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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณและสํารวจ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพและ
ปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
(2) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย จําแนกตามตําแหน่ง และระดับการศึกษาสามัญ และผูว้ จิ ยั
ได้ดาํ เนินการวิจยั ตามลําดับ ดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที่ใช้และการนําเสนอผลการวิจยั

1. ประชากร

ในการวิจยั ครั้งนี้ประกอบด้วยประชากรทั้งหมดได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
ในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายปี พุทธศักราช 2556 จํานวน 282 รู ป/คน
จาก 21 โรงเรี ยนจําแนกเป็ น
ผูบ้ ริ หาร
21
รู ป
ครู
261 รู ป/คน
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมด จํานวน 282 รู ป/คน
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล

2.1 ลักษณะเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ จิ ยั ได้สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะของเครื่ องมือเป็ นแบบสํารวจรายการ (Check Lists) ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม และสภาพ
และปั ญหาของการบริ หารงานบุคคลทั้ง 6 ด้าน แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) และคําถาม
ปลายเปิ ด (Open Ended) โดยแบ่งเป็ น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสํารวจรายการ (Check Lists) สอบถามเรื่ องเกี่ยวกับข้อมูลของผูต้ อบ
แบบสอบถามด้าน ตําแหน่ง และระดับการศึกษา โดยให้กาเครื่ องหมายลงใน ( ) ที่กาํ หนดให้
ตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ถามถึงสภาพและปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลทั้ง 6 ด้าน คือ การสรรหาบุคลากร , การพัฒนาบุคลากร , การประเมินผลงาน , การให้
ค่าตอบแทน, การธํารงรักษา, การให้พน้ จากงาน โดยกําหนดระดับสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน บุคคล
ออกเป็ น 5 ระดับ
ตัวเลข 5 หมายความว่า ระดับสภาพและปั ญหาการบริ หาร
งานบุคคลมีมากที่สุด
ตัวเลข 4 หมายความว่า ระดับสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลมีมาก
ตัวเลข 3 หมายความว่า ระดับสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลมีปานกลาง
ตัวเลย 2 หมายความว่า ระดับสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลมีนอ้ ย
ตัวเลย 1 หมายความว่า ระดับสภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลมีนอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด (Open Ended) เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ในการ
แก้ปัญหา
ในการแปลความหมายครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั แปลความหมายของค่าเฉลี่ยโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนกลาง (Mid point)
ตามแนวคิดของเบสต์ (Best) อ้างอิงใน วัชระ จตุพร (2553) ดังต่อไปนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีนอ้ ย
1.00 – 1.49
หมายถึง
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีนอ้ ยที่สุด
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2.2 ขั้นตอนในการสร้ างเครื่องมือและการทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างและทดสอบเครื่ องมือในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้มีข้ นั ตอนการดําเนินการสร้างดังนี้
2.2.1 ศึกษาจาก หนังสื อ เอกสาร บทความ และงานวิจยั โดยศึกษาด้านแนวคิดและ
หลักการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล ตลอดจนสภาพและปั ญหาของโรงเรี ยนทัว่ ๆ ไปและโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
2.2.2 นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถาม ให้ตรงกับขอบเขต
ของการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้
2.2.3 นําแบบสอบถามที่ร่างเสร็ จแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
2.2.4 นําเครื่ องมือที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้นไปหาค่าความตรงตามเนื้อหา ( Content Validity )
โดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ ได้ค่าความตรงตามเนื้อหา (IOC) ของรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.8-1.0 และ
ค่าความตรงตามเนื้อหา (IOC) ทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.98
2.2.5 นําเครื่ องมือที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองให้ (Try – out) กับครู ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 30 รู ป/คน ที่โรงเรี ยนบาลีเตรี ยมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2.2.6 นําผลการทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยตรวจสอบหาค่า
ความเชื่อมัน่ (Reliability) ใช้การหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามแบบของ
ครอนบาค (Cronbach ) ได้ค่าความเชื่อมัน่ 0.97
2.2.7 ปรับปรุ งและจัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อนําไปใช้เก็บข้อมูลต่อไป

3.การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. มีหนังสื อนํา จากบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามเพื่อ ขอความอนุเคราะห์การ
เก็บข้อมูล ถึงผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทั้ง 21โรงเรี ยน
2. นําแบบสอบถามพร้อมหนังสื อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ไปทางไปรษณี ย ์
ที่โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ได้
กรอกแบบสอบถาม แบบสอบถามที่นาํ ไปมีท้งั หมด 282 ฉบับ ได้กลับคืนมา 266 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละได้
94.32
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4. การวิเคราะห์ ข้อมูล

เมื่อได้ดาํ เนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลนั้น ผูว้ จิ ยั ได้
ดําเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหน่ง และระดับ
การศึกษา
2. วิเคราะห์สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลทั้ง 6 ด้าน
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลตามตําแหน่งและระดับการศึกษา
ของผูต้ อบ

5. สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล

5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผลด้านคุณลักษณะทัว่ ไปด้วยค่าร้อยละ
5.2 การวิเคราะห์ สภาพและ ปั ญหาการบริ หารงานบุคคล ด้วยค่าเฉลี่ยของประชากร (Mean)
แทนด้วยสัญลักษณ์ xˉ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Standard Deviation) แทนด้วย
สัญลักษณ์ SD
5.3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ในคุณลักษณะทัว่ ไปต่อปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลในด้าน ตําแหน่ง คือ ผูบ้ ริ หารและครู ระดับการศึกษาสามัญคือปริ ญญาตรี สู งกว่า
ปริ ญญาตรี วิเคราะห์ดว้ ยค่าสถิติ t (t-test technique)
5.4 การวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะใช้วธิ ี การวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว
ตีความสร้างข้อสรุ ป และค่าความถี่
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ทั้ง 21 โรงนั้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
ประเด็นที่สาํ คัญ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั โดยแบ่งออกเป็ น 5 ตอน เรี ยงตามลําดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตอนที่ 3 ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ตอนที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ตามคุณลักษณะทัว่ ไป
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะการแก้ไขปั ญหา
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตอนที่ 1 คุณลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ ริ หารและครู ทั้งหมด 282 รู ป/คน ซึ่ง
จําแนกตาม ระดับการศึกษาสามัญ มีขอ้ มูลที่นาํ มาวิเคราะห์ ซึ่งปรากฏผลตามตาราง ต่อไปนี้
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ตาราง 2 จํานวน (รู ป/คน) และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตาม ตําแหน่ง ระดับการศึกษา
สามัญ
ข้ อมูลทัว่ ไป
1.ตําแหน่ง
ผูบ้ ริ หาร
ครู
รวม
2.ระดับการศึกษาสามัญ
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จํานวน (รูป/คน)

