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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และแนวทางแกปญหาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัย ประกอบดวย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จำนวน 162 คน และผูบริหารโรงเรียน จำนวน
10 คน เครื่องมือที่ใช คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเชิงเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในภาพรวมมี ร ะดั บ การปฏิ บั ติ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง 4 ด า น โดยเรี ย งค า เฉลี่ ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล
2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีปญหาระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ผูอำนวยการ
กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2
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3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ กำหนดขั้นตอนวิธีการ
ปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน 2) ควรสรรหาและคัดเลือก
บุคคลโดยวิธีการหลากหลาย 3) ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย และเชิญ
วิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ 4) โรงเรียน
ควรจัดประชุมชีแ้ จงบุคลากร และคณะกรรมการบริหารใหมสี ว นรวมในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ไดกำหนดใหมีการแบงเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กำหนดใหมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต และไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบงสวน
ราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2553 กำหนดอำนาจหนาที่กลุมสงเสริม
สถานศึกษาเอกชน ไวดังตอไปนี้คือ ประถมศึกษาโดยมีกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน เปนกลุมหนึ่ง
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีบทบาทอำนาจหนาที่สำคัญ 5 ประการ ซึ่งเกี่ยวกับ
1) การกำกับ ดูแล ประสานงาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน 2) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนและการเปลี่ยนแปลงกิจการ
ของโรงเรียนเอกชน 3) ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห และเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนและที่กฎหมายอื่นกำหนด 4) ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่
กฎหมายกำหนด และ 5) ปฏิบตั งิ านรวมกับหรือรวมสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน หนวยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
หรือที่ไดรับมอบหมาย
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ไดนั้นบุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจำเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย
มีขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จึงจะบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใช
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรให ป ฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง รวดเร็ ว โปร ง ใสเป น ธรรม เกิ ด
ความพึงพอใจ เปนประโยชนอยางยิ่งสำหรับโรงเรียนเอกชน เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการงานบุคคลของโรงเรียน และยังเปนการทำใหสถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาไดตามศักยภาพ
เป น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึ ก ษาของรั ฐ ให ก ารศึ ก ษาเอกชนมี บ ทบาทสำคั ญ
ต อ การศึ ก ษาชาติ ใ นการแบ ง เบาภาระการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ ในการจั ด การศึ ก ษาทุ ก ประเภท
การศึกษา ใหสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนา
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ทางวิทยาการ เปนการสรางกลยุทธใหมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนอง
ความตองการของบุคคล สังคมไทย สามารถยกระดับความรูความสามารถของคนไทยทัดเทียม
กับนานาชาติ และเปนที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษานานาชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตอไป (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน, 2555: 42)
ซึง่ ในการบริหารบุคคลของโรงเรียนเอกชน ถือเปนหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียน
ผูบริหารควรใหความสำคัญตอการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนเปนพิเศษ ความสำเร็จในการบริหาร
งานบุคคลในโรงเรียนขึ้นอยูกับผูบริหารไดใชความรู ความสามารถในการบริหารบุคคลอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (รุ ง แก ว แดง, 2531: 1) การบริ ห ารบุ ค คลเป น กระบวนการวางแผนกำลั ง คน
การสรรหาคัดเลือกบุคคล การบำรุงรักษาบุคคล การพัฒนาบุคคลที่มีคุณลักษณะเหมาะสมเขาสู
หนวยงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน และปจจุบันสภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
เอกชน มีปญหาและอุปสรรคหลายประการ จากขอมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เกี่ยวกับจำนวนขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่จะ
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
อัตราการลาออกของครูโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้น 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
จากโรงเรียนเอกชนเพือ่ ไปสอบบรรจุเปนครู ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาเอกชนดวยกันเองเปนจำนวนมาก
เนื่องจากครูโรงเรียนเอกชนมีประสบการณ ความรู ความสามารถ และตองการความมั่นคง ตลอดจน
ความกาวหนาในชีวิต ดังนั้นผูวิจัยในฐานะเปนผูอำนวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน จึงสนใจ
ศึกษาวาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการบริหารงานบุคคล
อยางไร มีปญหาขอเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลอยางไร เพื่อเปนการวางแผนการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเอกชนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อเปนประโยชนตอผูบริหารโรงเรียนเอกชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของนำขอมูลในการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนเอกชนตอไป
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เพือ่ ศึกษาแนวทางแกปญ
 หาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะขอบเขตดังนี้
1. หนวยในการวิเคราะห
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย 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 ขั้ น ศึ ก ษาแนวทางแก ป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากร ไดแก โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ปการศึกษา 2555 จำนวน 34 โรงเรียน โดยใชผูบริหารโรงเรียนเอกชนเปนผูใหขอมูล จำนวน
34 คน
2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 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 ขั้ น การศึ ก ษาแนวทางการแก ป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย น
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา จำนวน 10 โรงเรียน โดยเลือกแบบเจาะจง โดยใชผูบริหารโรงเรียนเอกชน
เปนผูใหขอมูล จำนวน 10 คน
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3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาในการทำวิจัยในครั้งนี้ คือ
3.1 สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
3.2 ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
3.3 แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
ขอบขายเนื้อหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดมาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการศึกษาวิจัย
ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได น ำมาสั ง เคราะห เ ป น แนวทางการบริ ห ารบุ ค คลตามกรอบแนวคิ ด ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (2551: 18); ธงชัย สันติวงษ (2546: 9); พะยอม วงศสารศรี
(2548: 3) และกระทรวงศึกษาธิการ (2551: 29-30) สรุปได 4 ดาน ดังนี้ 1) ดานการวางแผนงาน
บุ ค คล 2) ด า นการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คล 3) ด า นการธำรงและพั ฒ นาบุ ค คล และ
4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

