครูกับตอนที่เคาเป*นหัวหนาแผนกมันจะไมเหมือนกันคนละบทบาท...อยางพี่...เคย
อยูฝMายกิจการก็เคย ฝMายประกันคุณภาพก็เคย ฝMายบริหารก็เคย ฝMายพัฒนาผูเรียน ฝMายวิชาการฝMายบริหารทั่วไป...
อยูมาหมด...ใชคะดิฉันแทนไดทุกตําแหนง หมุนเวียนหมดแลวคะ....” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)

จากการเก็ บขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งมีส'วนร'วมในการกําหนดเปhาหมายและตัดสินใจในงานของหน'วยงานตามความ
เหมาะสมวิ ธี การปฏิ บั ติ ของโรงเรี ย นก็ คื อ เมื่ อมี การกํ าหนดเปh า หมายต' างๆ จะตองมี การประชุ ม
ปรึ ก ษาหารื อ ร' ว มกั บ คณะกรรมการของโรงเรี ย น และผู บริ ห ารก็ รั บ ฟW ง ความคิ ด เห็ น ดั ง ที่ ใ ห
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“เราเขาคณะกรรมการ เราไมไดแกปญหาโดยคนๆ เดียว คือมันจะมีกรรมการของวิทยาลัย เรื่องเล็ก
เรื่องนอยเราเอาเคากรรมการใหรับรูทั่วกัน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
“วิทยาลัยฯ มีการกําหนดเปCาหมายและการตัดสินใจพัฒนาสถานศึกษาโดยใหทุกคนมีสวนรวมได
แสดงความคิดเป*นรวมกันทุกระดับและทํางานเป*นทีม” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนB
มีผูบริหารระดับสูงที่สามารรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเปBนอย'างดีวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ผูบริหารจะใส'ใจติดตามการทํางานของบุคลากรสม่ําเสมอ และบริหารงานตามแผนงานและขอตกลงที่
ทําไวร'วมกัน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“เออ...ชัดเจนมากไมมีการลืม ไมมีการลืมผูบริหารนี้จําไดแมนกวา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)
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“อันนี้ๆ จะจัดประกวดแลว ทําไมไมมีใครเสนอ...อยากไดรางวัลหรือปMาวอยากใหแลว เตรียมไวแลว
ทําไมยังไมทํา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B1)
“การบริหารงานของผูบริหารระดับสูงทุกคนจะบริหารงานตามแผนงานและขอตกลงที่ทําไวรวมกัน
และแสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดขอผิดพลาดรวมกัน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน B2)

จากการเก็ บ ขอมู ลเชิ งคุณภาพโดยการสั มภาษณ%พบว'า โรงเรี ย นอาชี วศึ กษาเอกชนB
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียน
ตองการก็คือ สรางวัฒนาธรรมการทํางานเพื่อปรับทัศนคติใหเกิดความรักในวิชาชีพ และดูแลคุณภาพ
ชีวิตของครู ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“การรักษาคนเกงวิทยาลัยฯ จะตองมีนโยบายและเปCาหมายผลสัมฤทธิ์ในการทํางานที่กําหนดรวมกัน
จนเป*นวัฒนธรรมการทํางาน ปรับทัศนคติใหเกิดความรักในวิชาชีพและใหการดูแลคุณภาพชีวิต” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน B2)

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเก$ง
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไม' มี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง อย' า งเปB น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใชมาอย'างยาวนานและเชื่อว'าสามารถคัดสรรคนเก'งและบริหารจัดการ
คนเก'งไดวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเก'งจากผลการปฏิบัติงานที่ไดจากการประเมิน
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ถาเป*นครูคนเกงไมมี...นะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ไมมีคะ แตเราดูแลกันเองเสริมศักยภาพกันเอง” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C2)
“คือผมมองวาการคัด สรรครู คนเกงของโรงเรี ยนนะครับ ผมมองวาเราแบงเป*น คณะอยู แลวคณะ
เทคโนโลยีเครื่องกล บริหารธุรกิจและแตในคณะก็จะมีผูบริหาร มีหัวหนาคณะเคาจะคัดสรร ทั้งนี้ก็จะพิจารณาจาก
ผลงาน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็บ ขอมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ%พบว'า โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนC
ไม'ประสบปWญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการคนเก'งวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ กระจาย
อํานาจการบริหารจัดการโดยแบ'งเปBนแผนก ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ไมมีปญหา...ปกติเราจะมีหัวหนาแผนกเป*นคนจัดการคนของตนเอง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน C1)
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1. การระบุคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไม'มีการระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ตองการก'อนนําไปใชเปBนเกณฑ%อย'างเปBนรูปธรรม โดยโรงเรียนจะ
ระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่พึงประสงค%จากภายในองค%กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ก็จะพิจารณาจากผลงาน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC จะระบุ คุณสมบั ติ ของคนเก' งที่ พึงประสงค% จากภายนอก
องค%กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจากประสบการณ%การทํางาน ทักษะวิชาชีพ ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“สวนใหญแลวจะเป*นครูที่ผานการสอนมากอนจากโรงเรียนอื่น คือจะตองมีประสบการณ?สอน
สวนเรื่องตัวรางวัลไดติดตัวมาบางหรือปMาวเราไมไดมองตรงนั้นมองแคประสบการณ?ในการสอน” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ทักษะทางดานวิชาชีพ อยางของการโรงแรมคอนขางที่จะขาดครู ครูนอย เพราะฉะนั้น เวลามา
สัมภาษณ?หรือวามาทํางานนะคะจะดูในเรื่องของวิชาชีพ” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา C2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการระบุคุณสมบัติคนเก'งใหสอดคลองกับเปhาหมายแต'ละปd ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีครับ...มีการวางแผนคนใหสอดรับกับเปCาหมายครับ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไม' ไดใชวิ ธี การสรรหาคนเก' งโดยการเผยแพร' ประชาสั มพั นธ% (Road Show) ไปตามมหาวิ ท ยาลั ย
กลุ'มเปhาหมาย วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับสมัครผ'านทางเว็บไซน% และการสรางคนเก'ง
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ไมมีครับ...สวนใหญจะอยูในเว็บไซต? กําหนดคุณสมบัติในเว็บไซต?” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน C1)
“ครูสวนใหญที่นี่ก็จะเป*นเด็กนักเรียนทุนเกือบหมด ไลรุนมาเจ็ดรุนนะครับ” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน C1)
“แตละแผนกจะใชเทคนิคศิษย?เกาในแผนกคะ...จะคัดเลือกเด็กที่เรียนดี เวลาเป*นศิษย?เกาที่นี่เวลา
ทํางานก็คอนขางจะอยู...อยูทน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C2)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ% พ บว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนC
มีการสรรหาคนเก'งวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลอง
ปฏิบัติงานจริงโดยใหทดลองงานอย'างนอยสามเดือนหรือหนึ่งภาคเรียน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ที่นี้ถาเกิดวารับเคามาแลวเนี่ย...เรามีการทดลองงาน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“มีค รั บ ...มี เ ขามาเป* น นั ก ศึ ก ษาฝJ กสอนในแตละคณะในแตละแผนกเราก็ พิ จ ารณาจากตรงนั้ น วา
คุณมีคุณสมบัติแลวน ก็เขียนใบสมัครไวพอจบ ก็มีหลายคนก็กลับมาก็ชักชวน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไม'ไดใชวิธี การคัด เลื อกคนเก'งโดยการใชแบบทดสอบที่ห ลากหลาย (เช' น แบบทดสอบทัศนคติ
บุคลิกภาพ และทดสอบความรูความสามารถตามตําแหน'ง) วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณา
พฤติกรรมและทักษะวิชาชีพที่แสดงออกมาระหว'างการทดลองงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“คณะจะเป*นคนสัมภาษณ? เสร็จแลวก็จะใชแบบประเมินกอนทดลองงานและหลังทดลองงานเพื่อ
บรรจุ” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

3. การพัฒนาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็บ ขอมูล เชิงคุณภาพโดยการสัม ภาษณ%พบว'า โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนC
มีการส'งเสริมและมอบทุนการศึกษาใหคนเก'งไดศึกษาต'อในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ ใหกับครูคนเก'งที่ทุ'มเทใหกับงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีค รั บ ...สงเสริ มในเรื่ องของโรงเรีย นเราคื อ ถาบุค ลากรอยากจะเรี ยนตอ เรี ย นโทเราก็ จัด เวลา
ใหทุนตอโทก็มีบาง...มีบาง” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ครูสวนใหญที่นี่ก็จะเป*นเด็กนักเรียนทุนเกือบหมด ไลรุนมาเจ็ดรุนนะครับ” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต'างประเทศตามความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติ
ของโรงเรียนก็คือ กําหนดเกณฑ%ในการอบรมใหกับครูคนละยี่สิบชั่วโมงต'อปd ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีครับ แบงเป*นคณะแลวแตละคณะตองมีแผนงานตามนโยบายโรงเรียนวาเออ...ครูจะตองอบรม
ภายในภายนอกคนละยี่สิบชั่วโมงขั้นต่ําตอปDมันเป*นเกณฑ?ที่ครูทุกคนจะตองไดรับการฝJกอบรม และตองทํารูปเลม
สงฝMายบุคคล แลวฝMายบุคคลเคาก็จะบันทึกลงคอมพิวเตอร?อีกที” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy) ที่เปBนคนเก'งไวเพื่อช'วยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส'วนตัว
ทั้งแบบหนึ่งต'อหนึ่งและแบบกลุ'มโดยจะดูแลช'วยเหลือกันตลอดไป ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มี...ก็คือจะเอาครูที่มีประสบการณ?เป*นคนเกงแตละแผนกดูแล ดูแลกันตลอดไป” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการให
รัฐและหน'วยงานตนสังกัดใหสนับสนุนก็คือ งบประมาณในการพัฒนา จัดสัดส'วนใหครูโรงเรียนเอกชน
เขาร'วมการฝwกอบรมร'วมกับครูภาครัฐ และวันเวลาที่เหมาะสมกับการฝwกอบรม ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ควร...ควรจะไดในสวนของการพั ฒ นาบุ ค ลากร ในสวนของโรงเรี ย นเอกชนไมคอยจะไดรั บ
การสนับสนุนจากรัฐ เวลาจัดอบรมหรืออะไรยังไง หรือแมกระทั่งในดานวิชาการที่หลักสูตรตองมีการเปลี่ยนแปลง
ตนสังกัดคือ ศอศ.บางทีเนี่ย สช.เคาไดงบมามันก็ยังไมทั่วถึงนะคะ...ยังไมทั่วถึง บางที่...ที่เคาจัดนะคะ มันยังไมใช
ชวงเวลาที่เคาจะไปอบรม บางที่มาชวงเปGดภาคเรียนอยางเนี้ย...ถามวาแตละโรงก็ตองสงครูไป ครูก็มีภาระหนาที่
ในการสอนอะไรยั ง นี้ บางโรงก็ ไ ปไมไดเลย บางที่ โ รงเรี ย นใหญหนอยจะสามารถแบงคนไปได เราเห็ น วา
พองบประมาณลงมาตรงนี้แลวอยากจะใหทั่วถึงและไดเต็มที่” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

