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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางแกปญหาการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางท่ีใช 

ในการวิจัย ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จำนวน 162 คน และผูบริหารโรงเรียน จำนวน 

10 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ  

คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

ผลการวิจัยพบวา  

1.  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย 

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล  
2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีปญหาระดับการปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล 
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3.  แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ กำหนดข้ันตอนวิธีการ

ปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน 2) ควรสรรหาและคัดเลือก

บุคคลโดยวิธีการหลากหลาย 3) ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย และเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการ 4) โรงเรียน

ควรจดัประชมุชีแ้จงบคุลากร และคณะกรรมการบรหิารใหมสีวนรวมในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

และสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

คำสำคัญ: การบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเอกชน 

  

ABSTRACT 

This research aimed to study conditions, problems and problem solving guidelines 

for personnel administration of the private schools in general education in Phra Nakhon Si 

Ayutthaya Province. The sample groups consisted of 162 heads of departments and 10 

administrators. The research instruments were a questionnaire and a structured interview. 

The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and content 

analysis. 

The finding revealed as follows:  

1.  Overall the personnel administration was at a moderate level. They were, in the 

descending order, personnel planning, performance appraisal, recruitment and selection, 

and personnel retention and development. 
2.  Overall the problem of personnel administration was at a moderate level. They 

were, in the descending order, personnel planning, performance appraisal, personnel 

retention and development, and recruitment and selection. 
3.  The guidelines for solving the designated problems were: (1) Personnel 

planning and personnel information system should be done. The orientation should give 

clear information about regulations and duties to perform. (2) Personnel recruitment and 

selection should be with variety of methods. (3) The schools should encourage their 

personnel to study educational innovations. External experts should be invited to do the 
training. Besides the personnel development plan should be done in response to personnel 
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planning. (4) The schools should hold the meeting of personnel and school board to 

provide explanation and encourage participation in performance appraisal and summary. 

 

Keywords : personnel administration,  private school 

 

บทนำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกำหนดใหมีการแบงเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

กำหนดใหมีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง การแบงสวน

ราชการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2553 กำหนดอำนาจหนาท่ีกลุมสงเสริม 

สถานศึกษาเอกชน ไวดังตอไปนี้คือ ประถมศึกษาโดยมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนกลุมหน่ึง

ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา มีบทบาทอำนาจหนาท่ีสำคัญ 5 ประการ ซึ่งเก่ียวกับ  

1) การกำกับ ดูแล ประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชน 2) ดำเนินการเก่ียวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปล่ียนแปลงกิจการ

ของโรงเรียนเอกชน 3) ดำเนินการเก่ียวกับการสงเคราะห และเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวย

โรงเรียนเอกชนและท่ีกฎหมายอ่ืนกำหนด 4) ดำเนินการอ่ืนเก่ียวกับงานการศึกษาเอกชนตามท่ี

กฎหมายกำหนด และ 5) ปฏิบัติงานรวมกับหรือรวมสนับสนุนการปฏิบัติงาน หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ไดนั้นบุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย 

มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว โปรงใสเปนธรรม เกิด 

ความพึงพอใจ เปนประโยชนอยางย่ิงสำหรับโรงเรียนเอกชน เพ่ือใชเปนแนวทางในการบริหาร 
จัดการงานบุคคลของโรงเรียน และยังเปนการทำใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดตามศักยภาพ

เปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ใหการศึกษาเอกชนมีบทบาทสำคัญ 

ตอการศึกษาชาติในการแบงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐในการจัดการศึกษาทุกประเภท 
การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนา 
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ทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนอง 

ความตองการของบุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรูความสามารถของคนไทยทัดเทียม 

กับนานาชาติ และเปนท่ียอมรับในระดับสากลเพ่ือประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติ 

ในภูมิภาคเอเชียตอไป (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน, 2555: 42)  

ซ่ึงในการบริหารบุคคลของโรงเรียนเอกชน ถือเปนหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน 

ผูบริหารควรใหความสำคัญตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนพิเศษ ความสำเร็จในการบริหาร

งานบุคคลในโรงเรียนข้ึนอยูกับผูบริหารไดใชความรู ความสามารถในการบริหารบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ (รุง แกวแดง, 2531: 1) การบริหารบุคคลเปนกระบวนการวางแผนกำลังคน  