ร้ อยละ

22
224
266

8.3
91.7
100

218
48
266

82
18
100

จากตาราง 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้งหมด 266 รู ป/คน โดยส่ วนใหญ่มีตาํ แหน่ง
เป็ นครู ร้อยละ 91.7 และเป็ นผูบ้ ริ หาร ร้อยละ 8.3 ส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ร้อยละ 82
รองลงมาคือสู งกว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ18
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ตอนที่ 3 การศึกษาสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่ งปรากฏผล
เป็ นรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 2 สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน
ด้าน
1. การสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การประเมินผลงาน
4. การให้ค่าตอบแทน
5. การธํารงรักษา
6. การให้พน้ จากงาน
รวม

สภาพ
xˉ

SD

3.81
3.91
3.69
3.65
3.78
3.66
3.76

0.732
0.690
0.763
0.812
0.726
0.750
0.665

ปัญหา
แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

xˉ

SD

3.47
3.46
3.40
3.38
3.45
3.41
3.43

0.947
0.996
0.967
0.998
1.004
0.998
0.931

แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 3 พบว่า สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย ด้านสภาพการบริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( 3.76) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้านเรี ยงระดับจากมากไปหาน้อย มากที่สุด คือ สภาพด้านการพัฒนา
บุคลากร ( 3.91 ) และด้านที่นอ้ ยที่สุด คือ สภาพด้านการให้ค่าตอบแทน (3.65 )
ด้านปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( 3.43 ) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้านเรี ยงระดับจากมากไปหาน้อย มากที่สุด คือ ปั ญหาด้านการสรรหา
บุคลากร ( 3.47) และด้านที่นอ้ ยที่สุด คือ ปั ญหาด้านการให้ค่าตอบแทน (3.38 )
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการสรรหาบุคลากร (N = 266 )
รายการ
1. มีการวางแผนกําลังคนเพือ่ ให้การสรรหาได้บุคลากร
ที่เหมาะสมเข้ามาทํางาน
2. มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางาน
ในโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
3. มีการสรรหาบุคลากรภายนอกและภายในให้เข้ามา
รับตําแหน่งงานในโรงเรี ยน
4. มีการคัดเลือกบุคลากรภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถ
เหมาะสมเข้ามารับตําแหน่ง
5. มีการเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการสรรหา
บุคลากร
6. มีการดําเนินการสรรหาบุคลากรเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และยุติธรรม
รวม

xˉ

SD

3.88

0.852

ระดับสภาพ
มาก

3.88

0.840

มาก

3.78

0.851

มาก

3.78

0.914

มาก

3.72

0.989

มาก

3.85

0.919

มาก

3.81

0.732

มาก

จากตาราง 4 พบว่า สภาพด้านการสรรหาบุคลากร เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ มีขอ้ ที่ระดับสภาพเท่ากัน คือ มีการวางแผนกําลังคนเพือ่ ให้ การสรรหาได้บุคลากรที่
เหมาะสมเข้ามาทํางาน (xˉ = 3.88) และ มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางา น ในโรงเรี ยน
อย่างชัดเจน (xˉ = 3.88) ส่ วนระดับสภาพที่พบน้อยที่สุดคือ มีการเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมใน
การสรรหาบุคลากร (xˉ = 3.72)
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ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร ( N = 266 )
รายการ
1. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน
2. มีการจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยน
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบตั ิงาน
3. มีการส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู ้
ความสามารถ
4. มีการส่ งเสริ มบุคลากรให้ไปดูงานนอกสถานที่
5. มีการส่ งเสริ มการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
6. มีการประเมินผลการดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ ง
7. มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมในการกําหนด
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
รวม

xˉ

4.00
4.03

ระดับสภาพ
0.770
มาก
0.835
มาก

3.88

0.956

มาก

3.89
3.88

0.867
0.893

มาก
มาก

3.79

0.838

มาก

3.90

0.856

มาก

3.91

0.690

มาก

SD

จากตาราง 5 พบว่า สภาพด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ มีการจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับทักษะการปฏิบตั ิงาน
( xˉ = 4.03) ส่ วนระดับสภาพที่พบน้อยที่สุดคือ มีการประเมินผลการดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ ง (xˉ = 3.79)
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการประเมินผลงาน ( N = 266 )
รายการ
1. มีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานที่ชดั เจน
2. มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงานมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีการชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้กบั บุคลากร
ได้รับทราบ
4. มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้าง
เกณฑ์ในการประเมินผลงาน
5. มีการประเมินผลงานอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน
6. มีความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในกระบวนการประเมินผลงาน
7. มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน
8. มีการแจ้งผลการประเมินผลงานให้บุคลากรทุกคนทราบเพื่อ
แก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
รวม

xˉ

SD

3.69
3.80

0.945
0.865

ระดับสภาพ
มาก
มาก

3.68

0.859

มาก

3.62

0.905

มาก

3.62

0.925

มาก

3.73
3.70
3.73

0.913
0.948
0.985

มาก
มาก
มาก

0.763

มาก

3.69

จากตาราง 6 พบว่า สภาพด้านการประเมินผลงาน เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงานมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (xˉ = 3.80) ส่ วนระดับสภาพที่พบน้อยที่สุดมีระดับสภาพเท่ากันคือ มีการ
เปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลงา น (xˉ = 3.62) และมีการ
ประเมินผลงานอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นมาตรฐานแบบเดียวกัน (xˉ = 3.62)
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการให้ค่าตอบแทน ( N = 266 )
รายการ
1. มีการกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ นแรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงินอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2. มีการแจ้งให้กบั บุคลากรทุกคนทราบกฎเกณฑ์การพิจารณา
การให้ค่าตอบแทน
3. มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลเพื่อ
ได้รับสิ่ งตอบแทน
4. มีการดําเนินการให้ส่ิ งตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่าง
สมํ่าเสมอตามผลงานของบุคลากร
5. มีการจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่าง ๆให้กบั บุคลากรเป็ นไป
อย่างเหมาะสม
6. มีการดําเนินการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปอย่าง
ยุติธรรม
รวม

xˉ

SD

3.76

0.989

ระดับสภาพ
มาก

3.69

0.922

มาก

3.61

1.015

มาก

3.62

0.917

มาก

3.55

0.975

มาก

3.69

0.981

มาก

3.65

0.812

มาก

จากตาราง 7 พบว่าสภาพด้านการให้ค่าตอบแทน เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ มีการกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ นแรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินอย่าง
ชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ( xˉ = 3.76) ส่ วนระดับสภาพที่พบน้อยที่สุดคือ มีการจัดสวัสดิการ
ในรู ปแบบต่าง ๆให้กบั บุคลากรเป็ นไปอย่างเหมาะสม (xˉ = 3.55)
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการธํารงรักษา ( N = 266 )
รายการ
1. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่
ทํางานกับองค์กรให้นานที่สุด
2. มีการส่ งเสริ มความสัมพันธ์การทํางานเป็ นทีมเพื่อความยึดมัน่
3. มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั
บุคลากรให้เข้มแข็ง
4. มีการจัดสิ่ งแวดล้อมที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
5. มีการสร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรรู ้สึกถึงความมัน่ คงในการ
ปฏิบตั ิงาน
6. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและจิตของบุคลากร
รวม