นิยามศัพทเฉพาะ
1. สภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 4 ดาน ไดแก
1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนา
บุคคล และ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โดยวัดจากแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ
1.1 ดานการวางแผนงานบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห
ภารกิจ ประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียนที่เหมาะสมกับความตองการ
การจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา การจั ด ทำระบบข อ มู ล สารสนเทศ
การกำหนดโครงสรางภาระงาน การวางแผนประกาศรับสมัครครู ตลอดจนการจัดทำทะเบียนประวัติ
ทะเบียนครู ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ
1.2 ด า นการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คล หมายถึ ง ระดั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วกั บ
การกำหนดแนวทาง วิธกี ารในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาปฏิบตั งิ านเปนหนาทีข่ องสถานศึกษา
โดยตรงที่จะตองดำเนินการ เพื่อจัดคนใหเหมาะสมกับงานในตำแหนงตามความรู ความสามารถ
และความถนัดของแตละบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรมเปนสำคัญ
1.3 ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการกำหนด
นโยบาย เอาใจใสดูแล จูงใจ การกำหนดอัตราเงินเดือน คาตอบแทน ความมั่นคงเจริญกาวหนา
ในวิชาชีพ สรางขวัญและกำลงใจ มีการประกาศยกยอง มีความสุขในการทำงาน สงเสริมสนับสนุน
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ใหครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเปนธรรม ดำเนินการเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถและทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ การปฏิ บั ติ ง านที่ บุ ค ลากรรั บ ผิ ด ชอบโดยพั ฒ นาเป น
รายบุคคลและกลุมเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ เพื่อรักษาบุคลากร
ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติใหอยูกับเราใหนานที่สุด
1.4 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่เปนไปเกณฑมาตรฐานที่กำหนดไว และปฏิทินการตรวจติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยครู ผูบริหาร และกรรมการบริหารโรงเรียนมีสวนรวม มีความยุติธรรม
และมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงบุคลากรในองคกรใหเหมาะสมกับงาน และเปนขอมูลในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือปรับตำแหนงโดยนำผลการประเมินไปใชประโยชนในการแกไข ปรับปรุง และพัฒนา
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหดียิ่งขึ้น
2. ป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา หมายถึง ระดับการปฏิบัติงานดานการบริหารบุคคลที่เกิดขอขัดของหรืออุปสรรค
การบริหารงานบุคคล 4 ดาน โดยวัดจากแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางขึน้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
5 ระดับ คือ 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรง
และพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
3. แนวทางแก ป ญ หาด า นการบริ ห ารงานบุ ค คล หมายถึ ง ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะ
ในการแกปญ
 หาการบริหารบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตามขอบขายการบริหารงานบุคคล 4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
4. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง ครู หรือบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำหนาที่หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ ของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. ผูบริหารโรงเรียน หมายถึง ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอำนวยการโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. โรงเรียนเอกชน หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสามัญศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีดำเนินการ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยไดดำเนินการ 2 ขั้น ดังนี้
1. ขั้นการศึกษาสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังนี้