การสรรหาคัดเลือกบุคคล การบำรุงรักษาบุคคล การพัฒนาบุคคลท่ีมีคุณลักษณะเหมาะสมเขาสู

หนวยงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปจจุบันสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน มีปญหาและอุปสรรคหลายประการ จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) เก่ียวกับจำนวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาท่ีจะ

เกษียณอายุราชการในอีก 10 ปขางหนา ระหวางปงบประมาณ 2552-2562 พบวา จะมีขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาจะเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 192,385 คน โดยปงบประมาณ 2553 

จะเกษียณอายุ จำนวน 6,424 คน และในป พ.ศ. 2554 จำนวน 8,422 คน นอกจากนี้ยังพบวา 

อัตราการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนท่ัวประเทศมีปริมาณท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จากขอมูลการลาออก 

ของครูโรงเรียนเอกชนในปการศึกษา 2551-2553 พบวา ในปการศึกษา 2551 มีอัตราการลาออก 

จำนวน 12,439 คน ปการศึกษา 2552 มีอัตราการลาออก จำนวน 11,397 คน และปการศึกษา 

2553 มีอัตราการลาออก จำนวน 16,876 คน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554: 1) 

จากขอมูลดังกลาว สงผลกระทบตอโรงเรียนเอกชนโดยตรง เพราะจะทำใหครูเอกชนลาออก

จากโรงเรียนเอกชนเพ่ือไปสอบบรรจเุปนครู ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาเอกชนดวยกันเองเปนจำนวนมาก 
เน่ืองจากครูโรงเรียนเอกชนมีประสบการณ ความรู ความสามารถ และตองการความม่ันคง ตลอดจน

ความกาวหนาในชีวิต ดังน้ันผูวิจัยในฐานะเปนผูอำนวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน จึงสนใจ

ศึกษาวาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานบุคคล

อยางไร มีปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอยางไร เพ่ือเปนการวางแผนการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และเพ่ือเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของนำขอมูลในการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียนเอกชนตอไป  
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วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เพ่ือศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

3. เพ่ือศกึษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะขอบเขตดังน้ี 

1. หนวยในการวิเคราะห 

 โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ประกอบดวย 2 ขั้น คือ 

   2.1.1  ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 34 โรงเรียน โดยใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล 

โรงเรียนละ 8 คน รวมจำนวน 272 คน  

   2.1.2  ขั้นศึกษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 34 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนเอกชนเปนผูใหขอมูล จำนวน 

34 คน  
 2.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 2 ขั้น คือ 

   2.2.1  ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภท

สามัญศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน โดยใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล โรงเรียนละ 8 คน 

รวมจำนวน 162 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางของโรงเรียนรอยละ 60  
   2.2.2  ขั้นการศึกษาแนวทางการแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน โดยเลือกแบบเจาะจง โดยใชผูบริหารโรงเรียนเอกชน 

เปนผูใหขอมูล จำนวน 10 คน  
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3.  ตัวแปรท่ีศึกษา  

 ตัวแปรท่ีศึกษาในการทำวิจัยในครั้งน้ี คือ 

 3.1  สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

 3.2  ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

 3.3  แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

   ขอบขายเน้ือหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา  

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ี ผูวิจัยไดนำมาสังเคราะหเปนแนวทางการบริหารบุคคลตามกรอบแนวคิดของสำนักงาน 

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2551: 18); ธงชัย สันติวงษ (2546: 9); พะยอม วงศสารศรี 

(2548: 3) และกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 29-30) สรุปได 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผนงาน

บุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล และ  

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1.  สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 4 ดาน ไดแก  

1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนา

บุคคล และ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น

แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ 

 1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการวิเคราะห

ภารกิจ ประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียนท่ีเหมาะสมกับความตองการ 
การจัดทำแผนอัตรากำลังครู และบุคลากรทางการศึกษา การจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ  

การกำหนดโครงสรางภาระงาน การวางแผนประกาศรับสมัครครู ตลอดจนการจัดทำทะเบียนประวัติ 

ทะเบียนครู ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ  

 1.2 ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ 
การกำหนดแนวทาง วิธีการในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบตังิานเปนหนาท่ีของสถานศึกษา