xˉ

SD

3.94

0.927

ระดับสภาพ
มาก

3.83
3.72

0.815
0.842

มาก
มาก

3.86

0.840

มาก

3.68

0.881

มาก

3.63
3.78

0.928
0.726

มาก
มาก

จากตาราง 8 พบว่าสภาพด้านการธํารงรักษา เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้คือ มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มบุคลากรที่มีความสามารถให้อยูท่ าํ งานกับองค์กรให้นานที่สุด
(xˉ = 3.94) ส่ วนระดับสภาพที่พบน้อยที่สุดคือ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม สุ ขภาพกายและจิตของ
บุคลากร (xˉ = 3.63)
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ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการให้พน้ จากงาน ( N = 266 )
รายการ
1. มีการกําหนดกฎระเบียบต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน
ในการให้บุคลากรพ้นจากงาน
2. มีการชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบกฎระเบียบต่าง ๆในการ
ให้บุคลากรพ้นจากงาน
3. มีการพิจารณาให้บุคลากรพ้นจากงานเป็ นไปตามขั้นตอนอย่าง
เคร่ งครัด
4. มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่กระทําความผิดได้อธิ บาย
ข้อเท็จจริ ง
5. มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุที่มีสมรรถภาพอยู่
กลับเข้ามาทํางานใหม่
6. มีการช่วยเหลือบุคลากรที่พน้ จากงานเนื่องจากเกษียณอายุ
ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
7. มีการให้บุคลากรพ้นจากงานอย่างยุติธรรม
รวม

xˉ

SD

3.72

0.943

ระดับสภาพ
มาก

3.65

0.879

มาก

3.64

0.880

มาก

3.65

0.883

มาก

3.57

0.977

มาก

3.62

0.956

มาก

3.75
3.66

0.975
0.750

มาก
มาก

จากตาราง 9 พบว่าสภาพด้านการให้พน้ จากงาน เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ มีการให้บุคลากรพ้นจากงานอย่างยุติธรรม (xˉ =3.75) ส่ วนระดับสภาพที่พบน้อย
ที่สุดคือ มีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุที่มีสมรรถภาพอยูก่ ลับเข้ามาทํางานใหม่ (xˉ = 3.57)
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ตอนที่ 3 การศึกษาปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่ งปรากฏผล
เป็ นรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการสรรหาบุคลากร (N = 266 )
รายการ
1. การวางแผนกําลังคนเพื่อให้การสรรหาได้บุคลากร
ที่เหมาะสมเข้ามาทํางาน
2. การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางาน
ในโรงเรี ยนอย่างชัดเจน
3. การสรรหาบุคลากรภายนอกและภายในให้เข้ามา
รับตําแหน่งงานในโรงเรี ยน
4. การคัดเลือกบุคลากรภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถ
เหมาะสมเข้ามารับตําแหน่ง
5. การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการสรรหา
บุคลากร
6. การดําเนินการสรรหาบุคลากรเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และยุติธรรม
รวม

xˉ

3.53

ระดับปัญหา
1.089
มาก

3.53

1.064

มาก

3.46

1.064

ปานกลาง

3.46

1.021

ปานกลาง

3.40

1.027

ปานกลาง

3.43

1.141

ปานกลาง

3.47

0.947

ปานกลาง

SD

จากตาราง 10 พบว่าปั ญหาด้านการสรรหาบุคลากร เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ มีระดับปั ญหาเท่ากันคือ การวางแผนกําลังคนเพือ่ ให้การสรรหาได้บุคลากรที่
เหมาะสมเข้ามาทํางาน (xˉ = 3.53) และการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางานในโรงเรี ยนอย่าง
ชัดเจน (xˉ = 3.53) ส่ วนระดับปั ญหาที่พบน้อยที่สุดคือ การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการสรร
หาบุคลากร (xˉ = 3.40)
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร ( N = 266 )
รายการ
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน
2. การจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยน
เกี่ยวกับทักษะการปฏิบตั ิงาน
3. การส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู ้
ความสามารถ
4. การส่ งเสริ มบุคลากรให้ไปดูงานนอกสถานที่
5. การส่ งเสริ มการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร
6. การประเมินผลการดําเนินการในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ ง
7. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมในการกําหนด
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากร
รวม

xˉ

3.53
3.57

ระดับปัญหา
1.156
มาก
1.045
มาก

3.46

1.126

ปานกลาง

3.42
3.39

1.163
1.118

ปานกลาง
ปานกลาง

3.41

1.120

ปานกลาง

3.47

1.021

ปานกลาง

3.46

0.996

ปานกลาง

SD

จากตาราง 11 พบว่าปั ญหาด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ การจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับทักษะการปฏิบตั ิงาน
(xˉ = 3.57) และส่ วนระดับปั ญหาที่พบน้อยที่สุดคือ การส่ งเสริ มการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากร (xˉ = 3.39)
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการประเมินผลงาน ( N = 266 )
รายการ
1. การกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานที่ชดั เจน
2. การกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงานมีความเหมาะสม
สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้กบั บุคลากร
ได้รับทราบ
4. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้าง
เกณฑ์ในการประเมินผลงาน
5. การประเมินผลงานอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นมาตรฐานแบบ
เดียวกัน
6. ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในกระบวนการประเมินผลงาน
7. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน
8. การแจ้งผลการประเมินผลงานให้บุคลากรทุกคนทราบเพื่อ
แก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง
รวม

xˉ

3.45
3.39

ระดับปัญหา
1.064 ปานกลาง
1.037 ปานกลาง

3.42

1.037

ปานกลาง

3.36

1.087

ปานกลาง

3.35

1.092

ปานกลาง

3.42
3.34
3.43

1.114
1.074
1.138

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

0.967

ปานกลาง

3.40

SD

จากตาราง 12 พบว่าปั ญหาด้านการประเมินผลงาน เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ การกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานที่ชดั เจน (xˉ = 3.45) ส่ วนระดับปั ญหาที่
พบน้อยที่สุดคือ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน (xˉ = 3.34)

