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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
ครู ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครตามขนาดของโรงเรียน ระยะเวลาดําเนินงาน
และรูปแบบการจัด 3) เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการสรรหาและเลือกสรรครู ของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวนประชากร คือผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลท่ี
ไดมาตรฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลที่ไดมาตรฐาน จํานวน 44 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาประกอบดวยคําถาม 32 ขอ 
ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปจํานวน 44 ฉบับ ไดรับคืน 44 ฉบับ คิดเปน100% วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพื่อหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 

1) กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมทุกดานอยูระดับมากเรียงลําดับดังนี้ ดานการมอบหมายงาน ดานการปฐมนิเทศ ดานการ
ทดลองปฏิบัติงาน ดานการคัดเลือก ดานแผนกําลังคน ดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน 

2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ กระบวนการสรรหา
และเลือกสรรครู ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครตามขนาดของโรงเรียน 
ระยะเวลาดําเนินงานและรูปแบบการจัด พบวาทุกดานไมแตกตางกัน 

3) ปญหาคือ ผูรับใบอนุญาตขาดความสนใจในการวางแผนกําลังคน ขาดความสนใจ
ในการคัดเลือกครูและไมอธิบายเหตุผลของการประเมินการปฏิบัติหนา ท่ีไมผานเกณฑ 
ขอเสนอแนะคือ ดานการวางแผนกําลังคนควรมีการกําหนดนโยบายในการกําหนดกรอบอัตรา
กําลังคนในแตละปการศึกษาใหมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีครู เพียงพอและเปนไปตามกฎเกณฑของ
สมศ. มีระบบการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอบุคลากรท่ีเขาสูระบบการสรรหา และมีการ
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ABSTRACT 
 

The research objectives were to study and compare recruiting process for teachers of 
private kindergarten schools in Bangkok and study the problems and suggestions of recruiting 
process for teachers of private kindergarten schools in Bangkok. 44 subjects were selected from 
the licensees. The Scales were used to collect data. SPSS was used to analyze the data. 

It was found from the study that 1) the recruiting process for teachers of private 
kindergarten schools in Bangkok was overview at high level as following assignment, orientation, 
training, qualifying, staff plan and job training evaluation respectively. 2) the opinions of the 
licensees about the selecting process for teachers of private kindergarten schools in Bangkok 
focusing on school sizes  and types were not different in comparison for all matters. 3) the most 
important problem was staffs plan to impose the policy of frame rate in every academic year to 
provide sufficient staff as the regulations of Office of Standard of Education. The recruiting 
process should be applicable and equitable for the applicants in the recruitment system.   
The orientation for job assignment should be appropriate for each of the teachers as their 
knowledge and capabilities in addition to schedule their job training during the specified time. 
The licensees should consider most to evaluate job training and inform the result impartially. 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเอกชนไดแสดงบทบาทอันสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะการ
จัดการศึกษาเอกชนในยุคแรกๆ ประสบความสําเร็จอยางยิ่งเปนท่ีนิยมของผูปกครองและนักเรียน
เปนอันมาก มีนักเรียนมาเรียนในโรงเรียนเอกชนมาก นับต้ังแตเจานายช้ันสูงลงมาถึงบุคคลธรรมดา 
นักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเอกชนไดมีสวนและมีบทบาทอยางสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตลอดเวลา 

เม่ือมีโรงเรียนเอกชนเพิ่มมากข้ึน ปญหาในเร่ืองคุณภาพของโรงเรียนก็ยอมมีปญหา
ตามมาดวย จึงเปนหนาท่ีของรัฐบาลท่ีจะตองสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนจัดการศึกษาอยางมี
มาตรฐาน ในการจัดการศึกษาสูงข้ึน สําหรับการดําเนินการจัดการการศึกษาเอกชนระดับตํ่ากวา
ปริญญาตรีลงมาอยูท่ีความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงตองมี
บทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนภารกิจของโรงเรียนเอกชนใหมีความคลองตัวในการบริหาร
จัดการ พัฒนาบุคลากร และพัฒนางานวิชาการควบคูกันไป (สุพิน พรมไชย, 2539: 3) 

โรงเรียนเอกชนไดรับการคาดหวังใหจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพครบทุกประการ 
เพื่อใหสามารถเปนทางเลือกท่ีดีสําหรับผูบริหารทางการศึกษา และเปนองคกรทางสังคมที่ทํา
คุณประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในการพัฒนาประเทศ ในการน้ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดกําหนดขอบขายภาระหนาท่ีครอบคลุมองคประกอบ 8 ประการ
คือ ปรัชญาและแนวนโยบายของโรงเรียน การเรียนการสอน งานกิจการนักเรียน การบริหารงาน
บุคลากร การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานความสัมพันธกับชุมชน การบริหารงาน
อาคารสถานท่ี และประสิทธิผลของโรงเรียน (สุพิน พรมไชย, 2539: 4) 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนจะประสบความสําเร็จไดจําเปนตองอาศัยความ
รวมมือจากหลายฝายและปฏิบัติงานในรูปคณะบุคคลจํานวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรใน
โรงเรียนซ่ึงมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะนําพาโรงเรียนใหประสบความสําเร็จหรือลมเหลวไดก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา คน เปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด ซ่ึงกระบวนการไดมาคนท่ีจะมา
ทําหนาท่ีในการบริหารงานภายในโรงเรียนและทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน นั้นมีความสําคัญยิ่งตอ
โรงเรียนอนุบาล เนื่องจากเปนการศึกษาขั้นแรกของเยาวชนใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ ท่ีจะมา
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องคประกอบพื้นฐานในการปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษา สวนจะดีข้ึนหรือไม นั้น
ยอมข้ึนอยูกับความสามารถในการจัดการ และปฏิบัติงานของบุคลากรฝายการศึกษาเปนสําคัญ วิชัย 
ตันศิริ (2539: 78-79) ไดกลาววา ความสําคัญของบุคลากรวาคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ
ใกลชิดกับคุณภาพของครู การพัฒนาครูสามารถเกิดข้ึนไดทุกข้ันตอนต้ังแต การปฐมนิเทศ 
จนกระท่ังการกําหนดให เสนอผลงาน  เพื่อประเมินตําแนงทางวิชาการ  การที่ค รูไดใบ
ประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษามิไดหมายความวาจะเปนครูท่ีดีได เสนทางของการพัฒนา
ตนเองไปสูจุดหมายสูงสุดนั้นหางไกลมาก 

สถานศึกษาเอกชนบางแหงเปดสอนระดับอนุบาลตางประสบปญหาเกี่ยวกับครู ท้ังนี้
เพราะครูท่ีทําหนาท่ีในการสอนไมมีคุณภาพ ขาดศรัทธาตออาชีพครู ขาดจิตวิญญาณของความเปน
ครู ท่ีดําเนินอยู นั้นไดรับการพัฒนามาในสภาพเดิมและการสอนในลักษณะท่ีอยูกับท่ีไมมีเจตคติท่ีดี
ตอวิชาชีพ เพราะคิดวาเปนอาชีพท่ีไมมีความกาวหนา บางคร้ังครูรับภาระหนักเกินไป เกิดความเบื่อ
หนาย ตลอดขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และไมเขาใจเร่ืองหลักสูตรอยางถองแททํา
ใหกระบวนการเรียนการสอน จิตวิทยาการศึกษาที่เกี่ยวของกับเด็ก และจิตวิทยาพัฒนาการอยาง
แทจริง ยังคงใชแบบการสอนครูเปนศูนยกลาง ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติหนาท่ีงาน
ของครู จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนท่ีตองพัฒนาอยางเปนระบบ (นพมาศ ศึกรัมย, 2546: 2) 

จากปญหาท่ีกลาวมาแลว ผูวิจัยสนใจศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดเปนแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรครู
ท่ีมีคุณภาพ ตลอดวิธีการดําเนินการคัดเลือกครูของโรงเรียนเอกชน ท่ีจะมาทําหนาท่ีปฏิบัติการสอน
ของโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหา นครใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยท่ีตองการใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนท่ีตองการของผูปกครองหรือผูท่ีเขามารับบริการตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร ตามขนาดของโรงเรียน ระยะเวลาการดําเนินงานและรูปแบบการจัด 
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3. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู  
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร   
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานครคร้ังนี้ ผูวิจัยไดแบงระดับของกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ออกเปน  
6 ข้ันตอน ดังภาพท่ี 1.1 
 

ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
    

1. ขนาดของโรงเรียน            
1.1  โรงเรียนขนาดเล็ก  
1.2  โรงเรียนขนาดกลาง  
1.3  โรงเรียนขนาดใหญ  

2. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
2.1  นอยกวา 5 ป  
2.2  5-10  ป  
2.3  มากกวา 10 ป  

3.รูปแบบการจัด 
 

2.1  รูปแบบอนุบาลสองภาษา 
 

2.2   รูปแบบอนุบาลปกติ 
 

 
 
 

การประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน 

การคัดเลือก 
การปฐมนิเทศ 
การมอบหมายงาน 
การทองลองปฏิบัติงาน 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  

การวางแผนกําลังคน 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ภาพท่ี 1.1  กรอบความคิดในการวิจัย 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ประชากร กลุมตัวอยางและตัวแปร

ท่ีจะศึกษาดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
ใน 6 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.4.1.1 การวางแผนกําลังคน หมายถึง การคาดคะเนไวลวงหนาวาหนวยงานนั้น
ตองการคนจํานวนเทาใดจึงจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีธุรกิจขยายตัว
เพิ่มข้ึนก็ศึกษาวิเคราะหวาคนท่ีตองการเพิ่มข้ึนนั้นเปนคนประเภทใด มีความรูความชํานาญทางใด 
สามารถหาไดจากแหลงไหน ถาหนวยงานมีขนาดเล็กลงก็ตองลดจํานวนคนลง ซ่ึงเปนหนาท่ีของ
ฝายบุคคล 

1.4.1.2 การคัดเลือก คือ การปดประกาศชักชวนใหมีผูคุณสมบัติตามท่ีตองการมาสมัคร
ใหมากท่ีสุดและดําเนินการกําหนดกฎเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร  คุณวุฒิ 
ประสบการณ และนัดมาสัมภาษณ โดยมีคณะกรรมการอยางนอย 3 คนชวยกันพิจารณาและตัดสิน
คัดเลือกและแจงผลตอผูมาสัมภาษณ 

1.4.1.3 การปฐมนิเทศ คือ การจะลดชองวางการรับรูขอมูลขององคกรระหวางครูเกา
กับครูใหมใหมีความเขาใจในองคท่ีตนเองจะปฏิบัติหนาท่ีอยางม่ันใจ  

1.4.1.4 การมอบหมายงาน คือ การใหปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ผูนั้นสมัครและ
ประสงคท่ีจะทํางานน้ัน 

1.4.1.5 การทดลองปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาเปนเคร่ืองกําหนดและ
มีการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดเพ่ือเปนการสอนงานใหกับผูทดลองการปฏิบัติงานให
เกิดความมั่นใจ พรอมท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

1.4.1.6 การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน คือ การตัดสินวาคนทํางานไดผลเทา
มาตรฐานท่ีกําหนดหรือดอยกวา และคุมคาเงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ันๆ 

1.4.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.4.2.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเอกชน 

โดยใชเกณฑของสมศ.ในการคัดเลือกโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานในมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับผูบริหาร
ของโรงเรียนท้ังหมด 50 โรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย 

1.4.2.2 จํานวนกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางสุมของ Krejcie and Morgan (1970: 
607-610) จํานวนกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางสุมเครจซ่ี และมอรแกน (Krejcie and Morgan, 
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ผูรับใบอนุญาตโรงเรียน    จํานวน   44 คน 
 

1.5 สมมุติฐานของการวิจัย 
1. โรงเรียนอนุบาลเอกชนขนาดตางกันมีกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูแตกตางกัน 
2. โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีระยะเวลาการดําเนินงานแตกตางกัน มีกระบวนการ 

สรรหาและเลือกสรรครู แตกตางกัน 
3. โรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีมีรูปแบบการจัดตางกันมีกระบวนการสรรหาและ

เลือกสรรครู แตกตางกัน 
 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนจะไดใชเปนแนวทางในการสรรหาและเลือกสรรครู เพื่อ

คัดเลือกมาปฏิบัติหนาท่ีการสอนในโรงเรียนของตนเอง และอาจจะเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจ
บรรจุครู หรือจําหนายครู ในโรงเรียนท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ กระทําการใดๆ โดยอยูภายใตของ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 

ผลการศึกษาวิเคราะหวิธีการสรรหาและเลือกสรรครูคร้ังนี้ จะทําใหทราบถึงสภาพ
ความเปนจริง และปญหาในการปฏิบัติงานดานการสรรหาครู พรอมท้ังคนหาและเพ่ิมวิธีการสรรหา
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีสอดคลองกับความตองการ
ขององคกรและการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบันตอไป 
 
1.7 นิยามศัพท 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู หมายถึง องคประกอบของขั้นตอนการไดมาซ่ึง
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน  มี 6 ข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การวางแผนกําลังคน 
2. การคัดเลือก 
3. การปฐมนิเทศ 
4. การมอบหมายงาน 
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5. การทดลองปฏิบัติงาน 
6. การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน 
การวางแผนกําลังคน หมายถึง การคาดคะเนไวลวงหนาวาหนวยงานน้ันตองการคน

จํานวนเทาใดจึงจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีธุรกิจขยายตัวเพิ่มข้ึนก็ศึกษา
วิเคราะหวาคนท่ีตองการเพ่ิมข้ึนนั้นเปนคนประเภทใด มีความรูความชํานาญทางใด สามารถหาได
จากแหลงไหน ถาหนวยงานมีขนาดเล็กลงก็ตองลดจํานวนคนลง ซ่ึงเปนหนาท่ีของฝายบุคคล 

การคัดเลือก คือ การปดประกาศชักชวนใหมีผูคุณสมบัติตามท่ีตองการมาสมัครใหมาก
ท่ีสุดและดําเนินการกําหนดกฎเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ และ
นัดมาสัมภาษณ โดยมีคณะกรรมการอยางนอย 3 คนชวยกันพิจารณาและตัดสินคัดเลือกและแจงผล
ตอผูมาสัมภาษณ 

การปฐมนิเทศ คือ การจะลดชองวางการรับรูขอมูลขององคกรระหวางครูเกากับครูใหม
ใหมีความเขาใจในองคท่ีตนเองจะปฏิบัติหนาท่ีอยางม่ันใจ 

การมอบหมายงาน คือ การใหปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ผูนั้นสมัครและประสงคท่ี
จะทํางานนั้น 

การทดลองปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาเปนเคร่ืองกําหนดและมีการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดเพ่ือเปนการสอนงานใหกับผูทดลองการปฏิบัติงานใหเกิด
ความม่ันใจ พรอมท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน คือ การตัดสินวาคนทํางานไดผลเทา
มาตรฐานท่ีกําหนดหรือดอยกวา และคุมคาเงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ันๆ 

ขนาดของโรงเรียน หมายถึง การแบงขนาดตามจํานวนนักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนไมเกิน 120 คน 
โรงเรียนอนุบาลขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต 121 - 300 คน 
โรงเรียนอนุบาลขนาดใหญ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีนักเรียนต้ังแต 301 คน เปนตนไป 
ระยะเวลาดําเนินงาน หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการเปดดําเนินงานมาเปนระยะเวลาตั้งแต 

10 ปข้ึนไป หรือ ระยะเวลา 5-10 ป และระยะเวลานอยกวา 5 ป 
รูปแบบการจัด หมายถึง ประเภทของรูปแบบท่ีโรงเรียนอนุบาลที่จัดการศึกษา

โดยท่ัวไปมี 2 รูปแบบคือ 
รูปแบบโรงเรียนอนุบาลปกติ หมายถึง โรงเรียนท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือในการเรียน

เนื้อหาวิชาการโดยท่ัวไป ระบบการเรียนการสอนมุงหวังใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาหลักของ
ประเทศไดอยูในระดับดี 

DPU



7 

รูปแบบโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา หมายถึง โรงเรียนท่ีใชสองภาษาเปนส่ือใน
การเรียนเนื้อหาวิชาการโดยทั่วไปคือใชภาษามาตรฐานหรือภาษาหลักของประเทศควบคูกับอีก
หนึ่งภาษา ระบบการเรียนการสอนมุงหวังใหผูเรียนสามารถใชสองภาษาไดดีในระดับพอๆกันหรือ
ใกลเคียงกันโดยอาจรูภาษาหนึ่งดีหวา อีกภาษาหนึ่งเล็กนอย 

โรงเรียนอนุบาลเอกชน หมายถึง สถานศึกษาท่ีดําเนินการโดยเอกชนซ่ึงเปดรับเด็กกอน
วัยเรียน คือ ชวงอายุระหวาง 3-6 ป ท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

โรงเรียนอนุบาลที่ไดมาตรฐาน หมายถึง โรงเรียนอนุบาลที่มีผลของผูบริหาร ผานการ
ประเมินภายนอกจากสมศ. อยูในระดับดีและดีมาก 

บุคลากร หมายถึง ผูท่ีทําหนาครู หรือผูท่ีไดรับการบรรจุ ในรงเรียนเอกชนในระดับ
อนุบาล 
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บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียน

อนุบาลเอกชน ท่ีไดมาตรฐานในกรุงเทพมหานครในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ท่ีไดมาตรฐานของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อใชเปนขอมูลและเปนแนวทางประกอบการดําเนนิการวิจัยท่ีชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาสาระตางๆ ใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะปรากฏวา มีแนวคิด หลักการ และทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของจํานวนมาก ผูวิจยัไดเรียบเรียง สรุป และนําเสนอ ดังน้ี 

2.1  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย 
2.1.1  ความหมายของการศกึษาปฐมวัย 
2.1.2   การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.1.3   การศึกษาปฐมวยั 
2.1.4  การดูแลและการศึกษาปฐมวัย 
2.1.5  กระบวนทัศนการศึกษาปฐมวยั 
2.1.6  จุดประสงคการศึกษาปฐมวัย 

2.2  ระเบียบการบริหารงานเอกชน 
2.3  การบริหารงานบุคคลของรงเรียนเอกชน 

2.3.1  กระบวนการสรรหาบุคคลากร 
2.3.2  กระบวนการสรรหาบุคคลในสถานศึกษาปฐมวัย 

2.4  ผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
2.4.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
2.4.2  งานวิจยัตางประเทศ 

 
2.1 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ไดระบุวา“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
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1. ทางกาย คือ มีสุขภาพดี สมบูรณ แข็งแรง หมายความวาการจัดการศึกษาตอง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัย เชน สงเสริมการออกกําลังกายสงเสริมกีฬา สงเสริม
ความรูดานโภชนาการ รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาที่เอ้ือตอสุขลักษณะ ปลอดจาก
ภาวะมลพิษ ปลอดจากยาเสพติด และปลอดจากภัยท้ังหลายท่ีอาจกระทบกระเทือนตอสุขภาพ
อนามัยของผูเรียน ไมวาจะเปนภัยจากมนุษย (อุบัติเหตุ การประทุษราย) หรือธรรมชาติ (น้ําทวม ไฟ
ไหม พายุ โรคภัยไขเจ็บ) นอกเหนือจากหนาท่ีในการสงเสริมสุขอนามัยแลว ผูรับผิดชอบในการจัด
การศึกษาตองคาดการณและเตรียมการปองกันไวลวงหนาเพ่ือผอนคลายหรือแกไขปญหาไดทัน
การณอยางเหมาะสม 

2. ทางจิตใจ คือ มีจิตใจท่ีอดทนเขมแข็ง สามารถเผชิญกับปญหาท่ีมีอยางหลากหลาย ท่ี
เกิดไดอยางมีสติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดกล้ันตอแรงกดดันตางๆ 

3. ทางสติปญญา คือ การใชความคิดและเหตุผล 
4. ความรู คือ การมุงใหผูเรียนไดรับความรูท่ีเหมาะสมกับสภาพความตองการของ

สังคมปจจุบันไดแกความรูเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ความรูและทักษะ
ดานภาษา  คณิตศาสตร  ความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ความรูความเขาใจและ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย การประยุกต
ภูมิปญญาไทย ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

5. คุณธรรมและจริยธรรม แสดงออกในรูปของพฤติกรรมท่ีพึงประสงค รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย มีความละอายตอการประพฤติตนในทางเส่ือมเสียหรือกอใหเกิดผลเสียหายตอ
ตนเอง และผูอ่ืนท่ีอยูในสังคมเดียวกัน 

6. มีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณไทย มีมรรยาทและการ
วางตนในสังคม รูจักประมาณตนเอง 

7. อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ผูไดรับการศึกษาจะเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม มี
ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอผูอื่น ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธท่ีดีตอผูอ่ืน และดําเนิน
บทบาทของตนเองไดอยางเหมาะสม 
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คุณลักษณะดังกลาว ทําใหการจัดการศึกษา ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาซ่ึง
จะเปนๆผูปลูกฝงถายทอดอบรม ตองเปนตัวอยางท่ีดี เพื่อใหเยาวชนยึดในส่ิงท่ีดีงามดังนั้น หลักการ
จัดการศึกษาท่ีสําคัญ ตามมาตรา 8 วาไวดวยกัน 3 ประการคือ การศึกษาตลอดชีวิต การมีสวนรวม 
และการพัฒนาตอเนื่อง 

1. การศึกษาตลอดชีวิต ถือวาการจัดการศึกษานั้นเปนการศึกษาตลอดชีวิต คนทุกคน
ตองไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง การศึกษาตองครอบคลุมทุกดานเพราะเหตุผลตองพัฒนาตนเอง 
และความสามารถในการประกอบอาชีพ จําเปนท่ีทุกคนตองศึกษาความเปนไปรอบตัว เพื่อสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม 

2. การมีสวนรวม สังคมตองมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เชน รวมเปนกรรมการ รวม
แสดงความคิดเห็น รวมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา รวมสนับสนุนทรัพยากร รวมติดตาม
ประเมิน สงเสริมใหกําลังใจและปกปองผูปฏิบัติงานท่ีมุงประโยชนแกสวนรวม ถือวาความ
เจริญรุงเรืองของประเทศเปนความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน เปนสิทธิและหนาท่ีของคนไทยท่ี
จะเขามามีสวนรวมในดานตางๆ โดยเฉพาะการมีสวนรวมอยางสรางสรรค เพื่อแกไขปญหา
อุปสรรค ของการจัดการศึกษา ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา และชวยดูแลการจัด
การศึกษาใหเปนไปอยางถูกตอง 

3. การพัฒนาตอเนื่อง การศึกษาเปนเร่ืองท่ีจะตองปรับเปล่ียนตลอดเวลาใหทันกับ
ความรูท่ีกาวหนาอยางไมหยุดยั้ง การศึกษาตองใหความสําคัญกับการพัฒนาสาระ และกระบวนการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง การพัฒนานี้เปนการคิดคนสาระและกระบวนการเรียนรูใหมๆ และประยุกต
ปรับปรุงเนื้อหาสาระท่ีมีอยู การติดตามเรียนรูเนื้อหาสาระท่ีมีผูคิดคนไวแลว ผูเกี่ยวของกับ
การศึกษาทุกฝาย ท้ังครู ผูบริหารบุคลากรทางการศึกษา ถือวาเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญในการ
ปรับปรุงตนเองใหทันโลก ทันสมัย แตก็ตองทําความเขาใจกับสภาพแวดลอม เพ่ือประยุกตความรู
ไดอยางเหมาะสมท้ังนี้การรับความรูมาถายทอดโดยปราศจากดุลยพินิจอาจกอความเสียหายโดยไม
คาดคิด จึงเปนหนาท่ีของทุกฝายท่ีจะชวยกันดูแลใหความรูใหมๆ เปนประโยชนตอผูเรียนและ
สังคมอยางแทจริง 

รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดรูปแบบใหญๆ ไว 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

1. การศึกษาในระบบ เปนการศึกษาท่ีกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 
ระยะเวลาของการศึกษา การประเมินผล ซ่ึงเปนเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาท่ีแนนอน 
การศึกษาในระบบ จึงหมายถึงการจัดการศึกษาที่จัดระบบไวแนนอนเปนเกณฑมาตรฐานเดียวกัน 
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2. การศึกษานอกระบบ เปนการศึกษาท่ีมีความยืดหยุนในการกําหนดจุดมุงหมาย 
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการจัดการศึกษา การวัดและประเมินผลซ่ึงเปนเง่ือนไข
สําคัญในการสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ปญหา และความตองการของบุคคลแตละกลุมตัวอยางของการศึกษานอกระบบ ไดแก การศึกษา
นอกโรงเรียน การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณสังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือ
แหลงความรูอ่ืนๆ การศึกษารูปแบบนี้มีความยืดหยุนสูงเปดโอกาสใหผูสนใจเรียนรูสามารถเลือก
เนื้อหาท่ีสนใจเปนประโยชนกับตนได และสามารถใชเวลาท่ีปลอดจากภารกิจการงานอ่ืนมาศึกษา
เลาเรียนได จึงเรียกวาเปนการศึกษาตามอัธยาศัย ท้ังนี้ รูปแบบของการศึกษาตามอัธยาศัยมี
หลากหลาย เชนการฟงบรรยายพิเศษ การศึกษาจากเอกสาร การเยี่ยมชม การชมการสาธิต การรับฟง
รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน การสิบคนเนื้อหาสาระจากอินเทอรเน็ตหรือแหลง
เรียนรูตางๆ รัฐมีหนาท่ีรวมกับชุมชนจัดแหลงเรียนรู ผูบริหารและครูควรเขามามีสวนใกลชิด
รวมมือกับประชาชนเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

จากแนวคิดดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 จึงได
กําหนดวัตถุประสงคและแนวนโยบายไวในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ไว 3 ขอ ดังนี้ 

วัตถุประสงค 1 พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา  
มีแนวนโยบายเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 

ก. การพัฒนาทุกคนต้ังแตแรกเกิด จนตลอดชีวิตใหมีโอกาสเขาถึงการเรียนรู 
ข. การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
ค. การปลูกฝงและเสริมสรางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคในระบบวิถีชีวิตท่ีดีงาม 
ง. การพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและเพ่ิม

สมรรถนะการแขงขันในระดับนานาชาติ  
วัตถุประสงค 2 สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู มี

แนวนโยบายเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 
ก. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูเพ่ือสรางเสริมความรู ความคิด ความประพฤติ และ

คุณธรรมของคน 
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ข. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรูและการเรียนรูของสังคมไทย 
ค. การสรางสรรค ประยุกตใช และเผยแพรความรูและการเรียนรู เพื่อสรางสังคม

คุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู 
วัตถุประสงค 3 พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสราง

สังคมคุณธรรม ภูมิปญญา และการเรียนรู มีแนวนโยบายเพื่อดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้ 
ก. การสงเสริมและสรางสรรคทุนทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม บน

ฐานของศาสนา ภูมิปญญาทองถ่ินไทย 
ข. การจํากัด ลด ขจัดปญหาทางโครงสรางท่ีกอใหเกิดและ/ หรือคงไวซ่ึงความยากจน 

ขัดสน ดอยท้ังโอกาสและศักดิ์ศรีของคนและสังคมไทย เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม 
ค. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
ง. การจัดระบบทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทย 
ดังจะเห็นไดวาแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) นั้นมีจุดเนนไปท่ีทิศทางใน

การจัดการศึกษา ท่ีจะนํามาซ่ึงกระบวนการท่ีจะนํามาในการพัฒนาความเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ตลอดจน
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข เพื่อมุงหวังใหเกิดสังคมคุณธรรมและมีความสงบสุข
อยางยั่งยืน 

2.1.1 ความหมายของการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาท่ีพัฒนามาจากความตองการการดูแลและเล้ียง

เด็กของสังคม ระยะเร่ิมแรกเปนเร่ืองของการเล้ียงเด็ก ตอมาเปนเร่ืองของการอนุบาล ในป ค.ศ. 
1950 สหรัฐอเมริกามีปญหาการเปล่ียนแปลงโครงสรางครอบครัวและสภาวะทางสังคมเปล่ียนไป มี
ผลทําใหการจัดการศึกษาอนุบาลขยายขอบเขตจากการศึกษาท่ีจัดใหกับเด็กอายุ 3–6 เปนการใหการ
ดูแลและการศึกษาแกเด็กต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ 8 ขวบ และใชคําวา การศึกษาปฐมวัย (early 
childhood education) ซ่ึงหมายถึง การบริการ การดูแล และการใหการศึกษาแกเด็กแรกเกิดถึงอายุ 8 
ขวบ โดยจัดเปนระบบเรียกวา Educare ทําใหการจัดการศึกษาเด็กขยายขอบเขตครอบคลุมการดูแล
เด็กทารก การดูแลเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล (Woodill in Woodill, et. al., 1992: 14-15)  

การศึกษาปฐมวัยเปนการศึกษาท่ีจัดข้ึนเพื่อชวยเหลือ ดูแล และสนับสนุนแกครอบครัว
และผูปกครองท่ีสืบเนื่องมาจากปญหาการทํางานของผูปกครอง ปญหาครอบครัว การเปล่ียนแปลง
ของสังคม ทําใหการศึกษาตองบริการครอบคลุมเร่ืองการดูแลเด็กและการศึกษาต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ 
8 ป ท้ังนี้การอนุบาลศึกษา ถูกผนวกไปเปนสวนหนึ่งของการศึกษาปฐมวัย ผูทําหนาท่ีเกี่ยวกับ
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การศึกษาปฐมวัย เปนการศึกษาท่ีจัดใหแกเด็กปฐมวัย ลักษณะของการจัดการศึกษาเนน
การดูแลควบคูไปกับการใหการศึกษา 

เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ขวบ สําหรับการกําหนดอายุเด็กปฐมวัย
นี้ประเทศไทยตางจากประเทศอ่ืน โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีกําหนดใหเกิดปฐมวัยหมายถึง 
เด็กอายุแรกเกิดถึง 8 ขวบ ทําใหระบบการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศเขาไมมีปญหาชวง
รอยตอระหวางช้ันอนุบาลกับประถมศึกษา ท่ีกําลังเปนปญหาของประเทศไทยในปจจุบัน 

2.1.2 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
นักการศึกษา Billman and Sherman (1996) กลาววา หลักสูตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

หมายถึงทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนต้ังแตเด็กยางกาวเขามาในตอนเชาจนกระท่ังกลับบานในตอน
เย็น ยิ่งกวานั้นยังครอบคลุมไปถึงการพัฒนาทุกดานของเด็ก ไมวาจะเปนเร่ืองการพัฒนาดาน
รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา หลักสูตรท่ีดีควรมุงเนนกระบวนการเรียนท่ีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (Child Centred) (Dewey, 1938, อางในเยาวพา เตชะคุปต, 2540) มิใชครูเปนศูนยกลาง 
(Teacher–Center) ท้ังนี้โดยเปดโอกาสใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมรอบตัวและประการท่ี
สําคัญคือรูปแบบของหลักสูตรตองไมอยูในรูปแบบของการเรงรัดเด็กใหเรียนอาน เขียน และคิด
เลขเทานั้น ในทางตรงกันขามหลักสูตรปฐมวัยท่ีดีควรมุงสงเสริมกระบวนการกลุม (Group–
Process) ในการแสวงหาความรู เปดโอกาสใหเด็กไดมีการสํารวจ แกปญหา และคนพบสิ่งตางๆ 
ดวยตนเอง 

แนวคิดในการจัดการศึกษาปฐมวัยของประเทศไทย พุทธศักราช 2546 โดยยึดแนวคิด
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 3-5) 

1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการ พัฒนาการของเด็กจะเปนไปอยางตอเนื่องและสัมพันธ
ไปพรอมกับทุกดานเปนลําดับข้ันตอนต้ังแตปฏิสนธิจนถึงอายุ 5 ขวบ เด็กจะพัฒนาไดดีถาในแตละ
ชวงอายุเด็กไดรับการตอบสนองในส่ิงท่ีตนพอใจ ไดรับความรัก และความอบอุนอยางเพียงพอ จาก
ผูใกลชิดมีโอกาสชวยตนเอง ทํางานท่ีเหมาะสมกับวัยและมีอิสระท่ีจะเรียนรูในส่ิงท่ีตนอยากรู
รอบๆ ตนเอง 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู การเรียนรูของมนุษยเรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ
ตางๆ ท่ีไดรับ มีปฏิสัมพันธกับบุคลและส่ิงแวดลอม การจัดทําหลักสูตรจึงยึดแนวคิดท่ีจะใหเด็กได
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก การเลนถือเปนกิจกรรมท่ีสําคัญในชีวิตเด็กทุกคน 
เนื่องการเลนจะมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต ชวยพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้จึงถือ การเลน อยางมีจุดมุงหมาย ถือเปนหัวใจสําคัญของ
การจัดประสบการณใหกับเด็ก 

4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรม บริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู ทําใหเด็ก
แตละคนแตกตางกันไป ชวยใหเด็กไดพัฒนาเกิดการเรียนรู เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็ก
พัฒนาไปสูความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เกิดคุณคาตอตนเองและสังคม 

การศึกษาระดับปฐมวัยเปนการศึกษาที่มุงอบรมเล้ียงดูเด็ก เพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ใหมีการเตรียมความพรอมและไดรับการพัฒนาทางรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 
อยางเหมาะสมในทุกๆ ดาน และ ยังเปนการศึกษา เพื่อสงเสริมการปรับตัวใหเขากับสังคม เพื่อ
ทักษะทางปญญา พรอมท่ีจะเขารับการศึกษาในการเรียนช้ันประถมศึกษา เยาวพา เดชะคุปต (2542: 
18- 19) กลาวถึงการพัฒนาท้ัง 4 ดานดังนี้ 

1. ดานรางกาย สงเสริมความเจริญเติบโต ความแข็งแรงของรางกาย ปลูกฝงนิสัยทาง
สุขภาพอนามัย และสุขนิสัย รูจักรักษาความสะอาด เลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน รูจักการ
ใชหองน้ําหองสวมไดถูกตองฝกใหเลนและออกกําลังกายเพื่อบริหารกลามเนื้อและประสาทสัมผัส 
และรูจักพักผอน อยางถูกวิธี 

