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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และ
ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าในกรุ งเทพมหานคร กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบ
แบบสอบถามได้ แ ก่ ครู ของโรงเรี ยนกวดวิ ชาในกรุ งเทพมหานคร จ านวน 226 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จัย เป็ น
แบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการ โดยใช้แนวคิด
การบริหารงานบุคคลของ Castetter and Young เป็นหลัก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เรียงลาดับความสาคัญของ
ความต้องการจาเป็น PNI Modified
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง สภาพทีพ่ ึงประสงค์ในภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับดีมาก
เรียงลาดับความต้องการจาเป็นด้วย PNI Modified ได้เป็น 1) การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 3) การวางแผนบุคลากร 4) การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 5) การให้ข้อมูลข่าวสาร 6) การพัฒนาบุคลากร
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Abstract
This study was conducted using a descriptive research method with the aim to study the
present state, the desirable state and modified priority need index of teacher management of tutoring
schools in Bangkok as perceived by 226 teachers in the tutoring schools, Bangkok. The research
instrument used in this study was rating scale questionnaire development based on the theoretical
framework of Castetter and Young. Data were analyzed using the computer program. Data were
analyzed using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation and PNI Modified.
The results show that the desirable state of teacher management of tutoring schools in Bangkok
of each aspect investigated was pursued at a highest level by sorting needs with a PNI modified index.
They were 1) Compensation and Benefits 2) Appraisal 3) Planning 4) Continuity 5) Information
6) Development 7) Selection 8) Security and Bargaining 9) Induction and 10) Recruitment

คาสาคัญ: การศึกษา / การบริหารบุคลากรครู / โรงเรียนกวดวิชา
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บทนา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เปรียบบุคลากรเสมือนรากฐานหรือเสาหลักสาคัญขององค์กร
หากองค์กรมีรากฐานและเสาหลักที่แข็งแกร่งก็จะสามารถเผชิญกับอุปสรรคปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างราบรื่น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่จะเน้นการพัฒนา
บุคลากร ให้มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องการ (วนิดา วาดีเจริญ, 2556) ดังนั้นใน
การบริหารงานขององค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจขั้นตอนการบริหารงาน
บุคคล เพราะเป็นการบริหารงานแห่งความพยายามที่จะได้บุคลากรที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ
มาปฏิบัติงาน และธารงรักษาไว้ให้ปฏิบัติงานนาน ๆ
การศึกษาถือว่ามีบทบาทและความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนั้น
ทรัพยากรที่สาคัญที่สุดคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ เนื่องจากความรู้ความสามารถ และศักยภาพในการผลิต
ของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ของคนในชาติ ประเทศที่มีพลเมืองที่มีการศึกษาที่ดีย่อมได้เปรียบต่อ
การแข่งขันเสมอ ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) จึงเน้นในเรื่อง
การพัฒ นาคน หรื อยึ ดคนเป็ น ศูนย์ กลางของการพัฒ นา โดยมีความเชื่อว่าหากคนได้รับการพัฒ นา ได้รับ
การศึกษาที่ดีที่สุด คน จะเป็นปัจจัยชี้ขาดความสาเร็จในการพัฒนาประเทศทุกด้าน (อารุง จันทวานิช, 2542)
โรงเรียนกวดวิชาตั้งขึ้นเพื่อสอนกวดวิชาในวิชาตามหลักสูตรสามัญของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่
วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม ทั้งนี้จะแตกต่างจาก
โรงเรี ย นทั่ ว ไปในลั ก ษณะที่ จ ะก าหนดเวลาเรี ย นเป็ น ครั้ ง คราว เช่ น เปิ ด เฉพาะช่ ว งเย็ น เปิ ด เฉพาะ
วันเสาร์ -อาทิตย์ หรือเปิดเฉพาะภาคฤดูร้อน เป็นต้น ในปัจจุบันโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้จากัดวงเฉพาะผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย หรือมุ่งเข้าเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น แต่ยังกระจายลงไป
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ถึงระดับประถมศึกษาและอนุ บ าล รวมทั้งการกวดวิช าเพื่อแข่งขันเข้าเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้น เช่น ระดับ
ปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ (สุดารัตน์ ศิริเมือง และน้าฝน กัลญา, 2549)
โรงเรียนกวดวิชาเกิดขึ้น เป็นจานวนมาก เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้เรียนและกลายเป็นเชิง