17
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการให้ค่าตอบแทน ( N = 266 )
รายการ
1. การกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ นแรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงิน
และไม่ใช่ตวั เงินอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2. การแจ้งให้กบั บุคลากรทุกคนทราบกฎเกณฑ์การพิจารณา
การให้ค่าตอบแทน
3. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลเพื่อ
ได้รับสิ่ งตอบแทน
4. การดําเนินการให้ส่ิ งตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่าง
สมํ่าเสมอตามผลงานของบุคลากร
5. การจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่าง ๆให้กบั บุคลากรเป็ นไป
อย่างเหมาะสม
6. การดําเนินการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปอย่าง
ยุติธรรม
รวม

xˉ

3.44

ระดับปัญหา
1.149 ปานกลาง

3.43

1.098

ปานกลาง

3.39

1.090

ปานกลาง

3.27

1.121

ปานกลาง

3.32

1.081

ปานกลาง

3.40

1.088

ปานกลาง

3.38

0.998

ปานกลาง

SD

จากตาราง 13 พบว่าปั ญหาด้านการให้ค่าตอบแทน เมื่อพิจารณารายข้อ โดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ การกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ นแรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินอย่าง
ชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (xˉ = 3.44) ส่ วนระดับปั ญหาที่พบน้อยที่สุดคือ การดําเนินการให้
สิ่ งตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอตามผลงานของบุคลากร (xˉ = 3.27)
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการธํารงรักษา ( N = 266 )
รายการ
1. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่
ทํางานกับองค์กรให้นานที่สุด
2. การส่ งเสริ มความสัมพันธ์การทํางานเป็ นทีมเพื่อความยึดมัน่
3. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั
บุคลากรให้เข้มแข็ง
4. การจัดสิ่ งแวดล้อมที่คาํ นึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร
5. การสร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรรู ้สึกถึงความมัน่ คงในการ
ปฏิบตั ิงาน
6. การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและจิตของบุคลากร
รวม

xˉ
3.54

ระดับปัญหา
1.185
มาก

3.51
3.41

1.081
1.116

มาก
ปานกลาง

3.39

1.070

ปานกลาง

3.39

1.101

ปานกลาง

3.44
3.45

1.063
1.004

ปานกลาง
ปานกลาง

SD

จากตาราง 14 พบว่าปั ญหาด้านการธํารงรักษา เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้คือ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มบุคลากรที่มีความสามารถให้อยูท่ าํ งานกับองค์กรให้นานที่สุด
(xˉ = 3.54) ส่ วนระดับปั ญหาที่พบน้อยที่สุดมีระดับปั ญหาเท่ากันคือ การจัดสิ่ งแวดล้อมที่คาํ นึงถึง ความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (xˉ = 3.39) และ การสร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรรู ้สึกถึงความ
มัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน (xˉ = 3.39)
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านการให้พน้ จากงาน ( N = 266 )
รายการ
1. การกําหนดกฎระเบียบต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจน
ในการให้บุคลากรพ้นจากงาน
2. การชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบกฎระเบียบต่าง ๆในการ
ให้บุคลากรพ้นจากงาน
3. การพิจารณาให้บุคลากรพ้นจากงานเป็ นไปตามขั้นตอนอย่าง
เคร่ งครัด
4. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่กระทําความผิดได้อธิ บาย
ข้อเท็จจริ ง
5. การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุที่มีสมรรถภาพอยู่
กลับเข้ามาทํางานใหม่
6. การช่วยเหลือบุคลากรที่พน้ จากงานเนื่องจากเกษียณอายุ
ประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
7. การให้บุคลากรพ้นจากงานอย่างยุติธรรม
รวม

xˉ

3.47

ระดับปัญหา
1.079 ปานกลาง

3.46

1.109

ปานกลาง

3.44

1.070

ปานกลาง

3.40

1.132

ปานกลาง

3.34

1.112

ปานกลาง

3.39

1.154

ปานกลาง

3.37
3.41

1.090
0.998

ปานกลาง
ปานกลาง

SD

จากตาราง 15
พบว่าปั ญหาด้านการให้พน้ จากงาน เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรี ยงระดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ได้คือ การกําหนดกฎระเบียบต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมและชัดเจนในการให้บุคลากรพ้นจาก
งาน (xˉ = 3.47) ส่ วนระดับปั ญหาที่พบน้อยที่สุดคือ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุที่มี
สมรรถภาพอยูก่ ลับเข้ามาทํางานใหม่ (xˉ = 3.34)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู จําแนกตามคุณลักษณะทัว่ ไป ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตาราง 16 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสภาพการบริ หารงานบุคคล จําแนกตาม
ตําแหน่ง
ด้ าน
1. การสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การประเมินผลงาน
4. การให้ค่าตอบแทน
5. การธํารงรักษา
6. การให้พน้ จากงาน
รวม

xˉ

4.08
4.14
4.02
3.87
3.94
3.78
3.97

ผู้บริหาร
SD

0.755
0.558
0.631
0.725
0.759
0.847
0.615

xˉ

3.79
3.89
3.66
3.63
3.76
3.65
3.73

ครู

t

P
Sig. 2tailed

1.805
1.645
2.119
1.323
1.101
0.796
1.640

0.072
0.101
0.035
0.187
0.272
0.427
0.102

SD

0.727
0.698
0.769
0.817
0.722
0.742
0.667

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีต่อสภาพการบริ หารงาน
บุคคลโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 17 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสภาพการบริ หารงานบุคคล จําแนกตามระดับ
การศึกษาสามัญ
ด้ าน
1. การสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การประเมินผลงาน
4. การให้ค่าตอบแทน
5. การธํารงรักษา
6. การให้พน้ จากงาน
รวม

xˉ

ปริญญาตรี

3.80
3.91
3.69
3.63
3.77
3.66
3.74

SD

0.751
0.696
0.777
0.839
0.745
0.755
0.682

สู งกว่ าปริญญาตรี
xˉ

3.90
3.94
3.71
3.76
3.80
3.66
3.79

t

SD

0.639
0.666
0.704
0.674
0.637
0.736
0.587

0.886
0.316
0.190
0.987
0.198
0.066
0.219

P
Sig.2tailed

0.377
0.752
0.849
0.325
0.843
0.947
0.502

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาสามัญ
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ต่อสภาพการบริ หารงานบุคคลโดยรวมและรายด้านไม่แต่ต่างกัน
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ตาราง 18 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคล จําแนกตาม
ตําแหน่ง
ด้ าน
1. การสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การประเมินผลงาน
4. การให้ค่าตอบแทน
5. การธํารงรักษา
6. การให้พน้ จากงาน
รวม

xˉ

3.70
3.73
3.57
3.55
3.53
3.40
3.58

ผู้บริหาร
SD

0.885
0.840
0.954
0.921
1.014
1.112
0.890

xˉ

3.45
3.44
3.38
3.36
3.44
3.41
3.41

ครู

t

P
Sig. 2tailed

1.228
1.331
0.876
0.868
0.414
0.065
0.814

0.221
0.184
0.382
0.386
0.679
0.948
0.416

SD

0.951
1.007
0.968
1.005
1.005
0.989
0.935

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีต่อปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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ตาราง 19 เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคล จําแนกตามระดับ
การศึกษาสามัญ
ด้ าน
1. การสรรหาบุคลากร
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การประเมินผลงาน
4. การให้ค่าตอบแทน
5. การธํารงรักษา
6. การให้พน้ จากงาน
รวม