2. ดานจิตใจและอารมณ สงเสริมดานสุขภาพจิต เชน ปลูกฝงใหรูจักควบคุมอารมณ มี
จิตใจราเริงแจมใส ช่ืนชมตอความไพเราะและส่ิงสวยงาม ฝกใหมีจิตใจเมตตากรุณา เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
ซ่ือสัตย มีสัมมาคารวะ กตัญูกตเวที เคารพเช่ือฟง ประหยัด ขยันหม่ันเพียร อดทน มีระเบียบวินัย 
และเช่ือถือคําสอนของศาสนา 

3. ดานสังคม สงเสริมการพัฒนาลักษณะนิสัย เชน ปลูกฝงใหเด็กรูจักเคารพตนเอง กลา
พูด กลาแสดงออกดวยตนเอง ในทางท่ีถูกตองตามขนบธรรมเนียมประเพณี รูจักเลนและทํางาน
รวมกับผูอ่ืน เคารพสิทธิและหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบ ฝกใหเปนผูรูจักการรับ การให พรอม
ท่ีจะปรับตัวเขากับสังคม 

4. สติปญญา สงเสริมพัฒนาการดานสติปญญา เชน ใหรูจักหาเหตุผลจนเกิดความ
เขาใจ และรูจักตัดสินใจดวยตนเอง สนใจตอส่ิงตางๆ รอบตัว มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ฝกใหเปน
คนวองไว รักการเรียนรู รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
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ตามหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย กรมวิชาการ(2546: 39-40) ไดสรุปลักษณะการ
เรียนการสอนในระดับปฐมวัย คือ เนนใหเด็กมีประสบการณ ท่ีสําคัญคือการเลนและการเรียนรู เพื่อ
พัฒนาเด็กโดยองครวมอยางตอเนื่อง เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความ
แตกตางระหวางบุคคล  และสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู  ใหเด็กไดพัฒนา  โดยใหความสําคัญกับ
กระบวนการและผลผลิต จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง โดย
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547: คํานํา) 
กลาววาเด็กปฐมวัย 3-5 ป เปนวัยท่ีรางกายและสมองของเด็กกําลังเจริญเติบโต ตองการความรัก 
ความเอาใจใส ดูแลใกลชิด ดังนั้นผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กจะตองสงเสริมใหการสนับสนุน และใหความ
รัก ความเขาใจกับเด็กวัยนี้ เปนพิเศษ เพราะเปนพื้นฐานท่ีชวยเตรียมความพรอมใหประสบ
ความสําเร็จในการเรียนในชีวิตของเด็กตอไป 

Phyllis (อางถึงในมณฑา โฉมราช, 2548: 9) ไดกลาวถึงขอควรพิจารณาในการจัด
การศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

1. โรงเรียนควรจัดเตรียมความพรอมใหแกเด็กๆ ในทุกดาน 
2. โรงเรียนควรจะสอนใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 
3. โรงเรียนควรใหการอบรมส่ังสอนและจัดสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัย 
4. โรงเรียนควรเตรียมพื้นฐานชีวิตใหแกนักเรียน และเตรียมความพรอมในการเรียนตอ

ในระดับสูงข้ึนไป 
5. โรงเรียนควรสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน 
6. หลักสูตรของโรงเรียนควรจัดใหนักเรียนอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมใหคงอยู 
ดังนั้นจะเห็นวาการจัดการศึกษาปฐมวัยจะตองคํานึงถึงการจัดการศึกษาเพ่ือใหเด็ก

ปฐมวัยมีพัฒนาการทุกดานพรอมในการเรียนตอระดับท่ีสูงข้ึน และจะตองคํานึงถึงความสําคัญใน
การอบรมส่ังสอนเพ่ือใหนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของไทย การจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง (วิภานันท ขวัญสุวรรณ, 2552: 16) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน ถึงแมวาจะไมไดเปนการศึกษาภาคบังคับ แต
การศึกษาปฐมวัยในสถานศึกษาท่ีเรียกวา โรงเรียนอนุบาลจะมีการจัดการศึกษาอยางมีระบบใน
รูปแบบของโรงเรียน โดยมีการจัดช้ันเรียน กําหนดเวลาเรียน มีตารางกิจกรรมประจําวัน มีการ
จัดการสอน และมีครู กุลยา ตันติผลชีวะ (2547: 8) ไดกลาววา การจัดช้ันเรียนของการศึกษาปฐมวัย
ในโรงเรียนอนุบาล เปนการศึกษาท่ีเนนการเตรียมความพรอมเด็กเพื่อเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
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1. หลักสูตร 1 ป เด็กเขาเรียนตองมีอายุ 5 ปบริบูรณ ถึง 6 ปหรือมีอายุกอนเกณฑภาค
บังคับ 1 ป 

2. หลักสูตร 2 ป จําแนกเปน 2 ช้ันเรียนคือ ช้ันอนุบาล ปท่ี 1 ตองมีอายุ 4 ปบริบูรณ ถึง 
5 ป และช้ันอนุบาลปท่ี 2 

3. หลักสูตร 3 ป มี 3 ช้ันเรียนประกอบดวย ช้ันอนุบาลปท่ี 1 เด็กเขาเรียนตองมีอายุ 3 ป
บริบูรณถึง 4 ป ช้ันอนุบาลปท่ี 2 ช้ันอนุบาลปท่ี 3 

ลักษณะและความสําคัญของการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาปฐมวัยเปนรากฐานอันสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการของมนุษยในทุกๆ ดาน 

เด็กท่ีไดรับการพัฒนาอยางถูกตองจะชวยใหเซลลสมองพัฒนา และชวยวางรากฐานทางดานเจตคติ
ตอการเรียนรูอันจะทําใหทักษะการเรียนรูพัฒนาไปไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดชีวิต และการจัด
การศึกษาใหแกเด็กวัย 3–6 ป ก็ถือไดวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด ชวงวัยนี้เปนชวงแหงการพัฒนาทาง 
ดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคมและบุคลิกภาพ เปนวัยแหงพลังการเจริญเติบโตงอกงาม
ของชีวิต (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ, 2537: 223) จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของ
มนุษยพบวา เซลลสมองของเด็กจะเพิ่มมากข้ึนเปนเทาตัวจากชวงระหวางอายุ 15 เดือนไปจนถึงอายุ 
6 ป เซลลสมองเพ่ิมข้ึนหลายพันลานเซลลตั้งแตเม่ือเด็กอายุได 15 เดือนและจะยุติลงเม่ือเด็กอายุ 6 ป 
รายงานการวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเด็กในวันอนุบาล (Shakle, 1998 quoted in 
Deborah Hammond Atkins, 2000:2) และจากรายงานการวิจัยของ Chugani (1996) พบวา การปอน
ประสบการณในการเรียนรูใหแกเด็กจะตองกระทําในเวลาท่ีเหมาะสมพัฒนาการในการเรียนรูจึงจะ
เกิดไดเต็มประสิทธิภาพ (Gegorge S. Morrison 2001: 192) หลักสูตรกอนประถมศึกษา พุทธศักราช 
2540 กําหนดปรัชญาการจัดการศึกษาและการอบรมเล้ียงดูเด็กบนพื้นฐานท่ีสนองความตองการของ
เด็กแรกเกิดถึง 6 ป ท่ีตองการความรัก ความอบอุน ความเขาใจและความจําเปนท่ีจะตองไดรับ 
การพัฒนาทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา อยางสมดุลตอเนื่องไปพรอมกันทุก
ดาน ประสบการณตางๆ ท่ีจัดใหจะเปนประสบการณตรงท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัย ความ
แตกตางระหวางบุคคลและนโยบายสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู เปนไปเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูและมี
ความสุขกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันโดยอาศัยความรวมมือกันระหวางบาน สถานศึกษา และ
ชุมชนเพื่อพัฒนาใหเด็กไดเติบโตเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาตอไป (กรมวิชาการ, 2540) 

โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten)  เปนช่ือท่ีใชสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมี
อายุตั้งแต 3–7 ป คําวา โรงเรียนอนุบาล นี้ เร่ิมตนใชโดย Federich Froebel นักการศึกษาชาว
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การศึกษาปฐมวัยในระบบโรงเรียนเร่ิมมีแนวคิดมาต้ังแตโครงการศึกษาชาติ พ.ศ. 2441 
เปนตนมา จนกระท่ัง พ.ศ. 2464 การจัดการปฐมวัยศึกษาก็จัดทําในรูปของโรงเรียนมูลศึกษาซ่ึงแบง
ออกเปน Kindergarten โรงเรียนบุรพบทกับโรงเรียน ก.ข. นโม (เยาวพา เดชะคุปต, 2542: 41)  
การปฐมวัยศึกษาในระยะเร่ิมเนนการสอนหนังสือเปนสําคัญ 

การศึกษาปฐมวัยพัฒนาเร่ือยมาจนเปนรูปแบบของอนุบาลตามแนวคิดของ Frobel และ 
Montessori ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีเร่ิมเขามาในประเทศไทยตั้งแตปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  ดังท่ีปรากฎหลักฐานหลักการเกี่ยวกับการสอนเด็กในหนังสือ  
“นรางกุโรวาท” เม่ือ ร.ศ. 129 (พ.ศ. 2453) การดําเนินการจัดการศึกษาในรูปของอนุบาลตาม
แนวคิดของโฟรเบลและมอนเตสซอร่ี กระทําโดยโรงเรียนราษฎรเปนสวนใหญ โรงเรียนราษฎรท่ี
เปดแผนกอนุบาลตามแบบของโฟรเบลข้ึนไดแก โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง (โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย) 
โดย Miss Edna Sana Cole ตอมาในป พ.ศ. 2466 หมอมเจาหญิง พิจิตร จิราภาเทวกุล ไดทรงต้ัง
แผนกอนุบาลที่ยึดแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี่ข้ึนในโรงเรียนราชินี และตอมาในป พ.ศ. 2470 
โรงเรียนมาแตรเดอี ก็ไดเปดรับเด็กอนุบาลตามแบบของโฟรเบล (สุดาพร สาวมวง, 2534: 11–12) 
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แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) มีนโยบาย ท่ีจะขยายและ
ยกระดับความรูพื้นฐานของประชาชนทั้งมวล เปดโอกาสใหประชาชนไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางกวางขวางและสูงข้ึนโดยเสมอภาคเทาเทียมกัน การจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทยจึงถูก
จัดข้ึนแตกตางหลากหลายกันไปตามสภาพความตองการ นโยบาย หรือหลักปรัชญาการศึกษาของ
แตละหนวยงานท่ีจัด 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีนโยบายในการจัดศึกษา
และการพัฒนาเด็กปฐมวัย ชวงอายุ 0-5 ป เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและมี
คุณภาพ รัฐประกาศนโยบายท่ีชัดเจนในการที่จะสงเสริมใหมีการดําเนินการดวยการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยใหถือวาการพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูป
การศึกษา และเปนการลงทุนท่ีสําคัญ รัฐกําหนดใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดบริการ
ใหสอดคลองกับสภาพของทองถ่ินและบริการ ทุกสวนของสังคมต้ังแต ครอบครัว ชุมชน 
หนวยงานของรัฐ เอกชน ธุรกิจเอกชนส่ือมวลชนและสถาบันสังคมตางๆ ตองตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาเด็กอายุ 0–5 ป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544: 11-13) 
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การจัดการศึกษาตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
สาระสําคัญสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือแนวคิด

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child–Centered) หมายถึง การจัดประสบการณให
มีกระบวนการที่มุงเนนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู คิดคน สรางและสรุปขอความรูไดดวยตนเอง
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได และนําความรูไปใชประโยชน (จรูญ ชูลาภ, 2544: 2) ระบบโรงเรียน
ท่ีเปนสรณะแหงการเรียนรู ซ่ึงจะ เกิดข้ึนและขยายตัวในระหวางท่ีความรูทางสมองและปญญาของ
มนุษยเหลือนอย ทฤษฎีการรับรูและการเรียนรูเปนเพียงการทําความเขาใจกับการทํางานของจิต
เทานั้น โดยมีความรูการทํางานของสมองนอยมาก ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรูจึงมีขอจํากัดและเปน
การศึกษาปญญาเพียงสวนเดียวของปญญาซ่ึงมีอยางมากมายและหลากหลาย วิธีการจัดการเรียนการ
สอนถาไมเนนกระบวนการท่ีใหผูเรียนไดพัฒนาทางดานความคิดคิดวิเคราะห การแสดงความ
คิดเห็น และการแสวงหาความรูดวยตนเองแลวก็จะทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะของคนชางสงสัย
และไมใฝหาคําตอบ เนนการสอนในหนังสือมากกวาสอนคน และยังขาดการเช่ือมโยงภูมิปญญา
ทองถ่ินกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอีกดวย เม่ือความรูทางสมองและการทํางานของสมองมีมากขึ้นทํา
ใหเกิดการเรียนรูวา สมองมีความพรอมท่ีจะเรียนรูตั้งแตแรกเกิด นักการศึกษาจึงเปล่ียนเช่ือเร่ือง
ปญญาและยอมรับในทฤษฎีพหุปญญา (Multiple Intelligence) ของโฮเวิรด การดเนอร (Howard 
Gardner) ท่ีเสนอวาปญญาคือความสามารถในการแกปญหาและความสามารถในการออกแบบทํา
ส่ิงของและ บริการ ซ่ึงบุคคลคนในชุมชน สังคมแตละแหงถือวามีคุณคา ดังนั้นปญญาจึงมีมากกวา 
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ลักษณะของโรงเรียนอนุบาลที่ดี 
โรงเรียนอนุบาลที่ดีจะตองเปนโรงเรียนท่ีมีปรัชญาและมีความมุงหมายในการจัด

การศึกษาท่ีอาศัยทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีทางดานจิตวิทยาตางๆไว เปนบรรทัดฐานในการ
จัดการเรียนการสอน ท้ังนี้เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาครบในทุกๆ ดานไมวาจะเปนทางดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ตองมีความสมดุลระหวางการเรียนรูกับการพัฒนาการตามวัย
ของเด็ก ท้ังนี้พัฒนาการของเด็กจะเต็มตามศักยภาพนั้นแตละคนจะมีความแตกตางกัน การเรียนรู
ของเด็กท่ีสรางสรรคจะเกิดข้ึนภายในตัวเด็กเอง ซ่ึงถือวาเปนกระบวนการสรางองคความรูใหมท่ี
เกิดข้ึน ทุกหนวยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย มุงท่ีจะเตรียมความพรอมใหแกเด็กทุกดาน
เชนเดียวกัน แตอาจจะมีรายละเอียดและรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป แตโรงเรียนตองมีอาคารและ
สถานท่ีท่ีปลอดภัย ไกลจากเสียงรบกวน ปราศจากมลภาวะและส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพของเด็ก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536: 5-30) ไดกําหนดหลักการจัด
การศึกษาของอนุบาล เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ และเพื่อเปนการระดมความคิดของผูเช่ียวชาญทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียน
เอกชน ศึกษานิเทศก ไดกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดอนุบาลศึกษาไว 10 ประการ ดังนี้ 

1. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับเด็ก พัฒนาการทุกดานของเด็กคือดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา ผูใหญควรใหความรักความอบอุน ดูแลอยางใกลชิด และสงเสริม 
สนับสนุน และใหโอกาสกับเด็ก แสดงการยอมรับพูดคุยอยางเปนกันเอง ยอมรับฟงความคิดเห็น 
ใหความสนใจในเร่ืองของความรูสึก และควรสรางบรรยากาศท่ีดีภายในหองเรียน มีการเปดโอกาส
ใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนเพื่อท่ีจะไดเรียนรูการทํางานรวมกันซ่ึงเปนการสงเสริมพฤติกรรม
ทางดานสังคม 

2. หลักสูตร (แนวการจัดประสบการณ) มิใชเปนเพียงเปาหมายในการจัดการเรียนการ
สอนเทานั้น แตยังรวมถึงตารางกิจกรรมประจําวัน การใชส่ือและอุปกรณ การเปล่ียนกิจกรรมหน่ึง
ไปสูอีกกิจกรรมหนึ่ง การจัดกิจกรรมประจําวันควรพิจารณาวาแนวการสอนท่ีกําหนดข้ึนสอดคลอง
กับแนวปรัชญาของโรงเรียนหรือไม การวางเปาหมายของหลักสูตรควรยึดความตองการและความ
สนใจของเด็กเปนรายบุคคล การจัดตารางกิจกรรมควรมีการวางแผนใหสมดุลกันระหวางกิจกรรม
ภายในหอง/ภายนอกหองเรียน กิจกรรมสงบ เคล่ือนไหว รายบุคคล กลุมเล็ก และ กลุมใหญ 
สงเสริมกลามเน้ือเล็ก ใหญ ครูจะตองมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตามความสนใจของเด็ก โดยมี
การปรับเปล่ียน ยืดหยุน ตามความเหมาะสม กิจกรรมตองเปนลักษณะรูปธรรม เปดโอกาสใหเด็ก
ไดมีอิสระในการสํารวจส่ิงแวดลอมและเลือกทํากิจกรรมท่ีครูเตรียมไวให เลือกใชส่ืออุปกรณท่ี
เหมาะสม และเอ้ือตอการพัฒนาของเด็กในแตละระดับข้ันพัฒนาการ 
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3. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับผูปกครอง โรงเรียนควรใหความสําคัญแกครอบครัว
ดวย การจัดการส่ือสารระหวางบานกับโรงเรียน โดยใหขอมูลขาวสาร แนวคิด และการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในดานตางๆ ใหผูปกครองไดรับทราบนโยบายของโรงเรียน มีการจัดปฐมนิเทศ จัด
กิจกรรมใหเด็กไดคุนเคยกับโรงเรียนและเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวม มีการ
ประเมินผลการพัฒนาการและแจงใหผูปกครองไดรับทราบ และจัดประชุมผูปกครองอยางนอย
เทอมละ 1 คร้ัง 

4. คุณสมบัติของบุคลากร และการพัฒนาบุคลากร บุคลากรควรมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
จบการศึกษาระดับอนุบาล การปฏิบัติงานตองมีการนิเทศ เพื่อใหบุคลากรเขาใจปรัชญา และ
นโยบายของโรงเรียน เปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรู และทักษะในการปฏิบัติงานอยาง
สมํ่าเสมอ ผูบริหารหมายถึง ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และครูใหญ ตองเปนผูท่ีไดรับการอบรมหรือ
มีประสบการณในดานการบริหารงานตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด 

5. การบริหารงาน จะมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทุกเร่ือง ผูบริหารตอง
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดเปาหมายของโรงเรียนอยางนอยปละ 1 คร้ัง โรงเรียน
ควรมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดรับแนวทางการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางถูกตอง ผูบริหารควรจัดใหมีมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ และมีการ
จัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากรและนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา มีการจัดประชุมครูระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรเพื่อวางแผนและปรึกษาหารือรวมกัน ผูบริหารควรไดจัดเวลาใหครูได
พักผอนบาง ในการดําเนินงานของโรงเรียน ผูบริหารจะตองมีการจดบันทึกไวเปนหลักฐานทาง
การเงินของโรงเรียน และเก็บรักษาไวอยางนอย 10 ป ผูบริหารตองรูทุกเร่ืองในหนวยงาน และ
วิธีการใชบริการเพื่อนํามาเสริมการจัดกิจกรรมายในโรงเรียนเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. การประเมินผลตองกระทําอยางสมํ่าเสมอและเปนระบบ เปนส่ิงท่ีสําคัญในการ
รักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน การประเมินนี้บุคลากรตองทราบเกณฑลวงหนาและเก็บ
เปนความลับพัฒนาการเด็กตองบันทึกและรวบรวมไวเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาและ
ติดตอรายงานผูปกครองใหรับทราบ ในสวนของการประเมิน โรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคลากร 
ผูปกครอง และนักการศึกษาอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนวา
มีความสอดคลองกับการความตองการของผูปกครองกับเด็กหรือไมอยางไร สรุปไดวา หลักการ
จัดการศึกษาระดับอนุบาล ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนดไว 10 ขอ คือการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับเด็กระหวางเด็กดวยกันสงเสริมสนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการท่ี
เหมาะสม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนการสงเสริมพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี หลักสูตร
นั้นใหยึดตามแนวความตองการ และความสนใจของเด็ก โดยมีการปรับเปล่ียนยืดหยุนใหเหมาะสม 
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2.1.3 การศึกษาปฐมวัย    
การศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาที่มุงสนองตอความตองการของเด็กในฐานะ

บุคคล สนองตอบความตองการของสังคมในฐานะบริการชุมชน ลักษณะของการจัดการศึกษามี  
2 มิติรวมกันระหวางดูแลและการศึกษา เปนการใหการศึกษาแกเด็กและใหการศึกษาแกผูปกครอง 

มิติการดูแล  หมายถึง  การใหการดูแลแก เด็กเกี่ยวกับสุขวิทยาเด็ก  โภชนาการ  
ความปลอดภัย สุขภาพ การพักผอน การนอน และการออกกําลังกายของเด็ก ซ่ึงการดูแลนี้ได
กําหนดไวในตารางกิจกรรมประจําวัน 

มิติการศึกษา หมายถึง การใหความรูและประสบการณแกเด็ก เพื่อเปล่ียนพฤติกรรม
และเจตคติของเด็กไปสูการเรียนรูในส่ิงท่ีดีและถูกตอง มี 2 ดาน คือ การใหการศึกษาแกเด็กและ
การใหการศึกษาแกผูปกครอง ถาผูปกครองมีความเขาใจ รูจักพัฒนาการเด็ก เล้ียงดูเด็กในทางท่ี
ถูกตอง เขาใจโรงเรียน ก็จะทําใหการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนั้นเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพมาก 

การใหการศึกษาแกเด็ก หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเปนประสบการณ 
การเรียนรูใหแกเด็กเพื่อ “การรูหนังสือ” ซ่ึงการรูหนังสือของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความเขาใจ
ตนเอง สังคม ส่ิงแวดลอม และโลกรอบตัว การจัดการศึกษาจะตองจัดควบคูกันไปกับการสงเสริม
พัฒนาการเด็กใหเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการใหการศึกษาแกเด็กจึงไมไดอยูท่ีใหความรูทาง
หลักการวิชาการ หรือใหเด็กทํากิจกรรมตามวัยอยางใดอยางหนึ่ง แตการใหการศึกษาแกเด็กจะมุง
สรางใหเด็กเกิดการเรียนรู และเสริมสรางพัฒนาการท่ีดีตอตนเองตามอายุของเด็ก และกาวหนาสู
อนาคตเพื่อการเปนผูใหญท่ีดีในอนาคตขางหนา การใหการศึกษาแกผูปกครอง จะมุงเนนให
ผูปกครองไดมีความเขาใจพัฒนาการของเด็กและงานของโรงเรียน มุงเสริมสรางความสัมพันธท่ีดี
ระหวางผูปกครองกับเด็ก ปรับปรุงสมรรถนะของการเปนผูปกครองใหเปนผูปกครองท่ีถูกตอง ดวย
การเสริมทักษะของการเปนผูปกครอง (Essa, 1996: 89) การใหการศึกษาแกผูปกครองมี 3 วิธีการ 
คือ 1) การใหความรูโดยตรง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรมหรือการประชุม 2) การใหความรู
ทางออม และ 3) การเสริมสรางการมีสวนรวมของผูปกครองกับโรงเรียน 
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2.1.4 การดูแลและการศึกษา   
การดูแลและการศึกษา เปนพันธกิจหลักของวิชาชีพการศึกษาปฐมวัย และเปนมิติทาง

การศึกษาปฐมวัยท่ีสําคัญ ท้ังนี้เพราะลูกคาทางการศึกษาปฐมวัย เปนผูท่ียังเยาวตองการความ
ชวยเหลือเพ่ือสรางเสริมพัฒนาการและการเรียนรู เด็กปฐมวัยแตละชวงปของอายุจะมีความแตกตาง
กัน เพราะเปนชวงของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทําใหระดับของการดูแลและการศึกษาที่จัด
ใหแกเด็กปฐมวัยแตละชวงอายุมีความแตกตางกัน กลาวคือ การจัดการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กแรก
เกิดถึง 1 ขวบแรก จะเนนมิติการดูแลเปนหลัก สวนมิติการศึกษาจะเปนการใหความรูท่ีเนนไปท่ีพอ
แมและผูปกครอง เม่ือเด็กเขาสูวัยเตาะแตะ การศึกษาปฐมวัยท่ีจัดใหกับเด็กวัยนี้จะเนนท้ังมิติการ
ดูแลและมิติการศึกษาควบคูกันไป เม่ือเด็กเขาสูวัยอนุบาลและไดเขาสถานศึกษาจะเนนมิติ
การศึกษาสําหรับเด็กมากข้ึน มิติการดูแลจะลดลง เพราะเด็กวัย 3–6 ขวบมีพัฒนาและการเรียนรูใน
ระดับท่ีสูงข้ึน ชวยเหลือตนเองได สามารถใชภาษาและ คิดสรางสรรคได เปนวัยท่ีอยากรูอยากเห็น 
เซลลสมองเจริญเต็มท่ี สถานเล้ียงเด็ก (Nursery) เปนสถานศึกษาปฐมวัยที่ทําหนาท่ีรับเล้ียงเด็ก 
การศึกษาจะเนนไปที่ผูปกครอง ลักษณะของการจัดมิติของการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเด็กเล็ก 
(Nursery school) หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จะเนนมิติการดูแลควบคู ไปกับมิติการศึกษาเทาๆ 
กัน สวนโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เปนสถานศึกษาปฐมวัยเปนโรงเรียนภารกิจหลักจะเนน
ไปท่ีมิติการศึกษาท่ีใหแกเด็กโดยตรงเปนหลัก สวนมิติการดูแลจะนอยลงมา สัดสวนของมิติการ
ดูแลกับมิติการศึกษาจะมีลักษณะดังนี้  

 
การศึกษาปฐมวัย 
 

มิติการดูแล 

 

มิติการศึกษา 

สถานเล้ียงเด็ก 

โรงเรียนอนุบาล 

โรงเรียนเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  สัดสวนของมิติการดูแลกับมิติการศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาปฐมวัย 
 
ท่ีมา: กุลยา  ตันติผลาชีวะ (2551: 8) 
 

DPU



25 

2.1.5 กระบวนทัศนการศึกษาปฐมวัย  
มุงเนนความสัมพันธขององคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัยท้ัง 4 ประการ คือ 

เด็ก ครอบครัว ชุมชน และวิชาชีพ ความเก่ียวเนื่องกันระหวางนักการศึกษาปฐมวัยกับครอบครัว
และชุมชน นําไปสูความสําเร็จของการศึกษาปฐมวัย ท่ีประกอบดวยการจัดการศึกษาสําหรับ
ผูปกครอง โดยใหคําปรึกษา จัดโปรแกรม การรูหนังสือ การสงตอองคกรชุมชน และการแกปญหา
การศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยรวมกัน (Morrison , 2000: 32) การจัดการศึกษาปฐมวัยเปน
กระบวนการของการพัฒนาและการสนองตอบตามความตองการของเด็กและครอบครัว ท่ี
เกี่ยวเนื่องกันซ่ึงเรียกวาการศึกษาแบบองครวม หมายความวา การศึกษาปฐมวัยมิใชแตจะเปนการ
กระทําเพื่อสงเสริมความตองการพัฒนาการทางรางกาย สังคม อารมณและทางการพัฒนาสติปญญา
เทานั้น แตจะตองเขาถึงครอบครัวและชุมชนท่ีครอบครัวต้ังอยูดวย (Morroson, 2000: 67) การศึกษา
ปฐมวัยตองประสานและรวมมือกันระหวางครูกับผูปกครอง โดยการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
ผูปกครองจะชวยใหครูทราบความคาดหวังของผูปกครองที่มีตอโรงเรียน ผูปกครองมีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับเด็ก (Seefeldt and Barbour, 1994: 209)  

2.1.6 จุดประสงคการศึกษาปฐมวัย     
ทําใหคนตระหนักรูและเขาใจถึงการดํารงชีพตน การดูแลตน สรางตนและสังคมในแต

ละวัยใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ดังนั้นการจัดการศึกษาไมวาจะเปนการศึกษาระดับใดก็ตาม จะมี
ความซับซอนของเนื้อหาสาระวิชา และหลักสูตรท่ีแตกตางกันออกไป การศึกษาปฐมวัยมี
จุดประสงคเพื่อจัดการศึกษาในการบริการดูแลและเล้ียงดูเด็กไดอยางเหมาะสมกับพัฒนาการ พรอม
กันนั้นยังเปนการศึกษาเพ่ือสงเสริมการปรับตัวใหเขากับสังคม เพื่อเสริมสรางทักษะทางปญญา 
และพัฒนาการในทุกๆ ดานของเด็ก (Essa, 1996: 19–20) 

 
2.2 สถานศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาปฐมวัย   

สถานศึกษาปฐมวัยสถานศึกษาปฐมวัย หมายถึง สถานท่ีใหบริการการดูแลและ
การศึกษาปฐมวัย มี 2 กลุม ดังนี้ กลุมท่ี 1 สถานรับดูแลและเล้ียงเด็กเล็ก (Nursery) เปนสถานบริการ
การดูแลเด็ก จําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. ศูนยดูแลเด็ก (Child care center) เปนสถานท่ีรับดูแลเด็กเพื่อการชวยเหลือ แบงเบา
ภาระของพอแมท่ีตองทํางาน โดยศูนยจะเนนการเล้ียงดูแลเด็กมากกวาการใหการศึกษา และเร่ิมจาก
วัยทารก หรือรับเฉพาะเด็กเล็ก บริการอาจจัดใหเฉพาะกลางวัน เรียกวา ศูนยเล้ียงเด็กกลางวัน 
(Day–care center) หรือตลอด 24 ช่ัวโมง 
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2. บานรับเล้ียงเด็ก (Family day care) เปนครอบครัวท่ีเปดบริการรับเล้ียงเด็กกลางวัน 
รับเด็กประมาณ 7–12 คน อาจเปนลูกญาติ ลูกเพื่อนบาน โดยเล้ียงไปควบคูกับลูกของตนเอง การ
ดูแลใหการกินอยูตามปกติสบายๆ อาจรับดูแลท้ังวัน หรือดูแลเปนช่ัวโมงเฉพาะชวงท่ีผูปกครองไป
ธุระ 

กลุมท่ี 2 โรงเรียนเตรียมกอนเขาอนุบาล เปนโรงเรียนท่ีจัดข้ึนเพื่อสนับสนุนการเตรียม
เด็กในการเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาล ซ่ึงไดแก 

1. โรงเรียนเด็กเล็ก (Nursery school) เปนโรงเรียนท่ีพัฒนามาจากศูนยดูแลเด็ก  
การจัดบริการเนนการดูแลแกเด็กท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม การมีสุขภาพท่ีดี สําหรับเด็ก
อายุ 2–4 ขวบ บางแหงอาจรับอายุต่ํากวา 2 ขวบ เปดรับเล้ียงต้ังแตคร่ึงวันถึงเต็มวัน เด็กจะไดเลน
และเรียนไปพรอมๆ กัน เปาหมายของการดูแลอยูท่ีการพัฒนาสังคมและสติปญญาสําหรับเด็ก เรา
เรียกโรงเรียนลักษณะนี้วา โรงเรียนเด็กเล็กหรือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. โรงเรียนเตรียมอนุบาล (Prekindergarten) ลักษณะเหมือนโรงเรียนเด็กเล็ก แตเนน
การเตรียมตัวเด็กเพื่อเขาเรียนอนุบาล รับเด็กอายุ 3 ½-5 ขวบ 

กลุมท่ี 3 โรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เปนบริการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียม
เด็กเขาเรียนในระดับประถมศึกษารับต้ังแตอายุ 3–6 ขวบ เปนการจัดการศึกษาท่ีรัฐและเอกชนจัดทํา
ข้ึน ไมนับเปนการศึกษาภาคบังคับแบงเปนช้ันอนุบาล 1 และ 2 หรืออนุบาล 1 , 2 , 3 สําหรับ
โรงเรียนเอกชน  

กลุมท่ี 4 โรงเรียนเตรียมช้ัน ป.1 (Pre–first grade หรือ Junior first grade) เปนโรงเรียนท่ี
จัดข้ึนสําหรับเด็กท่ีไมมีโอกาสเขาเรียนช้ันอนุบาล ท้ังนี้เพื่อปรับตัวกอนข้ึนช้ันเรียนประถมปท่ี 1 
เปดรับเด็กอายุ 6–7 ขวบ สําหรับประเทศไทยรูจักกันในนาม “ ช้ัน ป.เตรียม ” หรือ เตรียมช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 บางแหงเรียกวาช้ันเด็กเล็ก 

กลุมท่ี 5 โรงเรียนสําหรับเด็กปวย (Hospital school) โรงพยาบาลบางแหงจะจัดโรงเรียน
ในโรงพยาบาลสําหรับเด็กปวยใหไดการศึกษาเลาเรียน สําหรับเด็กปฐมวัยจะจัดเปนหองเลน (Play 
room) เปนหองท่ีจัดเตรียมใหไวใชประโยชนสําหรับการศึกษาของเด็ก เด็กปวยจะมาเลนและเรียนรู
ในหองนี้ แตบางคร้ังเด็กปวยอาจไปบริการการศึกษาถึงเตียงหรือหองเด็กปวย ในกรณีท่ีเด็กปวยไม
สามารถเคล่ือนยายได  การจําแนกกลุมสถานศึกษาปฐมวัยดังกลาวนี้  หากพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 อาจจําแนกไดเปน 2 กลุม คือ 1) เปนสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันของศาสนา 
ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของเด็กพิการ และเด็กมีความตองการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็ก
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2.2.1 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
เปนการศึกษาท่ีมุงเนนการสงเสริมพัฒนาการเด็กใหเต็มศักยภาพ ลักษณะของหลักสูตร