34

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
Vol.4 No. 2 July-December 2013

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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ
1.4 สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.5 นำเสนอรายละเอียดในรูปแบบตาราง
2. ขั้นการศึกษาแนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณ
2.4 นำเสนอรายละเอียดเชิงเนื้อหา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการการวิจัยในครั้งนี้มี 2 ฉบับ คือ
1. แบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย แบงออกเปน
2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับสถานภาพของผูต อบ ประกอบดวย
ขอมูลดาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหนงปจจุบัน ประสบการณในการทำงาน มีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ และปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
เอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating
scale) กำหนดคาคำตอบเปน 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับมากที่สุด
หรือรอยละ 81 - 100
4 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับมาก
หรือรอยละ 61 – 80

ปที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556
Vol.4 No. 2 July-December 2013

3 หมายถึง
2 หมายถึง
1 หมายถึง

วารสารสังคมศาสตรวิจัย

JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH

35

สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับปานกลาง
หรือรอยละ 41 - 60
สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับนอย
หรือรอยละ 21 - 40
สภาพการปฏิบัติและปญหาการปฏิบัติ อยูในระดับนอยที่สุด
หรือรอยละ 1 – 20

2. แบบสัมภาษณ (interview form) เปนแบบสัมภาษณแนวทางแกปญหาการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนแบบสัมภาษณ
ปลายเปดเชิงเนือ้ หา ขัน้ ตอนการสรางเครือ่ งมือในการวิจยั มีขน้ั ตอนการสราง และตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษา คนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับสภาพ ปญหา และแนวทาง
แกปญหาการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ขั้นที่ 2 ดำเนิ น การสร า งข อ คำถามโดยพิ จ ารณาจากการศึ ก ษาค น คว า และนิ ย าม
เชิงปฏิบัติการแลวนำไปใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของขอคำถาม ภาษา
ที่ใช และการจัดรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งนำมาปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาใหผูเชี่ยวชาญ
จำนวน 5 ทาน เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ ดานความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (content validity)
โดยการตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหาสาระของขอคำถามกับเนื้อหา แนวคิด หลักการ
ที่ตองการวัด (Index of Objective Congruence: IOC) ไดคา IOC ระหวาง 0.80–1.00 คัดเลือก
ขอคำถามที่มีคาดัชนี ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 115-117) และปรับปรุง ขอคำถาม
ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนำ
ขั้นที่ 4 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (tryout) กับหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จำนวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยนำผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (reliability)
โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543: 132-133) โดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคเทากับ 0.94
ขัน้ ที่ 5 นำแบบสอบถามทีผ่ า นการตรวจสอบความเชือ่ มัน่ แลว จัดพิมพเปนแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ เพื่อเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
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ขั้นที่ 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 เพื่ออนุญาต
สงแบบสอบถามแกครูที่ทำหนาที่หัวหนากลุมสาระการเรียนรู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ผู วิ จั ย นำแบบสอบถามพร อ มหนั ง สื อ ไปให แ บบสอบถามแก ค รู ที่ ท ำหน า ที่ หั ว หน า
กลุมสาระการเรียนรู ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และ
เก็บขอมูลดวยตนเอง ไดแบบสอบถามกลับคืนมา 162 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100
3. ตรวจแบบสอบถามที่คืนมา
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลในแตละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถาม ผูวิจัยทำการวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดกระทำ
และการวิเคราะหขอมูล คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย การแจกแจง
ความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage)
ตอนที่ 2 สภาพ ปญหา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิเคราะหขอมูลโดยการคำนวณหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) แลวนำคาเฉลีย่ มาแปลความหมาย โดยใชเกณฑการแปลความหมาย
ดังนี้ (ธานินทร ศิลปจารุ, 2549: 76-77)
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง สภาพการปฏิ บั ติ แ ละป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล
มากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคลมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง สภาพการปฏิ บั ติ แ ละป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล
ปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง สภาพการปฏิบัติและปญหาการบริหารงานบุคคลนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง สภาพการปฏิ บั ติ แ ละป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล
นอยที่สุด
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ขั้นตอนที่ 2 การสัมภาษณ ผูวิจัยไดนำผลการสัมภาษณ แนวทางแกปญหาการบริหารงาน
บุคคลของสถานศึกษาเอกชน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาทำการวิเคราะหเชิงเนื้อหา

ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา

(n=162)
µ¦¦·®µ¦µ»¨
1.
2.
3.
4.

oµµ¦ªµÂµ»¨
oµµ¦¦¦®µÂ¨³µ¦´Á¨º°»¨
oµµ¦Îµ¦Â¨³¡´µ»¨
oµµ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µ»¨
¦ª¤Á¨¸É¥

X

S.D.

¦³´µ¦·´·

2.77
2.63
2.57
2.64
2.65

0.73
0.67
0.71
0.72
0.71

µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ

2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ในภาพรวมมีระดับปญหาในการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผน
งานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงรักษาและพัฒนาบุคคล และ
ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(n=162)

µ¦¦·®µ¦µ»¨
1. oµµ¦ªµÂµ»¨
2. oµµ¦¦¦®µÂ¨³µ¦´Á¨º°»¨
3. oµµ¦Îµ¦Â¨³¡´µ»¨
4. oµµ¦¦³Á¤·¨µ¦·´·µ»¨
¦ª¤Á¨¸É¥

X
3.11
2.60
2.69
2.73
2.78

S.D.

¦³´{®µ

0.85
0.68
0.75
0.78
0.76

µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ
µ¨µ

3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวทาง
แกปญ
 หาการบริหารงานบุคคล ไดแก 1) ดานการวางแผนบุคคล ควรมีการวางแผน มีขอ มูลสารสนเทศ
กำหนดขั้นตอนวิธีการปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน
2) ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ควรมีวธิ กี ารสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย และ
เชิ ญ วิ ท ยากรภายนอกมาให ค วามรู จั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการ
4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงบุคลากร และคณะกรรมการ
บริหารใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสรุปผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลเพื่อนำมาอภิปรายไดดังนี้
1. สภาพการบริ ห ารงานบุ ค คลของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสาคร สิทธิโชติ (2549: 112) ไดศึกษาสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 3 ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียน
และครูผูสอน มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงาน
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เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากาฬสิ น ธุ เขต 3 โดยรวมอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ทั้ ง นี้ เ ป น เพราะว า สภาพ
การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ทำระบบข อ มู ล สารสนเทศของครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง ชาวไทย
และชาวตางชาติในสถานศึกษาเพื่อการวางแผนกำลังคนไวอยางชัดเจน โรงเรียนมีการกำหนด
ขั้นตอนวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทย และชาวตางชาติใหม ใหเขาใจ
ระเบียบและหนาทีใ่ นการปฏิบตั งิ านใหเขาใจชัดเจนกอนใหปฏิบตั งิ าน โรงเรียนมีการวางแผนประกาศ
รั บ สมั ค รครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ทั้ ง ชาวไทยและชาวต า งชาติ โดยแจ ง ไปยั ง หน ว ยงาน
ทางการศึกษา และหนวยงานอื่น ๆ อยางทั่วถึงและชัดเจน และโรงเรียนมีการกำหนดโครงสรางและ
จัดทำภาระงานสำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติอยางครอบคลุม
และชัดเจน
2. ปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา มีระดับปญหา
อยูใ นระดับ ปานกลาง ทัง้ 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลีย่ จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงาน
บุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล และดานการสรรหา
และการคัดเลือกบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอรทัย จันทรเหลือง (2548: 53-59) และธีรวุฒิ
สิทธิกุล (2550: 46-54) ไดศึกษาปญหาในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และไดศึกษาปญหาการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ผลการศึกษา พบวา ปญหาในการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและพิจารณาเปนรายดาน 4 ดาน คือ
การสรรหาและการบรรจุแตงตั้งบุคลากร การบำรุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการให
บุคลากรพนจากงาน อยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวา ปญหาการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดแก โรงเรียนไดมีการดำเนินการ
คัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยวิธีการที่หลากหลาย
ดูผลงาน สอบขอเขียน และสัมภาษณ โรงเรียนมีรูปแบบ และวิธีการสรรหาและการคัดเลือกครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ทุกฝายทำงานใหชัดเจน และโรงเรียน
มีการกำหนดแนวทางการสรรหาและการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติไวอยางชัดเจน
3. แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา 1) ดานการวางแผนบุคคล ควรมีการวางแผน มีขอมูลสารสนเทศ