4. การจ$ายค$าตอบแทนและใหรางวัลคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการใหสวัสดิการคนเก'งครอบคลุมไปถึงครอบครัววิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ กองทุนกูยืม
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“สวัสดิการของโรงเรียนสวนใหญจะใหเวลา และมีกองทุนกูยืม” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไม'มีการใหสิทธิคนเก'งเขาร'วมเปBนผูถื อหุน ซึ่งแนวคิด นี้เปBน ที่ดึงดู ดความสนใจของคนเก'ง ดั งที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“ไมมี...ไมมีนะคะ ถาใหก็นาจะดีนะคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ไมมี...แตถามีแลวดี ในเรื่องการจัดการ...การดูแลเนี่ย...เคาจะไดมีกําลังใจเราทําตรงนี้เพื่อเหมือน
กับวาเราผลิตสินคาของเราเอง” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับคนเก'งที่ทํางานกับองค%กรมาอย'างยาวนานวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหเงินพิเศษที่พิจารณาตามอายุงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
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“มีนะคะ...ผูบริหารจะใสซองไวใหอยูที่โรงเรียนเคาพิจารณาเอง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการจ'า ยค' าตอบแทนและการใหรางวัล คนเก' งไวหลายประเด็ นดวยกั น
วิ ธี การปฏิ บั ติ ที่ โ รงเรี ย นตองการก็ คือ การจ' า ยค' า ตอบแทนและการใหรางวั ล คนเก' ง และวิ ธี การ
ปฏิบัติที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหน'วยงานตนสังกัดใหสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการของครู
โรงเรียนเอกชนใหเท'าเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกค'ารักษาพยาบาล และเงินวิทยฐานะ ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“มันเป*นขวัญกําลังใจอยางมากเลยในเรื่องของการจายคาตอบแทน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน C1)
“คาวิทยฐานะเทียบกับรัฐบาล” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“สวัสดิการอะไรที่เคาใหกับครูภาครัฐก็ควรจะสงใหครูเอกชนพรอมกันไปดวย ไมวารัฐไดอยางเดียว
เอกชนรอไปกอนอะไรอยางนี้คะ ที่ผานมาก็จะเป*นอยางนี้ตลอด” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“สวนของ สช.จริงๆ เคาก็รับมาอีกทีไปคาดหวังอะไรไมไดในเรื่องที่วาจะเพิ่มเงินเดือน เพิ่มอะไรใหกับ
ครูอะไรทั้งหลายแหล แตมันนานมาก...แถลงมาตลอดเขาประชุมที่ไรก็เจอเรื่องนี้ แตถามวาลงสูครูเอกชนจริงๆ นาน
มาก มันยังติดตรงโนนมันยังติดตรงนี้อะไรอยางนี้ และมันก็ไมมีความชัดเจนอะไรใหกับพวกครูวาเออ...มันเป*นเพราะ
อะไร จริงๆ โรงเรียนเอกชนจะปรับไดไง ใหปรับแลวรัฐไมมาอุดหนุน ใชถาใหสวนของโรงเรียนตองมาสนับสนุนตรงนี้
มั น ก็ ไ มไดหรอก แตที่ นี่ ยั ง ดี น ะคะ ที่ นี่ ยั ง พยายามเออ...ตรงสวนรั ฐ ออกใหโรงเรี ย นตองสมทบเขาไปเทาไหร
คือโรงเรียนนี้ยังให....ใหเต็มที่ไมเหมือนกับโรงเรียนอื่นนะ เคาใหแครัฐใหมาแคไหนก็ใหมาแคนั้น คือถารัฐใหในสวน
งานสถานศึกษาของรัฐเทาไหรก็ควรจะใหเอกชนเทานั้น ถาถามถึงความเป*นครูเหมือนกัน ถาถามวาความเป*นครู
โรงเรียนเอกชนกับของ...เด็กเราคัดกรองไมได...ใช...ใชเราตองทําน้ําเสียใหเป*นน้ําดี” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน C1)
“บางที่มีแตนโยบายแตไมไดลงปฏิบัติจริง อยางไอผูเชี่ยวชาญผูชํานาญการ... มีมาเป*นสิบปDแลว...แตยัง
ไมปฏิบัติ คือถามวาไมเหมือนกับรัฐบาล...ครูสรางผลงานเรามีผลงานวิจัยอะไรไดปุYบสิ่งที่เคาสะทอนกับมาคือไดเงิน
เพิ่มขึ้นอะไรพวกนี้...แตในสวนของโรงเรียนเอกชนมันไมมีอะไรไง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ภาระงานเหมือนกันตองทําเหมือนกันเพราะเราตองพัฒนาเด็ก...ผลงานทุกอยางก็คือทําเหมือนกัน”
(ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ นักเรียนประเมินครู
หัวหนาประเมินครู ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
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“ที่นี่การประเมินก็อยูที่หัวหนานะคะ นักเรียนประเมินครู หัวหนาประเมินครู แต....” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการมอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาคนเก'งถึงแนวทางในการแกไขขอบกพร'อง
ที่ไดรับทราบจากผลการประเมิน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตรงนี้มีคะ ...มีคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ผมวาในระบบปจจุบันนี้มันก็เอื้อๆ ใหเราอยูรวมกันได ไมมี...ไมมีการแบบฆากันเอง เพราะเราอยูกัน
เป*นครอบครัว ถาใครผิดตรงไหนเราก็ติเราก็ใหแกไขตรงนี้ๆ” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'งอย'างโปร'งใส เปBนธรรมและเปBนที่ยอมรับวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ แบบประเมินที่ใชวัดมีตัวแทนครูและผูบริหารมาร'วมกันพัฒนาจนสามารถวัดไดชัดเจน
และชี้แจงระบบและเกณฑ%การประเมินใหครูทราบล'วงหนา ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“คือตัวการประเมินนะ...เป*นธรรมนะครับ เพียงแตวาไมไดชี้แจงใหรับทราบเทาไหรนั่นคือเมื่อกอน
นะครั บ แตพอมาปDนี้มี การออกแบบฟอร?มมาใหครูไดเห็นวาการประเมินเป*นยางนี้น ะ” (ครูค นเกงโรงเรีย น
อาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ในสวนของผูบริหารก็คือวาพยายามจัดรูปแบบของการประเมินใหกระจายและทั่วถึง ที่ผานมาก็คง
ทราบวามันมีปญหาอะไร ปDที่แลวหลังจากประเมินแลวก็ใหลูกนองไดมารับทราบวาผลการประเมินแลวเป*นอยางไร
ใหหัวหนาดูใหลูกนองดู...ดูผลนะคะ พอมาปDนี้ก็พยายามรางรูปแบบใหมขึ้นมานะคะเพื่อใหโคฟเวอร?ในสวนงาน
ทั้งหมดและก็ทุกคนที่ดูแล ที่อาจารย?เคาเกี่ยวของเนี่ย...มีสวนจะไดรับการประเมินอาจารย?คนนั้นดวย อยางเชน
งานปกครองมีสวนไดประเมินอาจารย?ผูนั้นดวย งานวิชาการมีสวนไดประเมินอาจารย?ผูนั้นดวยบุคคลประเมินดวย
ทุกสวนงานจะไดรับการประเมินทั้งหมด แลวแบบประเมินอันนี้มันใหทุกหนวยงานไดดูหัวหนาแผนกไดดู สงออกไป
ใหครูไดดูไดเห็นโอเคไหม...จะมีการปรับอะไรยังไงหรือปMาว...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็บ ขอมูล เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ%พบว'า โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนC
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติง านคนเก'งไวหลายประเด็น ดวยกัน วิธีการ
ปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ ใหครูประเมินหัวหนา และหลังจากประเมินในภาพรวมแลวตองมีการ
ประชุมหารือกันเพื่อหาทางแกไขขอบกพร'องที่พบร'วมกัน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“แตครูประเมินหัวหนาเนี่ย...ยังไมมีรูสึกตรงนี้มันก็นาจะมีในสวนที่...เปGดใจใหบาง” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน C1)
“เราควรมีการพัฒนาวาผลการประเมินควรจะประชุมกัน คือมีผลยอนหลังมีแบบมาแบบนี้ทุกแผนก
ก็ทําแบบนี้ ตอนนี้คือในภาพรวมคือเราพึงพอใจของเราอยู” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
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6. การธํารงรักษาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนC)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนC
มี หลั กเกณฑ% การเลื่ อนตํ าแหน' ง การโอนยายและการหมุ นเวี ยนงานอย' างชั ดเจน วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ข อง
โรงเรียนก็คือ หัวหนาแผนกจะหมุนเวียนทุก 4 ปd ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ในสวนงานของการหมุนเวียนตําแหนง...จริงๆ แลวมีกําหนดแตไมปฏิบัติอยางผูชวยคนละสองปD
หัวหนาแผนกสี่ ปDแ ตพอปฏิ บัติจ ริง ๆ ก็สวนใหญจะอยูถาวร...ตามอายุก ารทํางานมากกวา” (ผูบริ หารโรงเรีย น
อาชีวศึกษาเอกชน C1)
“เคยมีแลวก็ปฏิบัติเป*นประจําแลวก็หายไป” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งมีส'วนร'วมในการกําหนดเปhาหมายและตัดสินใจในงานของหน'วยงานตาม
ความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เมื่อมีการกําหนดเปhาหมายต'างๆ จะตองมีการประชุม
ปรึกษาหารือ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ก็มีนะ...เพิ่งมาปDนี้คือฝMายบริหารจะวางแผนกันกอนวามีเปCาหมายอยางไร แลวใหครูมาชวยกันดู
วาจะดําเนินการอยางไร” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
มีผูบริหารระดับสูงที่สามารรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเปBนอย'างดีวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
ประชุมบุคลากรในแต'ละระดับ ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ในสวนใหญก็ จะมี คื อมั นจะมี ในสวนของกรรมการ การบริห ารที่ นี่มั นก็ จะเขาที่ป ระชุม กระตุ น
ใหผูบริ หารรั บทราบอีกที วาเรื่ องนี้ยั งไมไดรับการพัฒนา ที่บ อกไวแลวยั งไมไดลงถึง การปฏิบัติจ ริง” (ผู บริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“ผูบริหารจะลงมาคุยภาคเรียนละหนึ่งครั้งจะแถลงปGดสรุป” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
“เพราะวาการประชุมของเราแตละครั้งมันก็จะมีอาจารย?ระดับแผนกประชุม เสนอขึ้นใหหัวหนาแผนก
แลวหัวหนาแผนกก็จะประชุมระดับภาคตอ แลวจึงประชุมในระดับผูบริหารเพราะวามันเป*นการรับฟงจากลางขึ้นบน
อยูแลว” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนC
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการธํารงรักษาคนเก'งไวหลายประเด็นดวยกัน วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียน
ตองการก็คือ การจ'ายค'าตอบแทนและการใหรางวัลคนเก'ง ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ก็คงเป*นเรื่องของสวัสดิการ ขวัญกําลังใจ” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน C1)
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โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD
สภาพพื้นฐานการบริหารจัดการคนเก$ง
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไม' มี ร ะบบหรื อ รู ป แบบการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง อย' า งเปB น รู ป ธรรม โดยโรงเรี ย นจะปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการของทางโรงเรียนที่ใชมาอย'างยาวนานและเชื่อว'าสามารถคัดสรรคนเก'งและบริหารจัดการ
คนเก'งไดวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคนเก'งจากผลการปฏิบัติงานที่ไดจากการประเมิน
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ที่นี่มีแตฝMายทรัพยากรบุคคลนะคะ...แตยังไมไดจัดในรูปของการบริหารคนเกง” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D1)
“มันจะบอกวาเป*นรูปแบบไหม จริงๆ มันก็มีแบบการประเมินของโรงเรียนอยูทุกปDทําปDละสองครั้งที่นี้
ในการประเมินนั้นเนี่ย...ถามวามันเอามาใชรอยเปอร?เซ็นต?ไหมมันก็ไมใช” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ไมมีรูปแบบแตเป*นรูปประธรรม...ชัดเจน แตในภาพรวมของเราที่จะออกมาเป*นคนเกง...ภาพรวมของ
เราดานๆ ดานการพัฒนาตนเอง” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ประสบปW ญ หาและอุ ปสรรคในการบริ หารจั ดการคนเก' งไดแก' การลาออกของกลุ' มคนเก' ง ดั งที่ ใ ห
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“...ไมรูวามันจะเป*นปญหาหรือปMาวเพราะวาตัวอาจารย?ที่จบมาใหมๆ ยังไมมีประสบการณ?เทาไหร
ก็จะเป*นทางตอทางผานก็มาอยูแปYบๆ...ภาคเรียนหนึงก็จะออกไปสวนใหญแลวก็จะอยูในภาควิชาภาษาอังกฤษ
วิ ช าพื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร? วิ ท ยาศาสตร? อ ะไรเงี้ ย คะ...จะแว็ บ ๆ...แตก็ ไ มเป* น อุ ป สรรคใดๆ เพราะวามี อ าจารย?
มาสมัครกันเยอะอยูเราก็มีรายชื่อเอาไวอยู” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ก็มีบาง...แตนอย วาทําไมฉันถึง...ฉันถึงไมได มีบางแตถามวาเยอะไหม...ไมเยอะไมถึงหาเปอร?เซ็นต?
ไมเยอะนะนิดเดียว เพราะวาครูแปดสิบคนจะมีอยูคนหรือสองคนเทานั้นที่ นอกนั้นก็...ไมเป*นไร” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ใหมๆ มันก็มีป ญหานะเพราะวาเราจะประเมิน คือ...ถาเมื่อกอนนะเราจะประเมิน คนดีเราไมได
ประเมินคนเกง คือเมื่อกอน...แตเดียวนี้คนดีก็ไมไดหมายถึงคนเกงคนมีคุณภาพ แตแบบประเมินแบบใหมที่เราใชกัน
นี่นะคะ...เราประเมินทั้งที่เป*นคนดีดวยคนเกงคนที่มีคุณภาพดวยอันนี้นาจะไดคนเกงที่สําเร็จรูป...” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)

1. การระบุคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไม'มีการระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ตองการก'อนนําไปใชเปBนเกณฑ%อย'างเปBนรูปธรรม โดยโรงเรียนจะ

232

ระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่พึงประสงค%จากภายในองค%กรวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน จรรยาบรรณครู บุคลิกภาพ และความสามารถครองใจเด็ก ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“คือเราไมไดทําแบบ...เพราะการประเมินคนเกงจะประเมินดวยผลงานประจําปD...ถาพิจารณาคนเกง
ตางหาก” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ไมมีอะคะ...เรา...เราไมมี สวนใหญแลวอยางที่บอกจะดูจากผลงานนะคะ...ประสบการณ?จะเป*นตัวบอก
และผลงานที่ผานมาที่อยูนานเราก็จะเรียนรูซึ่งกันและกันนะคะ แลวเราก็จะรูเลยวาใครเกง” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D2)
“เราก็ดูเรื่องจรรยาบรรณครูอะคะ...บุคลิกอะไรพวกนี้คะ” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)
“คือคุณสมบัติของครูคือตองครองใจเด็กใหไดสําหรับเอกชนเน[าะ...ถาเด็กเขามาสี่สิบหาคนตอหอง
พอจบปDสามก็ยังเหลือสี่สิบหาคนตอหองนี่ถือวาสุดยอด...นี่ถือวาเคาครองใจเด็กได สําหรับเอกชนนะจ[ะ... (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD จะระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่พึงประสงค%จากภายนอกองค%กรวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณาทัศนคติที่มีต'อวิชาชีพ บุคลิกภาพ และความสามารถพิเศษ ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“เมื่อกอนเรามองนะคะเมื่อสมัยกอนนะคะเราคัดคนถามาอยูกับเรานะคะ... ตองไดสามเกตเฉลี่ย
สะสมสามขึ้ น แตในความที่ไ ดสามมาแลวมาเห็น เลยวา เอ[ ะ...คุ ณ เกงเรี ย นเกงแตคุ ณ สอนไมไดเรื่ อ ง คุ ณ ไมมี
มนุษย?สัมพันธ?คุณไมมีทัศนคติที่ดีตออาชีพ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา D2)
“แลวก็ดูจากบุคลิกภาพในการสัมภาษณ?เพิ่มเติม” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)
“ก็ตองดูเพิ่มในเรื่องความสามารถพิเศษ ภาษาที่ใช คอมพิวเตอร?เทคโนโลยี กิจกรรมที่คุณสามารถ
ที่จะมาแบบ...เพราะกิจกรรมมันจะมีตัวซับพรอด ไมใชสอนเกงอยางเดียวสอนเกงแตคุณไมทํากิจกรรมเลย เราก็จะดู
กิจกรรมที่เคยผานเวลาเรียนเคยทํากิจกรรมอะไรไหม เป*นกรรมการอะไรไหม เป*นกรรมการนักเรียนนักศึกษา
เป*นคนที่เป*นหัวหนาเรามองวาเคามีภาวะผูนํา เพราะวาคนที่ไมเคยทํากิจกรรมเลยเราก็ไมเอา” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษา D2)

โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD จะระบุคุณสมบัติของคนเก'งที่ไม'พึงประสงค%วิธีการปฏิบัติ
ของโรงเรียนก็คือ พิจารณาคุณภาพการสอน และปWญหาทางดานพฤติกรรม เช'น ความอ'อนนอมถ'อมตน
การเงินกับนักเรียน และชูสาว ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“คือเรื่องอาวุโสคือเรื่องซีเนียริตี้ คือเรื่องของความเคารพ...ใช...ใชที่นี่จะถือมาก ถาเขาไมนพนอบ
จะแพภัยตัวเองจะตองลาออกแหละ...แมวาจะมีความคิดที่ตางกันแตก็มีความเคารพนพนอบเราก็ยอมรับความคิด
ของเคาเราก็จะไมวาอะไร แตไมใชที่แข็งกระดาง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
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“คุณสมบัติของครูที่นี่...ที่โรงเรียนไมรับเลยนะครับคือครูที่มีปญหาเรื่องการเงินกับนักเรียน...ครับ
คือผมไมยอมเด็ดขาดเลยแลวก็เรื่องชูสาวแลวก็คุณภาพการสอนครับ ถาสอนไมไดก็เชิญ...ก็เชิญออก” (ครูคนเกง
โรงเรียนอาชีวศึกษา D1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการระบุคุณสมบัติคนเก'งใหสอดคลองกับเปhาหมายแต'ละปd ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีก็เปลี่ยนไปแตละปDนั้นแหละ ตอนนี้วิสัยทัศน?ของเราก็คือเรื่องของอาเซียน...เรื่องของภาษาจีนอะไร
อยางนี้ ใครพูดได ไฮเทคโนโลยี ภาษาที่สามอะไรพวกนี้ แลวก็เป*นคนที่มีบุคลิกภาพที่จะมีมนุษย?สัมพันธ?ไปติดตอใคร
อะไรยังไง เรา...เราก็อยากไดคนใหมๆ มีบุคลิกภาพที่ประเภทสงไปอยูกับใครก็ไดไมโดยไลกลับ...” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D2)
“ในตัวนี้ถากําหนดเปCาหมายลงไปแลวเนี่ย...ตัวบุคลากรที่...ที่...เราคบกันมานานเราจะรูวาคุณสมบัติ
ของเคาเนี่ยมีอะไรบาง...เราก็หยิบ คือคนเกงอาจจะเกงในกิจกรรมนี้...แตไมเกงกิจกรรมโนน...และคนไมเกงกิจกรรม
โนน...จะเกงกิจกรรมนี้ เราก็จะจัดกลุมบุคคลเหลาเนี้ยเคามาทํางานใหเรา...เลือกตามการอาสาคะ...ใชเลือกคนใน
นี่แหละ...เรามีความคิดวาคนเราเนี่ยไมเหมือนกันมีพื้นฐานความรูอาจจะเทากันปริญญาตรีเทากัน ปริญญาโทเทากัน
แตประสบการณ?ที่เคามีมันไมเทาเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย...การทํางานใดๆ ก็แลวแตเราจะตองจัดกลุมผูที่เคยมี
ประสบการณ?มากอนเนี่ย....ใหเขากับงานนั้นๆ ใหได...มันจะเกงที่ละดานไง...แตเราตองมอง...ตองมองใหแตกนะ...วา
คนนี้เกงอะไรไมเกงอะไร มองไมแตกก็จบ...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไม' ไดใชวิ ธี การสรรหาและคั ดเลื อกคนเก' งโดยการเผยแพร' ประชาสั มพั นธ% (Road Show) ไปตาม
มหาวิทยาลัยกลุ'มเปhาหมายวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เปDดรับสมัครผ'านทางเว็บไซน% ชักชวนจาก
เพื่อนครู และสมาคมศิษย%เก'า ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ไมมีนะ...เราใสในเว็บไซต? และใชวิธีแบบเครือญาติ เพื่อน...เพื่อนชวนเพื่อนในการชักชวน” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษา D2)
“เราก็มีสมาคมศิษย?เกา เราก็ประชาสัมพันธ?” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการสรรหาและคัดเลือกคนเก'งเปDดรับผูกําลังสําเร็จการศึกษาใหเขามาทดลองปฏิบัติงานจริงวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ ใหทดลองงานอย'างนอยสามเดือนหรือหนึ่งภาคเรียน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ทดลองงานสามเดื อ นหรื อ หนึ่ งภาคเรี ย น หรื อ ไมก็ มี โ ซลองคื อ ระยะเวลาทดลองงานเพราะวา
พฤติกรรมที่เราอยากเห็นมันยังไมปรากฏ หรือปรากฏแลวแตมันยังไมดีก็ใหโอกาสตอเวลาออกไปอีกสวนหนึ่ง
วิธีนี้หรอ...โอเคก็ยังไมไดถาเพื่ออยากไดคนเกงจริงๆนะ ยังไมได มันไดคนที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับงานเทานั้น
แตจะใหเป*น Talent ก็คงไมได เดี๋ยวเรามาพัฒนา...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
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“คะตอนมาที่เคามาอยูกับเราในชวงทดลองงานเนี่ยคะ...เราก็จะใหกัลยาณมิตรนะใหเพื่อน ใหรุนพี่เนี่ย
เป*นพี่เลี้ยง ไมปลอยเคาใหวังเวงคะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไม'ไดใชวิธี การคัด เลื อกคนเก'งโดยการใชแบบทดสอบที่ห ลากหลาย (เช' น แบบทดสอบทัศนคติ
บุคลิกภาพ และทดสอบความรูความสามารถตามตําแหน'ง) วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ พิจารณา
พฤติกรรมและทักษะวิชาชีพที่แสดงออกมาระหว'างการทดลองงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ไมจําเป*นตองใช...เพราะเราสัมภาษณ?เคาแลวเรามีแบบสัมภาษณ?อยู เราสัมภาษณ?เคาเรียบรอยไป
แลว” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)
“ตอนเขามามีแบบทดสอบนะ...มีแบบทดสอบทัศนคติมีแบบทดสอบตรงนั้น ก็ดูนิดหนอยวาเคาจิตใจ
เป*นยังไงบางนั้นก็คือดานแรก แตดานที่จะกรุ[ปคนเกงนะ...ไมมีแบบทดสอบดูจากผลงานเชิงประจักษ?” (ผูบริหาร
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)

3. การพัฒนาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ที่มีการส'งเสริมและมอบทุนการศึกษาใหคนเก'งไดศึกษาต'อในระดับที่สูงขึ้นวิธีการปฏิบัติของโรงเรียน
ก็คือ ใหทุนกับครูคนเก'งที่ทุ'มเทใหกับงาน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีคะ...ผูสนับสนุนการสอนก็มีการใหทุนเคาไปพัฒนาตนเองใหไปเรียน ป.บัณฑิตใหทางเราจัดกลุม
ผูสนับสนุนการสอนที่อยากจะพัฒนาตนเองไปเป*นครูผูสอน แลวจัดอบรมโดยเรียนเชิญทานอาจารย?จาก มสธ.
คณะศึกษาศาสตร?เขามาสอน ป.บัณฑิตที่นี่...แลวเคาก็สามารถที่จะสอบเรียนรูดวยตนเองแลวก็ผาน ป.บัณฑิต
ไดวุ ฒิ บั ต รมาแลวก็ มี ก ารสอบสอน คื อ มั น จะเป* น ความกาวหนาของเคาจากผู สนั บ สนุ น การสอนบางคนก็ ไ ด
เป*นครูที่ดีมาก เป*นครูแสนดีดวยนะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“อiอ...มีทางฝMายทรัพย?เคาก็จะมีของเคานะ สมมุติวาเคา...เคาสอนคอมพิวเตอร?อะไรอยางนี้นะ...แลว
อะไรที่มันมาใหมๆ เคาก็จะสงไปมีทุนให เรียนโทหาสิบเปอร?เซ็นต?” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต'างประเทศตามความเหมาะสม ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“โหเยอะมาก...เราก็ อ ยากไปดู ข องรั ฐ บาลเพราะเอกชนเราก็ ว าใกลๆ กั น ทั้ ง นั้ น แหละหรื อ
ไมก็อุดมศึกษาเลยที่เคามีระบบดีกวาเรา” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา D2)
“ในประเทศมีครับแตตางประเทศไมมี...แตตางประเทศจะเป*นของเจานายพาไปเองเป*นบุคคลไป
ตางประเทศเจานายคัดเลือกเองครับเป*นบอร?ด...บอร?ดคัดเลือก ครับบอร?ดจะคัดเลือกไปแตถาเป*นภายในประเทศ
คุณจะประสงค?จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมมีงบประมาณครับ...ใหตลอดครับแต...แตสวนตัวโรงเรียนเราจะไปดูงาน
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ขางนอกชวงนี้นอยลงเพราะเราก็ไปดูมาซะจนและชวงนี้ก็กลับกัน...เราปลอยใหเคาเขามาดูบาง...เพราะเราก็พัฒนา
เขามาถึงระดับบน...” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)
“เรียกวาเคาๆ มีโอกาส ที่นี่มีการอบรมสัมมนาเยอะมาก ไมปGดกั้น” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการจัดระบบเพื่อนคู'คิด (Buddy) ที่เปBนคนเก'งไวเพื่อช'วยเหลือดูแลกันทั้งเรื่องงานและเรื่องส'วนตัว
ทั้งแบบหนึ่งต'อหนึ่ง และแบบกลุ'มโดยจะดูแลช'วยเหลือกันตลอดไป ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีนะ...ระบบบัดดี้ ยกตัวอยางก็คือในเรื่องที่เคาจะไมเขาใจก็ดี จะทําไมเป*นก็ดีในเรื่องของการทํา
แผนการเรียนรู ก็จะมีอาจารย?ประมาณสิบเอ็ดทานที่ดีเลย?ไมรูสาเหตุอะไร ก็จะเรียกมาสิบเอ็ดคนแลวก็จะจัดกลุม
เคาวาเคาติดอะไรยังไง แลวก็จะมีคนที่เกงๆเขามาเป*นบัดดี้ให หรือไมก็ผูบริหารที่วางๆ อยูก็จะเขามาชวย ก็จะเป*น
อยางนี้ตลอดไมวาจะเป*นแผนการเรียนรู เรื่องงานวิจัยของชั้นเรียน งานวิจัยของการศึกษาอะไรเงี้ยคะ เราก็จะใช
ระบบโคดชิ่งมากกวาที่จะเป*นบัดดี้” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)

4. การจ$ายค$าตอบแทนและใหรางวัลคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไม'มีการใหสวัสดิการคนเก'งครอบคลุมไปถึงครอบครัว ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ถาเป*นตัวของโรงเรียนเอง...ยังไมมี...ยังไมถึง หลวงยังไมใหเลยโรงเรียนจะใหไดไง ไมไดตองการจาก
โรงเรียนนะ...เพราะผมรูวาโรงเรียนเคาใหไมไดสําหรับครอบครัวนะ แต...” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“สวัสดิการของโรงเรียนไมมีนะคะ มีแคเล็กๆ นอยๆ ใหเสื้อผาใหชุดอะไรมากกวา” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไม'มีการใหสิทธิคนเก'งเขาร'วมเปBนผูถือหุนแต'ก็มีแนวคิด ซึ่งแนวคิดนี้เปBนที่ดึงดูดความสนใจของคนเก'ง
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
"ไมมี....แตเคยคุยไวเหมือนกันวาเราวาถาเราสรางหอพักตรงนี้ใหทุกคนมามีสวนรวมในการลงทุน
มาลงทุนรวมกันไหมแลวรายไดจากหอพักนี้ก็กระจายกัน มี...มีแนวความคิดเหมือนกัน” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ใหสวนแบงหุน...ไมมีนะครับ ที่นี่จะใหเป*นรางวัลมากกวา ครับไดเป*นรางวัลครับ นาจะดีขึ้นเพราะ
มันไดความรูสึกของความเป*นเจาของ ถาเสียงสวนใหญใครๆ ก็อยากไดแตวาเจานายเคาคงใหไมได เจานายเคาคง
ยากเพราะวาทุกวันนี้....” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการจ'ายเงินพิเศษนอกเหนือจากเงินสะสมใหกับคนเก'งที่ทํางานกับองค%กรมาอย'างยาวนานวิธีการ
ปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เงินเดือนสุดทายสิบเดือน ใหเข็มเพชรพลอย และต'ออายุเกษียณ ดังที่ให
สัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตอนนี้ที่เราใหก็จะมีสวัสดิการครูนานปDนอกเหนือเงินสะสมที่ได” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา D2)
“มีคะ...มีใหเพชรใหพลอยอยูสามสิบปDจะไดสรอยคอเพชรคําวา....อะไรอยางนี้ แลวผูชายจะไดเข็มกลัด
เพชร แลวก็มีเข็มเพชร เข็มเงิน เข็มทอง แลวก็ตองรับกับพระองค?โสมฯ ดวย สิบปD สิบหาปD ยี่สิบปDแลวก็สามสิบปD”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“เออ...ตรงนี้ มี ค รั บ เคาเรี ย กเงิ น ครู น านนะ มี ส วั ส ดิ ก ารตรงนี้ ใ หกอน เงิ น เดื อ นสุ ด ทายสิ บ เดื อ น
บวกกับอะไรซักอยางจําไมไดแตมีสองสวนดวยกัน และเพิ่มลาสุดนี่ก็คือตออายุเกษียณขึ้นอีกหาปD ใหสอนนะ....ให
สอนตามแตถาคนไหนศักยภาพไมไหวหกสิบขึ้นไปก็โอเค ถาคุณไหวก็ใหสอน” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการจ'า ยค' าตอบแทนและการใหรางวัล คนเก' งไวหลายประเด็ นดวยกั น
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการใหรัฐและหน'วยงานตนสังกัดใหสนับสนุนก็คือ รัฐควรจัดสรรสวัสดิการ
ของครูโรงเรียนเอกชนใหเท'าเทียมกับครูรัฐบาล สิทธิการเบิกค'ารักษาพยาบาล และเงินวิทยฐานะ
ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ตองการจากโรงเรียนนะ...เพราะผมรูวาโรงเรียนเคาใหไมไดสําหรับครอบครัวนะ แตสําหรับรัฐ...ใหได
สวัสดิการจากรัฐมากกวานาจะมาในรูปแบบนโยบายสนับสนุนสวัสดิการ” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“เมื่อกอน สช. ให...ใหลงไปถึงครอบครัวนะเดียวนี้ไมได ไดปDละแสน สช.ใหถึงพอแมเลยลูกเรียน
เบิกได แตพอมี 15 ปDเรียนฟรีแลวเคาก็จะไมใหแลว ไดแคตัวเอง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)

5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานครูแบบ 360 องศา วิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ นักเรียนประเมินครู
ครูประเมินครู หัวหนาประเมินครู และผูบริหารพิจารณา ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มีคะ...คนเกงประเมินยังไงมันก็เกงจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงก็เกง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา D2)
“คะ...360 แนนอนนักเรียนเคาก็ประเมินดวย... ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ที่นี่มีการประเมินมีนักเรียนประเมินครู มีครูประเมินครู มีผูบริหารประเมินครู” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D1)
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จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการมอบหมายใหหัวหนางานแนะนําและใหคําปรึกษาคนเก'งถึงแนวทางในการแกไขขอบกพร'องที่
ไดรับทราบจากผลการประเมิน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ก็แนะนําเคา...สวนมากคนที่เป*นหัวหนางานแหละตองแนะนําเคา วาเคาออนตรงไหนบาง ใหเคาไป
พั ฒ นาตรงไหนบาง...ตอนแรกก็ มี ...ตอนแรกก็ มี แ อนตี้ น ะ แอนตี้ ห มายถึ ง วาตอนแรกเราไมไดใหเคาดู ไ ง...
ไมไดใหเคาดูผ ลประเมินเพียงแตบอกเคาวาไดขั้นไหนๆ แตพอหลังๆ ใหเคามาหาหัวหนางาน แลวหัวหนางาน
จะใหดูผลประเมินของทุกฝMายของเคา...ใหเคาดูและใหเคาชี้แจงวาไมยอมรับในจุดไหนๆ พอหลังๆ ที่เราทําเป*นลูทีน
ตอนนี้ทุกคนยอมรับหมดแลว” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“มีคะมี...มีเคาใหหัวหนางานเป*นคนพูดเองวาทําไมคุณไดขึ้นเงินเดือนทําไมไมขึ้นและก็ใหรีบแกไขดวน
เพราะเคาก็มีสิทธิที่จะรองเรียนนะวาประเมินทําไมเป*นแบบนี้นะ แตเพราะฉะนั้นแบบประเมินมันเป*นรูปธรรม
ไมมีใครรังแก” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา D2)
“ตรงนี้ตองเซ็นต?ครับ...ตองเซ็นต?รับรู คือใหหัวหนางานไปคุยกันวาผลลัพธ?ของการประเมินเป*นยังไง
คุณจะตองแกไขปรับปรุงอะไรเพิ่มเติม คือตรงนี้ใหหัวหนาไปชี้แนะ...ความเป*นครูก็เอื้อๆ กันอยูตรงนี้ก็ไมไดหักหาญ
อะไร” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'งอย'างโปร'งใส เปBนธรรมและเปBนที่ยอมรับวิธีการปฏิบัติของ
โรงเรียนก็คือ แบบประเมินที่ใชวัดมีตัวแทนครูและผูบริหารมาร'วมกันพัฒนาจนสามารถวัดไดชัดเจน
และมีการชี้แจงระบบการประเมินใหครูทราบล'วงหนา ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“คือตัวแบบ...แบบประเมินเราใชการมีสวนรวมของตัวแทนครูตัวแทนผูบริหารมาคุยกันในเรื่องของ
การพัฒนาแบบประเมินตลอดเวลา คือ...คือ...มันนิ่งไมไดเน[าะ มันจะมีชองที่เป*นจุดออนอยูทุกๆ ปDก็เลยตองพัฒนา”
(ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“โปรงใส ยอมรับไดใช...มันก็พัฒนามาเรื่อยๆ นะคะเมื่อกอนนี้เราๆ ไมไดดู...เราไมไดประเมินดูผลงาน
ที่ชัดเจน เราประเมินเคาเรียกวาการประเมินยกโหลความไมเป*นธรรมจึงเกิด เมื่อกอนนี้...แตอันใหมเนี่ย...มันดูที่ๆ
ผลงานเพราะฉะนั้น KPI มันชัดเจน มันโปรงใสฉะนั้นมันเถียงไมได เพราะอยางตรงที่กําหนดตรงนี้ขึ้นมา...เคาก็มีใหดู
ใหเห็นไงคะวาที่คุณไมผานเพราะมันยังงี้ๆ ซึ่งเมื่อกอนมันไมมีไอตัวผลงานไงคะ มีแตไอตัวคอมเมอร?เจนซี่ แตผลงาน
ที่เป*นรูปธรรมมันไมมี แตตอนนี้มันเป*นรูปธรรมแลวไง...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)
“โปรงใสเป*นธรรมไหม...โปรงใสเป*นธรรมไหม...ถาถามวารอยเปอร?เซ็นต?ไหมมันไมรอย อะนะ....ใหสัก
แปดสิบหาเปอร?เซ็นต?นะ...พอใจนะ คือตราบใดที่คนยังบนอยูก็ยังเชื่อวายังไมเป*นที่ยอมรับ...เพราะยังมีเสียงบน
ประเด็นแรกก็อยางที่ผมบอกคือวาตราบใดที่ยังมีกลุมคนที่ไดรับความกรุณาอยูเสียงบนมันยังจะมีตอไป ถาโรงเรียน
เปลี่ยนไปในรูปแบบของการตัดสินแบบบริษัทฯเต็มรูปแบบเนี่ย...ผมคิดวาการยอมรับมันคงมากขึ้น เพราะตอนนี้ผล
มันไมไดไปประเมินกับคนที่ดี ผลมันกับไปประเมินที่ไดไมดีแลวไดโอกาสก็เลยติดประเด็นตรงนี้” (ครูคนเกงโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D1)
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จากการเก็บ ขอมูล เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ%พบว'า โรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนD
อย'า งไดใหขอเสนอแนะแนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติง านคนเก'งไวหลายประเด็น ดวยกัน
วิธีการปฏิบัติที่โรงเรียนตองการก็คือ ใหผูปกครองมีส'วนร'วมประเมินครู ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“อยากใหผูปกครองเขามามีสวนรวมตรงจุดนี้ดวยเพื่อเคาจะไดเห็นวิธี” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน D1)