xˉ

ปริญญาตรี

3.43
3.43
3.38
3.36
3.44
3.41
3.41

SD

0.959
0.996
0.966
1.011
1.006
0.988
0.936

สู งกว่ าปริญญาตรี
xˉ

3.65
3.63
3.48
3.44
3.49
3.42
3.52

t

P
Sig. 2tailed

1.502
1.265
0.643
0.498
0.337
0.056
0.750

0.134
0.207
0.521
0.619
0.736
0.955
0.454

SD

0.878
0.989
0.977
0.947
1.007
1.051
0.912

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาสามัญ
ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี ต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปั ญหา
ผูต้ อบแบบสอบถามได้เสนอแนะข้อปั ญหาและการแก้ไขปั ญหาทั้ง 6 ด้านของการบริ หารงาน
บุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1) ด้านการสรรหาบุคลากร ควรมีการวางแผนในการสรรหาบุคลากร และกําหนดตําแหน่งงานให้
ชัดเจน เพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับตําแหน่งงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนโรงเรี ยนได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้การสรรหาได้บุคลากรที่มีประสิ ทธิ ภาพเข้ามาทํางาน
2) ด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรและให้ความสําคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และควรมีการติดตามประเมินผลในการพัฒนาบุคลากร
นอกจากนั้นควรสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้กบั บุคลากร
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3) ด้านการประเมินผลงาน ควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้ชดั เจน และควร
แจ้งผลการประเมินผลงานให้บุคลากรได้ทราบเพื่อพัฒนาตนเอง
4) ด้านการให้ค่าตอบแทน ควรให้ความสําคัญต่อการให้ส่ิ งตอบแทนแก่บุคลากรเพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ทั้งที่เป็ นในรู ปของตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน การให้ค่าตอบแทนที่เป็ นรู ปของ
เงินเดือนควรเป็ นไปตามวุฒิ
5) ด้านการธํารงรักษา ควรให้ความสําคัญต่อการธํารงรักษาบุคลากร และควรมีการจัดสวัสดิการ
ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงาน และเพื่อความมัน่ คงในชีวติ
6) ด้านการให้พน้ จากงาน ควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชดั เจน และมีมาตรฐานแบบ
เดียวกัน มีความถูกต้องและยุติธรรม
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ซึ่งสรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะตามลําดับ
ดังต่อไปนี้

1. สรุปการวิจัย

1.1 ผลการวิจัย สรุ ปได้ ดังต่ อไปนี้
1.1.1 สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นครู และระดับการศึกษาสามัญ พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาสามัญอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี
1.1.2 สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ทั้ง
6 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดในแต่ละด้าน คือ
สภาพด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรใน
โรงเรี ยนเกี่ยวกับทักษะการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการประเมินผลการดําเนินการในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อนําไปสู่ การปรับปรุ ง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สภาพด้านการสรรหาบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการวางแผนกําลังคนเพือ่ ให้การ
สรรหาได้บุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทํางาน และมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางานใน
โรงเรี ยนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และมีการเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการสรรหาบุคลากร
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สภาพด้านการธํารงรักษา เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยูท่ าํ งานกับองค์กรให้นานที่สุด มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ ม
สุ ขภาพการและจิตของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สภาพด้านการประเมินผลงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีกาํ หนดกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
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และมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างเกณฑ์ในการประเมินผลงาน และมีการ
ประเมินผลงานอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นมาตรฐานแบบเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สภาพด้านการให้พน้ จากงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการให้บุคลากรพ้นจากงานอย่าง
ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และมีการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุที่มีสมรรถภาพอยูก่ ลับเข้ามา
ทํางานใหม่ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
สภาพด้านการให้ค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีการกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้
เป็ นแรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
และมีการจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั บุคลากรเป็ นไปอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
1.1.3 ปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดและค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดในแต่ละด้าน คือ
ปั ญหาด้านการสรรหาบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การวางแผนกําลังคนเพือ่ ให้การ
สรรหาได้บุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทํางาน และการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางานใน
โรงเรี ยนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการสรรหาบุคลากร มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ปั ญหาด้านการพัฒนาบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรใน
โรงเรี ยนเกี่ยวกับทักษะการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการส่ งเสริ มการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ปั ญหาด้านการธํารงรักษา เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยูท่ าํ งานกับองค์กรให้นานที่สุด มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการจัดสิ่ งแวดล้อมที่คาํ นึงถึงความ
ปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร และการสร้างความเชื่อมัน่ ให้บุคลากรรู ้สึกถึงความมัน่ คงในการ
ปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ปั ญหาด้านการให้พน้ จากงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ไว้
อย่างเหมาะสมและชัดเจนในการให้บุคลากรพ้นจากงาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่
เกษียณอายุที่มีสมรรถภาพอยูก่ ลับเข้ามาทํางานใหม่ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ปั ญหาด้านการประเมินผลงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การกําหนดกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานที่ชดั เจน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน
มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
ปั ญหาด้านการให้ค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ น
แรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และ
การดําเนินการให้ส่ิ งตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอตามผลงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
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1.1.4 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสภาพการบริ หารงาน
บุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารและครู มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานบุคคลโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาสามัญ ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานบุคคลโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
1.1.5 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย
เมื่อจําแนกตามตําแหน่ง ผูบ้ ริ หารและครู มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโดย
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษาสามัญ ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และสู งกว่า
ปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

2. อภิปรายผล

2.1 สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ตาม
รายด้านปรากฏว่ามีการดําเนินการครบทั้งทั้ง 6 ด้าน อภิปรายได้ดงั ต่อไปนี้
ภาพรวม สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เชียงราย ทั้ง 6 ด้าน มีการดําเนินการอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งตามหลักทฤษฎีการบริ หาร ในองค์กรต้องมีการ
วางแผนในการบริ หารจัดการที่ดี มีการวางแผนกําลังคนได้อย่างเหมาะสม มีการติดต่อสื่ อสารที่ดี และมี
การควบคุมดูแลอย่างเป็ นระบบ และนอกจากนั้นทางกระทรวงศึกษาธิ การก็ได้กาํ หนดภาระงานที่
โรงเรี ยนจะต้องบริ หารจัดการมีท้ งั หมด 7 งานด้วยกัน หนึ่งในนั้นก็คือการบริ หารงานบุคคล ดังนั้นการ
บริ หารงานบุคคลถือว่าเป็ นภาระหน้าที่ที่สาํ คัญที่สถานศึกษาต้องดําเนินการอยูแ่ ล้ว ซึ่ งสอดคล้องกับ ภัควี
พิทาคํา (2556) ได้ศึกษาสภาพการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนจัดตั้งใหม่ สังกัดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย พบว่า ภาพรวมสภาพการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนจัดตั้งใหม่สังกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย ด้านที่พบว่ามีการดําเนินการมากที่สุดคือ ด้านการ พัฒนาบุคลากร แสดงให้เห็นว่าทาง
โรงเรี ยนพิจารณาเห็นความจําเป็ นเกี่ยวกับการดําเนินการในด้านนี้มา เพราะเป็ นภาระหน้าที่ที่โรงเรี ยน
ต้องดําเนินการเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพให้กบั บุคลากร ที่จะสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ง

