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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
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สภาพด้านการประเมินผลงาน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีกาํ หนดกฎเกณฑ์ในการ
ประเมินผลงานมีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
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 การวางแผนกําลังคนเพื่อให้การ
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
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ปั ญหาด้านการให้ค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การกําหนดสิ่ งตอบแทนเพื่อใช้เป็ น
แรงจูงใจทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินอย่างชัดเจนในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และ
การดําเนินการให้ส่ิ งตอบแทนตามเกณฑ์ที่กาํ หนดอย่างสมํ่าเสมอตามผลงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ด
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
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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
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
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สอดคล้องกับ พระมหาประยุธ ศรี แก้วกุล (2546) ได้ศึกษาเรื่ องการบริ หารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยมา
หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตบาฬีพุทธโฆส นครปฐม พบว่า การได้มาซึ่งบุคลากรของมาหามา
หาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตบาฬีพุทธโฆส นครปฐม อยูใ่ นระดับปานกลาง คือไม่ได้จดั ทํา
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 ยงตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
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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
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
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อุปสรรคในการบริ หารงานบุคคล ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์ในแต่ละปั ญหาและเสนอการนําผลการวิจยั ไปใช้ใน
การแก้ไขปั ญหาที่เหมาะสม ดังนี้
1) โรงเรี ยนควรพัฒนาระบบการวางแผน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การวางแผนการบริ หารงานบุคคล
เริ่ มตั้งแต่การสรรหาบุคลากร จนถึงการให้บุคลากรพ้นจากงาน
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
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ 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

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

ประชากร
ผู้บริหาร
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ครู
17
18
13
12
15
27
10
10
12
13
3
15
7
10
15
11
7
11
10

20
20
21
รวม

พระธาตุเวียงฮ่อปริ ยตั ิศึกษา
ดงชัยพิทยา
21 โรง
รวมทั้งหมด 282 รูป/คน

ภาคผนวก ค

หนังสื อขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล

1
1
21 รูป

7
18
261รูป/คน
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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

24
(พระศรายุธ วุฒิแพทย์)
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาการบริ หารการศึกษาและ
ผูน้ าํ ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

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
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ชื่อโรงเรี ยน……………………………………………………………………………………………

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

ระดับสภาพ

ระดับปัญหา

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

26
6

การดําเนินการสรรหาบุคลากรเป็ นไปอย่างถูกต้องและยุติธรรม

7

ด้ านการพัฒนาบุคลากร
การวางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน

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

17

ระดับสภาพ

ระดับปัญหา

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

27
20

ข้ อ

การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่ วมในการประเมินผลงาน

ระดับสภาพ

สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคล

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

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

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
เข้มแข็ง

ระดับปัญหา

บุคลากร ให้

28
31

ข้ อ

การจัดสิ่ งแวดล้อมที่คาํ นึงถึง ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร

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

29

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
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ด้านการธํารงรักษาอื่น ๆ ระบุ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ด้านการให้พน้ จากงานอื่น ๆ ระบุ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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