จะสรางมาจากพ้ืนฐานของทฤษฎีพัฒนาการเปนหลัก เชน บางหลักสูตรเนนพัฒนาการทางพุทธิ
ปญญาของพิอาเจท เนนเนื้อหาการจําแนกประเภทการเรียนรูของอนุกรม บางหลักสูตรเนนทฤษฎี
พัฒนาการและปฏิสัมพันธ มุงไปท่ีการปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมของเด็กและการคิด แตบาง
หลักสูตรอาจเนนกระบวนการคิด ลักษณะรูปแบบใดก็ตามตองมีจุดประสงคของหลักสูตรเนน
พัฒนาการท้ัง 10 ดาน ดังน้ี (Hildebrand, 1991: 38–40) 

1. สรางเสริมการเจริญเติบโตอยางเปนอิสระ คําวา อยางอิสระน้ีหมายถึง การเปด
โอกาสใหเด็กใชความคิด ความสามารถของตนเอง ผูใหญเปนเพียงผูสนับสนุนเด็กดวยการให
ประสบการณ ใหคําช้ีแนะ และเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูตามความตองการไดอยางเหมาะสม 
จัดเตรียมอุปกรณและส่ือการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดคิด ไดเลือก ไดทําอะไรไดดวยตนเอง ครู
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เนนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ การชวยเหลือตนเอง และรูจักการ
แกปญหา 

2. เรียนรูการแบงปนและการใหความรัก เด็กปฐมวัยเปนวัยท่ีตองเนนตนเองเปน
ศูนยกลาง ครูตองสอนใหเด็กรักตนเอง รูจักการให แบงปนส่ิงของใหกับผูอ่ืน และรักบุคคลอื่น
นอกจากครอบครัว สรางใหเด็กรูสึกมีความม่ันใจ ใหเด็กเรียนรูการเลนและการทํางานรวมกับ
เพื่อนๆ  

3. เรียนรูท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืน เม่ือเด็กตองออกจากส่ิงแวดลอมของครอบครัวมาอยูใน
ส่ิงแวดลอมของโรงเรียน ครูตองจัดประสบการณท่ีสงเสริมความรูสึกท่ีดีและมีสุข เรียนรูการมี
ปฏิสัมพันธท่ีดีกับคนอ่ืน สัมพันธภาพระหวางครูกับเด็กเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวยเหลือเด็กใหเรียนรู
พัฒนาการทางสังคม การควบคุมตนเอง การเขาเรียนรวมในช้ันเรียน รวมท้ังเปนการปูพื้นฐาน
คุณธรรมใหกับเด็ก เพื่อปลูกฝงใหมีจิตใจท่ีดีงาม มีความอดทน มีระเบียบวินัย และเปนคนมองโลก
ในแงดี 

4. พัฒนาการควบคุมตนเอง ครูตองสอนใหเด็กเรียนรูและควบคุมวินัยในตน ใชเหตุผล 
และเขาใจถึงการปฏิบัติท่ีถูกตอง พฤติกรรมการควบคุมตนเองของเด็กจะดีข้ึน การฝกใหเด็กได
ตัดสินใจและสรางความเชื่อม่ันในตนเองจะชวยเด็กไดมาก การสอนท่ีดีไมควรใชวิธีการขูเด็ก 
เพราะไมไดทําใหเกิดผลดีตอการพัฒนาการควบคุมตนเอง เด็กท่ีไดเรียนรูการควบคุมอารมณ จะ 
เปนการสรางความฉลาดทางอารมณใหกับเด็กไดเปนอยางดี 
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5.  เรียนรูบทบาทความเปนคน เด็กปฐมวัยตองไดรับการสอนและประสบการณการ
เรียนรูเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับชุมชนและสังคม ไมใชเฉพาะแตกับบุคคลในครอบครัว
ของตนเทานั้น  

6. เรียนรูท่ีจะเขาใจรางกายตนเอง เพราะการเรียนรูและเขาใจรางกายตนเอง หมายถึง 
การสรางใหเด็กไดรูจักการดูแลสุขภาพของตนเอง การปองกันโรคติดตอและการออกกําลังกาย 
แผนการสอนของครูตองเอ้ือตอการสงเสริมรางกายใหแข็งแรง และการรูจักการดูแลสุขภาพควบคู
กันไปดวย 

7.  เรียนรูการพัฒนาทักษะกลามเน้ือใหญ กลามเน้ือเล็ก การจัดกิจกรรมควรกระตุนให
เด็กไดใชทักษะของกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กไปพรอมกันดวย เชน การเคล่ือนไหวรางกาย 
การเลนสนาม และมีกิจกรรมท่ีสรางสรรค ปน ตัด แปะ เพื่อใชกลามเนื้อเล็ก 

8. เรียนรูและเขาใจขอจํากัดของโลกภายนอก ครูตองทําใหเด็กเขาใจและร ูจักโลกทาง
สังคม เชน การมาโรงเรียนเปนการขยายโลกของเด็กจากครอบครัวสูสังคม และครูตองกระตุนให
เด็กเกิดอยากเรียนรู คิดอยางมีเหตุมีผล ใชขอมูลสารสนเทศ เพื่อความเขาใจผูอ่ืน ส่ิงแวดลอม  

9. เรียนรูหนังสือเพื่อเขาใจโลกใหมและผูอ่ืน ภาษาเปนส่ิงชวยเด็กใหรูหนังสือ รู
ส่ิงแวดลอม เกิดมโนทัศนใหมๆ ครูตองสอนใหเด็กรูจักใชภาษาในการส่ือสารคนควา เพื่อการ
เรียนรูโลกใหมและผูอ่ืนใหมาก ครูตองทําใหเด็กอานออกเขียนได ดวยการพัฒนาใหเต็มศักยภาพ
ตามวัย เด็กอาจเร่ิมเรียนจากวาดภาพ เรียนจากคําท่ีคุน และคํางายๆกอน ทดลองฝกเขียนดวยตนเอง 
การเรียนรูหนังสือของเด็กปฐมวัย เปนการเรียนรูท่ีจะเปนไปตามธรรมชาติของเด็ก ถาเด็กมีความ
พรอมการเรียนรูจะเปนไปไดอยางรวดเร็ว 

10. พัฒนาความรูสึกท่ีดีตอโลกภายนอก พอแมและครูควรเปนผูสรางอัตมโนทัศน 
และความรูสึกท่ีดีใหแกเด็ก ดวยการจัดประสบการณท่ีดีใหความสุขท้ังท่ีบานและโรงเรียน 
ส่ิงแวดลอมท่ีดีจะเปนตัวกระตุนใหเด็กรักโรงเรียนและโลกภายนอก  

หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณท้ังหมดท่ีจัดใหกับเด็กไดเรียนเนือ้หาวิชา ทัศนคติ 
แบบพฤติกรรม กิจวัตร ส่ิงแวดลอมตางๆ เม่ือประมวลกนัเขาแลวก็จะเปนประสบการณท่ีขาไปใน
การรับรูของเด็ก ประเภทของหลักสูตรของโรงเรียนอนบุาลที่จัดการศึกษาโดยท่ัวไปมี 2 รูปแบบคือ 

1. หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลปกติ หมายถึง โรงเรียนท่ีใชภาษาไทยเปนส่ือในการเรียน
เนื้อหาวิชาการโดยท่ัวไป ระบบการเรียนการสอนมุงหวังใหผูเรียนมีความสามารถใชภาษาหลักของ
ประเทศไดอยูในระดับดี 

2. หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา หมายถึง โรงเรียนท่ีใชสองภาษาเปน
ส่ือในการเรียนเน้ือหาวิชาการโดยท่ัวไปคือใชภาษามาตรฐานหรือภาษาหลักของประเทศควบคูกับ
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2.3 ระเบียบการบริหารงานโรงเรียนอนุบาล 

รูปแบบการบริหาร ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536: 90-96) 
กําหนดในการดําเนินการกิจการโรงเรียนอนุบาลนั้นมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกําหนด
มาตรฐานโรงเรียนอนุบาลเอกชนไวเม่ือป พ.ศ. 2531 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน อายุ 3-5 ป 
2. เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม ตองจัดใหบูรณาการเหมาะสมกับวัยของนักเรียนท้ัง

ในดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและจิตใจ 
3. เพื่อใหการพัฒนาการเตรียมความพรอมของนักเรียนไดรับการดูแลจากบุคคลท่ีมี

ความรู ประสบการณ และผานการอบรมมาโดยเฉพาะ 
4. เพ่ือพัฒนาแนวการจัดประสบการณ แผนการจัดประสบการณ คูมือครู ส่ือการสอน

ใหเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในดานนักเรียน ไดกําหนดวา โรงเรียนจะรับนักเรียนเขาเรียนไดเม่ือ
นักเรียนมีอายุครบ 3 ป สําหรับโรงเรียนท่ีเปดหลักสูตร 3 ป (อนุบาล 3 ป) และเม่ือนักเรียนมีอายุ
ครบ 4 ป สําหรับโรงเรียนท่ีเปดหลักสูตร 2 ป (อนุบาล 2 ป) นับถึงวันเปดภาคและการรับนักเรียน
เขาเรียนใหโรงเรียนสามารถรับไดในทุกภาคเรียน โดยนักเรียนท่ีรับเขาเรียนนั้นจะตองผานการ
ตรวจสุขภาพและเสริมภูมิคุมกันตามหลักเกณฑ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด
สวนการจัดประสบการณเตรียมความพรอมระบุใหผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ และครูจัด
ประสบการณเตรียมความพรอมตามแนวการจัดประสบการณ แผนการจัดประสบการณและคูมือครู 
ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด โดยจะตองใหมีการจัดประสบการณ
เตรียมความพรอม การพักผอน การรับประทานอาหารอยางสมดุลและเพียงพอตอความตองการของ
เด็กแตละวัยท้ังนี้จะตองมีการประเมินผลการจัดประสบการณใหเปนไปตามหลักเกณฑของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด โดยนักเรียนท่ีผานช้ันอนุบาลปท่ี 3 จะตองมี
คุณลักษณะซ่ึงแสดงวาไดผานการพัฒนาเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคม 
สติปญญา และจิตใจ ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด ดานการ
บริหารโรงเรียนนั้น ใหผูรับใบอนุญาต ผูจัดการและครูใหญจะตองผานการอบรมและดําเนินการ
ดานวิชาการ กิจกรรมนักเรียน การเงินและธุรการ ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน (2536:92-94) กําหนดในการจัดบุคลากรดูแลนักเรียน ผู รับใบอนุญาตตองจัดใหมีครู
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1. พี่เล้ียงตองเปนเพศหญิง มีความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร พ.ศ. 2521 
หรือเทียบเทาและผานการอบรมตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนดมีประสบการณ และ
ลักษณะนิสัยเหมาะสมท่ีจะดูแลเด็กเล็ก มีสุขภาพดี มีรางกายสมประกอบ ไมติดยาเสพติด และไม
เปนโรคเร้ือน โรคผิวหนังสือเร้ือรังติดตอได เชน วัณโรค โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคเทาชาง กามโรค 

2. พี่เล้ียงไมมีหนาท่ีสอน แตมีหนาท่ีชวยเหลือครูในการจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พรอมดูแลความปลอดภัย ความเรียบรอยของนักเรียน อํานวยความสะดวกและการใหบริการตางๆ 
แกนักเรียนในโรงเรียน 

ดานการจัดโรงเรียน สถานท่ี และอาคาร กําหนดไวสําหรับการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาล
ใหมจะตองอยูหางจากโรงเรียนอนุบาลท่ีตั้งอยูกอนแลวไมนอยกวา 300 เมตร บนเสนทางคมนาคม
ทางบก บริเวณโรงเรียนจะตองมีลักษณะเปนท่ีดินผืนเดียวติดตอกันมีพื้นท่ีไมนอยกวา 90 ตารางวา 
พื้นท่ีตองไมเปนท่ีลุม มีร้ัวแสดงบริเวณโรงเรียนท่ีเปนสัดสวน ผูรับใบอนุญาตมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน
สัญญาเชาไมนอยกวา 3 ป สถานท่ีตั้งของโรงเรียนตองต้ังอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมกอใหเกิด
อันตรายแกนักเรียน หากมีสระนํ้าหรือบอน้ําภายในโรงเรียนจะตองลอมร้ัวใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง
ปลอดภัย โรงเรียนตองจัดใหมีพื้นท่ีสําหรับนักเรียนเลนไมนอยกวา 1.2 ตารางเมตรตอนักเรียน 1 
คน จะเปนในรมหรือกลางแจงก็ได และตองใหมีสถานท่ีสําหรับนักเรียนพักผอนอยางเพียงพอ ท้ัง
หามไมใหใชบริเวณโรงเรียนและอาคารเรียน เปนสถานท่ีรับเล้ียงเด็ก หรือดําเนินกิจการอ่ืนยกเวนท่ี
อยูอาศัยของผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ ครูและพ่ีเล้ียง แตตองจัดใหเปนสัดสวน อาคารเรียน
กําหนดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง โดยอาคารเรียนท่ีมีหองเรียนเกินกวา 2 หอง
ติดตอกัน ชองทางเดินภายในอาคารหรือระเบียงทางเดินจะตองไมนอยกวา 1.5 เมตร และถามีมานั่ง 
ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร อาคารตั้งแต 2 ช้ันข้ึนไป จะตองมีลูกกรงระเบียงสูงไมนอย
กวา 1.2 เมตร และชองหางของลูกกรงไมมากกวา 15 เซนติเมตร สําหรับหองเรียนนั้นระบุวา 
หองเรียนแตละหองจะตองมีพื้นท่ีไมนอยกวา 35 ตารางเมตร และเปนหองโลงไมมีเสาหรือส่ิงกีด
ขวาง ในกรณีท่ีหองเรียนเปนรูปส่ีเหล่ียม ตองมีความกวางของหองไมนอยกวา 5 เมตรหากเปนรูป
อ่ืนๆ ตองมีชวงแคบท่ีสุดของหองกวางไมนอยกวา 4 เมตร การระบายอากาศของหองเรียนนั้นตอง
เปนไปไดโดยสะดวก โดยตองมีพื้นท่ีชองลมหนาตางและประตูรวมกันไมนอยกวา 20 เปอรเซ็นต 
ของเนื้อท่ีหอง ยกเวนหองเรียนจะปรับอากาศ หากแสงสวางตามธรรมชาติไมเพียงพอ ตองติดโคม
ไฟฟา ใหแสงสวางเพิ่มเติม สัดสวนเนื้อท่ีภายในหองเรียนตองไมนอยกวา 1.2 ตารางเมตร ตอคน 
โดยแตละหองจะมีจํานวนนักเรียนรวมไมเกิน 40 คน นอกจากน้ียังไดกําหนดใหโรงเรียนอนุบาล
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สรุปไดว าระเบียบการบริหารงานโรงเ รียนอนุบาล  เปนไปตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนกําหนด เปนการจัดประสบการณเตรียมความพรอมใหเด็กอายุตั้งแต 
3-6 ป ผูจัดการ ผูรับใบอนุญาต และครูใหญตองผานการอบรมตามท่ีคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
กําหนด ในการจัดบุคลากรครูและนักเรียนตองมีครูหองเรียนละ 1 คนตอนักเรียน 30 คน ถาเกินตอง
มีพี่เล้ียงอีก 1 คน พี่เล้ียงจะตองมีความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน และไมมีหนาท่ีสอน มีหนาท่ี
ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอครูและนักเรียนเทานั้น เร่ือง
ของสถานท่ีตองมีพื้นท่ีเดียวกันไมนอยกวา 90 ตารางวา ตองจัดบริเวณใหเหมาะสม สะอาด สะดวก 
และปลอดภัยตอผูเรียน นอกจากนี้ตองมีหองเรียนและยังตองจัดใหมีหองประกอบดวยหองบริการท่ี
รับประทานอาหาร หองเตรียมอาหาร หรือหองครัว หองพยาบาล หองนอนสําหรับนักเรียน หองน้ํา 
หรือหองอาบน้ํา และหองสวม เปนตน 

หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาล 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536: 5-30) ไดกําหนดหลักการ  

จัดการศึกษาอนุบาล เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมใหโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลจัดการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ เพื่อเปนการระดมความคิดของผูเช่ียวชาญทางการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนเอกชน 
ศึกษานิเทศก ซ่ึงไดกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดอนุบาลศึกษาไว 10 ประการดวยกัน คือ 

1. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับเด็ก พัฒนาการทุกดานของเด็ก 000คือดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา มีความสัมพันธเกี่ยวของกันและการท่ีพัฒนาดานตางๆ เหลานี้จะ
พัฒนาไดก็ดวยการท่ีผูใหญใหการสงเสริม สนับสนุน ซ่ึงเกิดจากการปฏิสัมพันธท่ีเหมาะสม เชน 
การใหความใกลชิด แสดงการยอมรับใหเวลาเด็กพูดคุยอยางเปนกันเอง ยอมรับฟงความคิดเห็น ให
ความสนใจในเรื่องของความรูสึก บุคลากรควรสรางบรรยากาศท่ีดีในหองเรียน ชวยใหเด็กเกิด
ความอบอุน มีความสุขผอนคลาย นอกจากนั้นยังตองสงเสริมใหเด็กพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง 
มีการเปดโอกาสใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับเด็กอ่ืนเพื่อท่ีจะไดเรียนรูการทํางานรวมกัน เปนการสงเสริม
พฤติกรรมทางสังคมใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยบุคลากรเองจะตองเปนผูท่ีมีเทคนิควิธีการที่ดี 
สามารถคาดการณ หรือปองกันปญหารวมท้ังปฏิบัติตอเด็กอยางเทาเทียมกัน 

2. หลักสูตร ในท่ีนี้ไมไดเปนเพียงเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเทานั้น  
ยังรวมถึงตารางกิจกรรมประจําวัน การใชส่ือและอุปกรณการเปล่ียนกิจกรรมจากกิจกรรมหน่ึงไปสู
กิจกรรมหนึ่ง การจัดกิจกรรมประจําวันโดยการนําแนวประสบการณไปใชนั้นควรพิจารณาวาแนว
การสอนท่ีกําหนดข้ึนสอดคลองกับแนวปรัชญาของโรงเรียนหรือไม การวางเปาหมายของหลักสูตร
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3. ปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับผูปกครอง เนื่องจากเด็กมีความผูกพันเปนสวนหน่ึง
ของครอบครัวและผูปกครองเปนผูท่ีมีความสําคัญ และมีอิทธิพลตอชีวิตของเด็กเปนอันดับแรก 
โรงเรียนจึงควรใหความสําคัญแกครอบครัวดวย การจัดการส่ือสารระหวางบานกับโรงเรียน โดยให
ขาวสารขอมูล แนวคิด และการดําเนินงานของโรงเรียนในดานตางๆ ใหผูปกครองไดรับทราบ
โรงเรียนควรมีการจัดปฐมนิเทศ มีการจัดกิจกรรมใหเด็กคุนเคยกับโรงเรียนและเปดโอกาสให
ผูปกครองเขามามีสวนรวม มีการประเมินผลการพัฒนาการและแจงใหผูปกครองทราบ รวมท้ังควร
มีการจัดประชุมผูปกครองอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

4. คุณสมบัติของบุคลากร  และการพัฒนาบุคลากร  คุณภาพของบุคลากรน้ันมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพของการจัดการอนุบาลศึกษา ท้ังนี้บุคลากรควรมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึน
ไป จบการศึกษา ระดับอนุบาล หรือสาขาท่ีเกี่ยวของจากสถาบันที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับเม่ือ
บุคลากรใหมเขาปฏิบัติงานตองมีการนิเทศ เพื่อใหบุคลากรเขาใจปรัชญา และแนวนโยบายของ
โรงเรียน นอกจากนั้นยังควรมีการเปดโอกาสใหบุคลากรไดพัฒนาความรู และทักษะในการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารซ่ึงหมายถึงผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และครูใหญ นั้นจะตองเปน
ผูท่ีไดรับการอบรมหรือมีประสบการณในดานการบริหารงานตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนกําหนด 

5. การบริหารงานของโรงเรียนนั้นมีผลกระทบตอการจัดกิจกรรมในโรงเรียนทุกเร่ือง 
ผูบริหารควรจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและกําหนดเปาหมายของโรงเรียนอยางนอยป
ละ 1 คร้ัง โรงเรียนควรมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดรับ
แนวทางการปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางถูกตอง หากโรงเรียนดําเนินการบริหารโดยคณะกรรมการ
ไวอยางเดนชัด นอกจากนั้นผูบริหารควรจัดใหมีมาตรการการปองกันอุบัติเหตุ และมีการจัดทํา
ประกันอุบัติเหตุใหกับบุคลากรและนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา มีการจัดประชุมครูระหวาง
ผูบริหารและบุคลากรเพื่อวางแผนและปรึกษาหารือรวมกัน และผูบริหารควรไดจัดเวลาใหครูได
พักผอน อยางนอยควรมีเวลาเปนอิสระของตนเอง ในสถานท่ีเหมาะสมไมนอยกวาวันละ 15 นาที 
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6. การประเมินผลตองกระทําอยางสมํ่าเสมอและเปนระบบ เปนส่ิงท่ีสําคัญใน 
การรักษาระดับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียน ผูบริหารควรประเมินบุคลากรอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
และมีการอภิปรายผลการประเมินเปนสวนตัว การประเมินนี้บุคลากรตองทราบเกณฑลวงหนาและ
เก็บเปนความลับพัฒนาการเด็กตองบันทึกและรวบรวมไวเพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา
และติดตอรายงานผูปกครอง ในสวนของการประเมิน โรงเรียนควรเปดโอกาสใหบุคลากร 
ผูปกครอง และนักการศึกษาอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนวา
สอดคลองกับการความตองการของผูปกครองกับเด็ก 

สรุปไดวา หลักการจัดการศึกษาระดับอนุบาล ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนกําหนดไว 10 ขอ คือการปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรกับเด็กระหวางเด็กดวยกันสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูการทํางานรวมกันเปนการสงเสริม
พฤติกรรมทางสังคมท่ีดี หลักสูตรนั้นใหยึดตามแนวความตองการ และความสนใจของเด็ก โดยมี
การปรับเปล่ียนยืดหยุนใหเหมาะสม การมีปฏิสัมพันธระหวางผูปกครองและบุคลากร ทางโรงเรียน
ควรมีส่ือ เพื่อส่ือสารระหวางบานและโรงเรียน เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหรือเสนอแนะตางๆ คุณสมบัติของบุคลากรและการพัฒนาบุคลากร การบริหารงานและ
วิธีการ มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร บุคลากร
ถือเปนส่ิงสําคัญ การมอบหมายงานตองคํานึงถึงความรูความสามารถ และความเหมาะสมระหวาง
ภาระหนาท่ีกับงานท่ีมอบหมายให สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย เนนความปลอดภัย มีการ
ปองกันและเตรียมการสําหรับเร่ืองนี้ซ่ึงอาจเกิดข้ึนได ตลอดจนใหการศึกษากับครูและนักเรียน 
อาหารและบริการ มีอาหารวางจัดใหบริการกับเด็กอยางสมํ่าเสมอ การประเมินผลจะตองมีการทํา
อยางสมํ่าเสมอ มีการบันทึกพัฒนาการเด็ก และจะตองเก็บเปนความลับ 

แนวการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
เนื่องจากการจัดการศึกษาในระดับอนุบาลนั้นไมใชเปนการจัดการศึกษาภาคบังคับ การ

ใชหลักสูตรไมเหมือนกับการศึกษาระดับอ่ืน โดยเรียกการจัดหลักสูตรในระดับนี้วาเปน “แนวการ
จัดประสบการณ” สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2536: 3) ไดกลาวถึง จุดมุงหมายของ
แนวการจัดประสบการณนั้นเปนแนวในการจัดการศึกษาใหแกเด็กระดับกอนประถมศึกษา เพ่ือให
พัฒนาครบท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไมไดคํานึงถึงการฝกอานเขียน แตคํานึงถึง
ความสามารถของเด็กในแตละชวงอายุเปนหลัก ลักษณะของแนวการจัดประสบการณนี้จะแตกตาง
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สถาบันพัฒนาวิชาการและประเมินผล (2548: 26-29) ไดกําหนดตารางกิจกรรม
ประจําวัน และแนวการจัดกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 

ตารางกิจกรรมประจําวัน 
08.00–08.15 น.  รับเด็กเปนรายบุคคล บันทึกคําพูดเด็ก พาไปหองน้ํา 
08.15–08.30 น.  เคารพธงชาติและสวดมนต 
08.30–08.40 น.  สํารวจการมาโรงเรียน สนทนาและตรวจสุขภา 
08.40–09.00 น.  กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
09.00–10.00 น.  กิจกรรมสรางสรรค และการเลนตามมุม 
10.00 -10.10 น.  พัก (รับประทานอาหารวาง) 
10.10–10.30 น.  กิจกรรมในวงกลม 
10.30–11.00 น.  เลนกลางแจง 
11.00–12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.00–14.00 น.  นอนพักผอน 
14.00–14.20 น.  เก็บท่ีนอน ลางหนา 
14.20–14.30 น.  พัก (รับประทานอาหารวาง) 
14.30–14.50 น.  เกมการศึกษา 
14.50–15.00 น.  เตรียมตัวกลับบาน 
ซ่ึงในทางปฏิบัติ ตารางนี้สามารถปรับเปล่ียนแตละกิจกรรมเร็ว–ชา หรือเรียงลําดับ

กิจกรรมใหมใหเหมาะสมกับสภาพของชุมชนและชวงความสนใจของเด็กสําหรับกิจกรรมตางๆ ท่ี
โรงเรียนควรจัดนั้นมีจุดประสงคและลักษณะดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 
2536: 13-21) 

1. กิจกรรมการเคล่ือนไหวและจังหวะ การจัดกิจกรรมควรใหเด็กไดเคล่ือนไหว และ
แสดงออกดวยตนเอง ท้ังรายบุคคลและกลุม อาจเปนในลักษณะของการเคล่ือนไหวรางกายตาม
คําส่ัง ตามสัญญาณท่ีตกลงกัน หรือเคล่ือนไหวตามจินตนาการอยางอิสระ โดยอาจมีเทปเพลงเคร่ือง
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2. กิจกรรมสรางสรรค หรือศิลปศึกษา ไดแก การวาดภาพระบายสี การพิมพ การปน 
การพับ ตัด ฉีก ปะ การรอย และการประดิษฐ ซ่ึงตองจัดใหเด็กเลือกทําตามความสนใจอยางนอย 
วันละ 2 กิจกรรมทุกวัน 

3. กิจกรรมในวงกลม เปนกิจกรรมที่เด็กมารวมกลุมเพ่ือทํากิจกรรมที่สัมพันธกับ
เนื้อหาของหนวยการสอน และเปนกิจกรรมเดียวกัน เชนการฟงนิทาน การดูการสาธิตของครู  
การจัดท่ีนั่งควรใหเด็กไดเห็นหนาครู และส่ืออยางชัดเจน เชน นั่งในลักษณะคร่ึงวงกลม วงกลม 
วงรี หรือรูปเกือกมา ท้ังนี้เพ่ือเปนการพัฒนาทักษะทางสติปญญา ใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
เนื้อหาของหนวยการสอน ใหเด็กกลาแสดงออกและมีระเบียบวินัย รวมทั้งทําใหเกิดความอบอุน
เนื่องจากไดใกลชิดกับครู 

4. เกมการศึกษา เปนส่ือเกมที่มีรูปแบบวิชาการ และกฎเกณฑในการเลน กําหนดไว
อยางชัดเจน เพื่อสงเสริมทักษะดานตางๆ ของเด็ก และยังชวยทบทวนเนื้อหาการสอน ท้ังนี้เกม
การศึกษามีหลายชนิด ในดานการจัดสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการจัดหองเรียน มีความสําคัญตอ
การจัดประสบการณใหกับเด็กในวัยนี้เปนอยางมาก โรงเรียนควรไดจัดมุมกิจกรรมตางๆ ใหเด็กเลน
ในหองเรียนดังนี้ 

1. มุมบาน ซ่ึงอาจจัดเปนลักษณะของบาน รานคา วัด โรงพยาบาล ฯลฯ ท้ังนี้เปนมุมท่ี
เปดโอกาสใหเด็กเลนบทบาทสมมติตามจินตาการ ไดฝกการใชภาษารวมท้ังเรียนรูการปรับตัวเขา
กับเพื่อน ส่ืออุปกรณท่ีใชในมุมนี้อาจเปนเคร่ืองครัว เคร่ืองใชในบาน เคร่ืองแบบของคนอาชีพตางๆ 
และตุกตา ฯลฯ 

2. มุมหนังสือ มีการจัดหาหนังสือ หรือภาพจัดวางไวใหเด็กไดอาน อาจจัดบรรยากาศท่ี
จูงใจ โดยจัดท่ีนั่ง เส่ือ หมอนอิงใหเด็กไดนั่ง 

3. มุมธรรมชาติ หรือมุมวิทยาศาสตร เปนมุมท่ีเด็กจะไดศึกษาหาความรูดวยการสังเกต 
ทดลองดวยตนเอง จึงตองจัดหาอุปกรณ เชน เคร่ืองช่ัง ตัวอยางเมล็ดพืช หินชนิดตางๆ 

4. มุมบล็อก หมายถึง แทงไมรูปลักษณะตางๆ หรือวัสดุทดแทนอยางอ่ืน เชนกลอง
กระดาษ พลาสติก ซ่ึงมีหลายประเภท ขนาด และจํานวนช้ินตางกัน การจัดมุมบล็อกควรแยกหาง
จากมุมหนังสือ เนื่องจากเปนมุมท่ีเวลาเลนจะมีเสียงดัง 

5. กระบะทราย การจัดกระบะทรายไวเพื่อใหเด็กมีโอกาสตกแตงเปนเร่ืองท่ีใกลตัวเด็ก 
เชน เร่ืองบาน จัดแบงเปนสวนบาน ตนไม ร้ัว ครูตองหาอุปกรณประกอบเหลานี้เตรียมไว 
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สรุปแนวการจัดประสบการณของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มุงจัด
ประสบการณใหแกเด็กกอนระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาใหครบท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม 
และสติปญญา ซ่ึงคํานึงถึงความสามารถของเด็กในแตละชวงอายุ โดยใชกิจกรรมตางๆ ไดแก
กิจกรรมเคล่ือนไหว และจังหวะกิจกรรมสรางสรรคหรือศิลปะ กิจกรรมในวงกลม เกมการศึกษา
โดยแตละกิจกรรมสามารถปรับไดตามความเหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน และผูเรียน นอกจากนี้ยังมี
การจัดสภาพแวดลอมการจัดหองเรียน การจัดมุมกิจกรรมตางๆ เชนมุมบาน มุมหนังสือ มุม
ธรรมชาติ มุมบล็อก มุมกระบะทราย เปนตน 
 
2.4 การบริหารงานบุคคล  

ทรัพยากรของสังคมที่มีคายิ่งคือทรัพยากรมนุษย แผนพัฒนาฉบับท่ีผานมาและท่ีจะมี
ตอไปลวนฝากความหวังไวท่ีทรัพยากรมนุษย ภิญโญ สาธร (2517: 5) สําหรับงานบริหารบุคคล
โดยเฉพาะนั้น ในวงการบริหารท้ังในวงการธุรกิจ วงราชการ และวงการศึกษาถือวาการบริหารงาน
บุคคลเปนหัวใจของการบริหาร เพราะความสําเร็จของงานข้ึนอยูกับคน บรรดาส่ิงกอสราง อาคาร
สถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ และการเงิน แมจะมีบริบูรณสักเพียงใด จะไมมีความหมายเลยถาคนท่ีจะใช
ส่ิงเหลานี้ไมมีความสามารถเพียงพอท่ีจะใชหรือขาดขวัญขาดกําลังใจท่ีจะปฏิบัติงานรวมกัน 
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายดวยกัน ผูบริหารที่ดีคือผูท่ีมีความรู ความสามารถ และรวมมือกัน
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของการบริหารงานบุคลากร 
จากความคิดเห็นตางๆ ของนักวิชาการและนักบริหารทั้งตางประเทศและในประเทศ

ไทย พอจะสรุปสาระสําคัญของความหมายของการบริหารงานบุคคลไดดังนี้ 
1. การบริหารงานบุคคล เปนการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อใชคนใหเหมาะกับงาน

ตามวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน 
2. การบริหารงานบุคคลมีขอบขายกวางขวางครอบคลุมต้ังแตการแสวงหา และการ

เลือกสรรบุคลากรเขาสูหนวยงาน จนกระท่ังพนจากการปฏิบัติงาน 
3. พิจารณาในแงกระบวนการ การบริหารงานบุคคล จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่อง

กันเปนลูกโซ ตั้งแตการวางนโยบาย การกําหนดแผนและความตองการดานบุคลากร การสรรหา 
การเลือกสรร การพัฒนา การกําหนดสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเล่ือนตําแหนง การโอนยาย และการพนจากการปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากร เปาหมายสําคัญของ
การบริหารงานบุคคล คือ การไดมาซ่ึงบุคลากรที่มีความรูความสามารถเหมาะสมตามความตองการ
ของหนวยงาน สามารถดึงดูด ธํารงรักษาและพัฒนาใหผูมีความรูความสามารถพึงพอใจท่ีจะอยู
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งานบุคคล ในบรรดาทรัพยากรทางการบริหาร คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ และการจัดการ 
คนเปนทรัพยากรที่สําคัญท่ีสุด แมวาผูบริหารหรือผูอํานาจจะกําหนดแผนงานและโครงการ หรือ
ระบบงานไวดีเพียงใดก็ตาม แตถาหากคนที่จะรับผิดชอบนั้นไมมีความรูความเหมาะสมกับงานท่ีมี
อยู ความสําเร็จของแผนงานและโครงการท่ีดําเนินอยูจะไมดีเทาท่ีควร ดังนั้น ผูบริหารโรงเรียนจึง
ควรใหความสําคัญตอการบริหารบุคลากรเปนพิเศษจะตองดูแลเอาใจใสและชวยเหลือใหบุคลากร
ในโรงเรียนปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อท่ีจะไดมีขวัญ
กําลังใจอันจะทําใหการดําเนินงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย (สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2528) 