ธุร กิ จ มากขึ้ น จากเจ้ า ของโรงเรี ย นที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ครู ห รื อ อาจารย์ ก็ เ ริ่ ม มี นั กธุ ร กิ จ เข้ า มาลงทุ น มากขึ้ น
เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีการเติบโตสูงและมีแนวโน้มในอนาคตที่ดีได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจน้ อย
กว่า หลายๆ ธุร กิจ และที่ส าคัญ คือ โรงเรี ยนกวดวิช าเป็ นธุร กิจ ที่ไม่ ต้องเสี ย ภาษี ท าให้ มีโ อกาสประสบ
ความสาเร็จมาก ถึงแม้ว่าผู้ป ระกอบการส่วนใหญ่จะไม่ใช่ครูก็ตาม จากปรากฎการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับ
โรงเรียนกวดวิชา ทาให้มีการเพิ่มจานวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชาเป็นสถานศึกษาเชิงธุรกิจ ทาให้โรงเรียนกวดวิชาต้องตื่นตัวและปรับปรุง
คุณภาพเพื่อเอาใจผู้ เรี ย นตลอดเวลา ประกอบกับครูผู้ ส อนมีภาระงานน้อยกว่าครูในโรงเรียนจึงสามารถ
พัฒนาการสอนได้มากกว่า นอกจากนี้ผู้เรียนแต่ละคนยังมีโอกาสในการศึกษาก่อนว่าครูผู้สอนโรงเรียนกวดวิชา
เป็นอย่างไร และผู้เรียนยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะเรียนกับครูผู้สอนท่านใด ในขณะที่การศึกษาในระบบ
โรงเรียนเป็นลักษณะบังคับว่าจะต้องเรียนวิชานี้กับครูคนนี้เท่านั้น ซึ่งต้องยอมรับว่าครูทุกคนตั้งใจสอนแต่ใน
บางครั้งวิธีการสอนที่แตกต่างทาให้ผู้เรียนเข้าใจ และสนใจแตกต่างกัน
จากการศึกษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรครูในโรงเรียนกวดวิชา พบว่า
การวางแผน การจัดการเรียนการสอนเกิดความขาดแคลนครูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครูผูสอน
ไมจบระดับปริญญาตรีและสอนไมตรงวุฒิส งผลกระทบใหครูที่มีอยูตองสอนในวิชาที่ไมตรงตามวุฒิการศึกษา
ทาใหมาตรฐานทางการศึกษาของแตละโรงเรียนแตกตางกัน
การสรรหา สืบเนื่องมาจากบุคลากรครูในโรงเรียนกวดวิชามีอัตราการเข้า -ออก ค่อนข้างสูง ต้องมี
การสรรหาบุคลากรครูเข้ามาทางานบ่อยครั้ง ทาให้ความรู้ความสามารถอาจไม่ตรงกับที่ต้องการ
การคัดเลือก ในการคัดเลือกครูเข้ามาทาการสอนในโรงเรียน จะมีการกรอกใบสมัครและมีการทดสอบ
ความรู้พื้นฐานในวิชาที่จะมาทาการสอน ถ้าคะแนนผ่านการทดสอบก็สามารถที่จะทาการสอนได้ ทาให้บางครั้ง
การคัดเลือกครูมาทาการสอนไม่ตรงกับวุฒิการศึกษา
การนาเข้าสู่หน่วยงาน การจัดให้บุคลากรครูทาหน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง
ชัดเจนจากผู้บริหาร แต่เนื่องจากบุคลากรครูมีอัตราการเข้า -ออก ทาให้บุคลากรครูที่เข้ามาในโรงเรียนใหม่
ต้องเรียนรู้งานด้วยตัวเอง กระทบต่อประสิทธิภาพในการสอน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน การท าการสอนของบุ ค ลากรครู ไ ม่ ไ ด้ มี เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งชั ด เจน จะมี เ พี ย งการสอบถามผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรครู จ ากนั ก เรี ย นและ
ผู้ปกครอง ซึ่งอาจเกิดจากความชอบส่วนบุคคล ทาให้ผลการประเมินอาจไม่ได้มาตรฐาน
การให้ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการเจรจาต่อรอง สืบเนื่องมาจากการเข้า-ออก ของบุคลากร
ครูในโรงเรียนกวดวิชามีอัตราเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากการให้ความมั่นคงในงานและความผูกพันธ์ในองค์กร
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ยั ง มี อ ยู่ น้ อ ย ท าให้ บุ ค ลากรครู ข าดความเชื่ อ มั่ น ในการท างาน และต้ อ งการแสวงหาโรงเรี ย นใหม่ ที่ ใ ห้
ความมั่นคงมากกว่า
การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ การกาหนดสัดส่วนของค่าตอบแทนและสวัสดิการที่มาจาก
การท าการสอนเท่ า นั้ น ซึ่ ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ น รายชั่ ว โมง และไม่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดสวั ส ดิ ก าร เช่ น
การรักษาพยาบาล อย่างชัดเจน ทาให้เกิดมีการโยกย้ายงานไปในที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
การพัฒนา เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชามีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการบุคลากรครูที่มี
ความรู้ความสามารถในการทาการสอน ทาให้บุคลากรครูต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง แต่ในโรงเรียนกวดวิ ชาไม่ได้มีการจัดอบรมบุคลากรครูเหมือนใน
โรงเรียน ทาให้ครูต้องหาวิธีการในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง สืบเนื่องมาจากการให้ความมั่นคงในการปฏิบัติงานยังมีจุดอ่อนในด้าน
การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรครูทาให้มีการเข้า-ออก ของบุคลากรครู
จากปัญหาที่พบดังกล่าว จึ งเป็น ที่มาในการศึกษาการบริหารบุคลากรครู ของโรงเรียนกวดวิช าใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะหาสภาพที่พึงประสงค์และนามาจัดลาดับความต้องการจาเป็นตามลาดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชา
ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาประเด็นการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครตามลาดับความ
ต้องการจาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรครู ของ Castetter and Young (2000) ซึ่งประกอบด้วย
1) การวางแผน (Planning)
2) การสรรหา (Recruitment)
3) การคั ด เลื อ ก (Selection)
4) การนาเข้าสู่หน่วยงาน (Induction) 5) การประเมินผลปฏิบัติงาน (Appraisal) 6) การกาหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการ (Compensation and Benefits) 7) การพัฒนา (Development) 8) การปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuity) 9) การให้ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการเจรจาต่อรอง (security and
Bargaining) และ10) การให้ข้อมูลข่าวสาร (Information)
วิธีการดาเนินวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารบุคลากรครู
ของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาประเด็นการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชา
ในกรุงเทพมหานคร มีวิธีดาเนินการวิจัยดังนี้
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูของโรงเรียนกวดวิชาในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 226 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทางาน และวิชาที่สอน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ สภาพปั จจุ บั น และที่ พึ งประสงค์ ก ารบริ ห ารบุ คลากรครู ข อง
โรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ในแต่ละข้อ
คาถามจะมีคาตอบให้เลือก 5 คาตอบ โดยให้ผู้ตอบคาถามเลือกตอบระดับใดระดับหนึ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้ วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ราชการจากฝ่ า ยวิ ช าการ หลั ก สู ต รการสอน คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทโรงเรียน
กวดวิชาเขตกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ วิ จั ย ดาเนิ น การส่ งหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมือ หนั งสื อขอบคุณ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ไปยั ง
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และแนบแบบสอบถามของบุคลากรครูไปพร้อมหนังสือ พร้อมแนบซองเปล่าและ
จ่าหน้าซองถึงผู้วิจัย พร้อมติดแสตมป์ และส่งของที่ระลึก ส่งไปพร้อมซองแบบสอบถามด้วย จานวน 226 ชุด
สาหรับ 226 โรงเรียน ซึ่งข้างในซองจะประกอบด้วยแบบสอบถามสาหรับบุคลากรครู
3. ผู้วิจัยติดตามผลการดาเนินงาน โดยติดต่อผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละโรงเรียนทางโทรศัพท์ หลังจาก
ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปแล้ว 10 วัน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพพึงประสงค์ และความต้องการจาเป็น ใน
การบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชา ดังนี้
1. ค่าความถี่ (Frequency)
2. ค่าร้อยละ (Percentage)
3. ค่าเฉลี่ย (Mean)
4. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5. วิเคราะห์เรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นโดยใช้สูตร Modified Priority Needs
Index (PNI Modified) ซึ่งมีสูตรการคานวณดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช อ้างถึงใน สุวิมล ว่อง
วาณิช, 2548)
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เมื่อ (PNI Modified)

(PNI Modified) =
(I-D)/D
แทน ดัชนีเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
I
แทน ค่าเฉลี่ย X ของสภาพที่พึงประสงค์
D
แทน ค่าเฉลี่ย X ของสภาพปัจจุบัน

ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยนาเสนอเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารบุคลากรครู
ของโรงเรี ย นกวดวิ ช าในกรุ ง เทพมหานคร และประเด็น การบริ ห ารบุ คลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิช าใน
กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
บุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 226 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 76.5 และเพศชาย จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5
อายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่พบมากที่สุด คือ มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ
59.7 รองลงมามีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 อายุระหว่าง 36 – 40 ปี
จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6 อายุ 21 – 25 ปี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และอายุ 40 ปีขึ้นไป
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 ตามลาดับ มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 147 คน
คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอน 6 – 10 ปี จานวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8
รองลงมามีประสบการณ์ในการสอน 11 – 15 ปี จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 ระดับชั้นที่สอน
เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 และระดับชั้นประถมศึกษาจานวน 101 คน
คิดเป็นร้อยละ 44.7 ส่วนใหญ่วิชาที่สอนเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา
เป็น วิช าวิทยาศาสตร์ จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 และวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.0 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และการจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหาร
บุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
2.1 สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ ของการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวม
พิ จ ารณาสภ าพปั จ จุ บั น ของการบริ หา รบุ ค ลากรครู ข องโ รงเรี ย นกว ดวิ ช า
ในกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (Mean = 3.60, SD = 0.80) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
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ด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด คื อ ด้ า นการสรรหาบุ ค ลากร (Mean = 3.81,
SD = 0.50) รองลงมาคื อ
ด้านการนาเข้าสู่หน่วยงาน (Mean = 3.66, SD = 0.61) ด้านการพัฒนาบุคลากร (Mean = 3.60, SD =
0.61) ด้านการให้ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการเจรจาต่อรอง (Mean = 3.57, SD = 0.55) ด้านการ
คัดเลือกบุคลากร (Mean = 3.56, SD = 0.32) ด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (Mean = 3.54, SD = 0.66)
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (Mean = 3.50, SD = 0.65) ด้านการวางแผนบุคลากร (Mean = 3.47, SD =
0.30) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Mean = 3.46, SD = 0.59) และการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
(Mean = 3.38, SD = 0.49) ตามลาดับ
พิ จ ารณาสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.61, SD = 0.48) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (Mean = 4.67, SD = 0.40) รองลงมาคือ
ด้านการพัฒ นาบุคลากร (Mean = 4.66, SD = 0.30) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Mean = 4.62,
SD = 0.40) ด้านการสรรหาบุคลากร (Mean = 4.61, SD = 0.43) ด้านการนาเข้าสู่หน่วยงาน (Mean =
4.60, SD = 0.31) ด้านการวางแผนบุคลากร (Mean = 4.60, SD = 0.27) ด้านการคัดเลือกบุคลากร
(Mean = 4.57, SD = 0.43) การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Mean = 4.55, SD = 0.32) ด้าน
การให้ ข้อมูล ข่าวสาร (Mean = 4.55, SD = 0.31) และด้านการให้ ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและ
การเจรจาต่อรอง (Mean = 4.52, SD = 0.37) ตามลาดับ
2.2 ประเด็นการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานครในภาพรวม
จากผลการประเมินความต้องการจาเป็นของการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชา
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุด ได้แก่ ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
และสวัสดิการ (PNI Modified = 0.35) รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PNI Modified = 0.34)
ด้านการวางแผนบุคลากร (PNI Modified = 0.33) ด้านการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง (PNI Modified = 0.32)
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (PNI Modified = 0.30) ด้านการพัฒนาบุคลากร (PNI Modified = 0.29)
ด้านการคัดเลือกบุคลากร (PNI Modified = 0.28) ด้านการให้ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการเจรจาต่อรอง
(PNI Modified = 0.27) ด้านการนาเข้าสู่หน่วยงาน (PNI Modified = 0.26) ส่วนด้านที่มีค่าดัชนีความต้องการ
จาเป็นต่าที่สุดคือ ด้านการสรรหาบุคลากร (PNI Modified = 0.21) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) พบประเด็นสาคัญที่ควรนามีอภิปรายผล 2 ประเด็น คือ
1) สภาพปั จจุบันและสภาพที่ พึงประสงค์ของการบริห ารบุคลากรครูโรงเรียนกวดวิช าในกรุงเทพมหานคร
2) การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในประเด็ น การบริ ห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าใน
กรุงเทพมหานครตามความต้องการจาเป็น มีประเด็นที่ผู้วิจัยมาอภิปรายผลดังนี้
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1. สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และการจัดลาดับความต้องการจาเป็นของการบริหารบุคลากร
ครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
1.1 สภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข องการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมทุกด้าน
สภาพปั จ จุ บั น สภาพที่ พึงประสงค์ ของการบริห ารบุ คลากรครูของโรงเรี ยนกวดวิ ช าใน
กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 10 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการวางแผนบุคลากร 2) การสรรหาบุคลากร 3) การคัดเลือก
บุคลากร 4) การนาเข้าสู่หน่วยงาน 5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 6) การพัฒนาบุคลากร 7) การกาหนด
ค่าตอบแทนและสวัส ดิการ 8) การปฏิบั ติงานอย่างต่ อเนื่อง 9) การให้ ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและ
การเจรจาต่อรอง และ 10) การให้ข้อมูลข่าวสาร
จากผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีสภาพปัจจุบันสูงที่สุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร ทั้งนี้เป็น
เพราะในขั้นตอนการสรรหาบุคลากรครูไม่มีระบบชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศรับสมัครบุคลากร
ครูเข้ามาทางานในโรงเรียน เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์หน้าโรงเรียน ทาให้ได้บุคลากรครูที่ได้มีคุณสมบัติไม่
ตรงตามความรู้ ความสามารถ และตามตาแหน่งงานทั้งหมด สอดคล้องกับแนวคิดของ สุรศักดิ์ จงจิต (2552)
กล่าวว่า สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงานอย่างทั่วถึงและแพร่หลาย ไม่ว่า
จะเป็น การประกาศทางอินเทอร์เน็ต สถานศึกษาในเครือข่าย ตลอดจนขอความร่วมมือประสานกับเขตพื้นที่
การศึกษาขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน เพื่อทาให้ข้อมูลเข้าแหล่งกลุ่มคนในที่ต่าง ๆ จึงทาให้บุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของหน่ว ยงานเข้ามาสมัครงานและทางานกับองค์การ และ
สอดคล้องกับ ณัฏพันธ์ เขจรนันท์ (2548) การสรรหาบุคลากร เป็นกระบวนการในการค้นหาบุคคลที่มี
ความเหมาะสมกับตาแหน่งที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่างๆ ให้สนใจเข้าร่วมกับองค์การ โดยผู้ มีหน้าที่ในการ
สรรหาบุคลากรจะต้องสามารถเข้าถึงที่มาของบุคลากร ดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ เหมาะสมกับงาน ให้เกิด
ความสนใจที่จะเข้าร่วมกับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อจากัดของระยะเวลาและค่าใช้จ่าย
ด้านที่มีสภาพปัจจุบันต่าที่สุด คือ ด้านการประเมินผลการปฏิ บัติงาน โรงเรียนไม่ได้มีเกณฑ์
การประเมินที่ชัดเจน จะเป็นการประเมินจากผลการสอนของครูจากนักเรียนที่มาเรียน ซึ่งอาจไม่ได้มาตรฐาน
อาจเกิดจาการที่นักเรียนเรียนแล้วสนุก ทาให้อยากเรียนกับครูคนนี้มากกว่า ทาให้ส่งผลต่อเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
ของครู จากการที่ทาให้โรงเรียนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากจานวนนักเรียน สอดคล้องกับ นงลักษณ์ เพิ่มชาติ (2548)
กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญต่อการปรับเงินเดือนอันส่งผลทางอ้อมถึง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นเครื่องชี้วัดความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความสามารถของพนักงาน
กับความคาดหวังของหน่วยงานซึ่งในอดีตการประเมินยังไม่เป็นระบบไม่มีกฎเกณฑ์ ต่อมาจึงมีระบบที่เน้น
การประเมินคุณลักษณะประจาตัวและผลงาน จนกระทั่งในปัจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติงานนิยมการ
ประเมินผลสาเร็จของงานที่กาหนดเป้าหมายร่วมกัน
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ด้านสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนไม่ได้มีการวางแผน
การพัฒนาบุคลากรครูอย่ างเป็นลาดับขั้นตอน เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชามีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
ความต้องการบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถในการทาการสอน ทาให้เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้นในการดึง
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซึง่ เป็นผลให้บุคลากรครูต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของเอกอมร เอี่ยมศิริศักดิ์ (2555) กล่าวว่า กระตุ้นและส่งเสริมให้
ครูได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการสอน โดยสนับสนุนให้ครูออกไปอบรม ศึกษาเพิ่มเติม
ภายนอก หรื อในกรณีที่โ รงเรียนมีข้อจากัดด้านค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเดินทางในการไปอบรม โรงเรียนอาจใช้
ทางออกหนึ่งด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาที่โรงเรียนกวดวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พัฒนาครูให้มี
ทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ด้ า นสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ต่ าที่ สุ ด คื อ การให้ ค วามมั่ น คงในการปฏิ บั ติ ง านและ
การเจรจาต่อรอง การดาเนิน งานต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือและความสัมพันธ์ของบุคลากร จากอัตรา
การเพิ่มมากขึ้นของโรงเรียนกวดวิชา ทาให้มีการแข่งขันกันสูงมาก บุคลากรครู ต้องการแสวงหาโรงเรียนใหม่
ที่ให้ความมั่นคงมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2556) กล่าวว่า การดูแล
บุคลากรเป็นอย่างดี จะสามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้แล้ว ยังสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
องค์กรและสร้างความภาคภูมิใจให้ กับบุคลากร ด้วยการให้ความมั่นคงและธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อให้ทางานกับองค์กรตลอดไป ถึงแม้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่ทาให้องค์กรต่าง ๆ มี
ความต้องการบุคลากรมากขึ้น ก็จะไม่กระทบต่อการขาดแคลนบุคลากร ที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีคุณค่า