6. การธํารงรักษาคนเก$ง (โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนD)
จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการสั ม ภาษณ% พบว' า โรงเรี ยนอาชี วศึ กษาเอกชนD
มีหลักเกณฑ%การเลื่อนตําแหน'ง การโอนยายและการหมุนเวียนงานอย'างชัดเจน ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มี จ[ ะ ...โลเทรดกั น หมดเลยรองผู อํ า นวยการโลเทรดหมดผู ชวยผู อํ า นวยการสนุ ก สนาน...มี ค ะ
คือเคาจะรูงานหมดทุกอยาง เคาจะรูเนเจอร?ของแตละฝMายเป*นยังไง” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“คือมันเป*นนโยบายนะ...ตอนแรกเคาก็เคยมีนะ ...แตมันไมตองเปลี่ยนทุกตําแหนงบางตําแหนงก็
หาคนเพราะไมมีใครอยากจะทํา...ถาคนๆ เดิมทําไดดีใครเคาจะอยากเปลี่ยน แตเดียวนี้เคาใชระบบนี้ระบบตัวตายตัว
แทน ถาถามพี่วาถาพี่ไมอยู...ใครจะทําแทนพี่ได...” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีการเปDดโอกาสใหคนเก'งมีส'วนร'วมในการกําหนดเปhาหมายและตัดสินใจในงานของหน'วยงานตาม
ความเหมาะสมวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ เมื่อมีการกําหนดเปhาหมายต'างๆ จะตองมีการประชุม
ปรึกษาหารือ และผูบริหารก็รับฟWงความคิดเห็น ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“มันจะมีสองประเด็น ประเด็นแรกเราจะใหพวกหัวหนากลุมสาขาวิชาเคาจะมีคณะกรรมการของเคา
อยูซึ่งผูบริหารสวนใหญก็จะลงไปอยูตรงนั้นดวย อีกอันหนึ่งก็คือเราจะเขาไปประชุมรวมกับกลุมสาขาวิชา หมายถึง
ผูบริหาร ฝMายบริหารจะมีหาคนรวมพี่ดวยเป*นหกคนลงไปคุยกับเคา คือเคามีประชุมวันไหนเดือนไหนเคาก็จะบอก
เราก็จะเขาไปประชุมดวย เราไปฟง จริงๆ แลวพี่ตั้งชื่ออะไรนะ “ผูบริหารพบกลุมวิชา”...” (ผูบริหารโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน D1)
“เรามีระบบผูบริหารสันจร ผูบริหารเคาก็จะเดินเขาไปหาเขาไปขอประชุม อยางเดือนนี้อาจารย?...ไป
พบกลุมวิชาภาษาอังกฤษพองวดหนารองอีกคนไปพบแทนหมุนเวียน เวลาคุณใหขอมูลกับเราคนนี้คุณอาจจะยังไม
อยากใหไมสนิท แตกับรองคนใหมคุณอาจจะถูกใจกันแลวมีอะไรๆ ก็เลาหมด แลวรอง...รองเคาก็ไปเลากันเอง
ที่นี่เคาจะเรียกผูบริหารสรรจร...จะสรรจรตั้งแตผูบริหารเบื้องบน” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D2)
“มีบางแตไมทุกครั้ง” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)

จากการเก็ บ ขอมู ล เชิ งคุ ณภาพโดยการสั มภาษณ% พบว' า โรงเรี ย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนD
มีผูบริหารระดับสูงที่สามารถรักษาคําพูดและสัญญาที่ใหไวเปBนอย'างดีวิธีการปฏิบัติของโรงเรียนก็คือ
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ผูบริหารจะใส'ใจติดตามการทํางานของบุคลากรสม่ําเสมอ มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน และมีการ
ชี้แจงเหตุผล ดังที่ใหสัมภาษณ%ไวดังนี้
“ที่นี่จะมีการประชุมบุคลากรกันทุกเดือนอะจ[ะ...จะมีรายงานการประชุมและถาเพื่อตรงไหนที่มันเป*น
ประเด็นที่ ที่เคาเสนอมาแลวเคายังไมไดเคาจะ...จะพูดเลยเพราะมันมีเรื่องสืบเนื่องดวย คณะกรรมการบริหารก็จะดู
วา เอ[ะ...ตรงนี้ยังไมไดเพราะอะไร ตองชี้แจง ณ ตรงนั้น ถาเกิดไมใหก็จะมีเหตุผลวาเพราะอะไร...เพราะเดี๋ยวนี้เคา
รูเทาเรานะ” (ผูบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน D1)
“ก็มีบางคะ...ก็บางที เคาก็บอกวาโอเคเคาไมลืมนะ ถึงเวลาเคาก็บอกเหตุผลวาอยางนี้ๆ นะ...แตมันยัง
ไมไดก็บอกกันตรงๆ นะ เคาก็สื่อสารชัดเจนแตเคาก็เนียนหนอยนะ...ไมไดโกหกแตเคาบอกเหตุผลวาทําไมถึงไมได...
เพราะวาเป*นแบบนี้ๆ นะ เราไมไดมองวาเคาไมรักษาคําพูดนา...แตเคาก็มีทักษะในการที่จะทําใหเราไดเห็นเหตุ
เห็นผล” (ครูคนเกงโรงเรียนอาชีวศึกษา D1)
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ภาคผนวก จ
บทสรุปการประชุมกลุ'ม (Focus group) ผูทรงคุณวุฒิ
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รายงานการประชุมกลุ$ม (Focus group) ผูทรงคุณวุฒิ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการคนเก$งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
ในกรุงเทพมหานคร
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร"ที่ 7 ธันวาคม 2555: เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ หองประชุมชั้น 2 ศูนย"บรรณสารสนเทศทางการศึกษา
อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร" จุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย
----------------------------------------------------1. อาจารย% ดร. บัญชา เกิดมณี

อดีตนายกสมาคมวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน
แห'งประเทศไทย (2547-2550)

2. อาจารย% ดร.ประยูร หรั่งทรัพย%

ผูแทนผูอํานวยการกลุ'มงานโรงเรียน
อาชีวศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการส'งเสริมการศึกษา
เอกชน

3. อาจารย%ทรงชัย เชาวน%ไวพจน%*

ผูแทนผูบริหารโรงเรียนกรุงเทพ
การบัญชี
ผูบริหารโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

4. ผูช'วยศาสตราจารย% ดร. จอมพงศ% มงคลวนิช
5. อาจารย% ยุพิน ทองส'งโสม*

ผูแทนผูบริหารโรงเรียน
สยามบริหารธุรกิจ

6. อาจารย% ดร. เบญจมาภรณ% คุณะรังษี

ผูบริหารโรงเรียนสันติราษฎร%
บริหารธุรกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ผูวิ จั ยไดกล' า วตอนรั บ และแนะนํา ผู เชี่ ย วชาญที่เ ขาร' ว มประชุ ม จากผู วิจั ย ไดนํ าเสนอ
ภาพรวมของงานวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารจั ด การคนเก' ง ของโรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ในกรุ ง เทพมหานคร และจากนั้ น ไดนํ า เสนอความเปB น มาและความสํ า คั ญ ของปW ญ หางานวิ จั ย
วัต ถุป ระสงค%ของการวิ จัย กรอบแนวคิ ด ประโยชน% ที่คาดว'า จะไดรับ และวิธี การดํ าเนิน การวิ จั ย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชในการวิ จั ย และผลการวิ เ คราะห% ข อมู ล ที่ ไ ดจากแบบสอบถามและแบบสั ม ภาษณ%
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และเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวแนวทางการบริหารจัดการ
คนเก'งของโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเห็นพองกันกับประเด็นต'างๆ ที่ผูวิจัยไดนําเสนอ
ซึ่งสามารถสรุป ผลการวิจัย และนํ า เสนอในรูป แบบความเรีย งสรุป แต'ล ะประเด็น 6 ประเด็น
ดังต'อไปนี้นี้
1. การระบุคนเก'ง
2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก'ง
3. การพัฒนาคนเก'ง
4. การจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลคนเก'ง
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'ง
6. การธํารงรักษาคนเก'ง
ขอเสนอแนะและขอสังเกตในการวิจัย
ผู ทรงคุณ วุฒิพิจ ารณาแลวพบว'า ลงความเห็น พองกับ แนวทางในการบริห ารจัด การ
คนเก'งของโรงเรีย นอาชีว ศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอและขอสังเกตเกี่ย วกับ
กลุ'มตัว อย'า งในการสัมภาษณ% กล'า วคือ เปBน โรงเรีย นที่เ ก'า แก'และมีขนาดใหญ'พิเ ศษ ผลกระทบ
ที่จ ะเกิด การต'อตานจากกลุ'มในองค%กร รวมทั้งทัศนคติที่มีต'อกลุ'มคนเก'ง ดังที่ผู ทรงคุณวุฒิไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“จริงถาผมมองนะสังเกตจะพบวาโรงเรียนที่เลือกมาเป*นกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ?จะเป*นโรงเรียน
อาชีวศึกษาขนาดใหญหมดเลย คําตอบเลยออกมาแบบนี้” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
“ก็อาจจะใสไวในขอจํากัดงานวิจัยก็ไดวาโรงเรียนที่เลือกมาเป*นกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ?ก็จะเป*น
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษทั้งหมดเลย และก็อีกอยางก็คือวาที่ผูวิจัยเลือกมาเพราะวาพวกนี้เป*น Best Practice แตละ
แหงก็เป*นที่เกาแกทั้งหมดไมมีที่ไหนต่ํากวา 30 ปD” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“แตวาคราวนี้ก็ไมไดบอกเรื่องของพูนิชเมนท? เพราะวาการบริหารคนเกง...บางทีคนเกงกับคนดีมันก็มี
ขอแตกตางกันเหมือนกัน ไมไดบอกเรื่องพูนิชเมนท?เอาไว แตผมก็ไมแนใจวาพูนิชเมนท?ควรอยูตรงไหน เพราะวา
จริงๆ แลวคนเกงก็อาจจะมีขอจํากัดหลายเรื่อง รวมถึงวาการมีคนเกงกับคนไมเกงอยูดวยกัน มันจะอยูดวยกันได
อยางไร โพโตไลเสชั่ น ตรงนี้ เพราะในหลายงานวิ จั ย พอมั น มี ก ารบริ ห ารจั ด การคนเกงมาแลวมั น จะกระทบ
บุคคลธรรมดาที่ไมไดอยูในกลุม Talent Pool มันก็จะเกิดการตอตานดวย ที่นี้ Talent Pool มันก็จะอยูลําบาก”
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“คือมุมมองของผมก็คือคนเกง...สรางขึ้นมาเยอะๆ ดูแลยากที่สุด คือมุมมองของเคาไปก็ไดอยูก็ไดเป*น
คนที่มีความพรอมคอนขางสูง คนพวกนี้การ Mange คอนขางยากพอควร” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
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“ถาเกิ ดเป* นเจาของเคาจะมองวาทํ าไมคุณ Demand เยอะทํ าไมไมหยุดDemand สักที ”
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 6)
“Active...Active มากจนทําใหผูบริหารเวียนหัวไดเรื่อยๆ” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“ถาไมไดดั่งใจคลิก...โอย...เอาใจยากแลวพวกนี้เป*นผูเชี่ยวชาญทั้งนั้นเลย....อีโกสูงมาก ตองมีวิธีการพูด
กับเคา...แตถามีเยอะเกินไปก็ไมดี บางครั้งเวลาเรามีภัยมาเราตองการคนพวกนี้มากๆ” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 6)
“คือคนเกงสอนดีอยูแลวแตคือสวนหนึ่งจะกลายเป*นคนนอกกรอบ การอยูในโรงเรียนมันตองมีกรอบ
มันทําใหกลายเป*นอีกเยี่ยงอยางหนึ่งในระบบ” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
“ก็คือวาพวกโครงการ New Wave อะไรนี้ปญหาก็คือวาพอไปอยูทํางานจริงๆ แลวมันถูกมั่นไส
โดยผูอื่น สวนใหญก็จะถูกสกัดดาวรุง” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