การบริหารงานบุคลากร คือ การใชคนใหทํางานใหไดรับผลดีท่ีสุด ในระยะเวลาส้ัน
ท่ีสุดและส้ินเปลืองเงินและวัสดุนอยท่ีสุด ในขณะเดียวกันคนท่ีทํางานก็ตองมีความสุข และมีความ
พอใจในการทํางาน ธงชัย สันติวงษ (2533: 3) ใหความหมายของการบริหารงานบุคลากร หมายถึง 
ภารกิจของผูบริหารทุกคนท่ีมุงปฏิบัติในกิจกรรมท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใหปจจัยดานบุคคล
ขององคการเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของ
องคการ อุทัย หิรัญโต (2533: 154) เนนวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารในดานท่ี
เกี่ยวกับตัวคนผูปฏิบัติงานในองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจะเลือกสรรผูท่ีมีความรูความสามารถ
เขามาทํางานใหมีจํานวนเพียงพอ เพื่อใชกําลังคนใหเกิดประโยชนเต็มท่ีเพื่อรักษากําลังแรงงาน 
บํารุงสงเสริมสมรรถภาพ และกําลังใจของผูปฏิบัติงานเพ่ือใหเขาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุผลตามจุดมุงหมายขององคการ วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล (2523: 53) กลาววา
การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การเลือกคนเขาทํางานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
รวมท้ังการบํารุงรักษา การใหความปลอดภัย การใหบําเหน็จรางวัล การใหความเปนธรรม การให
โอกาสเจริญกาวหนา และการใหบําเหน็จบํานาญเม่ือพนจากการปฏิบัติงาน กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 
82) กลาวถึงการบริหารงานบุคคลวา เปนการจัดการและดําเนินการเก่ียวกับการวางนโยบายเกี่ยวกับ
ตัวบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการ ตั้งแตการสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีมีจํานวนเพียงพอ
เขามาดําเนินงานใหเกิดประโยชนเต็มท่ี ตลอดท้ังการบํารุงรักษา สงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพ
ของผูปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุง
หมายขององคการ เอกชัย กี่สุขพันธ (2530: 19) มีความเห็นสอดคลองกันวาการบริหารงานบุคคล
เปนกระบวนการดําเนินงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการไดมา การบํารุงรักษาและการพัฒนาบุคคลใน
องคการ ตลอดจนการใหคุณใหโทษแกบุคลากร เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิผลมาก
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วรนาถ แสงมณี (2547: 2) ไดกลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจของ
ผูบริหารที่มุงปฏิบัติกิจกรรมท้ังปวงเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคการเปน
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบริหารงานบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะ
และกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานใน
องคการ เพ่ือบริหารทรัพยากรมนุษยโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหไดคนดี มีคุณวุฒิ และมีความสามารถ
เหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีมาทํางานดวยความสนใจ พึงพอใจ ทําใหงานบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารงานบุคคล โดยท่ัวๆ ไปนั้นมีขอบขายกวางขวางมาก เพราะเปนกระบวนการ
ตางๆ ท่ีหนวยงานจะตองดําเนินงานเก่ียวกับคน เพื่อใหคนทํางานใหกับหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ไดมีนักวิชาการใหความเห็นเกี่ยวกับขอบขายของการบริหารงานบุคลากร
ไวตางๆ กัน ดังนี้ 

ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2531: 10) กลาวถึง ขอบขายการบริหารงานบุคลากรไว ดังนี้ 
1. การวางแผน 

1.1  การกําหนดนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ 
1.2  การวางแผนจัดอัตรากําลังคน 
1.3  กําหนดแผนงาน 
1.4  กําหนดแผนบุคคล 
1.5  กําหนดอัตราเงินเดือนคาจาง 

2.  การสรรหา 
2.1  การคัดเลือก 
2.2  การรับสมัคร 
2.3  การสัมภาษณ 
2.4  การทดลองปฏิบัติงาน 
2.5  การบรรจุแตงต้ัง 
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3.  การพัฒนา บํารุง รักษา 
3.1  การปฐมนิเทศ 
3.2  การฝกอบรม 
3.3  การพิจารณาความดีความชอบ 
3.4  การจัดสวสัดิการ 
3.5  การจูงใจ 
3.6  สวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูล 
3.7  การประเมินผล 

4.  การบริหารงานบุคลากร 
4.1  การฝกอบรม 
4.2  การลาศึกษาตอ 
4.3  การประชุมสัมมนา 

5.  การใหพนจากงาน 
5.1  การดําเนนิการทางวนิัย 
5.2  การลาออก การเกษียณอายุ 
5.3  ทุพพลภาพและถึงแกกรรม 

ชุมศักดิ์  อินทรรักษ (2531: 10) ไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานบุคลากรไวดังนี้ 
1.  การวางแผน 

1.1  การกําหนดนโยบาย  ระเบียบ  กฎเกณฑตางๆ 
1.2  การวางแผนจัดอัตรากําลังคน 
1.3  กําหนดแผนงาน 
1.4  กําหนดแผนบุคคล 
1.5  กําหนดอัตราเงินเดือนคาจาง 

2.  การสรรหา 
2.1  การคัดเลือก 
2.2  การรับสมัคร 
2.3  การสัมภาษณ 
2.4  การทดลองปฏิบัติงาน 
2.5  การบรรจุแตงต้ัง 
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3.  การพัฒนา  บํารุง  รักษา 
3.1  การปฐมนิเทศ 
3.2  การฝกอบรม 
3.3  การพิจารณาความดีความชอบ 
3.4  การจัดสวสัดิการ 
3.5  การจูงใจ 
3.6  การปกครองรักษาระเบียบวินยั 

4.  การประเมินผล 
4.1  การลดการเพ่ิมอัตรากําลังคน 
4.2  การยุบเลิกหนวยงาน 
4.3  การหยอนสมรถภาพ 
4.4  การออกจากงาน 
4.5  การโยกยาย 
4.6  การเกษยีณ 

แกสเตทเตอร (Castetter, 1976: 42-43) ไดกลาววา การปฏิบัติงานบริหารบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวของกับการวางแผน การจัดองคการ การวินิจฉัยส่ังการ และการควบคุม ซ่ึง
ประกอบดวยกระบวนการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การวางแผน (planning) 
2. การสรรหา (requirement) 
3. การคัดเลือก (selection) 
4. การบรรจุ (induction) 
5. การประเมินผล (appraisal) 
6. การใหคาตอบแทน (compensation) 
7. การพัฒนา (development) 
8. การปฏิบัติตอเน่ือง (continuity) 
9. การใหความม่ันคงปลอดภัย (security) 
10. การเจรจาตอรอง (negotiation) 
11. การใหขาวสาร (information) 
สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนเปนการดําเนินงานในเร่ืองการสรรหา 

บํารุงรักษา พัฒนาใหบุคลากรพนจากงาน ท้ังนี้เพ่ือใหโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ
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ธงชัย สันติวงษ (2533: 7) ไดกลาววา เปาหมายหนาท่ีดานการบริหารงานบุคลากร คือ
การบรรลุเปาหมายตางๆ เหลานี้ คือ มีการใชทรัพยากรมนุษยโดยไดประสิทธิภาพ มีบรรยากาศ
ความสัมพันธในหนาท่ีการงานท่ีดี ในบรรดาสมาชิกขององคการ และมีการสงเสริมความ
เจริญเติบโตและกาวหนาของแตละบุคคลที่พรอม เพื่อใหเปาหมายขางตนบรรลุตามท่ีตองการ
ภารกิจ 3 ดาน ท่ีผูบริหารตองกระทําใหผลลุลวงไปเปนอยางดี คือ 

1. ตองสามารถไดคนดีท่ีมีความรู ความสามารถมาทํางาน 
2. ตองรูจักวิธีใชคนใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูง 
3. ตองสามารถดํารงรักษาความเต็มใจของสมาชิกทุกคนท่ีจะใหทุมเทจิตใจชวยกัน

ทํางานใหกับองคการใหบรรลุเปาหมาย 
อุทัย หิรัญโต (2533: 4) ไดกลาววา การบริหารงานบุคลากร นั้น ผูบริหารควรยึดหลัก

สําคัญดังนี้ คือ การจัดใหบุคลากรท่ีเลือกสรรมาเปนอยางดีแลวไดทํางานในตําแหนงเหมาะสมกับ
งานแลว ยังตองใหเขามีจิตใจทุมเทและรับผิดชอบงาน ใหความเปนธรรมในการกําหนดเงินเดือน 
หรือคาจาง รวมทั้งการเล่ือนฐานะตําแหนงและเงินเดือน ฝกอบรมใหเขามีความรูความสามารถ
เพิ่มข้ึน ตลอดจนสวัสดิการหรือประโยชนเกื้อกูลใหเขามีขวัญและกําลังใจ 

สรุปไดวา การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญมาก เพราะทรัพยากรการ
บริหารท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะชวยสงเสริมใหการบริหารโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมายท่ีวางไว คือ 
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียน หากบุคลากรเหลานี้ขาดขวัญกําลังใจ ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติ 
ยอมจะเปนการท่ีจะใหงานของโรงเรียนบรรลุเปาหมาย และการบริหารบุคลากรจะสําเร็จไดมาก
นอยเพียงใดน้ันสวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือการใชระบบคุณธรรมในการบริหารจะชวยใหการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีของผูบริหารดําเนินไปดวยความราบร่ืนและบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว 

ความสําคัญของการบริหารงานบุคลากร 
หนวยงานดานการศึกษา เชน โรงเรียนมีภารกิจหลักในการใหการศึกษาแกเยาวชน การ

ท่ีโรงเรียนจะกระทําภารกิจหลักดีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจําเปนจะตองมีบุคลากรทางการศึกษา 
ซ่ึงไดแก ครู อาจารย และเจาหนาท่ีท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับภาระงาน บุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญ
อยางยิ่งในการบริหารการศึกษา ดังท่ี สมใจ จุฑาวุฒิกุล (2530: 19–20) ไดกลาววา ในบรรดา
ทรัพยากรการบริหาร 4 อยาง ท่ีเรียกยอๆ วา “4 M’S” ซ่ึงไดแก บุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุ
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ขอบขายของการบริหารงานบุคลากร 
ขอบขายของการบริหารงานบุคลากรประกอบไปดวยระบบการบริหารงานบุคคลากร 

การวางแผนบุคลากร การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การเสริมสรางขวัญและการดําเนิน
ทางวินัย การประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึงขอบขายการบริหารงานบุคลากร
ไวคือ 

วิจิตร ศรีสอาน (อางใน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2531:7) ได
สรุปขอบขายงานบุคลากรไวดังนี้ 

1. การกําหนดความตองการเกี่ยวกับบุคล ไดแก การกําหนดเกี่ยวกับเงินเดือน 
คาตอบแทนตางๆ 

2. ารตอบสนองความตองการดานบุคคล ไดแก การสรรหาบุคคล การเลือกสรรบุคคล 
และการเตรียมบุคคลใหม เพื่อใหพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน 

3. การธํารงรักษาและพัฒนาบุคคลและการบริการ อันไดแก  การพัฒนาบุคคล  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การแตงต้ัง โยกยาย และสวัสดิการ เปนตน 

ดังนั้น ขอบขายงานบุคลากรท่ีสําคัญ ควรสรุปไดดังนี้ 
1. การบริหารบุคคลเปนระบบท่ีมีโครงสรางชัดเจน 
2. การสรรหาบุคลากรไดบุคลากรทุกฝายมีคุณภาพ ไดทํางานตรงกับความสามารถ 

ความสนใจ และมีจํานวนเพียงพอ 
3. มีการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรทุกฝายอยาง

เหมาะสมและตอเน่ือง 
ระบบการบริหารงานบุคลากร 
ระบบการบริหารงานบุคลากรท่ีสําคัญมี 2 ระดับ คือ ระบบอุปถัมภ (Patronage System) 

และระบบคุณธรรม (Merit System) ซ่ึงแตละระบบมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 
1. ระบบอุปถัมภ (Patronage System) ระบบการบริหารงานบุคคลเร่ิมตนมาจากระบบ

อุปถัมภ ซ่ึงไมมีระบบหรือหลักเกณฑท่ีแนนอน จะรับใครเขาทํางานหรือจะแตงต้ังใหใครทําหนาท่ี
อะไรท่ีไหนอยางไรก็ได โดยถือเอาความใกลชิดหรือพรรคพวกเปนหลัก จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่ง
วา ระบบพรรคพวก หรือพวกพอง 
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สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2531: 16) ไดกลาวไววา ระบบ
อุปถัมภมี 3 ลักษณะ คือ 

1) ระบบสายโลหิต คือ ถือวาบิดาเปนขุนนางตําแหนงใด บุตรชายคนโตก็มักจะได
ตําแหนงน้ันก็สามารถนําลูกหลาน ญาติพี่นอง เขารับตําแหนงไดดวย 

2) ระบบการแลกเปล่ียน คือ การนําส่ิงของมาแลกเปล่ียนกับตําแหนง 
3) ความชอบพอเปนพิเศษ คือ เปนการแตงต้ังใหผูรับใชใกลชิดที่โปรดปราน 

2. ระบบคุณธรรม (Merit System) ไดยอมรับกันวา เปนระบบการบริหารงานบุคลากร
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในยุคปจจุบัน 

สรุปไดวา ระบบการบริหารบุคลากรท่ีดีนั้น ควรจะเปนระบบคุณธรรม เปนระบบท่ี
นิยมใชกันในราชการโดยเฉพาะในสวนของขาราชการประจํา สวนในทางธุรกิจจะใชท้ังระบบ
คุณธรรมและระบบอุปถัมภ 

โครงสรางการบริหารงานบุคลากร 
1. การจัดโครงสรางตามการจําแนกช้ันยศ ตามการจําแนกวิทยฐานะ และตาม 

การจําแนกตําแหนง 
2. การจัดโครงสรางของขาราชการครู 
3. การจัดโครงสรางบุคลากรในโรงเรียน 
การจัดโครงสรางของบุคลากร มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับโครงสรางและลักษณะ

งานของหนวยงาน สถานศึกษาตางๆ มีโครงสรางและลักษณะงานแตกตางกัน โดยเฉพาะระดับต่ํา
กวาอุดมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เปนตองมีการจัดโครงสรางบุคลากรข้ึนโดยเฉพาะ ในการจัด
การศึกษาระดับกอนประถมศึกษา องคประกอบท่ีสําคัญอีกองคประกอบหนึ่ง คือผูรวมงานบุคคลท่ี
มีสวนเกี่ยวของดําเนินการจะตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและลักษณะเฉพาะท่ีเหมาะสม 
ความเขาใจงาน การประสานงานกับผูอ่ืนและหนวยงานอ่ืน บุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในงานนี้มีช่ือ
แตกตางกันตามลักษณะของงานและสังกัด ไดแก ครู ผูชวยครู พี่เล้ียงเด็ก ผูดูแลเด็ก อาสาสมัคร 
ผูดูแลทําความสะอาด แมครัว ผูบริหาร อาจารยในสถาบันอ่ืนๆ หัวหนาสมาคมผูปกครอง 
นักจิตวิทยา นักโภชนาการพัฒนาการ นักสังคมสงเคราะห แพทย(สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ, 2531: 126) 

2.4.1 กระบวนการสรรหาบุคลากร 
มงคล สิริขจรเดชสกุล (2550: 9-14) กระบวนการสรรหาบุคลากรประกอบดวยข้ันตอน

ตางๆ ซ่ึงเร่ิมจากการวางแผนอัตรากําลัง (Manpower  Planning) และการรองขอเปนกรณีพิเศษจาก
ผูจัดการฝายตางๆ ซ่ึงจะนํามาสูตําแหนงงานท่ีตองการสรรหา  แผนอัตรากําลังขององคกรเปนส่ิง
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ภาพท่ี 2.2  กระบวนการสรรหาบุคลากร 
 
ท่ีมา : ชูชัย  สมิทธิไกร (2547) 

ระบุตําแหนงงานท่ี   

ตองการสรรหา 

ความเหน็ของ          

ผูจัดการฝาย 

การวิเคราะหงาน 
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การวิเคราะหงาน (Job Analysis) หมายถึง การศึกษารายละเอียดของงานแตละงาน โดย
ผูวิเคราะหจะทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับงานในเร่ืองของกิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช ความสัมพันธ
ระหวางกิจกรรมในการปฏิบัติงาน การใชวัตถุดิบ การผลิตสินคา การใชบริการ สภาพการทํางาน 
วิธีปฏิบัติงาน และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการทํางานนั้น ซ่ึงไดแก ความรู ความชํานาญ 
ประสบการณ และคุณสมบัติสวนตัว การวิเคราะหงานจะทําใหผูทําการสรรหาทราบถึงรายละเอียด
ของงานในตําแหนงท่ีจะสรรหา และทราบถึงระดับทักษะท่ีผูสมัครควรจะมี 

คําบรรยายลักษณะงาน (Job description) หมายถึง ขอความท่ีแสดงวาผูปฏิบัติงาน 
ทํางานอะไร อยางไร โดยคําบรรยายลักษณะงานมีขอมูลตางๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของงาน ลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติโดยสังเขป หนาท่ี และความรับผิดชอบ สภาพแวดลอมในการทํางานและเง่ือนไข
ในการจางงาน ซ่ึงจากรายละเอียดเหลานี้จะแสดงใหเห็นวา หากองคการตองการจะคัดเลือก
บุคลากรเขาทํางาน หรือจะประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ก็จะไดขอมูลเกี่ยวกับงาน ซ่ึงจะชวย
ใหทราบวาควรจะสรรหาบุคลากรอยางไร และจากแหลงใด ตลอดจนวิธีการคัดเลือกท่ีจะทําใหได
คนท่ีมีความสามารถเหมาะสมมาทํางาน และยังใหขอมูลสําหรับเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว 

การระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) หมายถึง ขอความท่ีแสดงถึง
คุณสมบัติของบุคคลท่ีตองการ  ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาประสบการณ  และ
ความสามารถในการทํางาน ซ่ึงเปนท่ีเช่ือกันวา หากบุคคลมีคุณสมบัติตรงตามท่ีระบุไว จะสามารถ
ทํางานไดดีกวาบุคคลที่ไมมีคุณสมบัติดังกลาว ดังนั้นการระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน จึงเปน
เคร่ืองมือสําคัญท่ีใชในการคัดเลือกบุคลากร ใชเปนมาตรฐานในการคัดเลือกคนท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
ปรากฏ และใชเปนแนวทางในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับบุคคลน้ันๆ เขาทํางาน 

ประเวศน มหารัตนสกุล (2550: 122) ขอมูลท่ีจะใชประกอบพิจารณาในการสรรหาและ
คัดเลือกไดมาจากแผนทรัพยากรมนุษยซ่ึงเปนกําลังแรงงานท่ีคาดหวังวาควรจะมีจํานวนและมี
คุณสมบัติในงานแตละตําแหนงตามท่ีตองการ  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงท่ีเหมาะสม (job 
qualifications) ยังเหมาะสมอยูหรือไม เหตุผลท่ีตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา 
กลายเปนความจําเปนขององคกรอยุโลกาภิวัตนเพราะการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน (global 
change) มีความเร็วและรุนแรง องคกรนอกจากตองปรับตัวใหอยูรอดปลอดภัยแลวยังตองพัฒนา
ตนเองใหสามารถเอาชนะคูแขงไปพรอมกันดวย  ดังนั้นขอบเขตรายละเอียดของงาน  (job 
description: JD) อาจไมมีความเหมาะสมกับงานท่ีเปล่ียนไปหากผูรับผิดชอบในการสรรหาและ
คัดเลือกเอา JD เกาเปนกรอบในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกผูสมัคร เทากับเปนการฉุดให
องคกรลาหลังถดถอย ไมมีความสามารถท่ีจะแขงขันในยุคโลกาภิวัตนได ผูทําหนาท่ีสรรหาตอง
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ข้ันตอนในการสรรหามีดังตอไปนี้ (ประเวศน มหารัตนสกุล, 2550: 123) 
1. กําหนดวัตถุประสงคของการสรรหาวาเปนการแสวงหากําลัง แรงงานเพ่ือเปน

พนักงานประจําหรือช่ัวคราว หรือจางเหมา (subcontracting) สําหรับงานประเภท ชนิดหรือ
ตําแหนงใด 

2. พิจารณาหรือทบทวนการวิเคราะหงาน แผนทรัพยากรมนุษยและแผนการสรรหา 
3. วิเคราะหขอมูลจากแบบขออัตรากําลังคน (personnel requisition form) 
4. วิเคราะหถึงผลดีผลเสียของการสรรหาจากบุคคลภายในและบุคคลภายนอก เพื่อ

บรรจุในตําแหนงงานแตละตําแหนงตามแผน 
5. วิเคราะหตําแหนงงานท่ีตองการกําลังแรงงานท่ีจะสรรหาและคัดเลือก 
6. คํานึงถึงขอเท็จจริงโดยพิจารณาถึงประโยชนท่ีเกิดกับองคกร 
7. อธิบายถึงแรงจูงใจอะไรที่คนอยากมารวมงานกับองคกร หรือตองการทํางานใน

ตําแหนงงานใดงานหน่ึง 
ข้ันตอนในการสรรหาและคัดเลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  ข้ันตอนในการสรรหาและคัดเลือก 
 

ท่ีมา : ประเวศน  มหารัตนสกุล (2550: 124) 

แผนทรัพยากรมนุษย 

การวิเคราะหงาน 

คําอธิบายรายละเอียดลักษณะงาน 

จํานวนคนและขอกําหนดของงาน 

จํานวนและตําแหนง งานที่ตองบรรจ ุ

แผนการสรรหา 
ตลาดแรงงาน

ชองทางการสรรหา  

คัดแยกผูที่คาดวาเหมาะสมกับงาน 

การคัดเลือก 

ผูที่เหมาะ สมกับงาน 

การคัดสรร 
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ในสภาวการณปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเปนไปอยาง
รวดเร็วองคกรจึงตองปรับตัวเพื่อความอยูรอด การจัดการงานขององคกรอาจตองปรับตัว
เปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และบอยคร้ังการเปลี่ยนแปลงอาจตองมีตําแหนงงาน
ใหม หรือมีการยุบเลิกงานท่ีซํ้าซอนหรือขยายขอบเขตงานหนาท่ี หรือรวมตําแหนงงานใหมีความ
กระชับคลองตัว ดังนั้นการวิเคราะหงานจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง และควรวิเคราะหงานทุกคร้ังท่ีมี
การสรรหาบุคลากร 

ความหมายของการสรรหาบุคคล  
Dale (1978) ไดกลาววา การสรรหาบุคลากร คือ การดึงดูดผูสมัครงานโดยการจูงใจให

เขามาท่ีองคกรเพื่อสมัครทํางาน ข้ึนอยูกับการประชาสัมพันธขององคกรน้ัน 
Flippo (1984) ไดกลาววา การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการเสาะแสวงหาบุคลากร 

และจูงใจใหบุคคลนั้นๆ เขามาสมัครงานในหนวยงาน การสรรหาจึงเปนกระบวนการท่ีเร่ิมข้ันที
หลังจากหนวยงานทราบแนชัดวามีความตองการบุคคลเขามาทํางานในตําแหนง หนาท่ีใด 

Davis and Werther (1993) ไดกลาววา การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการคนหาและ
จูงใจบุคคลท่ีมีความสามารถใหเขามาสมัครงานกับองคกร 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 88) ไดกลาววา การคัดเลือกบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
ตอเน่ืองจากการสรรหาบุคลากรท่ีใชในการตรวจสอบ การพิจารณา และการตัดสินใจท่ีจะรับบุคคล
ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมงานกับองคการ การคัดเลือกบุคลากรเปนกิจกรรมท่ีตองอาศัยความรู
และศิลปะในการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานออกจากกลุมผูสมัครงานท้ังหมด โดยผูทําหนาท่ี
คัดเลือกบุคลากรจะตองมีความรูในหลักการและมีความเขาใจในเทคนิค วิธีการแยกบุคคลออกจาก
กลุมผูสมัครไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 89) ไดกลาววา การสรรหาบุคลากร หมายถึง กระบวนการ
ในการคนหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมกับตําแหนงท่ีองคการตองการจากแหลงตางๆ ใหสนใจสมัคร
เขารวมงานกับองคการ โดยผูมีหนาท่ีในการสรรหาบุคลากรจะตองสามารถเขาถึงแหลงท่ีมาของ
บุคลากร ดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมกับงานใหเกิดความสนใจท่ีจะรวมงานกับองคการ
อยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัดของระยะเวลา รวมท้ังคาใชจาย 
 
 
  
ภาพท่ี 2.4  แบบจําลองความสัมพันธระหวางการสรรหา การคัดเลือก และการรับเขาทํางาน 
 

ท่ีมา : ณัฏฐพนัธ  เขจรนันทน (2545: 89) 
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การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานเปนหนาท่ีท่ีสําคัญของหนวยงาน
ดานทรัพยากรมนุษย เนื่องจากถาการสรรหาบุคลากรไมสามารถคนหาและดึงดูดบุคคลท่ีมีความ
เหมาะสมใหสนใจเขารวมงานกับองคการได ก็จะทําใหองคการไมสามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในอนาคตได หรือถาการ
คัดเลือกขาดประสิทธิภาพ ไมมีมาตรฐานท่ีชัดเจน ไมสามารถคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม
กับตําแหนงงาน ก็จะสงผลใหองคการไมสามารถดําเนินงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

การวางแผนการสรรหา 
การวางแผนการสรรหาบุคลากรนั้น หนวยงานท่ีรับผิดชอบจะตองพิจารณาเกี่ยวกับ

เทคนิควิธีการจสรรหา ควรจะเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะชวยใหสามารถส่ือขอความไปถึง
กลุมบุคคลท่ีบริษัทตองการไดโดยตรงมากที่สุด เชน พิจารณาวาควรใชโฆษณาทางหนังสือพิมพ 
วิทยุ หรือการติดตอกับกลุมอาชีพ หรือสํานักงานจัดหางาน เปนตน นอกจากนี้ การวางแผนการสรรหา 
ยังรวมไปถึงการพิจารณาแหลงท่ีจะไปสรรหาอีกดวย (ธงชัย สันติวงษ, 2539) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 2.5  แหลงและวิธีการสรรหาบุคคล 
 
ท่ีมา : สุภาพร  พิศาลบุตร (2546) 
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การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลังคนภายนอก 
การสรรหาบุคคลจากภายนอกเปนกระบวนการท่ีชักจูจงบุคคลใหมาสมัครเขาทํางาน

มากๆ โดยยึดหลักวายิ่งมีคนสมัครมากย่ิงดี เพื่องานกระบวนการขั้นตอไปคือการคัดเลือกจะไดมี
โอกาสเลือกคนท่ีมีคุณภาพสูงไดมากข้ึน ดังนั้นกระบวนการสรรหาจึงเปนกระบวนการบวก คือยัง
ไมมีการคัดออกในกระบวนการนี้ ซ่ึงตางกับกระบวนการคัดเลือกอันเปนกระบวนการลบเพราะมุง
ท่ีจะใหไดเฉพาะคนท่ีเหมาะสมเทากับจํานวนตําแหนงเทานั้นจึงตองมีการคัดไวและคัดออก 
กระบวนการสรรหาบุคคลจากภายนอกมีเทคนิคอยู 5 ประการท่ีพอจะยึดเปนแนวปฏิบัติไดสภาพ
งาน และส่ิงแวดลอมของแตละองคการหรือสถาบัน คือ (สุพิน พรมไชย, 2539: 25-26) 

1. โดยวิธีการโฆษณาทางส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ หรือหนังสือขาวสารของ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ซ่ึงวิธีการนี้ควรระบุรายละเอียดความตองการของงานอยางเจาะจง 
และช้ีใหเห็นถึงโอกาสความเจริญกาวหนาของตําแหนงงาน และผลประโยชนท่ีบุคคลจะไดเม่ือ
ไดรับการคัดเลือกแลว การโฆษณาลักษณะนี้จะพบเห็นบอยในการโฆษณาหาบุคคลเพ่ือคัดเลือกเขา
ทํางานในวงการธุรกิจท่ัวๆ ไป 

2. โดยการสัมมนารวมกับอาจารยในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อสรรหาบุคคลท่ี
สําเร็จ การศึกษาตามสาขาวิชาท่ีหนวยงานตองการ ในบางองคการจะลงทุนจัดใหมีการสัมมนาและ
เช้ือเชิญศาสตราจารยและอาจารยจากมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวมในการสัมมนาโดยออกคาใชจาย 
คาเดินทาง และคาท่ีพักให โดยมีจุดมุงหมายเพื่อตองการท่ีจะช้ีแจงความตองการกําลังคนปจจุบัน
และอนาคตใหทราบ 

3. โดยบริษัทใหคําปรึกษาดานกําลังคนกับผูบริหารขององคการตางๆ ในประเทศเรา 
ยังไมมีธุรกิจดานนี้ทําอยางเปนลํ่าเปนสัน จะมีก็เปนเพียงสํานักงานจัดหางานซ่ึงเปนงานระดับการ
ใชแรงงาน 

4. การบริการรับผูสมัคร มีลักษณะคลายงานของกรมแรงงาน วิธีการนี้ในตางประเทศ
มักมุงในการใหบริการเปนกลุมแรงงานกลุมใหญๆ ซ่ึงจะมีประวัติ คุณสมบัติของบุคคลและ
ตําแหนงท้ังท่ีมีอยูในปจจุบัน  และท่ีมีงานทําแลว  วิธีการน้ีจะเปนวิธีท่ีอาจจะไดบุคคลท่ีมี
ประสบการณหลายระดับแตกตางกันไป ซ่ึงอาจมีความตองการยายงานหรือเปล่ียนงาน เปนตน 

5. โดยสมาคมอาชีพตางๆ วิธีการนี้เปนวิธีการสรรหาท่ีกวางขวางมาก เพราะแตละ
สมาคมมักจะมีงานครอบคลุมท้ังประเทศท่ีจะบริการในดานเปนตลาดแรงงานของผูประกอบอาชีพ
ของแตละสมาคม ผูตองการสมัครงานจะกรอกใบสมัครท้ิงไวท่ีสมาคมและหนวยงานตางๆ ก็จะมา
สรรหาเพื่อการคัดเลือกของตนตอไป 
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การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลังคนภายใน 
การสรรหาบุคคลจากภายใน เปนการสรรหาโดยการพิจารณาคุณสมบัติขอบุคคล

ภายใน เพื่อการเล่ือนตําแหนงไปยังตําแหนงท่ีวางลง หรือท่ีตั้งตําแหนงข้ึนใหม การสรรหาตามแนว
มิตินี้จึงตองเกี่ยวของกับงานโอนบุคลากร การเล่ือนตําแหนง และการบํารุงขวัญ การเล่ือนตําแหนง
บุคคลเปนการบํารุงขวัญใหกําลังใจ ใหรางวัลในความสามารถในการปฏิบัติงานสําหรับผูไดรับการ
คัดเลือก การสรรหาบุคคลจากภายในจะมีสวนเกี่ยวของกับการพัฒนาและปรับปรุงบุคลากรภายใน
องคการ (สุพิน พรมไชย, 2539: 27) 

 
 

   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.6  วิธีการสรรหาบุคลากรในองคการ 
 
ท่ีมา : Richard  D. Irwin (1977) 
 

การสรรหาแบบบูรณาการ 
การสรรหาแบบบูรณาการเปนการประสานกิจกรรมการสรรหาจากแหลงกําลังคน

ภายนอกและภายในองคการเขาดวยกัน เพราะในการวางแผนกําลังคนมีชองวางระหวางการ
คาดคะเนกําลังคนในอนาคต กับกําลังคนที่มีอยูท่ีเปนกําลังของหนวยงานในปจจุบัน ชองวางนี้จะ
สามารถขจัดไปดวยการใชแผนงานเฉพาะได เชน การพัฒนาและการสรรหา โปรดดูแผนการ
วางแผนกําลังคนกับการสรรหาบุคคลกับการสรรหาบุคคลแบบบูรณาการ นโยบายการสรรหา
บุคคลของแตละองคการหรือหนวยงานจะแตกตางกันไปตามลักษณะของงานในองคการหรือ

เล่ือนตําแหนงใหมีความรับผิดชอบ
สูงขึ้น (Promoting  

to higher responsibility) 

การโอนยายไปสูงานใหม 

(Transferring to New Job) 

แหลงกําลังคน 
ภายในองคการ  

(Internal Sources) 

การคนหาบุคคล  
(Personal  Search) 

การปดประกาศ       

เล่ือนขั้นบุคคลในตําแหนงเดิม 

(Upgrading in same Position) 

(Job  Posting) 
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1. คัดเลือกไดผูสมัครท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดหรับตําแหนงใดๆ ก็ตามท่ีวางลง โดยมิตองอาง
ถึงอายุ เพศ ผิว หรือเช้ือชาติ 

2. บรรจุบุคคลลงในตําแหนงท่ีวางลง โดยการเล่ือนตําแหนงบุคคลภายในองคการเม่ือ
มีบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีตองการระบุไว  

3. สงเสริมใหมีการเปล่ียนแปลงตําแหนงตางๆ ในระบบโรงเรียน 

2.4.2 กระบวนการสรรหาบุคคลของสถานศึกษาปฐมวัย 
นโยบายการสรรหาบุคคลและระเบียบปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายแลวก็มีความ

จําเปนท่ีจะตองมีกระบวนการในการสรรหาใหเปนข้ันๆ ไปเพื่อสนองกับนโยบายท่ีไดกําหนดไว 
Castetter ไดเสนอกระบวนการสรรหาบุคคลไวเปน 5 ข้ัน ดวยกันกระบวนการทั้ง 5 ข้ันนี้เปน
แผนงานท่ีจะสนองเปาหมายของการสรรหา กําหนดผูท่ีจะทําการสรรหาและวิธีการปฏิบัติงาน 
นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังจะทําหนาท่ีเช่ือมโยงกับกระบวนการอ่ืน และกระบวนการยอยๆ ใน
เร่ืองหนาท่ีของบุคลากรดวย เชน การพัฒนาความสามารถของบุคลากร มีดังนี้ (สุพิน พรมไชย, 
2539: 28-30) 