ออกไปได้
1.2 การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ของการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าใน
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพิจารณารายด้านอภิปรายผลตามลาดับค่าดัชนีความต้องการจาเป็นสูงสุดไปยังด้านที่มี
ความต้องการจาเป็นต่าสุดได้ดังนี้
1.2.1 การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้อง
การจาเป็นสูงที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรครูอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน เช่น เงินเดือนประจา รายชั่วโมง และไม่ได้มีสวัสดิการอย่างชัดเจน
ทาให้เกิดมีการโยกย้ายงานไปในที่ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า สอดคล้องกับ Adams (อ้างถึงใน
วนิดา วาดีเจริญ, 2556) ในบุคคลจะเปรียบเทียบการทางานของตนกับบุคลอื่นที่ทางานในหน้าที่เหมือนกัน
เพื่อประเมินว่าสิ่งตอบแทนที่ตนเองได้รับมีความเสมอภาคกับงานที่ทาหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าตนอยู่
ในฝ่ายเสียเปรียบ ก็จะเรียกร้องค่าตอบแทนเพิ่มจากการทางาน เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่า งการทางาน
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และค่าตอบแทนที่ได้รับ ส่งผลให้ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงหลักความยุติธรรมและความเสมอภาค เพื่อไม่ให้
กระทบต่อความรู้สึกของบุคลากร อันนาไปสู่ความขัดแย้งในภายหลัง
1.2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็น
สูงสุดมีสองรายการ คือ โรงเรียนมีการชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรครูทราบ
ล่วงหน้า และโรงเรียนมีการนาข้อบกพร่องที่ได้จาการประเมินผลการปฏิบัติงาน นาไปปรับปรุงแก้ไข เนื่องจาก
การสอนของบุคลากรครูไม่ได้มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน จะมีเพียงการสอบถามผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรครูจ ากนักเรี ยนและผู้ ปกครอง ซึ่งอาจเกิดจากความชอบส่ วนบุคคล ทาให้ผ ล
การประเมิน ไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน การประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของบุ ค ลากรครู ใ นโรงเรี ย น เป็ นเครื่ อ งชี้ วั ด
ประสิทธิภาพของการทางาน ความสาคัญของการประเมิน การนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Castetter (1996) ได้กาหนดขั้นตอนของการประเมินตั้งแต่กาหนดวัตถุประสงค์ กาหนดแบบและ
ลักษณะของการประเมิน กาหนดตัวผู้ประเมิน กาหนดวิธีการประเมิน วิเคราะห์และนาผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนา เพื่อแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องและเป็นการพัฒนาตนเองต่อไป
1.2.3 การวางแผนบุคลากร
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การวางแผนบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงสุด คือ
โรงเรียนมีการกาหนดแผนปฏิบัติการ หลังจากที่ได้มีการคาดการณ์บุคลากรที่ต้องการ เช่น แผนการสรรหา
บุคลากร เนื่องจากโรงเรียนกวดวิชามีการปฏิบัติงานทั้งประจา และไม่ประจา มีอัตราการเข้า – ออก อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ได้มีแผนผังโครงสร้างการปฏิบัติงานบุคลากรอย่างชัดเจน เมื่อมีบุคลากรไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
และจานวนนักเรียนก็จะมาวิเคราะห์และวางแผน ซึ่งสอดคล้องกับวนิดา วาดีเจริญ (2556) การวางแผน
บุ ค ลากรเป็ น แผนที่ ต้ อ งกระท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า งหลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เริ่ ม ต้ น จาก
การพยากรณ์ความต้องการทรัพยากรบุคคลในอีก 1 ปีข้างหน้าว่าโรงเรียนมีความต้องการบุคลากรทั้งหมดเป็น
จานวนเท่าไร โดยเริ่มจากการประเมินบุคลากรในปัจจุบัน มีบุคลากรที่จะโยกย้าย มีบุคลากรลาออกกี่คน
ข้อมูลเหล่านี้จะทาให้ทราบถึงจานวนบุคลากรที่ประเมินได้ทั้งหมดในปัจจุบัน เทียบกับจานวนบุคลากรทั้งหมด
ที่โรงเรียนต้องการ ผลต่างที่ได้จะทาให้การวางแผนที่จะสรรหาบุคลากรเพิ่มเติม หรือลดกาลังคนในกลุ่มใดได้
บ้าง ภายในระยะเวลาใด
1.2.4 การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงสุด
คือ โรงเรียนมีการแจ้งสิทธิ หน้าที่ และผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับให้ทราบ สอดคล้องกับ Castetter (อ้างถึง
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ใน นิชาภา ประสพอารยา, 2543) กล่าวว่าความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของบุคลากร เนื่องจากในระบบ
โรงเรียนย่อมต้องรักษาบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถไว้ ดังนั้นระบบโรงเรียนจึงต้องดาเนินการแก้ไข
ปัญหาของบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัญหาการขาดงาน การจัดหาบุคลากรเข้าทางานแทน ปัญหาสุขภาพ
ความปลอดภัย การเลื่อนตาแหน่ง การโยกย้าย การลาออก ความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของบุคลากร
จะต้องมีการกาหนดเป้าประสงค์ของแผนงานต่างๆ แก่บุคลากร กาหนดผู้รับผิดชอบ ควบคุมบุคลากร ซึ่งมีทั้ง
ภายในระบบและภายนอกระบบ