1. การระบุคนเก$ง ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบว'า ลงความเห็นพองกับแนวทางในการระบุคนเก'ง
ของโรงเรียน โดยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม กล'าวคือ โรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่อง ทักษะทางดาน
วิ ช าชี พ และจะตองแยกเปB น การระบุ จ ากภายในองค% ก รและการระบุ จ ากภายนอกองค% ก ร
ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“การระบุคนเกง ผมวามีลักษณะพิเศษตรงที่วามีการสอนวิชาชีพเป*นหลัก คนเกงที่วานี้นะ...มันอาจจะ
ตองเป*นคนเกงที่มีประสบการณ?ดานวิชาชีพ หรือ Define จากอาชีวะ การระบุดวยการประเมินผลก็อาจจะ
เป*นสวนหนึ่ง รวมทั้งระบุจากคนนอกเขามา” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

2. การสรรหาและคัดเลือกคนเก$ง ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบว'า แนวทางในการสรรหาและ
คัดเลือกคนเก'งภายในองค%กรโรงเรียนควรใหความสําคัญในเรื่อง ผลการปฏิบัติงาน ส'วนการสรรหา
และคั ด เลื อ กคนเก' ง ภายนอกองค% ก รโรงเรี ย นควรใหความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งของการทดลองงาน
ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“คืออาชีวศึกษาเอกชนกวาจะรูตอนเกงเมื่อเคาอยูในองค?กร คือเป*นดาวเดน มันคือกระบวนการพวกนี้
เรายังไมไดไลทํา” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“ตอนนี้ ร ะบบที่ มั น เริ่ ม ตั้ ง แตเขามั น ปวดหั ว เพราะวาเราสรรหาคนเกงในลั ก ษณะของอุ ด มคติ
ของอาชีวศึกษามันไมไดนึกออกไหม คือแตกอนนี้ ผม...ผมวาถาบัญชีก็ตองเป*นพานิชพระนคร คือจะเป*นสูตรเลย
คือพานิชพระนครคุณเอาเคาไปเป*นครูได เพราะวามันเอาเกตมาไมไดเลย เพราะนั้นเราอยากไดครูมาฝJกสอน
พอเห็นเกตดีอะไรตางๆ พอเขามาปPบ...ทําอะไรไมไดเลย” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“คือตอนนี้มันเป*น คอบ. คือสวนหนึ่งไมไดอยากเป*นครูแตอยากไดวุฒิ คือเรียน วศบ. ไมไดคือ
มันเขาอยาก แลวก็พยายามที่จะกลับออกมาแลวก็เปอร?เซ็นต?ที่อยากจะกลับมาเป*นครูก็นอยมาก เพราะอาจจะไปหา
งานอยางอื่นทํา เพราะอยางนี้การสรรหาครูเกงของอาชีวะมันก็เหมือนกับวาบอนทูบีใชเลย...แลวแตวาสนาคือทําบุญ
เมื่อชาติปางกอนถึงไดมาเจอกัน แตวาตรงกรอบอันนี้ก็ถือวาโอเคนะครับมันก็ตรงกับที่เราตองการ” (ผูทรงคุณวุฒิ
ทานที่ 1)
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“คือ ผมขอเลา... วาผมเป*นนักเรียนจบวิทยาลัยครูอาชีวะของเทเวศร?นะ... คือในสมัยกอนวิทยาลัย
ครูเทเวศร?ตางจากเด็กคอบ.เดี๋ยวนี้ที่จบๆ กันคือไมไดวาเคา อยางเด็ก คอบ. มาฝJกสอนเรารูเลยเคาไมใช เคาเรียน
คอบ. แตเคาไมใชครูไมมีความเป*นครูชาง แตในสมัยผมเรียนถูกปลูกฝงทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติตางๆ เรียนสามปDนะครับ
คือพูดงายๆ ผมเรียนชางกลโลหะ ผมวาผมใชทรัพยากรของรัฐเยอะมาก คือฝJกจนเกงคืออันนี้มันเหมือนเป*นการ
สรรหา คื อ ในอดี ต จากรั ฐ วิ ท ยาลั ย ตางๆ คื อ ใครเห็ น ปP บ ...จะขึ้ น ชื่ อ ใครอยากไปเรี ย น ตนๆ อยู ในกรุ ง เทพ
นี่... คือคัดแลวก็เขมขนแลวก็สงออกไป เพราะนั้นพอเขาไปสูกระบวนการของการเรียนการสอนแลวมันไมตองให
โรงเรียนไปย้ําคิดย้ําทํานี่ๆ คือกระบวนการคัด” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“ในสถาบันที่มีการผลิตครูอาชีวะที่มีความมั่นใจไมไดรอยเปอร?เซ็นต?” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

3. การพัฒนาคนเก$ง ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบว'า ลงความเห็นพองกับแนวทางในการพัฒนา
คนเก' ง ของโรงเรี ย น โดยใหขอเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม กล' า วคื อ โรงเรี ย นควรใหความสํ า คั ญในเรื่ อ ง
การฝwกอบรม และใหทุนการศึกษา ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“ตอนนี้ก็คือวากวาเราจะไดคนเกงเราตองใชเวลากับครูคนนี้กับทรัพยากรจํานวนมาก ถามวาปDหนึ่ง
สงไปสัมมนาสงไปอะไรกวาจะขึ้นมาเป*นอะไรคือเป*นแบบมือตนๆ ไดมันไมไดเกิดจากการสรรหาแตมันเกิดจาก
การฝJกอบรมของสถานศึกษามากกวา” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“คืออยางในสถาบันการศึกษานะ รัฐ...เคาตองการคนเกงเคาใหยืมเงินเรียน เรียนถึงปริญญาเอก
หรื อ ใหเรี ย นตอ แลวก็ ล็ อ กตายเรี ย นหนั ง สื อ สี่ ห าปD คื อ เคาก็ เ ริ่ ม ตนเลยลงทุ น เลยคื อ การลงทุ น ให”
(ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)