ข้ันท่ี 1 จัดทํานโยบายการสรรหาบุคคล 
นโยบายการสรรหาบุคคลและการจางบุคคลสมัยใหมจะข้ึนกับคณะกรรมการของ

หนวยงาน โดยท่ีนโยบายเปนกุญแจของการกําหนดเปาหมาย แผนงาน และกระบวนการตางๆ 
เพื่อใหบุคคลที่รับผิดชอบไดทํางานการสรรหาไดถูกตอง นโยบายจะตองเขียนออกมาเปนลาย
ลักษณอักษรเพื่อใหบุคคลและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการสรรหาไดรับทราบถึงระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติและอ่ืนๆ 

ข้ันท่ี 2 ทําแผนงานกิจกรรมการสรรหาบุคคล 
แผนงานการสรรหาบุคคลในดานการศึกษาเปนงานท่ีเกี่ยวของกับผูรับผิดชอบงาน

หลายฝาย เชน คณะกรรมการการศึกษา หัวหนาฝายบริหาร ผูบริหารบุคคล และผูทําการสรรหา 
สวนในองคการแบบอ่ืนๆ ท่ีจะกําหนดประเภทของบุคคลท่ีระบบงานตองการความสามารถของ
บุคคล เง่ือนไขการจาง ตําแหนงและสถานท่ีท่ีผูสมัครจะปฏิบัติงาน เหลานี้เปนงานท่ีตองตัดสินใจ
และกําหนดไวลวงหนากอนท่ีจะมีการนํานโยบายไปใช คณะกรรมการยังมีหนาท่ีตองพิจารณาถึง
ขนาดและคุณภาพของบุคคลท่ีมีอยู ปริมาณของบุคคล ความตองการบุคคลเพ่ิมเติม และงบประมาณ 
คณะกรรมการจะตองใหแนวทางและวิธีการแตละข้ันตอนของแผนการสรรหาใหแกผูไดรับ
มอบหมายอํานาจระดับรองลงไปสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุผลตามความมุงหมายดวย 
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ข้ันท่ี 3 พัฒนาความสามารถของบุคคล 
กระบวนการสรรหาบุคคลจากภายในและภายนอกระบบ แตการพัฒนาความสามารถ

ของบุคคลจะเนนท่ีแหลงบุคลากรภายในระบบ โดยมุงปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรเพื่อใหมี
ความสามารถถึงขนาดในตําแหนงหนาท่ีและสรรหาบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาถึงข้ันแลวบรรจุเขา
ตําแหนงท่ีวาง ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว นโยบายการเล่ือนตําแหนงใหกับบุคลในองคการน้ัน 
ไดรับการสนับสนุนใหกระทําการมากกวาการสรรหาบุคคลจากภายนอก การสรรหาบุคคลภายนอก
มักนิยมกระทําเม่ือบุคลากรภายในที่มีอยู ไมมีคุณสมบัติท่ีจําเปนตามความตองการขององคการ
เทานั้น และโดยท่ัวไปก็มักกระทํากับตําแหนงงานระดับตํ่า หรือตําแหนงงานระดับสูงมากเปนสวน
ใหญ 

การสรรหาบุคคลจากแหลงกําลังคนภายนอก แหลงกําลังภายนอกมีมากและแตกตางกัน 
เชน จากวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันผลิตผูสําเร็จวิชาชีพตางๆ สํานักงานจัดหางานท้ังของรัฐและ
เอกชน สมาคมตางๆ จากการโฆษณาตามส่ือมวลชน จากระบบงานขององคการอ่ืนๆ 

ข้ันท่ี 4 ประสานงานการแสวงหาบุคคล 
งานข้ันนี้เปนการประสานงานรวมกันในกิจกรรมการแสวงหาบุคคล โดยเฉพาะ

สํานักงานกลางขององคการ จะมีบทบาทสําคัญในการประสานงานระหวางผูสมัครกับองคการ 
เพราะโดยท่ัวๆ ไป การสรรหาบุคคลจะถูกกําหนดใหทํากันท่ีสํานักงานกลาง และท่ีนี่เองจะเปน
สถานท่ีจะเปนท่ีชักชวนใหคนมาสมัคร เพราะจะเปนผูจัดหารายละเอียด หรือชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการสมัคร ทําตารางเวลาการสัมภาษณ และดูวาผูสมัครจะมีคุณสมบัติท่ีจะเขารับ
การคัดเลือกในข้ันตอนตอไปหรือไม ผูตอนรับจึงตองมีความรูในเร่ืองงานของตําแหนงท่ีวางท่ีจะ
สรรหาบุคคลเขามาเปนอยางดี และสรางเจตคติท่ีดีตอหนวยงาน 

ข้ันท่ี 5 ควบคุมกระบวนการสรรหาบุคคล 
ไมวางานอะไรท่ีเปนสวนประกอบขององคการหรือหนวยงาน ยอมตองมีการประเมิน

คาในลักษณะของการปฏิบัติงานวามีประสิทธิผลเพียงใดในการสรรหาบุคคลก็เชนกัน ก็ตองมีการ
ตรวจสอบ ประเมินคา และควบคุม เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีคาดการณไว โดยมีขอบขายของ
งานในเร่ืองตอไปนี้ 

1.  บริการตางๆ ท่ีจะทําใหการสรรหาท่ีคาดหวังไว 
2.  คาใชจายในการสรรหาสมเหตุสมผลกับผลที่จะไดรับ 
3.  การสรรหาจะชวยใหกระบวนการคัดเลือกผูสมัคร 
4.  ความพยามอยางถึงขนาดในการสรรหา จะทําใหเปนหลักประกันวาองคการ จะได

บุคคลท่ีมีคุณภาพตามความตองการ 
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5.  ปองกันคาใชจายทางออมในการสรรหาบุคคล 
สรุป กระบวนการสรรหาบุคลากร หมายถึง องคประกอบของข้ันตอนการไดมาซ่ึง

บุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย การวางแผนกําลังคน การเลือกสรร การปฐมนิเทศ การ
มอบหมายงาน การทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบรรจุแตงต้ัง 

1. การวางแผนกําลังคน 
อนันต เกตุวงศ (2534: 3–5) ไดกลาววา การวางแผน คือ ขอกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ

นําไปดําเนินการในอนาคต แผนอาจเปนของบุคคลหรือองคการก็ได เม่ือมีแผนแลวผูปฏิบัติตาม
แผนสามารถใชเปนแนวทางในการทํางานได และในการทํางานนั้นก็คงตองมีปจจัยสําคัญตาม
หลักการ คือ ตองมีคน มีเงิน มีวัตถุเคร่ืองใช และมีระบบการจัดการท่ีดี 

สมคิด บางโม (2552: 83) ไดกลาววา การวางแผน คือ กระบวนการจัดเตรียมการ
ตัดสินใจข้ึนชุดหนึ่ง สําหรับการกระทําในอนาคต โดยมุงใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคการ 

ธีระยุทธ หลอเลิศรัตน (2533: 652) ไดกลาวถึง ข้ันตอนในการดําเนินการวางแผน
บุคลากร ไวดังนี้ 

1. สํารวจความตองการ หรือความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรจากปญหา การ
ดําเนินงานขององคการ 

2. ความตองการของผูบริหารและปญหาการทํางานของบุคลากรที่สามารถแกไขได
ดวย 

3. เสนอแนะโครงการพัฒนาบุคลากร ตามความจําเปนและลําดับความสําคัญเรงดวน
ใหผูมีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบ ใหความเห็นชอบและตัดสินใจ 

4. จัดทําแผนงานพัฒนาบุคคลท้ังระยะส้ันและระยะยาว พรอมดวยรายละเอียดของ
กลุมเปาหมายบุคลากรที่จะเขาไปรับการพัฒนา ช่ือโครงการ เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงค
ของโครงการรวมท้ังเนื้อหาวิชา เทคนิควิธีการ และระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาดวย 

5. จัดหางบประมาณ สถานท่ี วัสดุอุปกรณท่ีจําเปน เอกสาร รวมทั้งวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถ และความชํานาญในการถายทอด โดยใชเทคนิควิธีการท่ีไดผลในการพัฒนา 

6. เตรียมบุคลากรกลุมเปาหมายใหมีความพรอมท่ีจะเขารับการพัฒนา โดยการคัดเลือก
ผูเขารับการพัฒนาตามเง่ือนไขท่ีกําหนด มีการแจงใหทราบเหตุผลความจําเปน รวมทั้งประโยชนท่ี
จะไดรับ และใหผูท่ีจะเขารับพัฒนาเตรียมตัวศึกษาโครงการและเอกสารลวงหนาเทาท่ีจะสามารถ
จัดใหได 

7. กําหนดรายละเอียดวิธีการในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไว ท้ังในแงของการ
จัดโครงการเพื่อตรวจสอบวามีปญหาอุปสรรค หรือขอขัดของประการใดบาง และในแงของการ
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การวางแผนกําลังคน คือ การคาดคะเนไวลวงหนาวาหนวยงานนั้นตองการคนจํานวน
เทาใดจึงจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนศึกษาวิเคราะหวาคนท่ีตองการเพิ่มข้ึน
นั้นเปนคนประเภทใด มีความสามารถรู ความชํานาญทางใด สามารถหาไดจากแหลงไหน ซ่ึงเปน
หนาท่ีของฝายบุคคล การวางแผนกําลังคนประกอบดวยการวิเคราะหงาน ลักษณะของงาน 
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง การประเมินคาของงาน และการกําหนดอัตราจาง เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการกําหนดกําลังคนและตําแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหงาน 

การพรรณนางาน การกําหนดคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง 

การกําหนดอัตราคาจาง 

การประเมินคาของงาน 

ภาพท่ี 2.7  การวิเคราะหงานเพ่ือการวางแผนกําลังคน 
 
ท่ีมา : พรพิมล  วิริยะกุล (2546) 
 

1. การวิเคราะหงาน (Job Analysis) คือ การเก็บรวบรวมงานและกิจกรรมท่ีทําอยู
รวมท้ังบุคลากรและตําแหนงตางๆ ท่ีมี เพื่อนํามาวิเคราะหวามีงานอะไรบาง ตําแหนงตางๆ 
เหมาะสมหรือไม จํานวนบุคลากรเพียงพอกับปริมาณงานหรือมีบุคลากรมากเกินไป คุณสมบัติของ
บุคลากรเหมาะสมหรือไม การวิเคราะหงานจะชวยในการวางแผนบุคลากรใหเหมาะสมตอไป 
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2. ลักษณะงาน (Job Description) คือ การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของงาน
ตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง โดยท่ัวไปจะประกอบดวยรายการตอไปนี้ 

-  ช่ืองานหรือช่ือตําแหนง 
-  ช่ือสังกัด 
-  ผูบังคับบัญชาข้ันตน 
-  เงินเดือน / คาจาง 
-  ลักษณะงาน 
-  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
-  หนาท่ีความรับผิดชอบ 

3. คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง (Job Specification) คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนง
เปนการกําหนดลักษณะเฉพาะของผูดํารงตําแหนงตางๆ ไว เพ่ือใหสามารถสรรหาบุคลากรเขามา
ทํางานไดอยางเหมาะสม โดยท่ัวไปประกอบรายการตอไปนี้ 

-  ช่ืองานหรือช่ือตําแหนง 
-  เพศและวยั 
-  การศึกษา 
-  ประสบการณ 
-  สุขภาพ 
-  ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 

4. การประเมินคาของงาน (Job Evaluation) คือ การประเมินหนาที่ความรับผิดชอบ
ของงานในตําแหนงตางๆ วามีปริมาณมากนอยเพียงใด เพื่อหาความสัมพันธระหวางงานตําแหนง 
และการกําหนดอัตราคาจาง ขอควรพิจารณาในการประเมินคาของงาน ควรยึดหลักดังนี้ 

-  ระบบการประเมินตองใชระบบเดียวกันสําหรับงานทุกชนิด 
-  การประเมินงานเปนการวดัคาของงาน ไมใชวัดคาของบุคคล 
-  การประเมินงานเปนกจิกรรมตอเน่ืองท่ีมีผลกระทบตอคาแรงงานเสมอ 
-  การประเมินตองมีความยุตธิรรม 

5. การกําหนดอัตราคาจางและเงินเดือน 
คาจาง (Wage) หมายถึง จํานวนเงินท่ีคนงานไดรับเปนการตอบแทนการทํางานโดยถือ

เกณฑจํานวนช่ัวโมงในการทํางาน คาจางจะข้ึนลงตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํางาน คาจางเปนเคร่ือง
กําหนดสถานภาพในการทํางานของคนงาน 
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เงินเดือน (Salary) หมายถึง จํารวนเงินท่ีคนงานไดรับเปนการตอบแทนการทํางาน โดย
ถือเกณฑการจายเหมาเปนรายเดือน และถือเปนรายไดประจํา แมจะปวย ลา หรือขาดงานบางก็ยัง
ไดรับเต็มจํานวน 

พรพิมล วิริยะกุล (2546) ไดกลาววา การกําหนดตําแหนง (Job Position) ของการ
วางแผนวาจะรับคนงานเขามาจะตองกําหนดตําแหนงวาจะใหมาทํางานในตําแหนงอะไร มีความ
รับผิดชอบอยางไร ไดรับคาจางแรงงานเทาใด 

 
 

ตําแหนง 

คุณสมบัต ิหน
าที่

 

 
 
 

คาจาง  
 

ภาพท่ี 2.8  ภาพองคประกอบของตําแหนง 
 
ท่ีมา : พรพิมล  วิริยะกุล (2546) 
 

วัตถุประสงคของการกําหนดตําแหนงมีอยู 2 ประการใหญๆ ไดแก การสามารถใชคน
ใหตรงกับงาน (Put the right man on the right Job.) และการใหไดความเปนธรรมในเร่ืองคาจาง
แรงงาน นั่นคือทํางานมากไดคาจางมาก ทํางานนอยไดคาจางนอยตามสัดสวน 

2. การเลือกสรร 
การประชาสัมพันธใหคนมาสมัครงานในตําแหนงท่ีประกาศโดยใชช่ือตําแหนง 

(functional title) และคุณสมบัติเฉพาะแตละตําแหนงเปนเกณฑในการกรองผูสมัครจากตลาด ผูท่ี
สนใจงานจึงพิจารณาคุณสมบัติของตนเองวาตรงกับตําแหนงงานท่ีประกาศจึงสมัครงาน ซ่ึงผูสมัคร
เองก็เปนฝายเลือกงาน และเลือกองคกร กลาวคือนอกจากผูสมัครจะตรวจดูคุณสมบัติของตนแลว 
ยังตองพิจารณาปจจัยภาพพจน ลักษณะงาน ผูบริหาร ฐานะขององคกร ประกอบการตัดสินใจ เม่ือ
ผูสมัครกรอกประวัติ หรือเขียนประวัติ (resume) แลวสงมายังองคกรเพ่ือใหองคกรพิจารณา 
(ประเวศน มหารัตนสกุล, 2550: 130-133) 

การตรวจขอมูลประวัติของผูสมัคร ผูท่ีมีหนาท่ีจะตรวจความสมบูรณในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

1. ความชัดเจนของช่ือ นามสกุล 
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2. ท่ีอยู ท่ีติดตอไดสะดวก 
3. วัตถุประสงคในการสมัครงาน 
4. จุดแข็งของผูสมัครท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 
5. ขอมูลการศึกษา 
6. ประสบการณท่ีตรงกับงาน 
7. ทักษะท่ีสามารถใชกับงานไดดี 
8. ขอมูลอางอิงท่ีนาเช่ือถือ 
9. ภาษาท่ีใชบงบอกถึงความคิดเชิงบวก 
10. ความสามารถในการใชภาษาเขียน 
11. ความสามารถในการเขียนประโยคท่ีกระชับ 
12. การขาดตกขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญ 
การเลือกสรรมีประโยชนมากตอการคัดเลือกอยางมาก เพราะข้ันตอนในการคัดเลือก

อาจจะมีการทดสอบ การสัมภาษณ หรือท้ังสองวิธีผสมกัน ซ่ึงข้ันตอนเลือกสรรเปนการกล่ันกรอง
คุณสมบัติของผูสมัครวาถูกตองหรือไม โดยเฉพาะหนวยงานราชการจะมีการตรวจอยางละเอียด 
หากผิดพลาดอาจสงผลกระทบตอสิทธ์ิของผูสมัครและนําไปสูการรองเรียนอางสิทธ์ิและความเปน
ธรรม 

การคัดเลือก 
วัตถุประสงคของการคัดเลือก (Selection) เปนกระบวนการตัดสินใจท่ีคัดเลือกผูสมัคร

ท่ีมีคุณสมบัติตรงกับงานและคาดวาผูสมัครนาจะทํางานไดดี การคัดเลือกท่ีนิยมปฏิบัติมีอยู 3 วิธี 
ไดแก 

1. การทดสอบขอเขียน ซ่ึงเปนการสอบเอาความรูเกี่ยวกับความรูท่ัวไป ความรูเฉพาะ
ตําแหนง และทดสอบทัศนคติ 

2. การสอบสัมภาษณ ซ่ึงมุงท่ีคนหาพฤติกรรมและทัศนคติ 
3. การทดสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ 
เม่ือไดสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามตองการมาสมัครแลว จากนั้นก็ดําเนินการ

คัดเลือกใหไดผูท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึงมีข้ันตอนท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 
1. ตรวจสอบคุณสมบัติ ไดแก ตรวจสอบวามีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามท่ีตองการ

หรือไม ขาดคุณสมบัติพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม  
2. วัดความรู ความสามารถ มีหลายวิธี ท่ีนิยมใชกันท่ัวไปคือการสอบ ซ่ึงแยกเปนสอบ

ขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ บางองคการอาจพิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานเดิม 
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3. การสัมภาษณ เปนการเรียกผูสมัครมาพบพูดคุยเพื่อดูบุคลิก ลักษณะกิริยาทาทาง 
การพูดจา ตลอดจนดูไหวพริบและเชาวปญญา บางตําแหนงอาจไมตองวัดความรูความสามารถ
เพียงแตเชิญมาสัมภาษณก็เพียงพอแลว โดยเฉพาะผูผานงานมามากหรือผูท่ีจะบรรจุเขาทํางานใน
ตําแหนงสูงๆ ซ่ึงจะพิจารณาจากประวัติการศึกษาและประวัติการทํางาน 

4. ตรวจสอบสุขภาพ เพื่อกล่ันกรองเอาแตคนมีสุขภาพสมบูรณ ท้ังรางกายและจิตใจ 
โดยใหแพทยเปนผูตรวจโดยตรง เพราะตําแหนงงานบางตําแหนงอาจตองการผูท่ีมีรางกายแข็งแรง
สมบูรณเปนกรณีพิเศษ การตรวจสุขภาพจะชวยใหคัดเลือกไดคนท่ีเหมาะสม 

5. การใหทดลอง ปฏิบัติหนาท่ี เปนข้ันสุดทายของกระบวนการคัดเลือก กลาวคือ เม่ือ
เลือกไดคนมาแลวก็ใหทดลองทํางานจริงๆ สักช่ัวระยะเวลาหน่ึงกอน ถาพิสูจนตนเองวาทํางานได 
ความประพฤติดี จึงจะรับไวเปนการถาวร 

การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน ถาพิจารณาตามแนวปฏิบัติท่ีองคการตางๆ 
กระทําอยู อาจเขียนเปนข้ันตอนไดดังภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

         บรรจุเปนการถาวร 
 
 
ภาพท่ี 2.9  ข้ันตอนการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
 
ท่ีมา : สมคิด  บางโม (2552: 156) 
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3. การปฐมนิเทศ 
ศิริเวช รัตนสุวรรณ (2543: 94) กลาววา การปฐมนิเทศหมายถึง กิจกรรมทางดานการ

บริหารบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการพยายามแนะนําพนักงานใหมรูจักหนวยงาน และใหรูจักงานใน
หนาท่ี ท่ีตองทํา ตลอดจนผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน จุดประสงคของการปฐมนิเทศก็คือ
ตองการใหพนักงานใหมสามารถปฏิบัติงานท่ีจะไดรับมอบหมายโดยปราศจากความกลัว เพราะ
ผูปฏิบัติงานใหมนั้นยอมใหมตอสถานท่ี ตอลักษณะงาน และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ดังนั้นขวัญและ
กําลังใจในการทํางานยอมไมอยูในสภาพท่ีจะปฏิบัติงานใหเกิดผลไดเต็มท่ี 

การปฐมนิเทศ เปนการอบรมใหกับบุคคลท่ีเขาสูองคการใหมๆ วาหนวยงานมีนโยบาย 
วัตถุประสงค ประวัติ ผูบริหาร โครงสราง การทํางาน สภาพการจางและเปนการขจัดขอสงสัยตางๆ 
ของผูเขามาสูองคการใหมๆ ดังท่ี วิจิตร อาวะกุล (2540: 83) กลาวไววา การปฐมนิเทศจะชวยให
พนักงานใหมไดรูจักคุนกับหนวยงานอันจะเปนประโยชนแกการประสานงานและการสราง
ความสัมพันธซ่ึงกันและกันดียิ่งข้ึนเปนการเสริมงานพนักงานสัมพันธอีกดวย สวนในวงการศึกษา
นั้น เม่ือมีครูใหมเขามาสอนท่ีโรงเรียน ผูบริหารหรือครูใหญควรจัดปฐมนิเทศครูเหลานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหครูเหลานั้นมีความคุนเคยกับโรงเรียน และรับทราบงานในหนาท่ี ตลอดจนเร่ืองราวตางๆ 
ของโรงเรียน เชน ปรัชญาการศึกษา นโยบายและแผนงาน ประวัติความเปนมา สภาพของชุมชน 
งานบุคลากร การจัดสายงานของฝายบริหาร กฎหมายระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีครูจะตองปฏิบัติตาม 
โครงการสอน บันทึกการสอน บทบาทของครูใหมท่ีจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆ บริการ
ตางๆ ท่ีทางโรงเรียนมีใหเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน และสวัสดิการตางๆ ท่ีพึงจะไดรับ 

ชาญชัย ลวิตรังสิมา และเชิดวิทย ฤทธิประสาธน (2530: 161-162) กลาวถึงการ
ปฐมนิเทศวา เปนการฝกอบรมเบ้ืองตน มีวัตถุประสงคท่ีจะแนะนําพนักงานท่ีเขาใหม ใหมีความรู
ในเร่ืองท่ัวๆ  ไปเกี่ยวกับองคการท่ีเขาสังกัดอยู  เชน  รู ถึงลักษณะโครงสรางขององคการ 
ความสัมพันธภายใน องคการ บทบาทขององคการที่มีตอภายนอกในหนาท่ี ท่ีพนักงานจะทํา 
ระเบียบขอบังคับขององคการ โดยเฉพาะเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีของพนักงาน ตัวบุคคลและสถานท่ีท่ี
สําคัญๆ เปนตน นอกจากนี้ยังชวยใหมีความรูสึกวาตนไมใชคนแปลกหนาหรือเปนสวนเกินของ
องคการนั้นๆ มีความเช่ือม่ันในอนาคตการทํางาน มีขวัญและกําลังใจท่ีจะปฏิบัติมีความรูสึกวาตน
เปนสวนหนึ่งขององคการ 

กลาวโดยสรุปแลว การปฐมนิเทศเปนการแนะนําครู หรือบุคลากรใหม ซ่ึงยังไมรูอะไร
เกี่ยวกับองคการใหรูจักองคการหรือโรงเรียนใหม รูจักโครงสรางการบริหารงาน นโยบาย 
วัตถุประสงค โครงสราง ระเบียบขอบังคับ สิทธิหนาท่ี โครงการสอน บันทึกการสอน ผูรวมงาน
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4. การมอบหมายงาน 
วัฒนา คุรุสวัสดิ์ (2544: 93) ไดกลาววา การมอบหมายงาน (Delegation) คือ การ

มอบหมายงานใหผูอ่ืนนั้นควรจะใหอํานาจในการตัดสินใจ เกี่ยวกับงานท่ีเขาตองรับผิดชอบดวย 
เอกชัย กี่สุขพันธ (2530: 45) ไดกลาววา การมอบหมายงาน คือ การกระจายงานในหนา

ความรับผิดชอบ และการกระจายอํานาจการตัดสินภายในขอบเขตท่ีกําหนด 
ประโยชนของการมอบหมายงาน (วัฒนา คุรุสวัสดิ์, 2544: 94) 
1. ทําใหผูบริหารมีเวลามากข้ึน โดยสามารถนําเวลาไปทํากิจกรรมงานอ่ืนๆไดเชน การ

แกปญหางาน หรือคิดสรางสรรคส่ิงใหม 
2. เปนการเปดโอกาสใหพนักงานไดใชความรูความสามารถในการทํางานซ่ึงถือวา 

เปนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางหนึ่ง 
3. เปนการเตรียมความพรอมสําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อการเปนหัวหนางานใน 

อนาคตซ่ึงอาจถือวาเปนการประเมินศักยภาพของเขาไปดวย 
5. การใหทดลองปฏิบัติงาน เปนข้ันสุดทายของกระบวนการคัดเลือก กลาวคือ เมื่อ

เลือกไดคนมาแลวก็ใหทดลองทํางานจริงๆ สักช่ัวระยะเวลาหน่ึงกอน ถาพิสูจนตนเองวาทํางานได 
ความประพฤติดี จึงจะรับไวเปนการถาวร 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2545: 108) ไดใหความหมาย การทดลองงาน หมายถึง 
ระยะเวลาการทดลองสําหรับบุคลากรเพื่อเปดโอกาสใหองคการในฐานะผูจางและบุคลากรใหมใน
ฐานะผูจางไดศึกษาและทําการตัดสินในวาท้ังสองฝายจะสามารถรวมงานไดหรือไม โดยท่ัวไป
องคการปกติจะกําหนดชวงเวลาทดลองงานตามความเหมาะสม อยางนอย 30 วัน ถึง 1 ปแลวแต
ประเภทธุรกิจขององคการแตองคการขนาดใหญจะทดองงานประมาณ 3 เดือน โดยในชวงเวลาท่ี
ทดลองงานสามารถเลิกจางไดทันทีเม่ือขาดคุณสมบัติการเปนสมาชิกขององคการไดโดยไมตอง
จายเงินชดเชย 

6. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
การนําระบบคุณธรรมซ่ึงประกอบดวยหลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลัก

ความม่ันคง และหลักความเปนกลางทางการเมืองมาใชในการจัดการงานบุคคลนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ี
ตองมีเคร่ืองมือมาวัดวาบุคคลในองคการแตละคนมีพฤติกรรมเปนอยางไร เร่ิมตั้งแตการเขามา
ทํางานก็อาจจะมีการประเมินผลอยางงายๆ โดยการสอบขอเขียนเพ่ือวัดความรูความสามารถ ความ
ถนัด และสอบสัมภาษณเพื่อดูบุคลิกภาพและทัศนคติ เมื่อเขาทํางานแลวจะตองพิจารณาตอไปอีกวา
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สมคิด บางโม (2552: 157-160) การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การตัดสินวา
คนทํางานไดผลเทามาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือดอยกวา หรือสูงกวามาตรฐานท่ีกําหนด และคุมคา
เงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ันๆ หรือไมมีส่ิงท่ีตองประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การประเมินผลบุคลากรอาจแยกพิจารณาไดเปน 2 สวน คือ 
(1) ประเมินผลงานที่ปฏิบัติ ท้ังในแงของ ปริมาณและคุณภาพ ไดแก งานท่ีไดรับ

มอบหมายแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
(2) ประเมินคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน เชน ความรวมมือในการ

ทํางาน ความสามัคคี มนุษยสัมพันธ ฯลฯ 
โดยปกติจะประเมินควบคูกันไปทั้งสองอยาง นอกจากนี้ ยังอาจกําหนดคุณลักษณะ

เฉพาะท่ีจะใชปฏิบัติผลการปฏิบัติงานท่ีมีคุณลักษณะพิเศษแตกตางไปจากงานอ่ืนๆ เชน การรักษา
ความลับ ความอดทนตอความยากลําบาก ความสามารถในการพูดเสนอรายงาน เปนตน 

1. วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การประเมินผลกรปฏิบัติงานที่ละเอียดถ่ีถวนและเท่ียงตรงจะสามารถนําไปใชเปน

เคร่ืองมือประกอบการพิจารณาดําเนินงานจัดการงานบุคคลไดหลายประการ กลาวคือ 
(1) การเล่ือนตําแหนง ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะเปนประโยชนในการพิจารณา

เปรียบเทียบวาผูปฏิบัติงานคนใดมีความสามารถเหมาะสมกวากันในการท่ีจะเล่ือนใหดํารงตําแหนง
สูงข้ึนไป 

(2) การเล่ือนเงินเดือน ขอมูลท่ีไดจากการประเมินจะบงช้ีวาผูปฏิบัติงานคนหนึ่งๆ มี
ผลงานท่ีปฏิบัติไดจริงถึงเกณฑมาตรฐานท่ีควรจะทําไดมากนอยเพียงใด 

(3) การแตงต้ังโยกยาย สับเปล่ียนผูปฏิบัติงาน ผลการประเมินจะช้ีวาผูใดมีความรู 
ความสามารถ ความชํานาญเหมาะสมท่ีจะทํางานใด จะไดสับเปล่ียนโยกยายใหถูกตอง ถาปรากฏวา
ไมเหมาะสมกับงานใดเลยก็อาจใหพนจากงานไป 

(4) การพัฒนาบุคคล ผลการประเมินจะเปนประโยชนในการวิเคราะหความสามารถ
ของบุคคล ถาพบวามีจุดออนหรือขอบกพรองในดานใดก็จะไดปรับปรุงแกไข 
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(5) การปรับปรุงระบบวิธีทํางานและอุปกรณการทํางานในการประเมินผลกร
ปฏิบัติงานอาจพบกรณีผลงานตํ่า ซ่ึงมิไดมีสาเหตุจากตัวบุคคลผูปฏิบัติ แตเปนเพราะระบบวิธีการ
ทํางานยังไมรัดกุมหรืออุปกรณเคร่ืองชวยไมดีจะไดแกไขปรับปรุงไดทันการ 

(6) การปรับปรุงวิธีการเลือกสรรบุคคลเขาทํางาน ก็จะไดแกไขโดยยอนกลับไป
พิจารณาปรับปรุงการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.5.1 งานวิจัยภายในประเทศ 

มะลิ คงสกุล (2533) ไดศึกษาเร่ือง การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด: ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญมีการกําหนดนโยบายและวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากร
ไวเปนลายลักษณอักษรและมีการวางแผนอยางเปนระบบ กิจกรรมที่มีการดําเนินการและตองการ
ใหจัดมากท่ีสุด คือ การฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ สวนกิจกรรมที่ตองการใหมีการ
ดําเนินการนอยท่ีสุด คือ การสับเปล่ียนหนาท่ี ปญหาท่ีพบคือ การขาดงบประมาณ ขาดเอกสาร 
วารสาร และตําราทางวิชาการในการจัดกิจกรรม ตลอดจนไมสามารถกําหนดเปาหมายให
สอดคลองกับความตองการของครูได 

สมจิตต ปญญามัง (2533) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาบุคลากรในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด พบวา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดท่ัวประเทศ สวนใหญมีการศึกษาหาความจําเปนในการ
พัฒนาบุคลากร ดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร ดําเนินการพัฒนาบุคลากร และดําเนินการ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ซ่ึงไดดําเนินการตามกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ
กิจกรรมที่จัดมากท่ีสุดคือ ประชุมช้ีแจง สวนกิจกรรมที่จัดนอยท่ีสุดคือ การสงไปดูงาน ดานปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรพบวา ขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการดําเนินงาน และ
ขาดเคร่ืองมือเพ่ือใชในการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

คําพันธ อัครเนตร (2533) ไดศึกษาเร่ือง การบริหารงานบุคลากรในสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคลากรท้ัง 4 ดาน การสรรหา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร และการใหบุคลากรพนจากงาน มีการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง สวนดานปญหาและอุปสรรคพบวา ดานการสรรหาบุคลากรใช
ระบบอุปถัมภ โรงเรียนมีสวนรวมในการสรรหานอย จัดสรรบุคลากรไมตรงตามความตองการ 
อัตรากําลังไมเหมาะสมกับปริมาณงาน บุคลากรที่ไดรับขาดความรูความสามารถ และขาดการ
วางแผนกําลังคนอยางเปนระบบ ดานการพัฒนาบุคลากร ขาดความสมํ่าเสมอ พิจารณาคัดเลือก
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วรรโณ นาคเพชรพูล (2534) ไดศึกษาเร่ือง สภาพและปญหาการพัฒนาบุคลากรใน
วิทยาลัยกลุมอาชีวศึกษาภาคใต สังกัดกรมอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาบุคลากรทั้ง 8 
ดาน มีการปฏิบัติจริงอยูในระดับมาก ไดแก การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ สวนไดปฏิบัติจริงอยูใน
ระดับนอย ไดแก การปฐมนิเทศ การฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ดานปญหาพบวา ท่ีมี
ปญหาอยูในระดับมาก ไดแก การฝกอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การ
จัดสัปดาหทางวิชาการ การศึกษาดูงานและสังเกตวิธีทํางาน สวนท่ีมีปญหาอยูในระดับนอย ไดแก 
การปฐมนิเทศ การเผยแพรขาวสารทางวิชาการ การสงเสริมใหมีการศึกษาตอ และการแตงตั้ง
โยกยายสับเปล่ียนหนาท่ีการงาน 

อภินันท เลียบใย (2540) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตพัฒนาพื้นท่ีชายฝงทะเลตะวันออก พบวาครูมี
ความพึงพอใจตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 

จุมภฎ มวงกล้ิง (2541) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจและขอเสนอแนะในการเสริมสราง 
ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัด
ชลบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

ศิริพร จักรกริชรัตน (2541) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดสระแกวโดยรวมและปจจัยดานความพึงพอใจของงาน การยอมรับนับถือในผลงาน
ความกาวหนานโยบายและการบริหาร เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลอยูในระดับปานกลาง สวน
ปจจัยดานการรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชา สภาพในการทํางานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับมาก 

1. ครูชายกับครูหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท้ังโดยรวม และเกือบทุกดานไม
แตกตางกัน ยกเวนเฉพาะดานการยอมรับนับถือในผลงาน ซ่ึงครูท้ัง 2 กลุม มีความคิดแตกตางกัน 
โดยครูชายมีความพึงพอใจมากกวาครูหญิง 

2. ครูท่ีมีประสบการณในการทํางานตํ่ากวา 5 ป กับครูท่ีมีประสบการณในการทํางาน
ตั้งแต 5 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท้ังโดยรวมทั้งเกือบทุกรายดานไมแตกตางกัน 
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เลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐ (2542) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรม
สามัญศึกษา จังหวัดสระแกว โดยรวมและเกือบทุกรายดานอยูในระดับปานกลางยกเวน ดานความ
รับผิดชอบดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน และดานสภาพการทํางาน 
ซ่ึงขาราชการครูมีความพึงพอใจในระดับมาก 

2. ขาราชการครูชายกับขาราชการครูหญิงมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานโดยรวม
และดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
และดานนโยบายและการบริหารแตกตางกัน โดยขาราชการครูชายมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาขาราชการครูหญิง 

3. ขาราชการครูท่ีมีประสบการณนอยกวา 10 ป กับขาราชการครูท่ีมีประสบการณ
มากกวา 10 ปข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและเกือบทุกดานไมแตกตางกัน มี
เฉพาะดานการปกครองบังคับบัญชาที่ครูท้ังสองกลุมประสบการณมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยขาราชการครูท่ีมีประสบการณตั้งแต 10 ป ข้ึนไปมีระดับความพึงพอใจ
สูงกวา 

วิไล จุฑางกูร (2543) ไดศึกษาเร่ือง เหตุผลท่ีผูปกครองนักเรียนตัดสินใจสงบุตรหลาน
เขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดรอยเอ็ด ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูปกครองนักเรียนโดยรวม และจําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพสวนมาก
ตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียนอนุบาลเอกชน โดยใชเหตุผลดานวิชาการ ดานบุคลากร และ 
ดานอาคารสถานท่ี อยูในระดับมาก และใชเหตุผลในดานการเงิน ดานกิจการนักเรียน และ 
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน อยูในระดับปานกลาง ยกเวนผูปกครองอาชีพคาขาย 
ผูปกครองอาชีพอ่ืน และผูปกครองท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ใชเหตุผลในดานอาคาร
สถานท่ีอยูในระดับปานกลาง และผูปกครองครองอาชีพรับรับราชการใชเหตุผลดานการเงินอยูใน
ระดับมาก 

2. ผูปกครองโดยรวม และจําแนกตามอาชีพและระดับการศึกษาใหความสําคัญกับ
เหตุผลในการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชนดานวิชาการเปนอันดับหนึ่ง 
รองลงมา  คือ  ดานบุคลากร  ดานกิจการนักเ รียน  ดานอาคารสถานท่ี  ดานการเ งิน  และ 
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเปนอันดับสุดทาย 

นฤมล มุลา (2542) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว ผลการวิจัยพบวา 

DPU



65 

1. ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว มีความ
พึงพอใจตอปจจัยการปฏิบัติงานโดยรวม และปจจัยดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการ
บริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานสภาพการทํางานใน
ระดับมาก สวนดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดาน
เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล ในระดับปานกลาง 

2. ครูชายและครูหญิง ครูท่ีมีประสบการณต่ํากวา 10 ป และครูท่ีมีประสบการณ
มากกวา 10 ปข้ึนไป ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีตั้งอยูในอําเภอท่ีมีเขตติดตอกับบริเวณชายแดน
ไทย-กัมพูชา รวมท้ังครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มีความพึงพอใจตอปจจัย
ในระดับมาก 

3. ครูชายกับครูหญิงมีความพึงพอใจตอปจจัยในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
4. ครูท่ีมีประสบการณต่ํากวา 10 ป กับครูท่ีมีประสบการณมากกวา 10 ปข้ึนไปมีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
ประพันธ ยิ้มสกุลกาญจน (2544) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการในการพัฒนาครู

ประถมในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมครู–อาจารย มีความตองการใน
การพัฒนา 5 ดาน ในระดับมาก เพื่อพิจารณารายดานพบวา ครู-อาจารย มีความตองการในการ
พัฒนาในระดับมากทุกดานซ่ึง ครู-อาจารยตองการไดรับการพัฒนาดานตางๆ ตามลําดับ จากมากไป
หานอยดังนี้ 1) ดานการรับการฝกอบรม 2) ดานการเล่ือนตําแหนงทางวิชาการ 3)ดานการทัศน
ศึกษาดูงานและฝกงาน 4)ดานการศึกษาตอ 5)ดานการเล่ือนตําแหนงทางการบริหาร อยางไรก็ตาม
เม่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล ครู-อาจารย ท่ีมีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และอายุราชการตางกัน มี
ความตองการในการพัฒนาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สุรชัย ใจชุมช่ืน (2549) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการจัด
การศึกษาและบริการของโรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา และบริการของโรงเรียนอนุบาล
ประเสริฐสุข อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายดานทุกดาน อยูในระดับมาก แตความพึง
พอใจของผูปกครองนักเรียนตอการจัดการศึกษา และบริการของโรงเรียนอนุบาลประเสริฐสุข 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามอาชีพ จําแนกตามรายได ยกเวน ดานอํานวยการและ
บุคลากร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ศิฏฐิวรรธน วิยาภรณ (2550) ไดศึกษาเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจของผูปกครองตอการ
บริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย
พบ ความพึงพอใจของผูปกครองตอการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี สังกัด
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ปรัญฐนี อนุสุเรนทร (2541) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารโรงเรียน
อนุบาลเอกชนและความคาดหวังของผูปกครอง: กรณีศึกษา อําเภอเมืองเชียงราย ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยการใหบริการที่ผูบริหารมีนโยบายในการใหความสําคัญมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่และความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอยของอาคารสถานท่ี สวนปจจัยท่ีผูบริหาร
ใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด 3 อันดับแรกคือ คาบริการรับสง คาธรรมเนียมและคาบริการอ่ืนๆ 
และการโฆษณาผานส่ือตางๆ ปจจัยท่ีผูปกครองคาดหวังท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรกคือ ความ
ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ความเอาใจใสของครูและพ่ีเล้ียง และความสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอยของอาคารสถานท่ี 

สรรเสริญ สังขทอง (2541) ไดศึกษาเร่ือง การประเมินความพรอมในการบริหารงาน
โรงเรียนอนุบาล ในจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบวา 

1. ผูบริหารและครูอาจารย เห็นวา การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลจังหวัด
พิษณุโลก มีความพรอมอยูในระดับมาก 

2. ผูปกครองเห็นวา การบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพิษณุโลก มีความ
พรอมอยูในระดับปานกลาง 

3. ผูบริหาร ครู-อาจารย และผูปกครอง มีความเห็นตอความพรอม การบริหารงาน
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดพิษณุโลก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4. คาเฉล่ียความพรอมในการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลจังหวัดพิษณุโลก ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารและครูอาจารย สูงกวาความคิดเห็นของผูปกครองอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

เจริญ พวงพูล (2546) ไดศึกษาเร่ือง การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
สายสามัญ จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวา การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ครูท่ีมีประสบการณมาก ครูท่ีมีประสบการณนอย และครูท่ี
ปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน 4 แหงท้ังโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ชุติมา นาคสินธุ (2549) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชลในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบวา ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนขนาดใหญมีรายได ตนทุนและผลตอบแทนตอนักเรียน 1 คนสูงท่ีสุด 
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จีรญา เกียรติรัศมี (2549) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการในการจัดการศึกษาของผูปกครอง
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา ความตองการ
ในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
โดยรวมพบวาแตกตางทางสถิติเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติท่ี
ระดับ .05 คือดานบุคลากร ดานการจัดประสบการณ โดยผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ข้ึนไปมีความตองการสูงกวาผูปกครองท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ดานอ่ืนๆ ไมแตกตาง
กัน 

นพมาศ ศึกรัมย (2546) ไดศึกษาเร่ือง ความตองการและการไดรับการตอบสนองความ
ตองการในการพัฒนาบุคลากรของครูโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาล ในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝง
ตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ความตองการในการพัฒนาบุคลากรของครูโรงเรียนเอกชนระดับ
อนุบาล ในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงตะวันออก โดยรวมและพิจารณาตามท่ีตั้ง วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ อยูในระดับมาก แตไดรับการตอบสนอง อยูในระดับปานกลาง จําแนกตาม
ประสบการณการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

นิศานาถ บุญสูง (2544) ไดศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของครูตอการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองภูเก็ต ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของครูตอ
การบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับปานกลาง แตความพึงพอใจของครู
ชายกับครูหญิงตอการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน และความพึงพอใจของครูท่ีมีประสบการณ
มากกวากับครูท่ีมีประสบการณนอยตอการบริหารของผูบริหารโรงเรียนไมแตกตางกัน 

สุธี เมธีกุล (2545) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความตองการและแนวทางพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบวา ความตองการและแนวทางพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฎ์ิ 

DPU



68 

รวิพร วีระเมธีกุล (2548) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาเรียน
โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการตัดสินใจสงบุตรหลานเขาโรงเรียนอนุบาลหลักสูตร
สองภาษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครในภาพรวมใหน้ําหนัก 
การตัดสินใจมาก คาเฉล่ีย 3.74 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 โดยใหน้ําหนักการตัดสินใจมาก ดาน
คุณภาพเปนอันดับ 1 รองลงมาเปนทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม ดานคาใชจาย อยูในระดับปาน
กลาง และดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน เปนอันดับสุดทาย 

มงคล สิริขจรเดชสกุล (2550) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหา
พนักงาน บริษัท ยิบอินซอย จํากัด ผลการวิจัยพบวา นโยบายและกลยุทธขององคกรท่ีมีผลตอวิธี
สรรหาและการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงงาน ดังนั้นผูปฏิบัติงานดานการสรรหาจึงตอง
รับทราบและใสใจกับนโยบายและกลยุทธขององคกร เพื่อนํามากําหนดแผนงานดานการสรรหาท่ี
ตอบสนองความตองการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการสรรหาพนักงาน
จะตองมีการกําหนดข้ันตอนท่ีชัดเจน และปฏิบัติงานดวยความถูกตองและฉับไว ควรมีการทบทวน
ทุกๆ 6 เดือนเพื่อการพยากรณท่ีแมนยํายิ่งข้ึน และนํามาใชในการกําหนดแผนงานดานการสรรหาได
อยางเหมาะสม 

สายใจ โอสถิกานนท (2539) ไดศึกษาเร่ือง การเตรียมครูและสภาพการปฏิบัติงานสอน
ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอแมวงก 
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา การเตรียมครู ครูผูสอนสวนใหญไดรับการเตรียมความพรอม
นอยกวา 1 เดือน โดยการเขารับการอบรมจํานวน 1 คร้ัง เกี่ยวกับดานหลักสูตร วิธีการสอน การ
เขียนแผนการสอน การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน และการวัดและการประเมินผลการ
เรียน ประกอบกับการคนควาหนังสือตํารา เอกสารตางๆ นอกจากนั้นยังมีการจัดพาครูผูสอนศึกษาดู
งาน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรคอีกดวย มีการจัดครูเขาสอนโดยคัดเลือกครุท่ีตรงเอก
วิชา มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานในดานความถนัด ความสามารถของครูผูสอน จํานวนครู จํานวน
นักเรียนและหองเรียน โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะกระบวนการเนนคุณภาพ
ของผูเรียนเปนหลัก ปญหาขาดแคลนท้ังปริมาณครูและความชํานาญเฉพาะวิชา 

ศิริพงษ ทิณรัตน (2545) ไดศึกษาเร่ือง สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบวา สุขภาพองคการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรีท้ังโดยภาพรวม
และรายมิติอยูในระดับปานกลาง สุขภาพองคการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยรวม รวมท้ังมิติการเปน
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สุพิน พรมไชย (2539) ไดศึกษาเร่ือง ความพรอมในดานการบริหารบุคลากรเพ่ือกา
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานดานบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเอกชน อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ในดาน
โครงสรางการบริหารงานบุคลากร การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร ซ่ึงในดานการสรรหา
บุคลากร การพัฒนาบุคลากรท้ังผูบริหารและครูไดปฏิบัติงานในระดับปานกลาง สวนในดาน
โครงสรางการบริหารบุคลากร ผูบริหารไดปฏิบัติงานในระดับปานกลาง แตครูไดปฏิบัติงานใน
ระดับมาก 

สุริยะ ราชวงศ (2545) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาความตองการของผูปกครองนักเรียนท่ีมี
คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวา ความตองการของผูปกครองนักเรียนท่ีมีคุณภาพการจัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลวัดปตุลาธิราชรังสฤษฏ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตาม
ระดับการศึกษาและอาชีพ มีความตองการอยูในระดับมาก สวนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความ
ตองการในดานการบริหารงานวิชาการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และสวนท่ีมี
อาชีพตางกันมีความตองการรายดานท้ัง 3 ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) 

จันทนา ศิริวัฒน (2548) ไดศึกษาเร่ือง ความผูกพันตอองคการของบุคลากรครูโรงเรียน
อนุบาลรมไม ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันของบุคลากรครูตอโรงเรียนอนุบาลรมไมภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ไดแกองคประกอบในดานการแสดงตนตอองคการ และการมีความสัมพันธกับองคการ 
ยกเวนองคประกอบในดานความจงรักภักดีตอองคการอยูในระดับปานกลาง 

2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
Perie & Baker (1997) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบของสภาพสถานท่ีปฏิบัติงาน  

ภูมิหลัง คุณลักษณะ และผลประโยชนเกื้อกูลท่ีมีตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอเมริกัน 
(Job Satisfaction Among Americans’ Teacher: Effects of Workplace Conditions, Background 
Characteristics, and Teacher Compensation) ผลการวิจัยพบวา ความเปนผูนําของครูใหญ และ
ความสามารถในการบริหารงานของครูใหญมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 

Ma & Macmillar (1999) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง อิทธิพลของสภาพสถานท่ีปฏิบัติงานตอ
ความพึงพอใจของครู (Influences of Workplace Conditions on Teachers’ Job Satisfaction) 
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Bogler (1999) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินปจจัยพฤติกรรมของครูใหญตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู (Reassessing the Behavior of Principals as a Multiple-Factor in 
Teachers’ Job Satisfaction) ผลการวิจัยพบวา รูปแบบความเปนผูนําของครูใหญ มีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของครู 

สรุปไดวากระบวนการสรรหาบุคลากรครูของโรงเรียนอนุบาล นั้นจะตองคํานึงถึง
บุคคลที่ตองมาปฏิบัติหนาท่ีในการอบรมส่ังสอนเด็ก ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสุดคือ ครูปฐมวัยเปนครู
คนแรกที่เด็กไดพบในการมาโรงเรียน เปนผูท่ีจะสรางความประทับใจในการมาโรงเรียนครั้งแรก
ของผูเรียน ครูเปรียบเสมือนตัวแทนพอแมของเด็กขณะท่ีอยูในโรงเรียนเปนตนแบบท่ีดีใหแกเด็ก 
ครูสามารถท่ีจะทดแทนส่ิงท่ีเด็กขาดอยูในชีวิตใหกับเด็กได ครูอนุบาลจึงจําเปนท่ีตองมีนิสัยรักเด็ก 
ยิ้มแยมแจมใสโอบออมอารี อดทน ขยัน กริยาวาจาสุภาพ เขาในธรรมชาติและความตองการของ
เด็ก เปนผูท่ีมีสุขภาพดีและสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได ครูปฐมวัยในสถานศึกษาหน่ึงๆ มีหนาท่ี 
4 ประการดังนี้ (ลัดดา นีละมณี 2542: 160-161 อางถึงใน เยาวพา เดชะคุปต 2542; 116) 

1. หนาท่ีในการสอน 
2. บทบาทหนาท่ีในการอบรมเล้ียงดูเด็ก 
3. งานธุรการประจําวัน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ครูปฐมวัยท่ีดีจะตองชวยทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนมีลักษณะท่ีอบอุนเมตตา

และเกื้อกูล ใหเด็กนักเรียนมีความรูสึกไมแตกตางไปจากการอยูท่ีบาน รูสึกมักคุน ม่ันคงและ
ปลอดภัย ชวยเหลือช้ีแนะใหเด็กมีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง ตอสังคมและตอระบบการศึกษาในอนาคต
ตอไป ครูทําหนาท่ีเปนส่ือกลางระหวางเด็กกับการเรียนรูเร่ืองราวตางๆ ในโลกรอบตัวเด็กครู
อนุบาลใชวิธีการกระตุนใหเกิดการเรียนรูโดยวิถีทาง ในทุกโอกาส ทั้งจากสภาวการณท่ีวางแผน
จัดเตรียมไวหรือจากสภาวการณท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เม่ือมีเหตุการณใดใดท่ีเอ้ือตอการเรียนรู
หรือเปนเหตุการณท่ีเด็กสนใจใครเรียนรูเกิดข้ึน ไมวาในหวงเวลาใดก็ตาม ครูก็จะเสริมเพิ่มเติมเพื่อ
เปนการเพ่ิมพูนการเรียนรูใหแกเด็ก ครูกระตุนเด็กใหเกิดการอยากรูอยากเห็น ใหเด็กเกิดความ
สงสัย และต้ังคําถาม ทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็น นําเด็กออกไปสูการเรียนรูท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน 
ซ่ึงในกระบวนการสรรหาครูโรงเรียนอนุบาล ประกอบดวย 6 ข้ันตอนดังนี้ 

1. การวางแผนกําลังคน หมายถึง การคาดคะเนไวลวงหนาวาหนวยงานนั้นตองการคน
จํานวนเทาใดจึงจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีธุรกิจขยายตัวเพิ่มข้ึนก็ศึกษา
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2. การคัดเลือก คือ การปดประกาศชักชวนใหมีผูคุณสมบัติตามท่ีตองการมาสมัครให
มากท่ีสุดและดําเนินการกําหนดกฎเกณฑการพิจารณาคุณสมบัติของผูสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ 
และนัดมาสัมภาษณ โดยมีคณะกรรมการอยางนอย 3 คนชวยกันพิจารณาและตัดสินคัดเลือกและ
แจงผลตอผูมาสัมภาษณ 

3. การปฐมนิเทศ คือ การจะลดชองวางการรับรูขอมูลขององคกรระหวางครูเกากับครู
ใหมใหมีความเขาใจในองคท่ีตนเองจะปฏิบัติหนาท่ีอยางม่ันใจ 

4. การมอบหมายงาน คือ การใหปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ผูนั้นสมัครและประสงค
ท่ีจะทํางานน้ัน 

5. การทดลองปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติงานโดยมีระยะเวลาเปนเครื่องกําหนดและมี
การติดตามผลการปฏิบัติงานอยางใกลชิดเพ่ือเปนการสอนงานใหกับผูทดลองการปฏิบัติงานใหเกิด
ความม่ันใจ พรอมท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ 

6. การประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน คือ การตัดสินวาคนทํางานไดผลเทา
มาตรฐานท่ีกําหนดหรือดอยกวา และคุมคาเงินเดือนท่ีกําหนดไวสําหรับตําแหนงน้ันๆ 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยใชขอมูลจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม แลว
นํามาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสังคมศาสตร SPSS (Statistical Package for 
Social Science) และไดขอมูลซ่ึงนํามาวิเคราะหเนื้อหาเพ่ือหาคําตอบตามวัตถุประสงครายละเอียด
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3.3  การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  วิธีการรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเอกชน โดยใช

เกณฑของสมศ.ในการคัดเลือกโรงเรียนท่ีไดมาตรฐานในมาตรฐานท่ีเกี่ยวของกับผูบริหารและครู
ของโรงเรียนท้ังหมด 50 โรงเรียน  

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
จํานวนกลุมตัวอยางไดจากการใชตารางสุมของ Krejcie and Morgan (1970: 607-610)

หลังจากเปดตาราง Krejcie & Morgan จะตองเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 44 คนซ่ึงมีขอจํากัดในการ
เก็บขอมูล เนื่องจากสถานศึกษาไมไดอยูท่ีพื้นท่ีเดียวกันอยูกระจัดกระจาย โดยการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) ใชวิธีการจับฉลาก แบงกลุมตัวอยางตามลักษณะท่ีจะศึกษา คือ ผูรับ
ใบอนุญาต จํานวน 44 คน 
 

 
 

DPU



73 
 

ตารางท่ี 3.1  จํานวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร ในดานผูบริหาร 
ท่ีคัดเลือกมาเปนกลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี้จํานวน 44 โรงเรียน 

 

ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

อนุบาลกรแกว 
อนุบาลสาริน 
อนุบาลเลิศนุวฒัน 
อนุบาลบานรัก 
วิศาลวิทย 
อนุบาลอธิพร 
อนุบาลกุกไก 
วชิรสิน 
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
อนุบาลปยะวทิย 
อนุบาลอมรรัตน 
อนุบาลบานอัมรินทร 
อนุบาลมะลิวรรณวิทยา 
อนุบาลอรณิชชา 
อนุบาลสวางวรรณ 
อนุบาลทอฝน 
อนุบาลดวงจิต 
อนุบาลฉัตรเฉลิม 
อนุบาลเข็มทอง 
อนุบาลสมศกุลนา 
อนุบาลเปลงประสิทธ์ิ 
อนุบาลจารุวรรณ 
อนุบาลรัตนฉัตร 
อนุบาลปานตะวนั 
อนุบาลบานโดม 

ดุสิต 
ดุสิต 
ดุสิต 

คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
สายไหม 
สายไหม 
สายไหม 
สายไหม 
สายไหม 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 

คลองสามวา 
บางรัก 
บางเขน 
บางเขน 
ทุงครุ 
ทุงครุ 
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ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 
 

ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

อนุบาลสุวัฒนา 
อนุบาลวิมลโรจน 
อนุบาลบานริมคลอง 
อนุบาลเซนตจอหน 
อนุบาลแยมสะอาด 
อนุบาลอาภาภริมย 
อนุบาลนองหนู 
อนุบาลบานครู 
อนุบาลศรีวรางค 
อนุบาลเทพสนิท 
อนุบาลส่ีพี่นอง 
อนุบาลเดนหลา 
อนุบาลสวนสยาม 
อนุบาลยุคลธร 
อนุบาลวัฒนานิเวศ 
อนุบาลศรินทิพย 
อนุบาลจินดาพร 
อนุบาลอิ่มเอม 
อนุบาลสัตยสงวนอนุสรณ 

สวนหลวง 
สวนหลวง 
สวนหลวง 
จตุจักร 
จตุจักร 
จตุจักร 
ดอนเมือง 
วังทองหลาง 
วังทองหลาง 

วัฒนา 
วัฒนา 
บางแค 

คันนายาว 
สะพานสูง 
หวยขวาง 
ประเวศ 
ประเวศ 
ราชเทว ี
ดินแดง 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดย
อาศัยแนวคิด เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร แบบสอบถามเปนมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสํารวจ
รายการ (Check List)  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
scale) แบงเปน 5 ระดับ ของลิเคอรท (Likert) โดยกําหนดระดับการตัดสินใจ โดยใหน้ําหนัก
คะแนนดังนี้ 

5   หมายถึง  มีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
4   หมายถึง  มีระดับปฏิบัติมาก 
3   หมายถึง  มีระดับปฏิบัติปานกลาง 
2   หมายถึง  มีระดับปฏิบัตินอย 
1   หมายถึง  มีระดับปฏิบัตินอยท่ีสุด 
การแปลคาของคาเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเปนดังนี้ 
4.51-5.00  หมายถึง  มีระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
3.51-4.50  หมายถึง  มีระดับปฏิบัติมาก 
2.51-3.50  หมายถึง  มีระดับปฏิบัติปานกลาง 
1.51-2.50  หมายถึง  มีระดับปฏิบัตินอย 
1.00-1.50  หมายถึง  มีระดับปฏิบัตินอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียน

อนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
นําเสนอขอคิดเห็นเปนความเรียง 

 
3.3 การสรางและการทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย  

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ  ดังนี้ 

3.3.1 ศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางเคร่ืองมือ 
3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

3.3.2.1 การทดสอบความตรง (Validity) 
1) แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญ

จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบถึงความครอบคลุมของเน้ือหา การใชภาษาตลอดจนโครงสรางของ
แบบสอบถามเพื่อใหครอบคลุมกับนิยามและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว แลวนํามาพิจารณาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence : IOC) โดยการนําคะแนนท่ีเปนผลการพิจารณาของ
ผูเช่ียวชาญแตละขอคําถามมารวมกัน แลวหารดวยจํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด ถาคา IOC ของขอ
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คําถามใดมากกวา 0.50 แสดงวาขอคําถามนั้นมีความตรง สําหรับเกณฑการพิจารณาคาดัชนีความ
สอดคลองไดกําหนดเงื่อนไขดังนี้ 

+1 แสดงวา Uแนใจ Uวาขอคําถามวัดไดสอดคลองกับเนื้อหา (ตัวแปร) ท่ีกําหนด 
0 แสดงวา UไมแนใจUวาขอคําถามวัดไดสอดคลองกับเนื้อหา (ตัวแปร)ท่ีกําหนด 
-1 แสดงวา UแนใจUวาขอคําถามวัดไดไมสอดคลองกับเนื้อหา (ตวัแปร) ท่ีกําหนด 
3.3.2.2 การทดสอบคาความเช่ือม่ัน (Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดไปทําการ 
ทดสอบหรือทดลองใช (Try-out) เพื่อทดสอบความเขาใจในคําถามกับผูรับใบอนุญาต

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ของสํานักงานเขตลาดกระบัง จํานวน 30 โรงเรียน แลวนํามาหาคาความ
เช่ือม่ันดวยวิธีการของครอนบัค (Cronbach) ดวยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ดังนั้นการนําแบบสอบถามไปทดสอบความเขาใจจะทํากับกลุมทดลองซ่ึงเปนคนละกลุมกับกลุมท่ี
เปนกลุมตัวอยางจริง  ผลการวิ เคราะหไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ  0 .9162 แสดงวา
แบบสอบถามมีความเช่ือม่ันสูงสามารถนําไปสอบถามกลุมตัวอยางได 

3.3.3 ปรับปรุงแกไขเคร่ืองมือ พรอมท้ังเสนอใหอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อ
นําไปเปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณสําหรับการนําไปเก็บรวมรวมขอมูลในการทําวิจัยกับ 
กลุมตัวอยางจริง 
 
3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ 
3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ถึงผูอํานวยการสํานักงาน

บริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจาก
โรงเรียนอนุบาลเอกชน  ของกรุงเทพมหานคร 

3.4.2 ผูวิจัยจะติดตามเก็บแบบสอบถามคืนในกรณีท่ียังไมไดรับคืนตามเปาหมายบางสวนดวย
ตนเองอีกคร้ัง 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย กําหนดใหมีการวิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และเลือกใชสถิติ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกตอบ วิเคราะหโดย
ใชวิธีการหาความถ่ีและหาคารอยละ (percent) 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับวิเคราะหโดย
ใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean : X)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

ตอนท่ี 3 แสดงขอคิดเห็นของปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

นําเสนอขอคิดเห็นเปนความเรียง DPU



 
 

บทท่ี  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงเพื่อการศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครตามขนาดของโรงเรียน รูปแบบการจัดและ
ระยะเวลาดําเนินงาน เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้ จะ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปของตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน 3 ตอนไดแก 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยใชวิธีการหาความถ่ี
และหาคารอยละ  

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาตเก่ียวกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการหาคาเฉล่ีย (Mean : ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  

X

ตอนท่ี 3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
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ตอนท่ี 1 การวเิคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ประสบการณ

สอนขนาดของโรงเรียน รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปรากฏตามตารางท่ี 4.1  
 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   
   ชาย 16 36.36 
   หญิง 28 63.64 

รวม 44 100.0 
2. ระยะเวลาดาํเนินงาน   
   นอยกวา  5 ป 9 20.46 
   5 - 10 ป   23 52.27 
   มากวา 60 ป   12 27.27 

รวม 44 100.0 
3. ขนาดโรงเรียน    
   โรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนไมเกนิ 120 คน 7 15.90 
   โรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนต้ังแต 121 ถึง 300 คน 13 29.55 
   โรงเรียนขนาดใหญมีนกัเรียนต้ังแต 301 คนข้ึนไป 24 54.55 

รวม 44 100.0 
4. รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน    
   รูปแบบอนุบาลสองภาษา 14 31.82 
   รูปแบบอนุบาลปกติ 30 68.18 

รวม 44 100.0 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ63.64 มี
ประสบการณการทํางาน 5 – 10 ปมากท่ีสุด รอยละ 52.27 ขนาดโรงเรียนเปนขนาดใหญ รอยละ 
54.55 รูปแบบการจัดการ ศึกษาของโรงเรียนสวนใหญเปนรูปแบบอนุบาลปกติมากท่ีสุด รอยละ 
68.18  

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale) 
แบงเปน 5 ระดับ ของ Likert โดยกําหนดระดับการตัดสินใจ โดยใหน้ําหนักคะแนนตามรายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี 4.2 – 4.11 
 
ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม (n=44) 
 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู X  S.D. แปลผล อันดับ 

1. ดานแผนกําลังคน 3.94 0.82 มาก 5 

2. ดานการคัดเลือก 3.99 0.83 มาก 4 
3. ดานการปฐมนิเทศ 4.02 0.70 มาก 2 
4. ดานการมอบหมายงาน 4.05 0.76 มาก 1 
5. ดานการทดลองปฏิบัติงาน 4.00 0.79 มาก 3 
6. ดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน 3.88 1.13 มาก 6 

รวม 3.98 0.83 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห การปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ สรรหาและเลือกสรร

ครู พบวาโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ใหความสําคัญในดานการมอบหมายงานสูง

ท่ีสุด ( =4.05) รองลงมาคือ ดานการปฐมนิเทศ ( =4.02) สวนดานท่ีกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูใหความสําคัญตํ่ากวาดานอ่ืนๆ คือดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานตํ่าท่ีสุด  

( =3.88) 

X X

X
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ตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนดานและรายขอดานแผน
กําลังคน (n=44) 

 

X  S.D. แปลผล กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู 
ดานแผนกําลังคน 

อันดับ 

1. มีการประชุมวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติงาน  เพื่อ
ดําเนินกิจการของโรงเรียน 

3.91 0.996 มาก 4 

2. มีการวางแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรดานความรู  
ความสามารถ  ท้ังระยะส้ันและระยะยาว 

3.93 0.809 มาก 3 

3. สนับสนุนใหมีการดําเนนิการตามแผนอยาง
ตอเน่ืองและปรากฏเดนชัดวาบุคลากรไดรับการ
พัฒนาอยางท่ัวถึงทุกฝาย 

4.00 0.674 มาก 1 

4. จัดเอกสาร  วสัดุอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี
จําเปนในการทํางานครบถวนและเพียงพอ
สําหรับบุคลากรทุกตําแหนง 

3.93 0.720 มาก 3 

5. บุคลากรมีสวนรวมในการกาํหนดระบบการ
พิจารณาข้ึนเงินเดือน  และเล่ือนตําแหนงภายใน
โรงเรียน 

3.96 0.903 มาก 2 

รวม 3.94 0.82 มาก  
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนรายดานและรายขอดานแผนกําลังคน พบวาดานแผน
กําลังคนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครู ใหความสําคัญในดานแผนกําลังคนสูงท่ีสุดคือสนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแผน
อยางตอเนื่องและปรากฏเดนชัดวาบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกฝายสูงท่ีสุด ( =4.00) 
รองลงมาคือ บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดระบบการพิจารณาข้ึนเงินเดือน  และเล่ือนตําแหนง
ภายในโรงเรียน ( =3.96) สวนรายขอท่ีใหความสําคัญต่ําท่ีสุดคือ มีการประชุมวางแผนจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินกิจการของโรงเรียน ( =3.91) 

X

X

X
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ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  จําแนกเปนดานและรายขอดานการ
คัดเลือก (n=44) 

 
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู X  S.D. แปลผล 

ดานคัดเลือก 
อันดับ 

6. มีการสํารวจความตองการดานบุคลากรท้ัง
ดานคุณสมบัตแิละจํานวนท่ีตองการ 

4.13 0.842 มาก 1 

7. กําหนดแผนการสรรหาบุคลากรท่ี
ประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และ
ข้ันตอนการดําเนินงานอยางเหมาะสม 

4.11 0.775 มาก 2 

8. กําหนดข้ันตอนการวางแผนสรรหา
บุคลากรท่ีเหมาะสม 

4.00 0.853 มาก 3 

9. แผนการสรรหาบุคลากรมีการนําไปปฏิบัติ 3.93 0.809 มาก 4 

10. สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรตาม
แผนท่ีกําหนด   

3.78 0.902 มาก 5 

รวม 3.99 0.83 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนรายดานและรายขอดานแผนกําลังคน พบวาดานการคัดเลือก
มีการปฏิบัติอยูในระดับมากๆ เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู 
ใหความสําคัญในดานการคัดเลือกสูงท่ีสุดคือ มีการสํารวจความตองการดานบุคลากรท้ังดาน
คุณสมบัติและจํานวนท่ีตองการ ( =4.13) รองลงมาคือ กําหนดแผนการสรรหาบุคลากรท่ี
ประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนการดําเนินงานอยางเหมาะสม ( =4.11) สวนรายขอ
ท่ีใหความสําคัญตํ่าท่ีสุดคือ สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนท่ีกําหนด ( =3.78) 

X

X

X

 
 
 
 

DPU



83 

ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนดานและรายขอดาน 
การปฐมนิเทศ  (n=44) 

 
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู X  S.D. แปลผล 

(การปฐมนิเทศ) 
อันดับ 

11. ไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและ
จํานวนครบ ตามท่ีตองการทุกป
การศึกษา 