1.2.5 การให้ข้อมูลข่าวสาร
การจัดลาดับความต้องการจาเป็นในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาด้านการให้
ข้อมูลข่าวสาร พบว่า ข้อที่มีค่าดัช นี การจั ดเรียงลาดับความส าคัญของความต้องการจาเป็นสูงที่สุ ดมีส อง
รายการ คือ โรงเรียนมีการนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจัดรูปแบบของระบบสารสนเทศให้
เหมาะสมต่อการใช้งาน และการรับ-ส่งข้อมูลให้กับบุคลากรครูถูกต้อง และทันเวลากับความต้องการ เพราะใน
โรงเรี ย นกวดวิช าขนาดเล็ กไม่ได้มี การจั ดทาข้อมูล ระบบสารสนเทศที่ ครอบคลุ มการใช้ งาน จะเป็นเพีย ง
การจัดทาเอกสาร ทาให้บางครั้งการค้นหาเอกสารต้องใช้เวลา สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ระบบ
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารงานบุคคล หมายถึง ระบบข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการจัดขึ้นอย่างมีระเบียบ เพื่อให้
สามารถมี ก ารบั น ทึ ก รวมทั้ ง แยกแยะ พิ จ ารณา และวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
มีการสนับสนุนให้มีการตัดสินใจด้านบุคคลได้อย่างถูกต้อง ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ดีนั้น จะต้อง
อยู่ในหลักการที่จัดขึ้นโดยสามารถให้ข้ อมูลต่างๆ เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้ตลอดเวลา หมายถึง เป็นข้อมูลที่
สามารถมีพร้อมเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้ และได้มีการปรับข้อมูลต่างๆ ให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ตลอดเวลา
1.2.6 การพัฒนาบุคลากร
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การพัฒนาบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงที่สุด คือ
โรงเรียนได้ให้การสนับสนุนบุคลากรครูในการเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองและโรงเรียน เนื่องจาก
โรงเรียนกวดวิชามีจานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความต้องการบุคลากรครูที่ มีความรู้ความสามารถในการทา
การสอน ทาให้บุคลากรครูต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
และผู้ปกครอง แต่ในโรงเรียนกวดวิชาไม่ได้มีการจัดอบรมบุคลากรครูเหมือนในโรงเรียน ทาให้ครูต้องหาวิธี
การในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2552 ในเรื่องของบุคลากร
ทางการศึกษา โดยมีการเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ทันกับเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ในการพัฒนาบุคลากรส่วนมากเป็นการพัฒนาโดยการฝึกอบรม และส่งเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ และในการพัฒนาบุคลากรนั้น โรงเรียนมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรโดยให้สรุปรายงานเสนอ
ผู้บริหาร และให้เสนอรายงานในที่ประชุม เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนรับทราบและเข้าใจตรงกัน
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1.2.7 การคัดเลือกบุคลากร
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การคัดเลื อกบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความส าคัญของความต้องการจาเป็นสูง คือ
โรงเรี ยนมีจ านวนบุคลากรครูที่จะมาร่ว มในการคัดเลือกครูเข้ามาปฏิบัติงาน เพราะอัตราการเพิ่มขึ้น ของ
โรงเรียนกวดวิชาและเป็นสถานศึกษาเชิงธุรกิจ ทาให้มีการแข่งขันกันระหว่างบุคลากรสูง โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
จะดึงดูดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน ทาให้ในบางโรงเรียนขาดบุคลากร
และบุคลากรที่ได้ไม่ตรงกับตาแหน่งงาน สอดคล้องกับกุลชลี พวงเพ็ชร์ (2558) กล่าวว่า การคัดเลือกเป็น
หน้าที่ที่สาคัญซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารบุคลากรขององค์การ เนื่องจากการคัดเลือกจะเป็นจุดตัดสินใจ
ว่ า บุ ค คลที่ เ หมาะสมกั บ ต าแหน่ ง งานภายในองค์ ก ารควรเป็น ผู้ ใ ด บุ ค คลที่ถู ก เลื อกเข้ า สู่ อ งค์ ก ารจะเป็ น
ทรัพยากรที่มีค่าขององค์การ
1.2.8 การให้ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการเจรจาต่อรอง
การจัดลาดับความต้องการจาเป็นในการบริหารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาด้านการให้
ความมั่นคงในการปฏิบัติงานและการเจรจาต่อรอง พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของ
ความต้ อ งการจ าเป็ น สู ง สุ ด คื อ บุ ค ลากรครู เ มื่ อ มี ปั ญ หาเกิ ด ขึ้ น มี ก ารร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หา เพื่ อ น าไปสู่
การตัดสินใจ เพราะการดาเนินงานต่างๆ ต้องอาศัยความร่วมมือและความสัมพันธ์ของบุคลากร จากอัตรา
การเพิ่มมากขึ้นของโรงเรียนกวดวิชา ทาให้มีการแข่งขันกันสูงมาก บุคลากรครูขาดความผูกพัน กัน อันจะ
นาไปสู่ความขัดแย้ง ทาให้บุคลากรครูขาดความเชื่อมั่นในการทางาน และต้องการแสวงหาโรงเรียนใหม่ที่ให้
ความมั่น คงมากกว่ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ดของ Castetter (1996) กล่ าวว่า การให้ ค วามยุติ ธ รรม
ความมั่นคงในงาน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคลที่สามารถทาให้เกิดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ในระบบโรงเรียน เพราะส่งเสริมการสอนของครูให้มีความสะดวกและคล่องตัว เป็นการสร้างให้เกิดความมั่นคง
ในการดารงชีวิต
1.2.9 การนาเข้าสู่หน่วยงาน
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การนาเข้าสู่หน่วยงาน พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงสุด คือ
โรงเรียนมีการปฐมนิเทศบุคลากรครูใหม่ และแจ้งกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการแนะนาบุคลากรในโรงเรียน
เพราะการจั ด ให้ บุ ค ลากรครู ท าหน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายอย่ า งชั ด เจนจากผู้ บ ริ ห าร
แต่เนื่องจากบุคลากรครูมีอัตราการเข้า-ออก ทาให้บุคลากรครูที่เข้ามาในโรงเรียนใหม่ต้องเรียนรู้งานด้วยตัวเอง
สอดคล้องกับแนวคิดของภิญโญ สาธร (2526) ได้ให้ความหมายว่า การปฐมนิเทศ เป็นความพยายามอย่างมี
ระบบของหน่วยงาน ที่จะลดปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญหน้ากับบุคลากรใหม่ เพื่อให้เข้าทางานให้ได้ผลดีที่สุด
และในขณะเดียวกันก็จะทาให้เขามีความสุข ความพอใจกับงาน การจูงใจบุคคลเข้าสู่หน่วยงานสาคัญและ
จาเป็นมาก
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1.2.10 การสรรหาบุคลากร
การจั ด ล าดั บ ความต้ อ งการจ าเป็ น ในการบริห ารบุ ค ลากรครู ข องโรงเรี ย นกวดวิ ช าด้ า น
การ สรรหาบุคลากร พบว่า ข้อที่มีค่าดัชนีการจัดเรียงลาดับความสาคัญของความต้องการจาเป็นสูงสุด คือ
บุคลากรครูที่มีตาแหน่งเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการสรรหาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
สอดคล้องกับ แนวคิดของวนิดา วาดีเจริญ (2556 : 62) ได้กล่าวไว้ว่า การสรรหานับว่าเป็นตัวแปรสาคัญ
ที่จะนาพาโรงเรียนไปสู่ความสาเร็จ ผู้บริหารควรเปิดกว้างให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาบุคลากร
เพราะการมีส่วนร่วมของบุคลากรจะช่วยเปิดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้กว้างขึ้น และครอบคลุมถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ ของผู้สมัคร ผู้สมัครจะได้ซึมซับวัฒนธรรมของโรงเรียน ในขณะที่บุคลากรปัจจุบันก็จะมีความรู้สึกผูกพัน
และเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั ย เรื่ อง การศึกษาการบริห ารบุคลากรครูของโรงเรียนกวดวิชาในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีการนาผลวิจัยส่งสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ เพื่อที่จะได้
ทราบประเด็นในการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาเอกชน
นอกระบบให้เป็นรูปธรรม
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอกชนนอกระบบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลจากการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปประยุ กต์ใช้ในการจัดทาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องในการมุ่งพัฒนาการวิ จัย เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการเรียนการสอนให้มีคุณภาพให้มากขึ้น
1.3 ผู้บริหาร ควรให้ความสาคัญการจัดการนโยบายการบริหารบุคลากรของโรงเรียน มีการสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารบุคลากรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ ภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยต้องคานึงถึง
ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครอง
1.4 ครู ควรให้ความร่วมมือกับทางผู้บริหารและโรงเรียนดาเนินการตามแผนปฏิบัติการในการค้นหา
ศักยภาพของตนเอง และได้พัฒ นาตนเองให้ มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
ทาให้เกิดความก้าวหน้า และสามารถทางานที่ให้ผลการดาเนินการที่ดีมีประสิทธิผล
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1.5 ผู้ปกครองและนักเรียน ควรให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการให้คาแนะนา ติชม การบริหาร
บุคลากรของโรงเรีย น เพื่อที่จะนามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ สอดคล้องกับความต้องการ เนื่องจากจะเป็น
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษากระบวนการบริหารบุคลากรในกระบวนการทั้ง 10 ด้าน ในรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพเข้ามาประกอบ เพื่อที่จะได้ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้น
2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตัวแปร เช่น เพศ ประสบการณ์การสอน ที่แตกต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นในด้านการบริหารบุคลากรครูที่แตกต่างกันหรือไม่
2.3

ควรมี การก าหนดกรอบการบริ ห ารบุ ค ลากรครู ของโรงเรี ย นกวดวิ ช าโดยเฉพาะ เพราะ

องค์ประกอบการบริหารบุคลากรครูในบางด้านยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามโรงเรียนในระบบ
2.4 ควรมีการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลต่อการบริหารบุคลากร
ครูของโรงเรียนกวดวิชา แล้วนามาสร้างเป็นข้อคาถาม เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชา
รายการอ้างอิง
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