28
สอดคล้องกับ พิมพ์พิชชา บุญสื บสันติ (2557) ได้ศึกษาสมรรถนะการบริ หารงานบุคคลของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พบว่า การพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีการดําเนินการมากสุ ด แต่ถึงแม้วา่ สภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงรายจะมีสภาพการดําเนินการในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่
ก็ยงั มีบางด้านที่มีสภาพการดําเนินการน้อย เช่นด้านการให้ค่าตอบแทน ในการดําเนินการให้ค่าตอบแทน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ดในด้านนี้คือ โรงเรี ยนมีการจัดสรรสวัสดิการในรู ปแบบตาง ๆ ให้กบั บุคลากร
เป็ นไปอย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยน้อยสุ ด ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมเป็ นโรงเรี ยนใน
ลักษณะการกุศล ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากรัฐบาลไม่มากนัก จึงทําให้งบประมาณในการให้
ค่าตอบแทนกับบุคลากรไม่เพียงพอ และบุคลากรได้รับค่าตอบแทนก็ไม่ตรงตามวุฒิการศึกษา ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เนตรหทัย ดีเป้ า (2557) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานทรัพยากรมนุษย์ของ
โรงเรี ยนขยายโอกาสขนาดกลาง ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
พบว่า การดําเนินการในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการมีการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับน้อยสุ ด
2.2 ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดย
ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน อภิปรายได้ดงั ต่อไปนี้
โดยภาพรวม ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ที่เป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมากจากอุปสรรค หรื อ
ข้อขัดข้องบางประการ เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ บุคลากรขาดแคลน และข้อจํากัดต่าง ๆ ของ
สถานศึกษา จึงทําให้อาจเป็ นสาเหตุให้ปัญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่าปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลที่พบว่ามีปัญหามากที่สุด คือด้านการสรรหาบุคลากร พบว่าโรงเรี ยนขาดการวางแผนเพื่อให้การ
สรรหาบุคลากรได้บุคลากรที่เหมาะสมข้ามาทํางาน และขาดการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามา
ทํางานในโรงเรี ยนอย่างชัดเจน ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าโรงเรี ยนมีปัญหาเรื่ องของการขาดการวางแผนกําลังคน
และไม่ได้กาํ หนดคุณสมบัติของบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานที่ชดั เจน จึงทําให้ได้บุคลากรที่เข้ามาทํางานไม่
ตรงกับสายงาน อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนเห็นว่าโรงเรี ยนมีขนาดเล็กจึงไม่เห็นถึงความสําคัญในการวางแผน
ซึ่ งสอดคล้องกับ นวทัศน์ แนวสุ ข (2548) ได้ศึกษาการบริ หารงานบุคคลของโรงเรี ยน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว ประจําปี การศึกษา 2548 พบว่า การสรรหาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
สอดคล้องกับ พระมหาประยุธ ศรี แก้วกุล (2546) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมา
หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตบาฬีพุทธโฆส นครปฐม พบว่า การได้มาซึ่งบุคลากรของมาหามา
หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตบาฬีพุทธโฆส นครปฐม อยูใ่ นระดับปานกลาง คือไม่ได้จดั ทํา
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หลักเกณฑ์และวางแผนเพื่อสรรหาบุคลากรไว้ล่วงหน้า ทําให้การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่มีอยู่
และนอกจากนั้นก็ยงั พบว่าโรงเรี ยนขาดการวางแผนในการพัฒนาและจัดฝึ กอบรมเกี่ยวกับทักษะ
ในการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากร ที่เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะโรงเรี ยนมีขนาดเล็กบุคลากรมีนอ้ ยแต่ภาระ
งานมีมาก จึงไม่มีเวลา และงบประมาณในการสนับสนุนในด้านนี้มีนอ้ ยจึงทําให้ไม่ได้มีการวางแผนใน
การพัฒนาบุคลากร ซึ่ งสอดคล้องกับ สิ รินภา อมรไพศาลเลิส (2555) ได้ศึกษาเรื่ อง สภาพและปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลของกลุ่มโรงเรี ยนสาธิ ตละอออุทิศ ในสาขากรุ งเทพมหานคร สาขานครนายก และสาขา
ลําปางผลการวิจยั พบว่า โรงเรี ยนขาดการวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นในการพัฒนาบุคลากร
2.3 การทดสอบสมมติฐาน โดยเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีคุณลักษณะ
ทัว่ ไปต่างกันต่อสภาพการบริ หารงานบุคคล อภิปรายผลเรี ยงตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารและครู มีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไม่ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีตาํ แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ ธี รักษ์ หนูทองแก้ว (2549) ได้ศึกษาสภาพการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม ในกลุ่มที่ 2 พบว่าสภาพการบริ หารงานบุคคลตามความคิดเห็นของผูบ้ ริ หาร ครู ผสู ้ อน และ
เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
2) ผูบ้ ริ หารและครู มีระดับการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไม่ต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการ
บริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ หุ มเพ็ง พันธะจันทร์ สุข (2547) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู อาจารย์มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริ หารงานโรงเรี ยนด้านการบริ หารงานบุคลากร ไม่แตกต่างกัน
2.4 การทดสอบสมมติฐาน โดยเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ที่มีคุณลักษณะ
ทัว่ ไปต่างกันต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคล อภิปรายผลเรี ยงตามสมมติฐานที่ต้งั ไว้ ดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารและครู มีตาํ แหน่งต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระ
ปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไม่ต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีตาํ แหน่งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้าน
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ไม่ต่างกัน เนื่องจากโรงเรี ยนมีขนาดเล็กมีจาํ นวนบุคลากรน้อยจึงทําให้ผบู ้ ริ หารและครู มองเห็นปัญหาไม่
ต่างกัน ซึ่ งสอดคล้องกับ เผด็จ ขอบรู ป และคณะ (2552) ได้ศึกษาปั ญหาการบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบว่า การเปรี ยบเทียบ
ปั ญหาการบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามตําแหน่งงาน คือ ผูบ้ ริ หาร และครู ผสู ้ อน มีความคิดเห็นต่อปั ญหาด้านการ
บริ หารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน
2) ผูบ้ ริ หารและครู มีระดับการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ไม่ต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ หารและครู ที่มีระดับการศึกษาสามัญต่างกันมีความคิดเห็นต่อปั ญหาการ
บริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้าน
ไม่ต่างกัน เนื่องจากพบว่าผูบ้ ริ หารและครู มีระดับการศึกษาสามัญไล่เลี่ยกัน ส่ วนมากอยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี ถึงร้อยละ 82 จึงทําให้ความคิดเห็นไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พระเส็ ง ปภสฺ สโร (วงษ์พนั ธุ์เสื อ)
(2554) ได้ศึกษาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู จาํ แนกตามระดับ
การศึกษา มีความคิดเห็นต่อปั ญหาการบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ไม่แตกต่างกัน