3.93 .863 มาก 5 

12. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศมีสาระ
ครอบคลุม ประวัติโรงเรียน คณะ
ผูบริหาร การจัดองคกร บุคลากร
ท่ีเกี่ยวของและการบริหารงาน
ท่ัวไปของโรงเรียน 

3.91 .596 มาก 6 

13. จัดกิจกรรมแนะนําใหรูจกั
สถานท่ีทํางานใหม และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

4.13 .757 มาก 1 

14. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเนน 
นโยบาย กฎระเบียบ และ
สวัสดิการตางๆ ท่ีครูควรจะ
ไดรับ 

4.09 .596 มาก 2 

15. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ครอบคลุม
หลักวิธีปฏิบัตงิาน และจูงใจให
ครูมีความรักหนวยงาน 

4.02 .690 มาก 4 

16. จัดทําคูมือเอกสารการปฏิบัติงาน
แนวทางการ จดัประสบการณ
สําหรับในการปฐมนิเทศครูรุน
ตอไป 

4.07 .751 มาก 3 

รวม 4.02 0.70 มาก  
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จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู  โรงเรียนอนุบาล
เอกชนในกรุงเทพมหาคน จําแนกเปนรายดานและรายขอ ดานการปฐมนิเทศ พบวา ดานการ
ปฐมนิเทศ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการปฐมนิเทศ สูงท่ีสุดคือ จัดกิจกรรมแนะนําใหรูจักสถานท่ี
ทํางานใหม และสภาพแวดลอมของโรงเรียน ( =4.13) รองลงมาคือ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเนน 
นโยบาย กฎระเบียบ และสวัสดิการตางๆ ท่ีครูควรจะไดรับ ( =4.09) สวนรายขอท่ีใหความสําคัญ
ต่ําท่ีสุดคือจัดกิจกรรมการปฐมมีสาระครอบคลุม ประวัติโรงเรียนคณะผูบริหารการจัดองคกร 
บุคลากรท่ีเกี่ยวของและการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน ( =3.91) 

X

X

X

 
ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  จําแนกเปนดานและรายขอดานการ
มอบหมายงาน  (n=44) 

 

X  S.D. แปลผล กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู 
ดานการมอบหมายงาน 

อันดับ 

17. ศึกษา สํารวจคุณสมบัติตาง ๆ ของบุคลากร แต
ละคนกอนมอบหมายงานใหรับผิดชอบ 

4.13 0.757 มาก 3 

18. กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของตําแหนง บุคลากร
หลักๆ ตามโครงสรางการบริหารงาน 

4.18 0.684 มาก 2 

19. กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบแกบุคลากรครบ
ทุกตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 

3.96 0.767 มาก 4 

20. มีการแจงและประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ  
และบุคคลอ่ืนทราบ 

4.27 0.720 มาก 1 

21. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุก
ตําแหนง 

3.73 0.889 มาก 5 

รวม 4.05 0.76 มาก  
 

จากตารางท่ี4.6 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล
เอกชนในกรุงเทพมหานครจําแนกเปนรายดานและรายขอดานการมอบหมายงานพบวาดานการ
มอบหมายงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการสรรหาและ
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X

X

X

 
ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร   จําแนกเปนดานและรายขอดานการ
ทดลองปฏิบัติงานงาน (n=44) 

 
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู X  S.D. แปลผล 

ดานการทดลองปฏิบัติงานงาน 
อันดับ 

22. กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกได
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนด 

4.13 0.694 มาก 2 

23. กําหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 

4.16 0.673 มาก 1 

24. แจงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน 4.13 0.694 มาก 2 

25. มีคูมือบันทึกการปฏิบัติงาน 3.84 0.852 มาก 3 

26. มีการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานในตําแหนงท่ี
มีการทดลองปฏิบัติงานกอน 

3.78 0.085 มาก 4 

รวม 4.00 0.79 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนรายดานและรายขอดานการทดลองปฏิบัติงาน พบวาดาน
การทดลองปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการสรร
หาและเลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการทดลองปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือ กําหนดระยะเวลาใน
การทดลองปฏิบัติงานอยางชัดเจน ( =4.16) รองลงมาคือ กําหนดใหบุคลากรที่ไดรับการคัดเลือก
ไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนด และแจงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน ( =4.13) สวนราย

X

X
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X

 
ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกเปนดานและรายขอดานการ
ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน  (n=44) 

 

X  S.D. แปลผล กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูดานการ
ประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน 

อันดับ 

27. กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน
บุคลากรชัดเจน 

มาก 
3.84 1.107 

4 

28. มาก กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการทดลอง
งานท่ีแนนอน 

3.93 1.074 
2 

29. มาก กําหนดตัวบุคคลท่ีทําหนาท่ีการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน 

3.80 1.100 
6 

30. มาก แจงกฎระเบียบและวิธีการประเมินผลทดลอง
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

4.02 1.118 
1 

31. แตงต้ังคณะกรรมการเปนผูประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานอยางนอย 3 ทาน 

มาก 
3.82 1.154 

5 

32. มีการแจงผลการประเมินผลการทดลองงานแกผู
ถูกประเมินอยางตรงไปตรงมา 

3.89 1.229 มาก 3 

รวม 3.88 1.13 มาก  

 
จากตารางท่ี4.8 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานครจําแนกเปนรายดานและรายขอดานการประเมินผลการทดลองการ
ปฏิบัติงาน พบวาดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการ
ประเมินผลทดลองปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือ แจงกฎระเบียบและวิธีการประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน ( =4.02) รองลงมาคือ กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองงานท่ีแนนอน X
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X

X

 
ตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ (n=44) 
 

กระบวนการสรรหา ชาย 
และเลือกสรรครู 

หญิง 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

1. มีการประชุมวางแผนจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน  เพื่อดําเนิน
กิจการของโรงเรียน 

4.31 0.655 มาก 3.83 1.115 มาก 

2. มีการวางแผนเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานความรู  
ความสามารถ  ท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว 

4.19 0.655 มาก 3.58 0.996 มาก 

3. สนับสนุนใหมีการ
ดําเนินการตามแผนอยาง
ตอเน่ืองและปรากฏเดนชัดวา
บุคลากรไดรับการพัฒนา
อยางท่ัวถึงทุกฝาย 

4.19 0.750 มาก 3.83 0.835 มาก 

4. จัดเอกสาร  วสัดุอุปกรณ  
เคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ีจําเปน
ในการทํางานครบถวนและ
เพียงพอสําหรับบุคลากรทุก
ตําแหนง 

4.44 0.814 มาก 4.08 0.793 มาก 

5. บุคลากรมีสวนรวมในการ
กําหนดระบบการพิจารณา
ข้ึนเงินเดือน  และเล่ือน
ตําแหนงภายในโรงเรียน 

4.31 0.655 มาก 4.33 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ)  
 

กระบวนการสรรหา ชาย 
และเลือกสรรครู 

หญิง 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

6. มีการสํารวจความตองการ
ดานบุคลากรทั้งดาน
คุณสมบัติและจํานวนท่ี
ตองการ 

4.31 0.704 มาก 4.03 0.906 มาก 

7. กําหนดแผนการสรรหา
บุคลากรท่ีประกอบดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และ
ข้ันตอนการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

4.44 0.512 มาก 3.93 0.842 มาก 

8. กําหนดข้ันตอนการวางแผน
สรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสม 

4.19 0.834 มาก 3.90 0.860 มาก 

9. แผนการสรรหาบุคลากรมี
การนําไปปฏิบัติ 

4.19 0.544 มาก 3.79 0.902 มาก 

10. สามารถดําเนินการสรรหา
บุคลากรตามแผนท่ีกําหนด   

4.00 0.730 มาก 3.66 0.974 มาก 

11. ไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติ
และจํานวนครบ ตามท่ี
ตองการทุกปการศึกษา 

4.31 0.704 มาก 3.72 0.882 มาก 

12. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศมี
สาระครอบคลุม ประวัติ
โรงเรียน คณะผูบริหาร การ
จัดองคกร บุคลากรท่ี
เกี่ยวของและการบริหารงาน
ท่ัวไปของโรงเรียน 

4.00 0.516 มาก 3.86 0.639 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ)  
 

กระบวนการสรรหา ชาย 
และเลือกสรรครู 

หญิง 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

13. จัดกิจกรรมแนะนําใหรูจกั
สถานท่ีทํางานใหม และ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

4.25 0.683 มาก 4.07 0.799 มาก 

14. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเนน 
นโยบาย กฎระเบียบและ
สวัสดิการตางๆ ท่ีครูควรจะ
ไดรับ 

3.94 0.680 มาก 4.17 0.539 มาก 

15. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ครอบคลุมหลักวิธีปฏิบัติงาน 
และจูงใจใหครูมีความรัก
หนวยงาน 

3.94 0.680 มาก 4.07 0.704 มาก 

16. จัดทําคูมือเอกสารการ
ปฏิบัติงานแนวทางการ จดั
ประสบการณสําหรับในการ
ปฐมนิเทศครูรุนตอไป 

4.19 0.750 มาก 4.00 0.756 มาก 

17. ศึกษา  สํารวจคุณสมบัติตาง 
ๆ ของบุคลากร แตละคน
กอนมอบหมายงานให
รับผิดชอบ 

4.19 0.544 มาก 4.10 0.860 มาก 

18. กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของ
ตําแหนง บุคลากรหลัก ๆ 
ตามโครงสรางการ
บริหารงาน 

4.13 0.619 มาก 4.21 0.726 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ)  
 

กระบวนการสรรหา ชาย 
และเลือกสรรครู 

หญิง 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

19. กําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบแกบุคลากรครบ
ทุกตําแหนงเปนลายลักษณ
อักษร 

3.88 0.806 มาก 4.00 0.756 มาก 

20. มีการแจงและประชาสัมพันธ
ใหผูเกีย่วของ  และบุคคลอ่ืน
ทราบ  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ 
ครอบคลุมหลักวิธีปฏิบัติงาน 

4.31 0.602 มาก 4.24 0.786 มาก 

21. จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรทุกตําแหนง 

3.75 0.775 มาก 3.72 0.960 มาก 

22. กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับ
การคัดเลือกไดปฏิบัติหนาท่ี
ตามท่ีกําหนด18.กําหนด
หนาท่ี 

3.87 0.619 มาก 4.75 0.452 มากท่ีสุด 

23. กําหนดระยะเวลาในการ
ทดลองปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

4.00 0.730 มาก 4.42 0.669 มาก 

24. แจงกฎระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงาน 

4.00 0.816 มาก 4.42 0.515 มาก 

25. มีคูมือบันทึกการปฏิบัติงาน 3.88 0.806 มาก 4.17 1.115 มาก 
26. มีการปฐมนิเทศกอน

ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีมี
การทดลองปฏิบัติงานกอน 

3.69 1.302 มาก 4.00 0.426 มาก 
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ตารางท่ี 4.9  (ตอ)  
 

กระบวนการสรรหา ชาย 
และเลือกสรรครู 

หญิง 
X  S.D. แปลผล X  S.D. แปลผล 

27. กําหนดวัตถุประสงคและ
วิธีการประเมินบุคลากร
ชัดเจน 

3.75 1.183 มาก 4.25 0.965 มาก 
 

28. กําหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการทดลองงานท่ี
แนนอน 

3.69 1.195 มาก 4.42 0.669 มาก 

29. กําหนดตัวบุคคลท่ีทําหนาท่ี
การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 

3.44 1.209 มาก 4.50 0.522 มาก 

30. แจงกฎระเบียบและวิธีการ
ประเมินผลทดลอง
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

3.81 1.328 าก 4.14 .990 มาก 

31. แตงต้ังคณะกรรมการเปนผู
ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานอยางนอย 3 ทาน 

3.62 1.310 มาก 3.93 1.067 มาก 

32. มีการแจงผลการประเมินผล
การทดลองงานแกผูถูก
ประเมินอยางตรงไปตรงมา 

3.56 1.459 มาก 4.07 1.067 มาก 

รวม 4.02 0.82 มาก 3.96 0.84 มาก 

 
จากตารางท่ี4.9 ผลการวิเคราะหกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานครโดยจําแนกเพศ พบวาผูบริหารเพศชายใหความสนใจในกระบวนการ
สรรหาและเลือกครู พบวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( =4.02) สวนเพศหญิงใหความสนใจใน
กระบวนการสรรหาและเลือกครูมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก ( =3.96) 

X

X
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ผูบริหารเพศชายใหความสําคัญสูงสุด คือกําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกได
ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนด ( =4.28) และใหความสําคัญตํ่าสุดคือ กําหนดตัวบุคคลท่ีทําหนาท่ีการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ( =3.44) 

X

X

 
ตารางท่ี 4.10  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาดโรงเรียน  (n=44) 
 
กระบวนการสรรหา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ 
และเลือกสรรครู 

 

 
F 

 
Sig. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ดานแผนกําลังคน 3.60 0.98 4.14 0.69 4.58 0.54 2.89 0.15 
2. ดานการคัดเลือก 3.95 0.14 4.40 0.57 4.44 0.52 2.27 0.28 
3. ดานการปฐมนิเทศ 3.87 0.18 3.54 0.44 4.28 0.45 1.91 0.21 
4. านการมอบหมาย
งาน 

3.10 0.85 4.44 0.65 4.33 0.49 1.82 0.24 

5. ดานการทดลอง
ปฏิบัติงาน 

4.30 0.63 4.12 0.72 4.37 1.42 1.16 0.39 

6. ดานการประเมินผล
ทดลองการปฏิบัติงาน 

3.83 1.10 4.07 0.83 4.28 0.62 0.87 0.47 

รวม 3.77 0.65 4.12 0.65 4.38 0.67 1.68 0.29 
 
 จากตารางท่ี 4.10   พบวาผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม และรายดาน ตามขนาดของโรงเรียนทุก
ดาน ไมแตกตางกัน    
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ตารางท่ี 4.11  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงาน   (n=44) 

 
กระบวนการสรรหา นอยกวา  5ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 
และเลือกสรรครู 

F Sig. 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 
1. ดานแผนกําลังคน 4.32 0.51 4.07 0.79 3.92 0.86 1.28 0.46 
2. ดานการคัดเลือก 4.07 0.51 4.18 0.84 3.90 2.11 0.66 0.59 
3. ดานการปฐมนิเทศ 3.98 0.41 4.28 0.65 4.01 0.71 1.31 0.40 
4. ดานการมอบหมาย
งาน 

4.35 0.53 4.50 0.54 4.12 0.73 0.29 0.78 

5. ดานการทดลอง
ปฏิบัติงาน 

4.35 0.650 4.46 0.41 4.22 0.71 1.05 0.46 

6. ดานการประเมินผล
ทดลองการปฏิบัติงาน 

3.66 0.96 4.53 0.46 4.05 0.83 2.01 0.25 

รวม 4.12 0.59 4.32 0.61 4.03 0.99 1.10 0.49 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวาผลการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระยะเวลาการดําเนินงาน ในภาพรวม และ
รายดาน ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.12  ผลการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรูปแบบการจัด (n=44) 

 
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู รูปแบบสอง

ภาษา 
รูปแบบปกติ F Sig. 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดานแผนกําลังคน 3.96 0.78 3.91 0.83 1.34 0.61 
2. ดานการคัดเลือก 4.10 0.68 3.31 0.91 0.58 0.51 
3. ดานการปฐมนิเทศ 4.22 0.65 3.92 0.72 0.64 0.55 
4. ดานการมอบหมายงาน 4.21 0.75 3.95 0.76 0.57 0.63 
5. ดานการทดลองปฏิบัติงาน 3.96 0.88 4.01 0.74 0.42 0.61 
6. ดานการประเมินผลทดลองการ
ปฏิบัติงาน 

3.87 1.27 3.89 1.09 0.28 0.64 

รวม 4.05 0.84 3.83 0.85 0.64 0.59 
 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรูปแบบการจัดในภาพรวม และรายดานทุกดานไม
แตกตางกัน 

จากการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียนประกอบดวยโรงเรียนอนุบาลขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และโรงเรียนอนุบาลท่ีจัดการศึกษาแบบหลักสูตรสองภาษา พบวา
ผูบริหารโรงเรียนใหความสําคัญ เหมือนกันในกระบวนการสรรหาบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหนาท่ีใน
สถานศึกษาของตนเอง ในดานการคัดเลือกผูบริหารสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุด และ
รองลงมาคือดานการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน สุดทายคือดานการมอบหมายงาน แต
ผูบริหารสวนใหญยังขาดการวางแผนดานกําลังคน เนื่องจากผูบริหารสวนใหญไมไดมีการวางแผน
กรอบอัตรากําลังคนของโรงเรียนของตนเอง จะมีการวางแผนเม่ือมีบุคลากรครูลาออกจากโรงเรียน 
สวนดานการปฐมนิเทศท่ีผูบริหารสาวนใหญ กลาววาไมคอยใหความสําคัญมากเทาท่ีควร เพราะวา
บุคลากรท่ีจะเขามาเปนครูจะตองไดรับการฝกอบรมมาจากสถานศึกษาที่ตนเองจบการศึกษามา 
เนื่องจากบุคลากรท่ีจะมาปฏิบัติหนาท่ีจะตองรูบทบาทและหนาท่ีของตนเอง จึงไมคอยให
ความสําคัญท่ีจะตองมาอธิบายงาน โดยท่ีผูบริหารสวนใหญจะคํานึงแตวาบุคลากรคนน้ันสามารถ
ปฏิบัติงานไดหรือไม ถาไมสามารถปฏิบัติงานไดก็ตองเดินออกจากอาชีพครูไปโดยไมไดรับการ
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ตอนท่ี 3 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

สภาพปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาบุคลากรครูของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จากแบบสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมมีขอบขาย 6 ดาน ดังนี้ (ตัวเลข
ในวงเล็บทายแตละขอความเปนความถ่ีของความเห็น) 

ดานแผนกําลังคน 
1) ผูรับใบอนุญาตยังขาดความสนใจท่ีจะวางแผนกําลังเพื่อเตรียมบุคลากรไวในกรณีท่ี

เกิดมีการลาออกจากท่ีทํางาน เพราะมีการปรับเปล่ียนงานบอยคร้ังสําหรับบุคลากรทางการศึกษา 
2) ผูรับใบอนุญาตสวนนอยมากท่ีมีการประชุมการวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติงานกับ

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อกําหนดนโยบายในการดําเนินกิจการของโรงเรียน 
ดานการคัดเลือก 
1) ผูรับใบอนุญาตไมคอยใหความสนใจในการคัดเลือกครูมากเทาท่ีควร เนื่องจากจะ

เปนไปในระบบอุปถัมภของ เพ่ือน พี่นอง หรือตางตอบแทนกันระหวางผลประโยชนในทางธุรกิจ
รวมกัน 
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2) ผูรับใบอนุญาตขาดความตระหนักในเร่ืองคุณสมบัติของบุคลากรท่ีจะมาทําหนาท่ี
ในการสอนหนังสือ จะดูเฉพาะผลการเรียน ไมมีการสอบสอน 

ดานการปฐมนิเทศ 
1) ผูรับใบอนุญาตบางโรงเรียนเทานั้นท่ีเอาใจใสในเร่ืองการปฐมนิเทศบุคลากรใหมท่ี

เขามาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนอยางเปนกัลยาณมิตร 
2) ผูรับใบอนุญาตถือวาบุคลากรท่ีเขามาเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนจะตองเรียนรูเอง ซ่ึง

เปนแนวคิดท่ีผิดพลาดของผูรับใบอนุญาตอยางหนึ่งท่ีตองเสียบุคลากรท่ีมีความสามารถไป อาจเปน
เพราะปฏิบัติตนไมถูกตองตามกฎของผูบริหารเนื่องจากไมมีการทําความเขาใจกอนปฏิบัติหนาท่ี 

ดานการมอบหมายงาน 
1) ผูรับใบอนุญาตจะตองมอบหมายงานในแตละบริบทใหเหมาะสมกับบุคลากรที่มีอยู

ในโรงเรียน เพื่อลดปญหาซํ้าซอนในการปฏิบัติหนาท่ี 
2) ผูรับใบอนุญาตควรมีคําส่ังการเปนลายลักษณในการใหปฏิบัติหนาท่ีนอกเหนือจาก

งานสอน 
ดานการทดลองปฏิบัติงาน 
1) ผูรับใบอนุญาตตองใหบุคลากรที่เขามาใหมไดปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ 

ไมควรที่จะไปปดกั้นความสามารถของบุคคลเหลานั้น 
ดานการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน 
1) ผูรับใบอนุญาตตองมีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

โดยเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกขาง หรือฝายใดฝายหนึ่งท่ีเราสนิทสนมมาเปนเกณฑในการตัดสิน
บุคคล 

2) ผูรับใบอนุญาตตองสามารถใหเหตุผลไดในกรณีท่ีประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีไม
ผานเกณฑ และใหโอกาสบุคลากรในการปรับปรุงตนกอนจะมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีอีก
คร้ัง 

DPU



 
 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ

โรงเรียนอนุบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครตามขนาดของโรงเรียน ระยะเวลาการดําเนินงาน
และรูปแบบการจัด เพ่ือศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียน
อนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ ผูรับใบอนุญาตของ
โรงเรียนอนุบาลเอกช ในกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชของผูรับใบอนุญาต 44 คน  
รวมท้ังส้ิน 44 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
ครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาล

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
ตอนท่ี 3 แสดงขอคิดเห็นของปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและ

เลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหโดยใชวิธีการหาความถ่ี คารอยละ วิธีการหาคาเฉล่ีย 

(Mean: X)และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) วิเคราะหเปรียบเทียบของระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร ของกลุมตัวอยาง 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยนําเสนอสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคการวิจัยเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูรับใบอนุญาตสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.64 ซ่ึงแบงแยกตามขนาดโรงเรียน

แลวสวนใหญจะเปนโรงเรียนขนาดใหญ รอยละ 54.55 ระยะเวลาดําเนินงานอยูระหวาง 5-10 ป  
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รอยละ 52.27 และแบงตามรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนรูปแบบ
อนุบาลปกติมาก รอยละ 68.18 

ตอนท่ี 2 จากความคิดเห็นของผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

ดานแผนกําลังคน 
ดานแผนกําลังคนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก  เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ใหความสําคัญในดานแผนกําลังคนสูงท่ีสุดคือสนับสนุนใหมี
การดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่องและปรากฏเดนชัดวาบุคลากรไดรับการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุก
ฝายสูงท่ีสุด รองลงมาคือ บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดระบบการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และ
เล่ือนตําแหนงภายในโรงเรียน สวนรายขอท่ีใหความสําคัญตํ่าท่ีสุดคือ มีการประชุมวางแผนจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินกิจการของโรงเรียน 

ดานการคัดเลือก 
ดานการคัดเลือกมีการปฏิบัติอยูในระดับมากๆ เ ม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ใหความสําคัญในดานการคัดเลือกสูงท่ีสุดคือ มีการสํารวจ
ความตองการดานบุคลากรทั้งดานคุณสมบัติและจํานวนที่ตองการ รองลงมาคือ กําหนดแผนการ
สรรหาบุคลากรท่ีประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินงานอยางเหมาะสม สวน
รายขอท่ีใหความสําคัญตํ่าท่ีสุดคือ สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนท่ีกําหนด 

ดานการปฐมนิเทศ 
ดานการปฐมนิเทศ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการปฐมนิเทศ สูงท่ีสุดคือ จัดกิจกรรม
แนะนําใหรูจักสถานท่ีทํางานใหม และสภาพแวดลอมของโรงเรียน รองลงมาคือ จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศเนน นโยบาย กฎระเบียบ และสวัสดิการตางๆ ท่ีครูควรจะไดรับ สวนรายขอท่ีให
ความสําคัญตํ่าท่ีสุดคือจัดกิจกรรมการปฐมมีสาระครอบคลุม ประวัติโรงเรียนคณะผูบริหารการจัด
องคกร บุคลากรท่ีเกี่ยวของและการบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 

ดานการมอบหมายงาน 
ดานการมอบหมายงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมากเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการมอบหมายงานสูงท่ีสุด คือ มีการแจง
และประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ และบุคลากรอ่ืนทราบ รองลงมาคือ กําหนดหนาท่ีรับผิดชอบของ
ตําแหนงบุคลากรหลัก ๆ ตามโครงสรางการบริหารงาน สวนรายขอท่ีใหความสําคัญตํ่าท่ีสุดคือ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกตําแหนง 
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ดานการทดลองปฏิบัติงาน 
ดานการทดลองปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการทดลองปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือ 
กําหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงานอยางชัดเจน รองลงมาคือ กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการ
คัดเลือกไดปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนด และแจงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน สวนรายขอท่ี
ใหความสําคัญตํ่าท่ีสุดมีการปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีมีการทดลองปฏิบัติงาน
กอน 

ดานการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน 
ดานการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงาน พบวาดานการประเมินผลทดลองการ

ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวากระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูใหความสําคัญในดานการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานสูงท่ีสุด คือ แจงกฎระเบียบ
และวิธีการประเมินผลทดลองปฏิบัติงานอยางชัดเจน รองลงมาคือ กําหนดระยะเวลาในการ
ประเมินผลการทดลองงานที่แนนอน สวนรายขอท่ีใหความสําคัญตํ่าท่ีสุดคือ กําหนดตัวบุคคลท่ีทํา
หนาท่ีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู ของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามขนาดของโรงเรียน ระยะเวลาดําเนินงานและรูปแบบการจัด 

ผลการเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร ตามขนาดของโรงเรียนนั้นไมมีความแตกตางกัน ถึงแมวาโรงเรียนขนดเล็กจะ
ประสบปญหาดานการจัดหาทรัพยากรท่ีใชในการจัดการศึกษาไมเพียงพอ และงบประมาณอาคาร
สถานท่ี แตผูรับใบอนุญาตก็ใหความสําคัญในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูอยูในระดับมาก 
เหมือนกับโรงเรียนขนาดตางๆ 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานครตามลักษณะของรูปแบบจัดการศึกษา พบวาไมแตกตางกัน ในการ
ระบบการจัดการศึกษาผูรับใบอนุญาตตางใหความสําคัญในเร่ืองของกระบวนการสรรหาและ
เลือกสรรครูอยูในระดับการปฏิบัติมากเทากัน แตจะแตกตางในเร่ืองรายละเอียดบางประการท่ี
โรงเรียนอนุบาลสองภาษาใหความสําคัญมากวาโรงเรียนอนุบาลปกติคือ มีการประชุมวางแผน
จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินกิจการของโรงเรียน และศึกษา สํารวจคุณสมบัติตางๆ ของ
บุคลากร แตละคนกอนมอบหมายงานใหรับผิดชอบจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุก
ตําแหนง กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนด สวนดานอ่ืนๆก็จะ
เหมือนกับโรงเรียนอนุบาลปกติ แตขอแตกตางท่ีเห็นไดชัดโรงเรียนอนุบาลสองภาษาจะมีการแจง
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ผลการประเมินผลการทดลองงานแกผูถูกประเมินอยางตรงไปตรงมา มีระดับการปฏิบัติการอยูใน
ระดับปานกลาง ซ่ึงโรงเรียนอนุบาลปกติจะมีการมีแจงผลการประเมินผลการทดลองงานแกผูถูก
ประเมินอยางตรงไปตรงมา ซ่ึงอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

ตอนท่ี 4 เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

จากการวิจัยพบวา ปญหาคือ ผูรับใบอนุญาตยังขาดความสนใจท่ีจะมีการประชุม
วางแผนกําลังเพื่อเตรียมบุคลากร ไมคอยใหความสนใจในการคัดเลือกครูมากเทาท่ีควร และขาด
ความตระหนักในเร่ืองคุณสมบัติของบุคลากร ขอเสนอแนะคือ ผูรับใบอนุญาตจะตองคํานึงถึงการ
วางแผนดานกําลังคนมากท่ีสุดเพื่อเปนการกําหนดนโยบายในการกําหนดกรอบอัตรากําลังคนในแต
ละปการศึกษาใหมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีครู เพียงพอและเปนไปตามกฎเกณฑของสมศ. จะตองมี
ระบบการคัดเลือกท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอบุคลากรที่เขาสูระบบการสรรหา และมีการ
ปฐมนิเทศดานการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของครูแตละทาน พรอมท้ัง
กําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และดานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผู รับ
ใบอนุญาตจะตองคํานึงถึงมากท่ีสุดคือ ดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน ท่ีจะตองมีการ
แจงผลการประเมินการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัเร่ือง กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร มีประเดน็ท่ีจะนํามาอภิปราย ไดดังนี้ 

1. จากการศึกษากระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครผูรับใบอนุญาตใหความสําคัญดานการวางแผนดานกําลังคน เปนการกําหนด
กรอบอัตรากําลังคนท่ีตองการเพิ่มข้ึน มีการกําหนดความรูความสามารถ และคุณสมบัติตรงตาม
ตําแหนงงาน ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีครูอยางเพียงพอ และเปนไปตามกฎเกณฑของสมศ. จุดเดนในดาน
การวางแผนกําลังคนคือ บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดระบบการพิจารณาข้ึนเงินเดือน และ
เล่ือนตําแหนงภายในโรงเรียน แตจุดดอยของผูรับใบอนุญาตที่ควรคํานึงคือจะตองมีการวางแผน
เพื่อพัฒนาบุคลากรดานความรู ความสามารถ ท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยจะตองมีระบบการ
คัดเลือกท่ีเหมาะสมและเปนธรรมตอบุคลากรที่เขาสูระบบการสรรหาโดยมีการสํารวจความ
ตองการดานบุคลากรทั้งดานคุณสมบัติและจํานวนท่ีตองการพรอมท้ังกําหนดแผนการสรรหา
บุคลากรที่ประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนการดําเนินงานอยางเหมาะสม และการ
ปฐมนิเทศ เปนการอบรมใหบุคลากรท่ีเขาสูโรงเรียนใหม ทราบวามีนโยบาย วัตถุประสงค ประวัติ

DPU



101 

ของโรงเรียน ผูบริหารและโครงสรางการบริหารงาน กฎระเบียบ และสวัสดิการตางๆ หลักวิธี
ปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศจะเปนการสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรเกาและใหม และ
สรางความเช่ือม่ันและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดานการมอบหมายงาน
ส่ิงที่สําคัญท่ีสุดคือจะตองมีการแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ และกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของครูแตละทานเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองการ
ปฏิบัติงานซํ้าซอนกับบุคลคลอ่ืน พรอมท้ังกําหนดใหมีการทดลองปฏิบัติงานภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด แจงระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน และดานท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูรับใบอนุญาตจะตอง
คํานึงถึงมากท่ีสุดคือ ดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน โดยจะตองกําหนดบุคคลท่ีทํา
หนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานใหทราบอยางชัดเจน พรอมท้ังตองกําหนดระยะเวลาท่ีจะทําการ
ประเมินใหชัดเจนและท่ีสําคัญจะตองมีคณะกรรมการจากตัวแทนครูและผูรับใบอนุญาตเปนผู
ประเมินรวมกันเพื่อความยุติธรรมแกผูถูกประเมิน และมีการแจงผลการประเมินการปฏิบัติงาน
อยางตรงไปตรงมา ซ่ึงสอดคลองกับ สายใจ โอสถิกานนท (2539) ไดศึกษาเรื่อง การเตรียมครูและ
สภาพการปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษากิ่งอําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบวา การเตรียมครู ครูผูสอนสวน
ใหญไดรับการเตรียมความพรอมนอยกวา 1 เดือน โดยการเขารับการอบรมจํานวน 1 คร้ัง เกี่ยวกับ
ดานหลักสูตร วิธีการสอน การเขียนแผนการสอน การผลิตและการใชส่ือการเรียนการสอน และการ
วัดและการประเมินผลการเรียน ประกอบกับการคนควาหนังสือตํารา เอกสารตางๆ นอกจากน้ันยัง
มีการจัดพาครูผูสอนศึกษาดูงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครสวรรคอีกดวย มีการจัดครูเขา
สอนโดยคัดเลือกครุท่ีตรงเอกวิชา มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานในดานความถนัด ความสามารถของ
ครูผูสอน จํานวนครู จํานวนนักเรียนและหองเรียน โดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะ
กระบวนการเนนคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก ปญหาขาดแคลนท้ังปริมาณครูและความชํานาญ
เฉพาะวิชา 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตามขนาดของโรงเรียน ระยะเวลาดําเนินงานและรูปแบบการจัด ขนาด
ของโรงเรียนนั้นไมมีความแตกตางกัน ถึงแมวาโรงเรียนขนาดเล็ก จะประสบปญหาดานการจัดหา
ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษา และงบประมาณอาคารสถานท่ีไมเพียงพอ แตผูรับใบอนุญาตก็
ใหความสําคัญ เหมือนกับโรงเรียนขนาดตางๆ และถาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการศึกษา พบวา
รูปแบบการจัดในการระบบการจัดการศึกษาผูรับใบอนุญาตตางใหความสําคัญในเร่ืองการสรรหา
และเลือกสรรครูอยูในระดับการปฏิบัติมากเทากันแตจะแตกตางในเร่ืองรายละเอียดบางประการท่ี
โรงเรียนอนุบาลสองภาษาใหความสําคัญมากวาโรงเรียนอนุบาลปกติคือ มีการประชุมวางแผน
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จัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อดําเนินกิจการของโรงเรียน และศึกษา สํารวจคุณสมบัติตาง ๆ ของ
บุคลากร แตละคนกอนมอบหมายงานใหรับผิดชอบจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุก
ตําแหนง กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกไดปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกําหนด สวนดานอ่ืนๆก็จะ
เหมือนกับโรงเรียนอนุบาลปกติ แตขอแตกตางท่ีเห็นไดชัดโรงเรียนอนุบาลสองภาษาจะมีการแจง
ผลการประเมินผลการทดลองงานแกผูถูกประเมินอยางตรงไปตรงมาไมเหมือนกับโรงเรียนอนุบาล
ปกติ  

3. จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาปญหาและขอเสนอแนะในการสรรหาและเลือกสรรครู
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จะตองทําในลักษณะของ การบูรณาการข้ันตอน
ตางเขาดวยกันโดยการผสมผสานวิธีการท่ีจะไดมาซ่ึงบุคลากรที่มีคุณภาพจะตองผานกระบวนการ
และข้ันตอนตางๆ ถึง 6 ข้ันตอนไดแกดานแผนกําลังคน ดานการคัดเลือก ดานการปฐมนิเทศ ดาน
การมอบหมายงาน ดานการทดลองปฏิบัติงาน และดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน โดยท่ี
ผูรับใบอนุญาตตองคํานึงถึงปญหาในกระบวนการสรรหาบุคลากรอยางเห็นไดชัดคือ ความยุติธรรม
ของผูรับใบอนุญาตท่ีตัดสินใจแตเพียงผูเดียวในการประเมินวาบุคลากรผูนี้เปนผูขาดคุณสมบัติ 
หรือไมเหมาะสม ส่ิงท่ีผูรับใบอนุญาตจะตองเขาใจวาบุคลากรท่ีมาสมัครเขาสูระบบการสรรหานั้น
ความสามารถแตกตางกัน แตถาเราใหโอกาสบุคคลเหลานี้ในการปฏิบัติหนาท่ีแลว บุคคลเหลานี้ก็
จะปฏิบัติงานไดดี แตถาบุคคลเหลานี้ไมสามารถปฏิบัติงานใหกับองคกรไดดวยการประเมินผลการ
ทดลองงาน ก็ตองแจงผลการประเมินใหกับบุคลเหลานั้นอยางกัลยาณมิตร และสามารถบอกขอดี
และขอเสียของบุคคลเหลานั้นได เพื่อจะไดไมเปนปญหา เม่ือบุคคลเหลานี้ไปทํางานท่ีอ่ืนแลวนํา
เร่ืองของอีกองคกรไปกลาวในทางเสียหายได 
 
5.3 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

ผูรับใบอนุญาตควรมีการวางแผนกําลังคน กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อนําไปดําเนินการ
ในอนาคต พรอมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดานความรูความสามารถ และคัดเลือกบุคลากรมี
คุณสมบัติใหตรงตามตําแหนงงานท่ีตองการ ควรจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศมีสาระครอบคลุม 
ประวัติโรงเรียน คณะผูบริหาร การจัดองคกร บุคลากรท่ีเกี่ยวของและการบริหารงานท่ัวไปของ
โรงเรียน พรอมท้ังจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกตําแหนง มีการมอบหมายงานให
รับผิดชอบ เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรไดใชความรูความสามารถในการทํางาน ซ่ึงถือเปน
การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางหนึ่ง ควรกําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสมและแตงต้ังคณะกรรมการเปนผูประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานอยางนอย 3 ทานและส่ิง
ท่ีสําคัญท่ีสุดตองมีการแจงผลการประเมินผลการทดลองงานแกผูถูกประเมินอยางตรงไปตรงมา 
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5.4 ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรเกิดความรักในองคกร 
2. ควรทําการศึกษากระบวนการปะเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
3. ควรศึกษาวิธีการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระบบตามหลักการสรรหาอยางมี

ประสิทธิภาพ DPU
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง 

กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 

แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ี
ผานการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ท่ีได
มาตรฐาน ใกรุงเทพมหานครแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอมูลจากการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียน 
อนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 3 ขอมูลสภาพปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู

โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
การตอบแบบสอบถามของทานคร้ังนี้ ผูวิจัยจะถือเปนความลับและผลการตอบ

แบบสอบถามของทานจะประมวลออกมาเปนภาพรวมของโรงเ รียนอนุบาลเอกชนท้ัง
กรุงเทพมหานคร จึงไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือโรงเรียนของทาน ผูวิจัยขอขอบพระคุณอยางยิ่ง
ในการใหความรวมมือเปนอยางดี มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

นางสาวอัจฉริยา ช่ืนเจริญวงศ 
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

                มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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ตอนท่ี 1   ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในวงเล็บหนาขอความท่ีเปนจริงตามสถานภาพ 

1. เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง 
 

2. ประสบการณสอน  
(   )  นอยกวา 5 ป 
(   )  5 – 10 ป 
(   )  มากกวา 10ป 

 
3. ขนาดโรงเรียน  

  (   )  โรงเรียนขนาดเล็ก  มีนักเรียนไมเกิน 180 คน 
(   )  โรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนต้ังแต 181 ถึง 300 คน 
(   )  โรงเรียนขนาดใหญ               มีนักเรียนต้ังแต 301 คนข้ึนไป 

 
4. รูปแบบการจดัการศึกษาของโรงเรียน  

  (   )  รูปแบบอนุบาลสองภาษา    
(   )  รูปแบบอนุบาลปกติ 

 
ตอนท่ี  2  ขอมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ในชองทางขวามือท่ีตรงกับระดับการปฏิบัติท่ีผูรับใบอนุญาต
ในการปฏิบัติในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 1  หมายถึง ผูรับใบอนุญาตปฏิบัตินอยท่ีสุด 

2  หมายถึง ผูรับใบอนุญาตปฏิบัตินอย 
3  หมายถึง ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติปานกลาง 
4  หมายถึง ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติมาก 
5  หมายถึง ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติมากท่ีสุด 
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ขอ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรคร ู

ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

 
1. 