4. การจ$ายค$าตอบแทนและใหรางวัลคนเก$ง ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลวพบว'า ลงความเห็นพอง
กับแนวทางในการจ'ายค'าตอบแทนและใหรางวัลคนเก'งของโรงเรียน โดยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติ ม
กล' า วคื อ โรงเรีย นอาชี ว ศึ กษาเอกชนมีขอจํ ากั ด 3 ประการ กล' าวคื อ ขอจํ ากั ด ประการที่ ห นึ่ ง
เรื่องงบประมาณ ซึ่งเกิดจากระยะเวลาสิบปdที่ผ'านมาจํานวนนักศึกษาทั้งภาพรวมลดลง และเพดาน
ของการเก็บค'าธรรมเนียมที่ถูกจํากัดโดยเงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน ขอจํากัดประการที่สองปWญหา
การซื้อตัวขององค%กรธุรกิจขนาดใหญ'ที่เขามาจัดการศึกษา และขอจํากัดประการที่สามเรื่องสวัสดิการ
ซึ่ ง แนวทางในการแกปW ญ หา คื อ รั ฐ ควรเขามาสนั บ สนุ น เรื่ อ งงบประมาณในการดู แ ลบุ ค ลากร
และสวัสดิการ โรงเรียนเองก็ตองหาวิธีการที่จะเพิ่มจํานวนนักศึกษาใหมากขึ้น และทําความร'วมมือกับ
สถานประกอบการ ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
“การจายคาตอบแทนและใหรางวัลคนเกงในสภาวะปจจุบัน ...อาชีวศึกษาเอกชนเราไดคนเกงยาก
เพราะวาถามวาอยางที่คนจากบริษัทฯ เคาทํางานไดเงินสามหมื่นใชไหมอันก็ตกไปไมไดอยูแลวประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็ น ที่ ส องก็ คื อ คนที่ เ กงอยู แลว...มั น ก็ ถู ก ผลั ก ออกไปแลวดวยเรื่ อ งคาตอบแทนในขณะที่ ลั ก ษณะ
ที่การจายคาตอบแทนของอาชีวศึกษาเอกชน...มันตึงๆ คือมันไมมี มันไมมีรายไดที่จะไปสรางขวัญกําลังใจหรืออะไร
ตางๆ ใหครูขณะนี้มันถึงไดเกิดปญหาทุกวันนี้ไงครับ” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
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“อันนี้คาตอบแทนจะมาจากไหนในเมื่ออาชีวะก็ตองเรียนตามตรงวาตรงที่เรารับนักศึกษาเคาก็ไมได
มีความร่ํารวยมากมายอะไร แลวก็ในเรื่องของความเป*นอยูอะไรตางๆ ดวยแลวก็ในเรื่องของในสิบปDที่ผานมาจํานวน
นักศึกษาทั้งภาพรวมลดลงหมด...” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“อาชีวะหลักสูตรสวนใหญแลวมันก็จะถูกจํากัดดวยแบบนี้นะครับทุกที่ก็รับเงินอุดหนุน เพราะฉะนั้น
มันมีซีลิ่งของมีเพดานของคาธรรมเนียมคาอะไรใชมะ...ครับ” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“เดี๋ ย วนี้ จ ะมี พ วกคอปเปอร? เ รทใหญๆ มาทํ า เยอะแลวก็ ต อนนี้ ผ มวากระแสการซื้ อ ตั ว ก็ มี ไ มนอย
เหมือนกันซึ่งบางแหงสมมุติ ใหสองเทาหรื อสามเทามัน ก็เขาใจนะวาเคารักเรา แตมันก็ลําบากใจ...ถูกมะผมวา
ตรงคาตอบแทนก็จะเป*นประเด็นๆ ที่สําคัญมาก” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“เพราะวาสวัสดิการตางๆ ไมดีเคาก็ไมรูจะอยูทําไม” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 3)
“คือสวัสดิการคือหลังจากที่เราปฏิรูปการศึกษาเมื่อปD 2542 แลวก็ไดแยกกองทุนออกเป*นนิติบุคคล
พอเป*นนิติบุคคลปุYบการสงหมายถึงวาตัว สช. กับการสงกองทุนมันผูกกันอยูแลวใชมะครับ การหักหกเปอร?เซ็นต?
การโอนเงินกองทุนมันจะผูกกันอยู ในปจจุบันมันแยกกันเด็จขาดแลวนะครับ อาจารย?เวลาจะทําเงินสงกองทุน
กับสง สช. มันคนละเรื่องกันครับ เมื่อไมผูกกันเสร็จปุYบหลายๆ โรงประมาณซักหกรอยกวาโรงนะครับ ในภาพรวมนะ
ครับ ทั้งสามัญทั้งอาชีวะหกรอยกวาโรงที่ไมสงเงินกองทุนสามเปอร?เซ็นต? เมื่อไมสงปุYบดอกเบี้ยมันก็ลดๆ ก็ทําให
กระทบถึงตัวสวัสดิการของครูที่จะไดรับ” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 2)
“มั น ก็ ต องหาชองๆ วาทํ า ยั ง ไงที่ ว ารั ฐ จะสนั บ สนุ น เรื่ อ งคาตอบแทนเขามาสู ระบบโรงเรี ย นเพื่ อ
มาชวยรักษาบุคลากร อันนี้เป*นเรื่องที่นาเป*นหวง” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“ฉะนั้น โรงเรีย นเอกชนมั นมี เปC าอยูอยางเดี ยวก็คื อ ถาเพิ่ ม เด็ กไดถื อวาประสบความสํ าเร็จ ครู ก็ มี
ความมั่นคงมากขึ้นซึ่งมันสวนทางกัน” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 1)
“ก็เห็นดวยนะ ถาสถานประกอบการเอาไอตัวทํางานเป*นLead ผมวาอาชีวะมีทางออกเยอะเพราะวา
ตอนนี้ไปไหนขาดแคลนทั้งนั้นนะครับ ขาดแคลนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เชิงปริมาณเยอะเลย เชิงคุณภาพ
ก็เยอะเหมือนกันผมไปดูตางประเทศที่ๆ เคาเจริญและที่ๆ เคาสามารถจายไฮเพไดคือที่ๆ กฎหมายตางๆ เอื้ออํานวย
รวมถึงสถานศึกษามีความเชื่อมโยงกับสถานประกอบการอยางแทจริงพอจบมาแลวสถานประกอบการรับเขาทํางาน
เลยแลวก็ใหคาตอบแทนที่ดีกับเคา” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
“เพิ่มลูกคาหรือเพิ่มคุณภาพเพื่อใหไดสวนตางที่สูงขึ้น” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)

5. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคนเก$ ง ผู ทรงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาแลวพบว' า ลงความเห็ น พอง
กับแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานคนเก'งของโรงเรียน โดยไม'มีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
6. การธํ า รงรั ก ษาคนเก$ ง ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ พิจ ารณาแลวพบว' า ลงความเห็ น พองกั บ แนวทางในการ
ธํารงรักษาคนเก'งของโรงเรียน โดยใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม กล'าวคือ โรงเรียนควรใหความสําคัญ
ในเรื่องความกาวหนาในอาชีพ ดังที่ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมไวดังนี้
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“การธํ า รงรั ก ษาคนเกง พี่ อ ยากจะใหอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนโฟกั ส ใหมากๆ เพราะวาแตละโรงเรี ย น
การธํารงรักษาคนเกงยังไมคอยคํานึงถึงไง จะคํานึงถึงเมื่อเออคนออกไปแลวเสียดายจัง อะไรอยางนี้ซึ่งยังไมมีตัว
บริหารจัดการ นะ...คะการธํารงรักษา จุดดอยของพวกเราก็คือเราไมคอยไดบอกบุคลากรวาจากตําแหนงนี้สามารถ
เลื่อนเป*นตําแหนงนี้คือความกาวหนา เป*นหัวหนางาน” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 6)
“ครู อ าชี ว ะสวนมาก สวนหนึ่ ง ก็ ส นใจที่ จ ะไปทํ า ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาสวนหนึ่ ง อาจจะเป* น เพราะวา
คาตอบแทนดวยอาจจะโอกาสความกาวหนาดวย ผมวาโอกาสความกาวหนาเป*นสวนที่มีความสําคัญตอนนี้สถาบัน
อาชีวะสวนที่กําลังจะเกิดขึ้นมานะครับเปGดความกาวหนาขึ้นเยอะเปGดไปถึงระดับปริญญาตรีไดแลวก็จะเป*น ผศ. รศ.
อะไรไดอันนี้ก็จะเป*นขอจํากัดของเอกชนที่ยังมีการดําเนินการรักษาแบบนี้ คือครูก็คงตองไหลไปอีกเยอะ จริงๆ ผมก็
คิดวางานวิจัยชิ้นนี้เป*นงานวิจัยที่มีความสําคัญ แตวาขอเสนอแนะมันมีหลายเรืองดวยกัน แตเรื่องคาตอบแทน
โอกาสความกาวหนาสวนหนึ่งมันก็ตองอยูในสถาบัน” (ผูทรงคุณวุฒิทานที่ 4)
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ภาคผนวก ฉ
1. รายชื่อครูที่ไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปd 2554 (กลุ'มตัวอย'างที่ใชในการวิจัย)
2. รายชื่อครูที่ไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปd 2554 (กลุ'มตัวอย'างที่ใช Try out)
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รายชื่อครูที่ไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปf 2554
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส$งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ตําแหน$งครู; ประกาศคุรุสภา 2554
1) โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
1. อาจารย%กองเกียรติ ชูรัตน%
3. อาจารย%เกื้อกูล สิตกุลพงษ%
5. อาจารย%ธนาลักษณ% ตันธนกุล
7. อาจารย%นราพร สุเณรุ
9. อาจารย%นิตยา สิงหพันธ%
11. อาจารย%บุญยดา ล้ําแสง
13. อาจารย%ปWทมา รูปสุวรรณกุล
15. อาจารย%พิมพ%ใจ เขียวขาว
17. อาจารย%ภิริยา บุญโภคัย
19. อาจารย%ยุพิน ทองส'งโสม
21. อาจารย%รุ'งกานต% ยอดคง
23. อาจารย%สิทธิพร ประวัติรุ'งเรือง
25. อาจารย%อรรถพล ชาติพฤกษพันธุ%
2) โรงเรียนสันติราษฎร"บริหารธุรกิจ
27. อาจารย%ขวัญตา มาลัยแกว
29. อาจารย%จีราวรรณ มาลัยแกว
31. อาจารย%ทัศนีย% ศรีภุมมา
33. อาจารย%นงนุช ผิวสุวรรณ
35. อาจารย%บําเรอ ศรีสุกใส
37. อาจารย%พรรณี คงกระพันธ%
39. อาจารย%รพภาพรรณ บุญทองสุข
41. อาจารย%วัฒนชัย เศาภายน
43. อาจารย%สมชาย พริ้งพัฒนพงษ%
45. อาจารย%หฤทัย กาฬแกว
47. อาจารย%อัชชญา วุฑฒิรักษ%
49. อาจารย%อารยา ศุภโกมลนันท%

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

อาจารย%การรุญ บุญมี
อาจารย%ดาราพร ชูวงษ%
อาจารย%นพดล อร'ามภัทรวงษ%
อาจารย%นาตยา ทองชิว
อาจารย%นิธิ สุขประสงค%
อาจารย%ปราณี จันมา
อาจารย%พรพิมล ลัคนากาล
อาจารย%ไพศาล รัตนวรรณ
อาจารย%ภูริภัทร ปWตถา
อาจารย%รวิพร รุ'งแจง
อาจารย%สมลักษณ% สุวรรณไศละ
อาจารย%สุรินทร% แกวบานฝาย
อาจารย%อินทราทิพย% เฉลยถอย

28.
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.

อาจารย%งามตา บุญยะพรรค
อาจารย%ชนิศา แจงอรุณ
อาจารย%ธีรภัทร พึ่งเนตร
อาจารย%นุชดา ลาทอง
อาจารย%ปนัดดา วรกานต%ทิวัตถ%
อาจารย%มงคล ธัญฤชุพงศ%
อาจารย%ลัดดา รังษิยาภา
อาจารย%วาสนา สดับพงษ%
อาจารย%สุรพล บุญทองสุข
อาจารย%อนุกูล เตรมะวงศ%
อาจารย%อัชชุลี เศาภายน

249

3) โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
50. อาจารย%จริยา แจ'มปWญญา
52. อาจารย%นภัสวรรณ พูลเกตุ
54. อาจารย%เนาวรัตน% กีรติพิบูล
56. อาจารย%พูลทรัพย% ตุมกาญจน%
58. อาจารย%วราภรณ% ว'องนัยรัตน%
60. อาจารย%ศิวลี ดิลกหัตถการ
62. อาจารย%สมพิศ แซ'เฮง
64. อาจารย%สิริวรรณ เฉลิมแสนยากร
66. อมรรัตน% อินทเวคิน
68. อาจารย%อาค%ณียา ถิ่นนคร
4) โรงเรียนเทคโนโลยีหมู$บานครู
69. อาจารย%ขวัญใจ พรหมเจริญ
71. อาจารย%จิระศักดิ์ กออวยชัย
73. อาจารย%ประชุมพร รุ'นประพันธ%
75. อาจารย%ประเสริฐ กมลภพตระกูล
77. อาจารย%ระเด'น สกุณรี
79. อาจารย%วิเชียร จินากลึง
81. อาจารย%ศิริวรรณ คําภักดี
83. อาจารย%สมบุญ คงเอียด
85. อาจารย%อรุณรุ'ง ตรงศิริวัฒน%
5) โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
86. อาจารย%กาญจนทิพย% ขําเพ็ง
88. อาจารย%จิรโรจน% เลาหโรจนวงศา
90. อาจารย%ทนงรักษ% วิทยากูล
92. อาจารย%นวรัฐ สุขสมบุญ
94. อาจารย%บุญมั่น วงศ%ศรีสวัสดิ์
96. อาจารย%พิษณุ อ'อนศรี
98. อาจารย%สมเกียรติ ปานศิริ
100. อาจารย%สุรัตน% นาที

51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
65.
67.

อาจารย%จีรนันท% ชีวอารี
อาจารย%นุชนาฎ หิรัญ
อาจารย%พรพรรณ สนทอง
อาจารย%ยุพดี นิธิภากร
อาจารย%วินัย เจริญสุข
อาจารย%สกุณา คุณดิลกสิโรดม
อาจารย%สมมารถ มีศรี
อาจารย%สุธาริณี วาคาบายิซิ
อาจารย%อังชนา พินสิน

70.
72.
74.
76.
78.
80.
82.
84.

อาจารย%จินตนา ศรีพุ'ม
อาจารย%ประกายมาส โพธิ์จันทร%
อาจารย%ประวิง รุ'นประพันธ%
อาจารย%มยุรี เกื้อสกุล
อาจารย%ละมัย เหล'ากอดี
อาจารย%วีรพล ยิ้มย'อง
อาจารย%สมชาย เอี่ยมลออ
อาจารย%โสรยา อยู'คง

87.
89.
91.
93.
95.
97.
99.