โดยตรงท่ีจะตองดำเนินการ เพ่ือจัดคนใหเหมาะสมกับงานในตำแหนงตามความรู ความสามารถ 
และความถนัดของแตละบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรมเปนสำคัญ 

  1.3  ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการกำหนด

นโยบาย เอาใจใสดูแล จูงใจ การกำหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน ความมั่นคงเจริญกาวหนา 
ในวิชาชีพ สรางขวัญและกำลงใจ มีการประกาศยกยอง มีความสุขในการทำงาน สงเสริมสนับสนุน
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ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง และเปนธรรม ดำเนินการเพ่ิมพูน

ความรู ความสามารถและทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานท่ีบุคลากรรับผิดชอบโดยพัฒนาเปน 

รายบุคคลและกลุมเพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ เพ่ือรักษาบุคลากร 

ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติใหอยูกับเราใหนานท่ีสุด 

 1.4 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เปนไปเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไว และปฏิทินการตรวจติดตาม

ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยครู ผูบริหาร และกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวม มีความยุติธรรม 

และมีจุดมุงหมายเพ่ือปรับปรุงบุคลากรในองคกรใหเหมาะสมกับงาน และเปนขอมูลในการเล่ือนข้ัน

เงินเดือนหรือปรับตำแหนงโดยนำผลการประเมินไปใชประโยชนในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา 

การปฏิบัติงานของบุคลากรใหดีย่ิงขึ้น 

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคคลท่ีเกิดขอขัดของหรืออุปสรรค

การบริหารงานบุคคล 4 ดาน โดยวัดจากแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

5 ระดับ คือ 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรง

และพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

3.  แนวทางแกปญหาดานการบริหารงานบุคคล หมายถึง ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ 

ในการแกปญหาการบริหารบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตามขอบขายการบริหารงานบุคคล 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

4.  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหนาท่ีหัวหนา

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนคร- 
ศรีอยุธยา  

5.  ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอำนวยการโรงเรียนเอกชน 

ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
6. โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประเภทสามัญศึกษา 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

วิธีดำเนินการ 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดดำเนินการ 2 ขั้น ดังน้ี 

1.  ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
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 1.1  ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 

34 โรงเรียน โดยใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล โรงเรียนละ 8 คน รวมจำนวน 272 คน  

 1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน โดย

ใชหัวหนากลุมสาระการเรียนรูเปนผูใหขอมูล โรงเรียนละ 8 คน รวมจำนวน 162 คน กำหนดขนาด

กลุมตัวอยางของโรงเรียนรอยละ 60  

 1.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ 

 1.4  สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 1.5  นำเสนอรายละเอียดในรูปแบบตาราง  

2.  ขั้นการศึกษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.1  ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 

34 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนเปนผูใหขอมูล จำนวน 34 คน  

 2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน โดย

การเลือกแบบเจาะจง โดยใชผูบริหารโรงเรียนเปนผูใหขอมูล จำนวน 10 คน  

 2.3  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ 

 2.4  นำเสนอรายละเอียดเชิงเน้ือหา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการการวิจัยในครั้งน้ีมี 2 ฉบับ คือ  

1. แบบสอบถาม (questionnaire) เก่ียวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดย แบงออกเปน 

2 ตอน ดังน้ี  

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมลูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ ประกอบดวย 

ขอมูลดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 
scale) กำหนดคาคำตอบเปน 5 ระดับ ดงัน้ี 

     5   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับมากท่ีสุด  
          หรือรอยละ 81 - 100 

     4   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับมาก          

          หรือรอยละ 61 – 80 
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     3   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง      

          หรือรอยละ 41 - 60 

     2   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับนอย      

          หรือรอยละ 21 - 40 

     1   หมายถึง   สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับนอยท่ีสุด      

          หรือรอยละ 1 – 20 

 

2.  แบบสัมภาษณ (interview form) เปนแบบสัมภาษณแนวทางแกปญหาการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแบบสัมภาษณ

ปลายเปดเชิงเน้ือหา ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย มีข้ันตอนการสราง และตรวจสอบคุณภาพ

เคร่ืองมือ ดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1  ศึกษา คนควาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสภาพ ปญหา และแนวทาง 

แกปญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน เพ่ือกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขั้นท่ี 2 ดำเนินการสรางขอคำถามโดยพิจารณาจากการศึกษาคนควาและนิยาม 

เชิงปฏิบัติการแลวนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของขอคำถาม ภาษา