กำหนดขั้นตอนวิธีการปฐมนิเทศใหบุคลากรไดเขาใจระเบียบและหนาที่ในการปฏิบัติงานชัดเจน
2) ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ควรมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดวยวิธีการที่
หลากหลาย 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ควรสงเสริมบุคลากรไดเรียนรูจากนวัตกรรมที่ทันสมัย
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และเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรู จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการ
4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล โรงเรียนจัดประชุมชี้แจงบุคลากร และคณะกรรมการ
บริหารใหมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปผลการปฏิบัติงาน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช
1.1 ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ควรนำสภาพการปฏิบัติ และปญหา
การบริหารงานบุคคล ไปใชในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 โรงเรี ย นเอกชน ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ควรนำแนวทางการแก ป ญ หา
การบริหารงานบุคคล ไปใชเปนแนวแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน ควรนำสภาพการปฏิบัติ ปญหาการบริหารงานบุคคล และแนวทางแกปญหา
การบริหารงานบุคคล ไปใชในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนทุกประเภท
เพื่อใหมีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษารูปแบบการบริหารงานบุคคลชาวตางชาติในการเตรียมตัวเขาสูประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ
ศึกษากับ ประเภทอาชีวศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สรุป
สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวม มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล
ดานการสรรหาและการคัดเลือก และดานการธำรงและพัฒนาบุคคล
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ป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล ของโรงเรี ย นเอกชน ประเภทสามั ญ ศึ ก ษา ในจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีระดับปญหาอยูในระดับ ปานกลาง ทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย จากมาก
ไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนงานบุคคล ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดานการธำรง
และพัฒนาบุคคล และดานการสรรหาและการคัดเลือก
แนวทางแกปญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ไดเสนอแนะแนวทาง
แก ป ญ หาการบริ ห ารงานบุ ค คล ดั ง นี้ 1) ด า นการวางแผนงานบุ ค คล ป ญ หาเรื่ อ งโรงเรี ย นมี
การกำหนดขั้นตอนวิธีการปฐมนิเทศครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งชาวไทย และชาวตางชาติใหม
แนวทางแก ไ ขป ญ หา คื อ มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ชาวไทย และ
ชาวตางชาติใหม ใหเขาใจระเบียบและหนาที่ในการปฏิบัติงานใหเขาใจชัดเจนกอนใหปฏิบัติงาน
โดยเชิญวิทยากรมาอบรม 2) ดานการสรรหาและการคัดเลือกปญหาเรื่องโรงเรียนไดมีการดำเนินการ
คัดเลือกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ โดยวิธีการที่หลากหลาย
ดูผลงานสอบขอเขียน และสัมภาษณ แนวทางแกไขปญหา คือ มีการดำเนินการโดยการประกาศ
รับสมัครสอบ โดยระบุคุณสมบัติของครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
อยางชัดเจน 3) ดานการธำรงและพัฒนาบุคคล ปญหาเรื่องโรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุนครู
และบุคลากรทางการศึกษานำนวัตกรรมสมัยใหมมาใชในการจัดการเรียนการสอนอยางกวางขวาง
ทั้ ง ชาวไทย และชาวต า งชาติ และโรงเรี ย นมี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากร หรื อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก
มาใหความรู และประสบการณแกครู และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ
อยางตอเนื่องเปนระยะ ๆ แนวทางแกไขปญหา คือ จัดอบรมโดยเชิญวิทยากรมาใหความรูเกี่ยวกับ
นวัตกรรมสมัยใหม มาใชในการจัดการเรียนการสอน มาบรรยายใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งชาวไทย และชาวตางชาติอยางสม่ำเสมอ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปญหาเรื่อง
โรงเรียนมีการใหครู ผูบริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีสวนรวมนำผลการประเมิน
มาวางแผนการพัฒนางาน และพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา แนวทางแกไขปญหา คือ
ผูบริหารโรงเรียนประชุมชี้แจงครู และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวม
การประเมิ น มาวางแผนการพั ฒ นางาน และพั ฒ นาครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สรุ ป ผล
การประเมิน
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