อาจารย%กําพล ถาวรศักดิ์
อาจารย%โชคชัย เกื้อขันสกุล
อาจารย%ธวัชชัย วิจันทมุข
อาจารย%นิรันดร% มากลน
อาจารย%ประดิษฐ% จําปาเงิน
อาจารย%เพชร บุญตา
อาจารย%สุมาลี วงค%สรรค%
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6) โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ
101. อาจารย%จันทนา พงษ%รัตน%
103. อาจารย%เบ็ญจมาศ รอดพิทักษ%
105. อาจารย%พรสวรรค% แยมกวีตระกูล
107. อาจารย%วรรณี เทศวิรัช
109. อาจารย%วรรธรี แช'มเชื้อ
111. อาจารย%สุภัทรา นุตะวานิช
7) โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
113. อาจารย%จุฑามาศ รัตนาคม
115. อาจารย%เบญจจาภา ผดุงสินสัตย%
117. อาจารย%ยุพดี ทองเนื้องแข็ง
119. อาจารย%วารุณี ศรัทธาพันธ%
121. อาจารย%วีนัส วีระโอฬารกุล
123. อาจารย%สุภาภรณ% เรืองศรี
8) โรงเรียนช$างฝfมือปkญจวิทยา
125. อาจารย%ขจรศักดิ์ เวชสาร
127. อาจารย%ขนิษฐา ทองเล็ก
129. อาจารย%นัฐพร ดีบูชา
131. อาจารย%ประภัสสร ศิริมูล
133. อาจารย%พิชัย เวชไชโย
135. อาจารย%สมชาย ประภาสะโนบล
9) โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
136. อาจารย%จินดาพร พูลสวัสดิ์
138. อาจารย%ผกาวรรณ เอกะโรหิต
140. อาจารย%สันธยา ดารารัตน%
142. อาจารย%สุธี เทศวิรัช
144. อาจารย%อรุณรุ'ง สุวรรณโชติ
10) โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม
146. อาจารย%กัลปƒ จิตรมั่นคง
148. อาจารย%ณัฐภูม รอดถนอม

102.
104.
106.
108.
110.
112.

อาจารย%ดาราณีย% ติ้วทอง
อาจารย%ประไพ เพชรแดง
อาจารย%มานิดา ปาริจฉัตต%
อาจารย%วรรณี เลิศพิภพพร
อาจารย%สุพัฒตรา แยมคลี่
อาจารย%อรอนงค% บุนนาค

114.
116.
118.
120.
122.
124.

อาจารย%บุญดี รุ'งเรืองมณีรัตน%
อาจารย%พจนีย% วิชาช'าง
อาจารย%รุ'งนภา มีบุตรภักดี
อาจารย%วิไล เอกภัคดีโพธา
อาจารย%ศรีสุภา ธนสินทรัพย%
อาจารย%อัญชลี ไรมาลี

126.
128.
130.
132.
134.

อาจารย%คนึงนิจ ผ'องศิริ
อาจารย%ณภัทร ปWญยาลักษณ
อาจารย%นิภาภรณ% ชาตยาภรณ%
อาจารย%พัชรา พจน%ธนมาศ
อาจารย%ลัญจกร วิโรจนะ

137.
139.
141.
143.
145.

อาจารย%ธนัชชา ทองมิตร
อาจารย%วัชรินทร% ผ'องภัคดี
อาจารย%สุธารัตน% เหรา
อาจารย%สุภาวดี แกวเกา
อาจารย%อลงกรณ% เต'าทอง

147. อาจารย%จุฬาวดี ศุภโชคนิรันดร%
149. อาจารย%นิตยา งามยิ่งยง
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150. อาจารย%วุฒินันท% เขิมขันธ%
152. อาจารย%อรทัย แซ'เอา
154. อาจารย%อุบลศรี อ'อนพลี
11) โรงเรียนโยนออฟอาร"คบริหารธุรกิจ
155. อาจารย%นัยนา นิลนฤนาท
157. อาจารย%ภัทรภา เพ็งทะเล
159. อาจารย%สมฤทัย ศรจิตติ
161. อาจารย%สุนธิรา ทรัพย%ประสานสุข
163. อาจารย%สุวรรณี จุลยนันท%
12) โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย$าน
164. อาจารย%จินตนา วงษ%ทอง
166. อาจารย%นาตยา ปรีชา
168. อาจารย%ปราณี ธํารงสุทธิพันธ%
170. อาจารย%สายใจ ยศประยูร
172. อาจารย%สุรีย% อุปถัมภ%วิเชียร
13) โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
173. อาจารย%นาวินทร% ชะโร
175. อาจารย%รังษิณี คอทอง
177. อาจารย%ศิริกุล คําเปBก
179. อาจารย%เอื้อมพร ชุ'มสีดา
14) โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณ"บางแค
180. อาจารย%เจริญศรี จันทรารมณ%
182. อาจารย%ปภัสสร โหแจ'ม
184. อาจารย%วิราภรณ% พระพรมหม
186. อาจารย%สุรัติญา สุขีทรัพย%
15) โรงเรียนศรีวิกรม"บริหารธุรกิจ
187. อาจารย%จักรี สุสุทธิ
189. อาจารย%นาฎยา เพียชิน
191 อาจารย%รัตนกนก บัวพงษ%ชน

151. อาจารย%สุพรรษา พุกโฉมงาม
153. อาจารย%อุบลศรี อ'อนพลี

156.
158.
160.
162.

อาจารย%ไพบูลย% ประเสริฐศรี
อาจารย%วิริยา จันทร%บาง
อาจารย%สอางค% บุญติด
อาจารย%สุภาพ นิลนฤนาท

165.
167.
169.
171.

อาจารย%ถนอมนวล ฐาปนพงษ%ไพบูลย%
อาจารย%บัญญัติ ลาชโรจน%
อาจารย%วิลาวัณย% ลีวารัตน%
อาจารย%สุภาภรณ% ไทยสิทธิ

174. อาจารย%บุญช'วย ชวาลรติกุล
176. อาจารย%รุ'งทิวา สุขอนันต%
178. อาจารย%ศริ ิพร จอมทอง

181. อาจารย%นันทนัช ปสังคมาน
183. อาจารย%วัณธนา เกตุพลอย
185. อาจารย%สมชาย ดิษฐรักษ%

188. อาจารย%ดวงกมล พงษ%สุชาติ
190. อาจารย%ประภา แซ'คู
192 อาจารย%สุมนา เสือเอก
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16) โรงเรียนวิทยาการจัดการเพชรเกษม
193. อาจารย%มานิตย% จอมศรีกระยอม
195. อาจารย%วิไลพร สีหาบุญจันทร%
197. อาจารย%อดิศร สินประสงค%
17) โรงเรียนพณิชยการเอเชีย
199. อาจารย%ณฎฐวรรณ ศรีชื่น
201. อาจารย%นุชศรา เฉยบํารุง
203. อาจารย%สุดเขต วัชโรบล
18) โรงเรียนเทคนิคพณิชยการเจาพระยา
204. อาจารย%จันทร%เพ็ญ ชุณหสกุลโชค
206. อาจารย%ผ'องศรี วรผล
208. อาจารย%สมชาย แผลงศร
19) โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ
209. อาจารย%จิตินันท% อิสโม
211. อาจารย%ไทยรัฐ ฤทธิไกรพิชญ%
20) โรงเรียนเทคโนโลยียานยนต"
212. อาจารย%จอมขวัญ แสนสะอาด
214. อาจารย%สกล วงค%เดชเสรีกุล
21) โรงเรียนเซนต"จอห"นเทคโนโลยี
215. อาจารย%ชลอ อุ'นใจ
22) โรงเรียนกิตติบริหารธุรกิจ
217. อาจารย%วิไลรัตน% มีลอมศักดา

194. อาจารย%ฤทัย สินประสงค%
196. อาจารย%สุภาวรรณ วะสัตย%
198. อาจารย%อาวุธ มาแตง
200. อาจารย%นุจรี นกอยู'
202. อาจารย%ศรัญญา ทรัพย%ทรง

205. อาจารย%ชูศรี อ'วมดวง
207. อาจารย%วิเลิศ พิบูลย%วัฒนา

210. อาจารย%ดาวัลย% แดงวิสุทธิ์

213. อาจารย%นพดล ทองสุระวิโรจน%

216. อาจารย%วสันต% ทองประเสริฐสุข
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รายชื่อครูที่ไดรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจําปf 2554
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการส$งเสริมการศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา
จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี ตําแหน$งครู; ประกาศคุรุสภา 2554
1) โรงเรียนพงษ"สวัสดิ์พณิชยการ จังหวัดนนทบุรี
1. อาจารย%เกษริน บุญมาเลิศ
2. อาจารย%คมสรรค% แกวดํา
3. อาจารย%จตุพล ไชยแขวง
4. อาจารย%จํานงศรี ก'อเกิด
5. อาจารย%ณภัทร พุทธสรณ%
6. อาจารย%ธีรพงศ% พงษ%ตน
7. อาจารย%ธีรศักดิ์ เซ'งสีส'ง
8. อาจารย%ปDยนุช รัตน%บานด'าน
9. อาจารย%พรรณพิลาศ ตรีชัยศรี
10. อาจารย%วงค%เดือน ประไพวัชรพันธ%
11. อาจารย%ศรีสุดา รักสกุล
12. อาจารย%ศิริรัตน% ม'วงเถื่อน
13. อาจารย%เสมา คิวินศักดิ์
14. อาจารย%อังคณา นิวาศะบุตร
2) โรงเรียนเทคโนโลยีธุรกิจสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
15. อาจารย%ณัฐพรรณ ปรา ญ%ปWญญา
16. อาจารย%ธัญนันท% ลาสุนนท%
17. อาจารย%ธิดาทิพย% แสงประดับ
18. อาจารย%ธีราภรณ% มาพลาย
19. อาจารย%วัชรี ภิญโญทรัพย%
20. อาจารย%วิญ„ู ลิ้มรสธรรม
21. อาจารย%สมปอง ฉิมเวช
22. อาจารย%สุดใจ เขียนภักดี
23. อาจารย%เสาวลักษ% รักชอบ
24. อาจารย%อรทัย ไข'เพชร
25. อาจารย%อัญชัญ ปานศิริ
26. อาจารย%อุไรรัตน% เพ็งพันธ%
3) โรงเรียนเทคโนโลยีปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
27. อาจารย%กมลรัชต% กาญจนรัชต%
28. อาจารย%ทองแกว ศรีละพันธ%
29. อาจารย%พณิย%ลดา รุ'งวรรัฐวิทย%
30. อาจารย%ลํายอง ไวยรูปd
31. อาจารย%วันเดิม มีความดี
32. อาจารย%วารุนี หาญดี
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นางสาวภัคชุดา พันอินทร เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2523 ที่จังหวัดพิษณุโลก
สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช0างอิเล็กทรอนิกส เมื่อป1 พ.ศ.2542
และสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เมื่อป1 พ.ศ. 2544 จากวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
และได6 เ ข6 า ศึ ก ษาต0 อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรอุ ต สาหกรรมบั ณ ฑิ ต
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะครุศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล6าเจ6าคุณทหารลาดกระบัง
และสําเร็จการศึกษาเมื่อป1 พ.ศ. 2546 จากนั้นในป1 พ.ศ. 2553 ได6เข6าศึกษาต0อระดับปริญญาโท
สาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสําเร็จการศึกษาในป1 2555
ป=จจุบันปฏิบัติงานในตําแหน0งนักวิชาการอิสระ