ที่ใช และการจัดรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งนำมาปรับปรุงแกไข  

 ขั้นท่ี 3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ 

จำนวน 5 ทาน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื ดานความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 

โดยการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเน้ือหาสาระของขอคำถามกับเน้ือหา แนวคิด หลักการ 

ที่ตองการวัด (Index of Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.80–1.00 คัดเลือก  

ขอคำถามท่ีมีคาดัชนี ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 115-117) และปรับปรุง ขอคำถาม
ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนำ 

 ขั้นท่ี 4  นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับหัวหนากลุมสาระ

การเรียนรู โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จำนวน 30 คน เพ่ือหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยนำผลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability) 

โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543: 132-133) โดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 
ครอนบาคเทากับ 0.94 

 ขัน้ท่ี 5  นำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเช่ือมัน่แลว จดัพิมพเปนแบบสอบถาม 

ฉบับสมบูรณ เพ่ือเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป  
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 ขั้นท่ี 6 การสรางแบบสัมภาษณ โดยสรางจากแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนำไปสัมภาษณผูบริหาร

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 โรงเรียน นำขอมูลมา

สังเคราะหสรุปเปนแนวทางแกไขปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถึงผูรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา เพ่ืออนุญาต 

สงแบบสอบถามแกครูที่ทำหนาท่ีหัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2. ผู วิจัยนำแบบสอบถามพรอมหนังสือไปใหแบบสอบถามแกครูที่ทำหนาท่ีหัวหนา  

กลุมสาระการเรียนรู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และ

เก็บขอมูลดวยตนเอง ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 162 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

3. ตรวจแบบสอบถามที่คืนมา 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในแตละข้ันตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 แบบสอบถาม ผูวิจัยทำการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดกระทำ 

และการวิเคราะหขอมูล คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย การแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage)  

 ตอนท่ี 2 สภาพ ปญหา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะหขอมูลโดยการคำนวณหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) แลวนำคาเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลความหมาย 

ดังน้ี (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549: 76-77) 

 คาเฉล่ีย 4.51 - 5.00 หมายถึง  สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคล 
       มากท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 3.51 - 4.50  หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคลมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคล 

       ปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคลนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคล 

       นอยท่ีสุด 
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ขั้นตอนท่ี 2 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดนำผลการสัมภาษณ แนวทางแกปญหาการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทำการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 

ผลการวิจัย 
1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจงัหวัดพระนคร-

ศรีอยุธยา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  

ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด 

 พระนครศรีอยุธยา  

                                                                                                                                                (n=162) 
 X  S.D.  

    
1.   2.77 0.73  
2.  2.63 0.67  
3.  2.57 0.71  
4.  2.64 0.72  

 2.65 0.71  

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีระดับปญหาในการปฏิบัติ 
อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน

งานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และ 

ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน  

 ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

                                                                                                                                             (n=162) 
 X  S.D.  

1.   3.11 0.85  
2.  2.60 0.68  
3.  2.69 0.75  
4.  2.73 0.78  

 2.78 0.76  
 

3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวทาง

แกปญหาการบริหารงานบุคคล ไดแก 1) ดานการวางแผนบุคคล ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ 

กำหนดข้ันตอนวิธีการปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน  

2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ควรมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย และ 

เชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคลองกับความตองการ  

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงบุคลากร และคณะกรรมการ

บริหารใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสรุปผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลเพ่ือนำมาอภิปรายไดดังน้ี 

1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล 

ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย 

ของสาคร สิทธิโชติ (2549: 112) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียน 

และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน 
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวา สภาพ 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก 

โรงเรียนมีการจัดทำระบบขอมูลสารสนเทศของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย  

และชาวตางชาติในสถานศึกษาเพ่ือการวางแผนกำลังคนไวอยางชัดเจน โรงเรียนมีการกำหนด 

ขั้นตอนวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทย และชาวตางชาติใหม ใหเขาใจ

ระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเขาใจชัดเจนกอนใหปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการวางแผนประกาศ 

รับสมัครครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ โดยแจงไปยังหนวยงาน 

ทางการศึกษา และหนวยงานอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและชัดเจน และโรงเรียนมีการกำหนดโครงสรางและ

จัดทำภาระงานสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติอยางครอบคลุม

และชัดเจน 

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา มีระดับปญหา 

อยูในระดับ ปานกลาง ทัง้ 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงาน

บุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล และดานการสรรหา 

และการคัดเลือกบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย จันทรเหลือง (2548: 53-59) และธีรวุฒิ 

สิทธิกุล (2550: 46-54) ไดศึกษาปญหาในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเข่ืองใน อำเภอ

เข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี และไดศึกษาปญหาการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถม

ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตราด ผลการศึกษา พบวา ปญหาในการบริหารงานบุคคล

ของเทศบาล และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน คือ 

การสรรหาและการบรรจุแตงต้ังบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให

บุคลากรพนจากงาน อยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปนเพราะวา ปญหาการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก โรงเรียนไดมีการดำเนินการ
คัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย  

ดูผลงาน สอบขอเขียน และสัมภาษณ โรงเรียนมีรูปแบบ และวิธีการสรรหาและการคัดเลือกครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ทุกฝายทำงานใหชัดเจน และโรงเรียน 
มีการกำหนดแนวทางการสรรหาและการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและ 

ชาวตางชาติไวอยางชัดเจน 

3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 1) ดานการวางแผนบุคคล ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ 

กำหนดข้ันตอนวิธีการปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจน  
2) ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ควรมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมท่ีทันสมัย 
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และเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ  

4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงบุคลากร และคณะกรรมการ

บริหารใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน 

 

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เร่ือง การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ควรนำสภาพการปฏิบัติ และปญหา

การบริหารงานบุคคล ไปใชในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา   

 1.2 โรงเรียนเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรนำแนวทางการแกปญหา 

การบริหารงานบุคคล ไปใชเปนแนวแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

 1.3 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน ควรนำสภาพการปฏิบัติ ปญหาการบริหารงานบุคคล และแนวทางแกปญหา 

การบริหารงานบุคคล ไปใชในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท  

เพ่ือใหมีประสิทธิภาพย่ิง ๆ ขึ้นไป  

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลชาวตางชาติในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม

อาเซียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ

ศึกษากับ ประเภทอาชีวศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

 

สรุป  
สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยาในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย 
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล 

ดานการสรรหาและการคัดเลือก และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล  
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 ปญหาการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีระดับปญหาอยูในระดับ ปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย จากมาก

ไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการธำรง 

และพัฒนาบุคคล และดานการสรรหาและการคัดเลือก  

 แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวทาง

แกปญหาการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 1) ดานการวางแผนงานบุคคล ปญหาเร่ืองโรงเรียนมี 

การกำหนดข้ันตอนวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทย และชาวตางชาติใหม  

แนวทางแกไขปญหา คือ มีการประชุมชี้แจงครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังชาวไทย และ 

ชาวตางชาติใหม ใหเขาใจระเบียบและหนาท่ีในการปฏิบัติงานใหเขาใจชัดเจนกอนใหปฏิบัติงาน 

โดยเชิญวิทยากรมาอบรม 2) ดานการสรรหาและการคัดเลือกปญหาเร่ืองโรงเรียนไดมีการดำเนินการ

คัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยวิธีการท่ีหลากหลาย 

ดูผลงานสอบขอเขียน และสัมภาษณ แนวทางแกไขปญหา คือ มีการดำเนินการโดยการประกาศ 

รับสมัครสอบ โดยระบุคุณสมบัติของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

อยางชัดเจน 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ปญหาเร่ืองโรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุนครู  

และบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางกวางขวาง

ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ และโรงเรียนมีการเชิญวิทยากร หรือผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

มาใหความรู และประสบการณแกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ 

อยางตอเน่ืองเปนระยะ ๆ แนวทางแกไขปญหา คือ จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับ

นวัตกรรมสมัยใหม มาใชในการจัดการเรียนการสอน มาบรรยายใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติอยางสม่ำเสมอ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาเร่ือง

โรงเรียนมีการใหครู ผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมนำผลการประเมิน 
มาวางแผนการพัฒนางาน และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา แนวทางแกไขปญหา คือ  

ผูบริหารโรงเรียนประชุมชี้แจงครู และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการมีสวนรวม  
การประเมินมาวางแผนการพัฒนางาน และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุปผล 

การประเมิน 
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