1.ดานแผนกําลังคน 
มีการประชุมวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือดําเนิน
กิจการของโรงเรียน 

     

2. มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานความรู  
ความสามารถ  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

     

3. สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแผนอยางตอเน่ือง
และปรากฏเดนชัดวาบุคลากรไดรับการพัฒนาอยาง
ทั่วถึงทุกฝาย 

     

4. จัดเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปน
ในการทํางานครบถวนและเพียงพอสําหรับบุคลากร
ทุกตําแหนง 

     

5. บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดระบบการพิจารณา
ขึ้นเงินเดือน  และเล่ือนตําแหนงภายในโรงเรียน 

     

 
6. 

2.ดานการคัดเลือก 
มีการสํารวจความตองการดานบุคลากรท้ังดาน
คุณสมบัติและจํานวนที่ตองการ 

     

7. กําหนดแผนการสรรหาบุคลากรท่ีประกอบดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอนการดําเนินงานอยาง
เหมาะสม 

     

8. กําหนดขั้นตอนการวางแผนสรรหาบุคลากรท่ี
เหมาะสม 

     

9. แผนการสรรหาบุคลากรมีการนําไปปฏิบัติ      
10. สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนที่กําหนด        

 
11. 

3.ดานการปฐมนิเทศ 
ไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนครบตามที่
ตองการทุกปการศึกษา 
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ขอ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรคร ู

ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

12. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศมีสาระครอบคลุมประวัติ
โรงเรียน คณะผูบริหาร การจัดองคกร บุคลากรท่ี
เก่ียวของและการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 

     

13. จัดกิจกรรมแนะนําใหรูจักสถานท่ีทํางานใหมและ
สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

     

14. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเนน นโยบาย กฎระเบียบ และ
สวัสดิการตางๆ ที่ครูควรจะไดรับ 

     

15. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ครอบคลุมหลักวิธีปฏิบัติงาน 
และจูงใจใหครูมีความรักหนวยงาน 

     

16. จัดทําคูมือเอกสารการปฏิบัติงานแนวทางการจัด
ประสบการณสําหรับในการปฐมนิเทศครูรุนตอไป 

     

 
17. 

4.ดานการมอบหมายงาน 
ศึกษา  สํารวจคุณสมบัติตาง ๆ ของบุคลากรแตละคน
กอนมอบหมายงานใหรับผิดชอบ 

     

18. กําหนดหนาที่รับผิดชอบของตําแหนงบุคลากรหลัก ๆ 
ตามโครงสรางการบริหารงาน 

     

19. กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากรครบทุก
ตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 

     

20. มีการแจงและประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของ  และ
บุคคลอื่นทราบ 

     

21. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุกตําแหนง      
 

22. 
5.ดานการทดลองปฏิบัติงาน 

กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกไดปฏิบัติ
หนาที่ตามที่กําหนด 

     

23. กําหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน 

     

24. แจงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน      
25. มีคูมือบันทึกการปฏิบัติงาน      

 
 

DPU



121 

ขอ กระบวนการสรรหาและเลือกสรรคร ู

ระดับปฏิบัติการ 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

26. มีการปฐมนิเทศกอนปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีมีการ
ทดลองปฏิบัติงานกอน 

     

 
27. 

6.ดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน 
กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมินบุคลากร
ชัดเจน 

     

28. กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการทดลองงานท่ี
แนนอน 

     

29. กําหนดตัวบุคคลที่ทําหนาที่การประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงาน 

     

30. แจงกฎระเบียบและวิธีการประเมินผลทดลอง
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

     

31. แตงต้ังคณะกรรมการเปนผูประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงานอยางนอย 3 ทาน 

     

32. มีการแจงผลการประเมินผลการทดลองงานแกผูถูก
ประเมินอยางตรงไปตรงมา 
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ตอนท่ี  3  สภาพปญหาและขอเสนอแนะในกระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
คําช้ีแจง  ขอใหทานเขียนปญหาและขอเสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการสรรหาและเลือกสรรครู
โรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร   ตามความคิดเห็นของทานออกเปนประเด็นตางๆ 
ดังนี ้

ปญหา ขอเสนอแนะ 

1. ดานแผนกําลังคน 
........................................................................... 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
2. ดานการคดัเลือก 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
3. ดานการปฐมนิเทศ 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

1. ดานแผนกําลังคน 
............................................................................ 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
2. ดานการคดัเลือก 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
3. ดานการปฐมนิเทศ 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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ปญหา ขอเสนอแนะ 

4. ดานการมอบหมายงาน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
5. ดานการทดลองปฏิบตังิาน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
6. ดานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิาน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

4. ดานการมอบหมายงาน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
5. ดานการทดลองปฏิบตังิาน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
6. ดานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตงิาน 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 
……………………………………………… 

 
ขอขอบพระคณุทุกทานท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ผลการหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
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คุณภาพเครื่องมือ 
ตารางคาดัชนคีวามสอดคลอง เร่ือง  กระบวนการสรรหาและเลือกสรรครูโรงเรียนอนุบาล

เอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรคร ู คะแนนการพิจารณาของ 

ผูเชียวชาญ ∑ R  

 
IOC 

  คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

1.ดานแผนกําลังคน        

1 มีการประชุมวางแผนจัดทําแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือดําเนินกิจการของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

2 มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานความรู  
ความสามารถ  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

3 สนับสนุนใหมีการดําเนินการตามแผนอยาง
ตอเนื่องและปรากฏเดนชัดวาบุคลากรไดรับ
การพัฒนาอยางทั่วถึงทุกฝาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

4 จัดเอกสาร  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใช
ที่จําเปนในการทํางานครบถวนและเพียงพอ
สําหรับบุคลากรทุกตําแหนง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

5 บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดระบบการ
พิจารณาขึ้นเงินเดือน  และเล่ือนตําแหนง
ภายในโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 2.ดานการคัดเลือก        

6 มีการสํารวจความตองการดานบุคลากรท้ัง
ดานคุณสมบัติและจํานวนที่ตองการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

7 กําหนดแผนการสรรหาบุคลากรท่ี
ประกอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน
การดําเนินงานอยางเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

8 กําหนดขั้นตอนการวางแผนสรรหาบุคลากร
ที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

9 แผนการสรรหาบุคลากรมีการนําไปปฏิบัติ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
10 สามารถดําเนินการสรรหาบุคลากรตามแผนที่

กําหนด   
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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 กระบวนการสรรหาและเลือกสรรคร ู คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ ∑ R  

 
IOC 

  คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

    3.ดานการปฐมนิเทศ        
11 ไดบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติและจํานวนครบ

ตามท่ีตองการทุกปการศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

12 จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศมีสาระครอบคลุม
ประวัติโรงเรียน คณะผูบริหาร การจัดองคกร 
บุคลากรท่ีเก่ียวของและการบริหารงานทั่วไป
ของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

13 จัดกิจกรรมแนะนําใหรูจักสถานท่ีทํางานใหม
และสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

14 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเนน นโยบาย 
กฎระเบียบ และสวัสดิการตางๆ ที่ครูควรจะ
ไดรับ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

15 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ครอบคลุมหลักวิธี
ปฏิบัติงาน และจูงใจใหครูมีความรัก
หนวยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

16 จัดทําคูมือเอกสารการปฏิบัติงานแนวทางการ
จัดประสบการณสําหรับในการปฐมนิเทศครู
รุนตอไป 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 4.ดานการมอบหมายงาน        

17 ศึกษา  สํารวจคุณสมบัติตาง ๆ ของบุคลากร
แตละคนกอนมอบหมายงานใหรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

18 กําหนดหนาที่รับผิดชอบของตําแหนง
บุคลากรหลัก ๆ ตามโครงสรางการ
บริหารงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

19 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแกบุคลากร
ครบทุกตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

20 มีการแจงและประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของ  
และบุคคลอื่นทราบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

21 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรทุก
ตําแหนง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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 กระบวนการสรรหาและเลือกสรรคร ู คะแนนการพิจารณาของ 
ผูเชียวชาญ ∑ R  

 
IOC 

  คน
ที่1 

คน
ที่2 

คน
ที่3 

คน
ที่4 

คน
ที่5 

 5.ดานการทดลองปฏิบัติงาน        

22 กําหนดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกได
ปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

23 กําหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน
อยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

24 แจงกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
25 มีคูมือบันทึกการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
26 กําหนดระยะเวลาในการทดลองปฏิบัติงาน

อยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 6.ดานการประเมินผลทดลองการปฏิบัติงาน        

27 กําหนดวัตถุประสงคและวิธีการประเมิน
บุคลากรชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

28 กําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการ
ทดลองงานท่ีแนนอน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

29 กําหนดตัวบุคคลที่ทําหนาที่การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

30 แจงกฎระเบียบและวิธีการประเมินผลทดลอง
ปฏิบัติงานอยางชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

31 แตงต้ังคณะกรรมการเปนผูประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติงานอยางนอย 3 ทาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 

32 มีการแจงผลการประเมินผลการทดลองงาน
แกผูถูกประเมินอยางตรงไปตรงมา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ภาคผนวก ค 
จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 
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จํานวนประชากรของผูรับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร 
เขตดุสิต 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

อนุบาลกรแกว  
อนุบาลธนสมบูรณอํานวยสงคราม 
อนุบาลธรรมภิรักษเทเวศร 
อนุบาลศรีสัปดาห 
อนุบาลสาริน 
อนุบาลเลิศนุวฒัน 
อนุบาลพันธะศึกษา 
อนุบาลธนสมบูรณดุสิต 
อนุบาลทีปงกรรัษมีโชติ 

เขตหนองจอก 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 

อนุบาลธนามาศ 
อนุบาลชางมงคล 

เขตบางรัก 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 

อนุบาลเปลงประสิทธ์ิ 
อนุบาลจิดาภา 
อนุบาลชวนช่ืน 
อนุบาลเสริมมิตร 

เขตบางเขน 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

เลิศอนุบาล 
อนุบาลชัยพฤกษ 
อนุบาลจารุวรรณ 
อนุบาลรัตนฉัตร 
ปราโมชวิทยาทาน 
อนุบาลปริญญา 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
7. 
8. 
9. 
10. 

อนุบาลพิมลทิพย 
อนุบาลธรรมพิทักษ 
อนุบาลพุทธรักษาพิทยา 
อนุบาลอนงคนาฎ 

เขตบางกะป 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

อนุบาลชุติมา 
อนุบาลเด็กสากล 
อนุบาลพรสุดา 
อนุบาลหัวหมาก 
อนุบาลทับแกว 
อนุบาลบานทิพย 
อนุบาลวิมลทิพย 
อนุบาลวรรณทิพย  ชุมชนคลองจั่น 
อนุบาลหทัยนริมล 
อนุบาลสิริกาญจนรัก 
อนุบาลตนขาว 

เขตปทุมวัน 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 

อนุบาลสุนี 
อนุบาลแสงประเสริฐ 

เขตปอมปราบศัตรูพาย 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. อนุบาลบานบาตร 
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เขตพระโขนง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลสวนดรุณ 
อนุบาลพัฒนศิริ 
อนุบาลปรานี 
อนุบาลวัฒนาสาธิต 
อนุบาลปาณยา 
อนุบาลบานหวาน 

เขตมีนบุรี 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 

อนุบาลจิตรเกษม 
อนุบาลสิริวิทย 

เขตลาดกระบงั 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

อนุบาลพรอม 
ยุพลพัฒนวัฒนา 
อนุบาลวังทอง 
อนุบาลเคหะรมเกลา 
ประเวศพิทยาคาร 
อนุบาลธนาทิพย 
อนุบาลเดนสยาม 
อนุบาลกลมเกลียว 

เขตยานนาวา 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

อนุบาลมณีรัตน 
อนุบาลบานสานฝน 
อนุบาลมลิวัลย 
อนุบาลบานทรงไทย 
อนุบาลมงคลวรรณ 
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เขตพญาไท 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 7. 
8. 

อนุบาลพิณทิพย 
อนุบาลบานแกว 
อนุบาลเพ็ญสันต 
อนุบาลรัศมี 
อนุบาลดรุณา 
อนุบาลธํารงวิทย 
อนุบาลเบญจมาศ 
อนุบาลเปลงประสิทธ์ิสายลม 

เขตธนบุรี 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 

อนุบาลซางตาครูส 
อนุบาลแสงอรุณ 
อนุบาลแสงอรุณธนบุรี 
อนุบาลพัชรินทรพร 

เขตบางกอกใหญ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 

อนุบาลรุวิโรจน 
ประสาทวิทยาอนุชน  แผนกอนุบาล 
อนุบาลวรพิม 

เขตหวยขวาง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อนุบาลบุณยรักษ 
อนุบาลสีชมพู 
อนุบาลวัฒนานิเวศ 
ศิริพรรณวิทยา 
อนุบาลประนนัทนิจ 
อนุบาลทรงวิทย 
อนุบาลลีนา 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
8. 
9. 

อนุบาลกุมลมาศวิทยา 
อนุบาลโชคชัย 

เขตคลองสาน 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลนันทิยา 
อนุบาลเชานด ี
อนุบาลธีรชาต 
อนุบาลบานไทย 
อนุบาลสุวาวรรณ 
อนุบาลศันสนีย 

เขตตล่ิงชัน 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

จิตตเบตต 
อนุบาลเตรียมศึกษา 
อนุบาลนกนอย 
อนุบาลอภิรักษชัยพฤกษ 
อนุบาลปษิตา 

เขตบางกอกนอย 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

อนุบาลดรุณวฒันา 
อนุบาลมีลําไย 
อนุบาลจันทยานนท 
อนุบาลชนิตา 
อนุบาลธรรมภิรักษธนบุรี 
อนุบาลจิรภา 
บุณยาจารย 
อนุบาลสุนันทศึกษา 
สุริภายา 
สุภัทรา 
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เขตบางขุนเทียน 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อนุบาลเสริมวิทย 
อนุบาลทิพารัตน 
อนุบาลนพรัตน 
อนุบาลคุมเกลา 
อนุบาลอภิสรา 
อนุบาลสุพิชญา 
อนุบาลวันเฉลิม 

เขตภาษีเจริญ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

อนุบาลบานสวน 
อนุบาลธีรนุรักษ 
อนุบาลตารว ี
วิทยเสรีวิทยา 
อนุบาลทอฟา 

เขตหนองแขม 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 

อนุบาลยุวมิตร 
อนุบาลเสริมปญญาพุดตาน 
อนุบาลยูรดา 
อนุบาลทองหลา 

เขตราษฎรบูรณะ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลเยาวมิตร 
อนุบาลสมฤดี 
อนุบาลสุพัชชา 
อนุบาลบริบูรณศึกษา 
อนุบาลปญญาศักดิ ์
อนุบาลรังสิมา 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
7. 
8. 

อนุบาลบูรณศึกษา 
อนุบาลแสงอารีย 

เขตบางพลัด 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

อุดมศาสตรพัฒนา 
รัตนกุลอนุบาล 
อนุบาลบุษกร 
อนุบาลคุณแม 
อนุบาลฤชากร 
สตรีบรูณวิทย  แผนกอนุบาล 
อนุบาลมูลนิธิมัสยิดดารุลอิหราน 
อนุบาลแสงทองอนุสรณ 
อนุบาลจินกาญจนดา 
ศิริมงคลศึกษา  แผนกอนุบาล 

เขตดินแดง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

อนุบาลสัตยสงวนอนุสรณ 
อํานวยพิทยา 
อนุบาลเอกลักษณ 
อนุบาลปานตา 
อนุบาลสมใจ 

เขตบึงกุม 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลจิราวิทย 
อนุบาลสายสุดา 
อนุบาลณฤด ี
อนุบาลแกวฤทัย 
อนุบาลรังรอง 
อนุบาลพุทธชาต 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

อนุบาลศรีนครพัฒนา 
อนุบาลอินทรารักษ 
ภัสสรานุบาล 
อนุบาลชินวร 
อนุบาลมารีนิรมล 
อนุบาลลูกหน ู
อนุบาลเครือคลาย 
อนุบาลเกษมสุข 
อนุบาลพัฒนปญญา 
อนุบาลแชมเสริม 

เขตสาทร 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลอนันตศาสติศึกษา 
อนุบาลอารีวิทย 
อนุบาลจันทรเจา 
อนุบาลแสงพระนคร 
อนุบาลแสงเรืองศึกษา 
เธียรปราสิทธ์ิศาสตร 

เขตบางซ่ือ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

อนุบาลบวรพรรณ 
พิริยะโยธิน 
อนุบาลแสงโสม 
อนุบาลศักดิ์สงวนวิทยา 
อนุบาลเจริญจรัมพรวิทยา 

เขตจตุจักร 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 

อนุบาลเศรษฐบุตร 
อนุบาลไสวตาแดง 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

อนุบาลเซนตจอหน 
อนุบาลเซนตจอหน  บางเขน 
อนุบาลพุทธรักษา 
อนุบาลหทัยสยาม 
อนุบาลแยมสอาด 
อนุบาลโชติมา 
อนุบาลชนานนท 
อนุบาลปรางทิพย 
อนุบาลอาภาภริมย 
อนุบาลวณลักษณ 

เขตบางคอแหลม 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลสุพิสมร 
เสริมปญญาอนุบาล 
อนุบาลจิตตานนท 
อนุบาลพรประสิทธ์ิ  ประดู 
อนุบาลเล็กประยูร 
อนุบาลเพาะปญญา 

เขตประเวศ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลมารียา 
อนุบาลศรินทิพย 
อนุบาลจินดารัตน 
อนุบาลดิสกล 
อนุบาลจินดาพร 
อนุบาลศิวภรณ 

 
 
 

DPU



138 

เขตคลองเตย 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลบานรัก 
วิศาลวิทย 
อนุบาลอธิพร 
อนุบาลกุกไก 
วชิรสิน 
อนุบาลศรีวัฒนา 

เขตวัฒนา 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อนุบาลเทพสนิท 
อนุบาลส่ีพี่นอง 
อนุบาลจุฑาภรณ 
อนุบาลดารารัตน 
อนุบาลมิตรเด็ก 
อนุบาลใจด ี
อนุบาลบานไทยวัฒนา 

เขตสวนหลวง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

อนุบาลสุวัฒนา 
อนุบาลศรีเสริมวิทย 
อนุบาลโจปราณ ี
อนุบาลสายทิพย 
อนุบาลบานริมคลอง 
อนุบาลวิมลโรจน 
อโศกวิทยออนนุช  แผนกอนุบาล 
อนุบาลเทพสุดา 
อนุบาลนิธิกานต 
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เขตจอมทอง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

อนุบาลศิริสุข 
อนุบาลสิริอักษร 
สมบูญวิทย 
อนุบาลบานยิม้ 
อนุบาลเสริมสุธี 
อนุบาลประเสริฐศิลป 
อนุบาลพรพิมพ 
อนุบาลรัศมีสุข 
ศิริสุขวิทยา 

เขตดอนเมือง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

อนุบาลดอนเมืองบริรักษ 
อนุบาลธรรมาภรณ 
อนุบาลบริบูรณศิลป 
อนุบาลเกษร 
อนุบาลธนินทร 
อนุบาลบานพลอยเพลิน 
อนุบาลนองหนู 
อนุบาลวัดไผเขียว 

เขตราชเทวี 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

อนุบาลหมีนอย 
อนุบาลอิ่มเอม 
อนุบาลตันติเมธ 
อนุบาลจารุณ ี
อนุบาลพันธพศิวัฒนา 
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เขตลาดพราว 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

อนุบาลโชคชัยลาดพราว 
อนุบาลบานแสนรัก 
อนุบาลทองฤทัย 
อนุบาลดวงปญญา 
อนุบาลเฉลิมขวัญ 
อนุบาลสังสิทธ์ิ 
อนุบาลวรรณา 
อนุบาลเยี่ยมนชุ 
อนุบาลธิดารัก 
อนุบาลบานวาดฝน 

เขตบางแค 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อนุบาลพิชญชนก 
อนุบาลยุวภัทร 
อนุบาลเปยมปญญา 
อนุบาลธีระนิตย 
อนุบาลอนุบัณฑิต 
อนุบาลเดนหลา 
อนุบาลเศรษฐราณี 

เขตหลักส่ี 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อนุบาลเยาวบุตร 
อนุบาลอรณิชชา 
อนุบาลสวางวรรณ 
อนุบาลทอฝน 
เมืองทองนคร 
อนุบาลดวงจิต 
อนุบาลฉัตรเฉลิม 
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ลําดับท่ี โรงเรียน 
8. 
9. 

อนุบาลเข็มทอง 
อนุบาลกฤตยา 

เขตสายไหม 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

อนุบาลปยะพฒันา 
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
อนุบาลปยะวทิย 
อนุบาลอมรรัตน 
อนุบาลบานอัมรินทร 
อนุบาลมะลิวรรณวิทยา 
วรนาถวิทยา 
อนุบาลภูภิงค 
อนุบาลหงสทอง 

เขตคันนายาว 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 

อนุบาลสวนสยาม 
อนุบาลราชเดช 
อนุบาลนิรมล 
อนุบาลทัศนีวรรณ 

เขตสะพานสูง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลเฟองฟา 
อนุบาลภูวภูตานนท 
อนุบาลวันทนา 
อนุบาลยุคลธร 
อนุบาลสัมมากร 
อนุบาลสนุกคิด 
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เขตวังทองหลาง 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

อนุบาลราชพงษา 
อนุบาลจิตตนฐัดา 
อนุบาลรัชนีบูล 
อนุบาลบานครู 
อนุบาลศรีวรางค 
อนุบาลชางเผือก 

เขตคลองสามวา 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 

อนุบาลสมศกุลนา 
อนุบาลวรรณฤดี 
อนุบาลบานไมตรีจิต 

เขตบางนา 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

อนุบาลศรีศึกษา 
อนุบาลนวลทอง 
อนุบาลอุดมสุข 
สุทธิบงกช 
อนุบาลพัสว ี
เปรมสันต 
อนุบาลบานพลอยภูมิ 

เขตทวีวัฒนา 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 

อนุบาลจารุเวช 
อนุบาลสรางสรรค 
อนุบาลพลอยแกว 
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เขตทุงครุ 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

อนุบาลปานตะวนั 
บูรณะศึกษา 
อนุบาลบานโดม 
อนุบาลบัณฑติวิทย 
อนุบาลแสนสนุกไตรทักษะ 

เขตบางบอน 

ลําดับท่ี โรงเรียน 
1. 
2. 
3. 
4. 

อนุบาลทานตะวนั 
อนุบาลเสริมมิตรบางขุนเทียน 
อนุบาลดุสิต 
อนุบาลเอกชัย 

 
จํานวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีไดระดับดีมากในดานผูบริหารและครู ใน
กรุงเทพมหานคร 

ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

อนุบาลกรแกว 
อนุบาลสาริน 
อนุบาลเลิศนุวฒัน 
อนุบาลเปลงประสิทธ์ิ 
อนุบาลจิดาภา 
อนุบาลจารุวรรณ 
อนุบาลรัตนฉัตร 

ดุสิต 
ดุสิต 
ดุสิต 
บางรัก 
บางรัก 
บางเขน 
บางเขน 

8 
9 
10 
11 
12 
13 

อนุบาลเด็กสากล 
อนุบาลสวนดรุณ 
อนุบาลวัฒนานิเวศ 
อนุบาลสัตยสงวนอนุสรณ 
อนุบาลจันทรเจา 
พิริยะโยธิน 

บางกะป 
พระโขนง 
หวยขวาง 
ดินแดง 
สาธร 
บางซ่ือ 
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ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

อนุบาลเซนตจอหน 
อนุบาลแยมสะอาด 
อนุบาลอาภาภริมย 
อนุบาลศรินทิพย 
อนุบาลจินดาพร 
อนุบาลบานรัก 
วิศาลวิทย 
อนุบาลอธิพร 
อนุบาลกุกไก 
วชิรสิน 
อนุบาลเทพสนิท 
อนุบาลส่ีพี่นอง 
อนุบาลสุวัฒนา 
อนุบาลวิมลโรจน 
อนุบาลบานริมคลอง 
อนุบาลนองหนู 
อนุบาลอิ่มเอม 
อนุบาลพันธพศิวัฒนา 
อนุบาลเดนหลา 
อนุบาลสวนสยาม 
อนุบาลยุคลธร 
อนุบาลราชพงษา 
อนุบาลบานครู 
อนุบาลศรีวรางค 
อนุบาลปานตะวนั 
อนุบาลบานโดม 
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 
อนุบาลปยะวทิย 
อนุบาลอมรรัตน 

จตุจักร 
จตุจักร 
จตุจักร 
ประเวศ 
ประเวศ 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
วัฒนา 
วัฒนา 

สวนหลวง 
สวนหลวง 
สวนหลวง 
ดอนเมือง 
ราชเทว ี
ราชเทว ี
บางแค 

คันนายาว 
สะพานสูง 
วังทองหลาง 
วังทองหลาง 
วังทองหลาง 

ทุงครุ 
ทุงครุ 

สายไหม 
สายไหม 
สายไหม 
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ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

อนุบาลบานอัมรินทร 
อนุบาลมะลิวรรณวิทยา 
อนุบาลอรณิชชา 
อนุบาลสวางวรรณ 
อนุบาลทอฝน 
อนุบาลดวงจิต 
อนุบาลฉัตรเฉลิม 
อนุบาลเข็มทอง 
อนุบาลสมศกุลนา 
อนุบาลจารุเวช 
อนุบาลสรางสรรค 
อนุบาลพลอยแกว 
อนุบาลประเสริฐศิลป 
 

สายไหม 
สายไหม 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 

คลองสามวา 
ทวีวัฒนา 
ทวีวัฒนา 
ทวีวัฒนา 
จอมทอง 

 
 
จํานวนกลุมตัวอยางของโรงเรียนอนุบาลเอกชนท่ีไดมาตรฐานในดานผูบริหาร ในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีคัดเลือกมาเปนกลุมตัวอยางในการวิจยัคร้ังนี้จํานวน 50 โรงเรียน 

ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

อนุบาลกรแกว 
อนุบาลสาริน 
อนุบาลเลิศนุวฒัน 
อนุบาลเปลงประสิทธ์ิ 
อนุบาลจิดาภา 
อนุบาลจารุวรรณ 
อนุบาลรัตนฉัตร 
อนุบาลเด็กสากล 
อนุบาลสวนดรุณ 
อนุบาลวัฒนานิเวศ 
อนุบาลสัตยสงวนอนุสรณ 

ดุสิต 
ดุสิต 
ดุสิต 
บางรัก 
บางรัก 
บางเขน 
บางเขน 
บางกะป 
พระโขนง 
หวยขวาง 
ดินแดง 
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ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

อนุบาลจันทรเจา 
พิริยะโยธิน 
อนุบาลเซนตจอหน 
อนุบาลแยมสะอาด 
อนุบาลอาภาภริมย 
อนุบาลศรินทิพย 
อนุบาลจินดาพร 
อนุบาลบานรัก 
วิศาลวิทย 
อนุบาลอธิพร 
อนุบาลกุกไก 
วชิรสิน 
อนุบาลเทพสนิท 
อนุบาลส่ีพี่นอง 
อนุบาลสุวัฒนา 
อนุบาลวิมลโรจน 
อนุบาลบานริมคลอง 
อนุบาลนองหนู 
อนุบาลอิ่มเอม 
อนุบาลพันธพศิวัฒนา 
อนุบาลเดนหลา 
อนุบาลสวนสยาม 
อนุบาลยุคลธร 
อนุบาลราชพงษา 
อนุบาลบานครู 
อนุบาลศรีวรางค 
อนุบาลปานตะวนั 
อนุบาลบานโดม 
อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 

สาธร 
บางซ่ือ 
จตุจักร 
จตุจักร 
จตุจักร 
ประเวศ 
ประเวศ 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
คลองเตย 
วัฒนา 
วัฒนา 

สวนหลวง 
สวนหลวง 
สวนหลวง 
ดอนเมือง 
ราชเทว ี
ราชเทว ี
บางแค 

คันนายาว 
สะพานสูง 
วังทองหลาง 
วังทองหลาง 
วังทองหลาง 

ทุงครุ 
ทุงครุ 

สายไหม 
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ลําดับท่ี โรงเรียน เขต 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

อนุบาลปยะวทิย 
อนุบาลอมรรัตน 
อนุบาลบานอัมรินทร 
อนุบาลมะลิวรรณวิทยา 
อนุบาลอรณิชชา 
อนุบาลสวางวรรณ 
อนุบาลทอฝน 
อนุบาลดวงจิต 
อนุบาลฉัตรเฉลิม 
อนุบาลเข็มทอง 

สายไหม 
สายไหม 
สายไหม 
สายไหม 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
หลักส่ี 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ – สกุล    นางสาวอัจฉริยา  ช่ืนเจริญวงศ 
วัน/เดือน/ป เกดิ    วันท่ี  12 เมษายน  พ.ศ. 2522 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานงานปจจุบัน กรรมการบริหาร  
  บริษัท ภัทรคอมเมอรเช่ียลแอนดวอเตอรจาํกัด 
วุฒิการศึกษาสูงสุด    ปริญญาตรี คณะบัญชี 
    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 DPU
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