3. ข้ อเสนอแนะ

จากการวิจยั เรื่ อง การศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถาม เพือ่ ให้การ
บริ หารงานบุคคลมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
3.1 ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการบริ หารงานบุคคลโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมและรายด้านมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ทั้ง 6 ด้าน ซึ่ งยังพบปั ญหาและ
อุปสรรคในการบริ หารงานบุคคล ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ในแต่ละปั ญหาและเสนอการนําผลการวิจยั ไปใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม ดังนี้
1) โรงเรี ยนควรพัฒนาระบบการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวางแผนการบริ หารงานบุคคล
เริ่ มตั้งแต่การสรรหาบุคลากร จนถึงการให้บุคลากรพ้นจากงาน
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2) โรงเรี ยนยังขาดการกําหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชดั เจน เช่นการกําหนดกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงาน การกําหนดกฎเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทน การกําหนดกฎระเบียบต่าง ๆ ในการให้พน้
จากงาน ดังนั้นโรงเรี ยนควรมีการกําหนดกฎเกณฑ์ที่ชดั เจน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และมีความ
ยุติธรรมในการดําเนินการ
3) โรงเรี ยนยังขาดการส่ งเสริ มให้มีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กบั บุคลากรในการปฏิบตั ิงานที่
เหมาะสม ดังนั้นสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโรงเรี ยนควรส่ งเสริ มให้ความสําคัญกับการจัด
สวัสดิการให้กบั บุคลากรได้อย่างเหมาะสมและยุติธรรม เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั บุคลากร และ
เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั บุคลากรรู ้สึกถึงความมัง่ คงในการปฏิบตั ิงาน
3.2 ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรสนับสนุนส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมแผนก
สามัญศึกษา มีการวางแผนในการบริ หารงานบุคคลในโรงเรี ยนให้ชดั เจนเพื่อให้โรงเรี ยนมีแนวทางในการ
ดําเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนําไปสู่ การบริ หารงานบุคคลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3.3 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรทําการศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา โรงเรี ยนกลุ่มอื่น ๆ ด้วย เพื่อจะได้รู้ปัญหาชัดเจนขึ้นในการปรับปรุ งพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
2) ควรทําการศึกษาความต้องการของบุคลากรในการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษาด้วย เพื่อจะได้นาํ ผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนในการดําเนินการบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3) ควรทําการศึกษาความต้องการของบุคลากรในการบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จําแนกตามสถานภาพ คือพระกับฆราวาสด้วย เพื่อจะได้แนวคิดที่หลากหลาย เพื่อ
นํามาใช้ในการวางแผน และพัฒนางานบริ หารงานบุคคลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
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ภาคผนวก ก

ผูท้ รงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือ (แบบสอบถาม)
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1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อินถา ศิริวรรณ ตําแหน่ง อาจารย์ประจําหลักสู ตรปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ทธิ พงษ์ ศรี วชิ ยั ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3. ดร.บุญส่ ง หาญพานิช ตําแหน่ง ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอน มหาวิทยาลัยสยาม
4. ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก ตําแหน่ง ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยสยาม
5. ดร.ดุษฎี สี วงั คํา ตําแหน่ง อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
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ภาคผนวก ข

โรงเรี ยนและจํานวนบุคลากร โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัยศึกษา จังหวัดเชียงราย
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ตาราง 1 รายชื่อโรงเรี ยนและจํานวนบุคลากรโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จ. เชียงราย
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
รวม

โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม
ชยาภิวฒั น์วทิ ยา
พุทธิ วงศ์วทิ ยา
โสภณจริ ยธรรมวิทยา
วัดเจดียห์ ลวงวิทยา
วัดอํามาตย์วทิ ยา
วัดครึ่ งใต้วทิ ยา
วัดวิเชตร์ มณี
วัดสันหนองบัววิทยา
วัดป่ าตาลใต้
วัดไชยสถานวิทยา
พุทธศาสตร์ ศึกษา
วัดแม่คาํ วิทยา
บุญเรื องวิทยา
เวียงชัยพิทยา
วัดฝั่งหมิ่นวิทยา
วัดหนองบัวพิทยา
เวียงแก่นวิทยา
แก่นเหนือวิทยา
วัดหมื่นพุทธวิทยา
พระธาตุเวียงฮ่อปริ ยตั ิศึกษา
ดงชัยพิทยา
21 โรง
รวมทั้งหมด 282 รูป/คน

ประชากร
ผู้บริหาร
ครู
1
17
1
18
1
13
1
12
1
15
1
27
1
10
1
10
1
12
1
13
1
3
1
15
1
7
1
10
1
15
1
11
1
7
1
11
1
10
1
7
1
18
21 รูป
261รูป/คน
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ภาคผนวก ค

หนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล
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ภาคผนวก ง

แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเชียงราย

…………………………………………………………………………
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจยั สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย
2. แบบสอบถามนี้มี
3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับคุณลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า ถามถึง สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคล
ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลงาน การ ให้ค่าตอบแทน การ
ธํารงรักษา การให้พน้ จากงาน และคําถามกําหนดระดับ สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลออกเป็ น 5
ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด( Open Ended) เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ในการ
แก้ปัญหา
3. กรุ ณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริ ง การตอบแบบสอบถามจะไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อตัวผูต้ อบหรื อหน่วยงานใด ๆ เพราะผลการวิจยั นี้จะนําเสนอเป็ นภาพรวมเท่านั้น
จึงขอความกรุ ณาจากผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความร่ วมมือด้วยดี
จากผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

(พระศรายุธ วุฒิแพทย์)
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษาและ
ผูน้ าํ ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม
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ตอนที่ 1
คุณลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจงโปรดทํา เครื่ องหมาย  ในช่อง ( ) หน้าข้อความที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน

1. ตําแหน่ง
( ) 1.1ผูบ้ ริ หาร ( )

1.2ครู

2. ระดับการศึกษาสามัญ
( ) 2.1 ปริ ญญาตรี ( )

2.2 สู งกว่าปริ ญญาตรี

ชื่อโรงเรี ยน……………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 2
เกีย่ วกับสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระปริยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในจังหวัดเชียงราย ทั้ง 6 ด้ าน

คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ในช่องว่างด้านขวาให้ตรงกับระดับ สภาพและปั ญหาการบริ หารงาน
บุคคลในแต่ละด้านให้เป็ นจริ งมากที่สุด โดยระดับตัวเลขความคิดเห็นมีความหมายดังนี้
ตัวเลข 5 หมายความว่า ระดับ
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีมากที่สุด
ตัวเลข 4 หมายความว่า ระดับ
สภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีมาก
ตัวเลข 3 หมายความว่า ระดั
บสภาพและปั ญหาการบริ หารงานบุคคลปานกลาง
ตัวเลข 2 หมายความว่า ระดับสภาพ
และปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีนอ้ ย
ตัวเลข 1 หมายความว่า ระดับสภาพ
และปั ญหาการบริ หารงานบุคคลมีนอ้ ยที่สุด
ข้ อ

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล

1

ด้ านการสรรหาบุคลากร
การวางแผนกําลังคนเพื่อให้การสรรหาได้บุคลากรที่เหมาะสมเข้ามา
ทํางาน

2

การกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่เข้ามาทํางานในโรงเรี ยนอย่าง
ชัดเจน
การสรรหาบุคลากรภายนอกและภายในให้เข้ามารับตําแหน่งงานใน
โรงเรี ยน

3
4
5

การคัดเลือกบุคลากรภายนอกที่มีความรู ้ความสามารถเหมาะสมเข้า
มารับตําแหน่งงาน
การเปิ ดโอกาสให้ผรู ้ ่ วมงานมีส่วนร่ วมในการสรรหาบุคลากร

6

การดําเนินการสรรหาบุคลากรเป็ นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม

7

ด้ านการพัฒนาบุคลากร
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน

ระดับสภาพ

ระดับปัญหา

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล

8

การจัดฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในโรงเรี ยนเกี่ยวกับทักษะการ
ปฏิบตั ิงาน

9

การส่ งเสริ มบุคลากรไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู ้ความสามารถ

10

การส่ งเสริ มบุคลากรให้ไปดูงานนอกสถานที่

11

การส่ งเสริ มการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานของบุคลากร

12

การประเมินผลการดําเนินการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนําไปสู่ การ
ปรับปรุ ง
การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดกิจกรรมใน
การพัฒนาบุคลากร
ด้ านการประเมินผลงาน
การกําหนดกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานที่ชดั เจน
การกําหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงานมีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประเมินผลงานให้กบั บุคลากรได้รับทราบ

13
14
15
16

18

การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่ วมในการสร้างเกณฑ์ใน
การประเมินผลงาน
การประเมินผลงานอยูบ่ นพื้นฐานความเป็ นมาตรฐานแบบเดียวกัน

19

ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในกระบวนการประเมินผลงาน

20

การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน

17

ระดับสภาพ

ระดับปัญหา

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล

21

การแจ้งผลการประเมินผลงานให้บุคลากรทุกคนทราบเพื่อแก้ไข
ปรับปรุ งและพัฒนาตนเอง

22

ด้ านการให้ ค่าตอบแทน
การกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ นแรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตวั เงินอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
การแจ้งให้กบั บุคลากรทุกคนทราบกฎเกณฑ์การพิจารณาการให้
ค่าตอบแทน

23
24
25
26
27
28

29
30
31

การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลเพื่อได้รับสิ่ ง
ตอบแทน
การดําเนินการให้ส่ิ งตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอ
ตามผลงานของบุคลากร
การจัดสวัสดิการในรู ปแบบต่าง ๆ ให้กบั บุคลากรเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม
การดําเนินการในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างยุติธรรม
ด้ านการธํารงรักษา
การจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มบุคลากรที่มีความสามารถให้อยูท่ าํ งานกับ
องค์กรให้นานที่สุด
การส่ งเสริ มความสัมพันธ์การทํางานเป็ นทีมเพื่อความยึดมัน่
การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสร้างขวัญและกําลังใจให้กบั บุคลากร ให้
เข้มแข็ง
การจัดสิ่ งแวดล้อมที่คาํ นึงถึง ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร

ระดับสภาพ

ระดับปัญหา

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ข้ อ

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล

32

การ สร้าง ความ เชื่อมัน่ ให้บุคลากรรู ้สึกถึงความมัน่ คงในการ
ปฏิบตั ิงาน

33

การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและจิตของบุคลากร

34

ด้ านการให้ พ้นจากงาน
การกําหนดกฎระเบียบต่างๆ ไว้อย่างเหมาะสมและ ชัดเจนในการให้
บุคลากรพ้นจากงาน
การชี้แจงให้บุคลากรทุกคนทราบกฎระเบียบต่าง ๆในการให้
บุคลากรพ้นจากงาน
การ พิจารณาให้บุคลากรพ้นจากงานเป็ นไปตามขั้นตอนอย่าง
เคร่ งครัด
การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่กระทําความผิดได้อธิ บายข้อเท็จจริ ง

35
36
37
38
39
40

การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรที่เกษียณอายุที่มีสมรรถภาพอยูก่ ลับเข้ามา
ทํางานใหม่
การช่วยเหลือบุคลากรที่พน้ จากงานเนื่องจากเกษียณอายุ ประสบ
อุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
การให้บุคลากรพ้นจากงานอย่างยุติธรรม

ระดับสภาพ

ระดับปัญหา

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด(Open Ended) เพือ่ ให้ ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
ด้านการสรรหาบุคลากรอื่น ๆ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ด้านการพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ ระบุ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ด้านการประเมินผลงานอื่น ๆ ระบุ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ด้านการให้ค่าตอบแทนอื่น ๆ ระบุ
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
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ประวัตผิ ้วู จิ ยั
ชื่อ
พระศรายุธ นามสุ กล วุฒิแพทย์ ฉายา สุ เมโธ
วันเดือนปี เกิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2530
ภูมลิ าํ เนา บ้านสันติคีรี ตําบลแม่เปา อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน 317 วัดบางนํ้าชน ถ.เจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี

กรุ งเทพมหานคร 10600
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2546 มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดสันหนองบัววิทยา ตําบลเม็งราย
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2549 มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนวัดสันหนองบัววิทยา ตําบลเม็งราย
อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2554 พุทธศาสตร์ บณั ฑิต คณะครุ ศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )

