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1

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ประกอบดวย ผูบริหาร ครูประจำ ครูพิเศษ และบุคลากรอื่น ๆ จำนวน 221
รูป/ คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่ 0.98
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป เพื่อหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง
คำสำคัญ: การบริหารงานบุคลากร; โรงเรียนพระปริยัติธรรม;
Abstract
This research aimed to study process of personal administration of Pariyatidhamma
school in Loei province and The samples used in the study were 221 of personel of
Pariyatidhamma school in Loei province in the fiscal year 2012. The data were collected by 5
rating scale questionnaire with the reliability, and analyzed by using computer toolkit program.
Statistics used in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test,
and F-test.
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The results revealed that overall study process of personal administration of

Pariyatidhamma school in Loei province was at moderate level.
Keywords: Personal Administration; Pariyatidhamma School;

บทนำ
การศึกษาแบบใหมของรัฐในระบบโรงเรียนไดกลายเปนกลไกอันหนึ่งที่ทำหนาที่เลือกสรรและ
รับรองบุคคลเพื่อบรรจุเขาสูระดับชั้นของตำแหนงตาง ๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมือง นี่เปนกรอบกำหนด
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาไทยมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน ผลก็คือระบบการศึกษาของไทยสมัยใหม
ไดหลุดลอยออกไปจากพื้นฐานความเปนจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของไทยเรา (เสนห จามริก,
2539: 6 - 7) ละทิ้งเปาหมายเดิมคือการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากายและจิตของมนุษยมาเปนการจัดการศึกษา
เพื่อทรัพยากรมนุษย ถือวามนุษยเปนปจจัยสำคัญในการผลิตตองเพิ่มความรูอันเปนประโยชนเอื้ออำนวยใน
การแขงขันทางธุรกิจปลูกฝงคุณคาที่สอดคลองกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ละเลยไมไดฝกฝนใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะที่พึ่งประสงค สำคัญ 4 ประการ คือ การฟง (สุ) การคิด (จิ) การอภิปรายซักถาม (ปุ) และการเขียน
(ลิ) ถือวามีนอยมาก (อุทัย ดุลยเกษม, 2531: 99 - 100) เมื่อรัฐถือวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศ รัฐจึงถือเปนหนาที่ในการจัดการศึกษาใหกับประชากรของตนเอง ใชกลไก
การศึ ก ษาในโรงเรี ย นพระปริ ย ั ต ิ ธ รรมแผนกสามั ญ ศึ ก ษา เดิ ม สั ง กั ด กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ แตปจจุบันสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีเป น
โรงเรียนที่เป ดการเรียนการสอนพระภิกษุสงฆสามเณร เปดทำการเรียนการสอนวิชาสายสามัญและวิช า
พระปริยัติธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการประยุกตวิชาพระพุทธศาสนา
และวิชาสามัญเขาดวยกัน วิชาที่เปดสอนมี 9 หมวด คือ ธรรมวินัย บาลี ศาสนปฏิบัติ ภาษาไทย วิทยาศาสตร
คณิ ตศาสตร สังคมศึกษา ภาษาอัง กฤษ และสุขศึก ษาโดยใชหลักสูตรมัธ ยมศึกษาตอนตนและหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อพระภิกษุสงฆสามเณรเรียนจบแลวมีศักดิ์และสิทธิ์เทาเทียม
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึก ษาธิการทุกประการ และถ า
พระภิกษุสงฆสามเณรเหลานี้ลาสิกขาบทไปแลวก็สามารถเขาศึกษาตอในสถานศึกษาของรัฐไดหรือเขารับ
ราชการได สรางประโยชนความกาวหนาใหแกตนเองและสังคมสืบตอไป (ภิญโญ สาธร, 2546: 155)
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)
กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติ ในมาตรา 39 ไดกำหนดใหมีการกระจายอำนาจทาง
การศึกษาและการจัดการศึกษา ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งเปนขอบังคับให
ทุกสวนทางการศึกษาบริหาร และดำเนินการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ แตยังมีปญหาหลายอยางทีตอง
แกไขปรับปรุง โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรมที่จะตองดำเนินการ และพัฒนาบุคลากรเยาวชนไปสูปรัชญา
การศึกษาที่เนน ...ดี...เกง...มีสุข ซึ่งเปนความตองการสูงสุดของทุกคน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสายสามัญที่
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จะตองยึดหลักตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการระบุไว คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคลการ
บริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ดังนั้นสถานศึกษาทุกแหงรวมถึงโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาจึงเปนหนวยงานทางการศึกษาระดับปฏิบัติการที่สำคัญที่สุด ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนและการ
ใหบริการในรูปแบบตาง ๆ จำเปนตองใชบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหาร ครู อาจารย และ
เจาหนาที่อื่น ๆ เปนปจจัยสำคัญจนสามารถกลาวไดวา บุคลากรเปนหัวใจสำคัญของการบริหารองคการ
เพราะถือวาเปนทรัพยากรที่สำคัญที่สุด
สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จากการศึกษาของพระมหาเกียรติศักดิ์ ฉนฺทธมฺ
โม (ยันตรุดร) (2554: 62 - 66) พบวา ประสบปญหาหลายประการ เชน ผูบริหารระดับตาง ๆ ตั้งแตระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบล และวัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหายาก ที่ม ีอยูสวนใหญจะขาดความรู ความเขา ใจ
ในหลักการบริหารการศึกษา ไมมีการวางแผน ไมมีการวินิจฉัยสั่งการ การติดตามประเมินผลเปนตน ครูสอนไม
เพี ย งพอ และขาดความรู  และทั ก ษะในการสอน การผลิ ต สื ่ อ การใช ส ื ่ อ และการวั ด ผลประเมิ น ผล
การบริหารงานธุรการและการเงินไมมีระบบและเกิดความลาชา ไมมีการจัดเก็บขอมูล งบประมาณที่ไดรับไม
เพียงพอตอการดำเนินงาน และไมมีการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงวิธี การเรียนการสอนและการวัดผล เปนตน
จากปญหาดังกลาวขางตน ปญหาที่สำคัญเรงดวน นาจะเริ่มที่ปญหาดานการบริหารงานบุคคลเปนลำดับแรก
เพราะบุคลากรถือวาเปนทรัพยากรการบริหารที่มีความจำเปนและสำคัญยิ่ง คงเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา
ปญหาทั้งหลายเกิดจากคน เมื่อจะแกไขปญหาก็จะตองแกไขที่คน ถาทำอยางนี้ไดปญหาดานอื่น ๆ ของ
โรงเรียนก็จะไดรับการแกไขไปโดยปริยายดวย ดังที่ พระจิณณวัตร กิ่งแกว และ รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ
คชสิทธิ์ (2557: 162 – 170) กลาววา อยางไรก็ตาม ปญหาที่เดนชัดที่สุดคือการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมสายสามั ญ ที ่ จ ะต อ งยึด หลั ก ตามเกณฑ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารระบุ ไ ว คือ การบริ ห ารวิช าการ
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารทั่วไป ทั้ง 4 ประการนี้เปนงานที่เพิ่มขึ้นมาโดย
ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศน (vision) การปฏิบัติ (mission) ไปสูการบริหารบุคลากรที่มีมากขึ้นทั้งฝายบรรพชิต
และฝายคฤหัสถ
จากปญหาและเหตุผลดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา กระบวนการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสอน ทั้งนี้
เพื่อวิเคราะหและศึกษาความคิดเห็น เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลใน 5 ดาน คือ ดานการวางแผน
กำลังคน ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ดานการบำรุงรักษาบุคคล ดานการพัฒนาบุคคล และดาน
การประเมินผลการการปฏิบัติงาน เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคล ของ
โรงเรียนใหมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เลย
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใช
กรอบแนวคิด โดยกำหนดตัวแปรตนตัวแปรตามที่ใชศึกษาที่เปนปจจัยสวนบุคคลเปนตนวา ระดับการศึกษา
ตำแหนงหนาที่ และประสบการณ และตัวแปรตาม คือ แนวคิดดานการวางแผนกำลังคนการสรรหาและการ
คัดเลือกบุคคลการบำรุงรักษาบุคคลการพัฒนาบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรในโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตจังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูสอน
ตัวแปรอิสระ

ตำแหนงหนาที่
- ผูบริหาร
- ครูประจำ
- ครูพิเศษ
- เจาหนาที่อื่น ๆ
ระดับการศึกษา
- ต่ำกวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
ประสบการณ
- ไมเกิน 5 ป
- 5 ปขึ้นไป

ตัวแปรที่ศึกษา

กระบวนการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
พระปริยัติธรรม
1. การวางแผนกำลังคน
2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
3. การบำรุงรักษาบุคคล
4. การพัฒนาบุคคล
5. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
บุคลากร

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (survey research) โดยใชระเบียบวิธีวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทำการศึกษาจากประชากรทั้งหมด ไดแก บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ ศึกษา ในเขตจังหวัดเลย ซึ่งมีทั้งหมด 15 แหง ประกอบดวย ผูบริหารจำนวน 15 รูป
ครูประจำ 100 รูป/คน ครูพิเศษ 67 รูป/คน และ เจาหนาที่อื่น ๆ 39 รูป/คน รวม 221 รูป/คน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดนำมาบางสวนจากแบบสอบถามของผูวิจัยทานอื่น ๆ มาดัดแปลงเพื่อให
เหมาะสม แบบสอบถามมีเนื้อหาประกอบดวย
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาที่ และ
ประสบการณ เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึ กษา จังหวัดเลย ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) ของ
ลิเคอรท (Likert) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด แปลผลขอมูลตาม
เกณฑ ดังนี้
5 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับมาก
3 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับนอย
1 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรใน โรงเรียน
พระปริยัติ แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย เปนแบบสอบถามปลายเปด (open ended)
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนำขอมูลไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
ซึ่งมีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยใชคาความถี่ รอยละ
2. วิเคราะหขอมูลกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเลย โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใชเกณฑการแปลผลจากการ
วิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับมากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับนอย
1.00 – 1.50 หมายถึง กระบวนการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับนอยที่สุด
3. นำขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร ตอนที่ 2 มาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล ระดับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดเลย ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย โดยภาพรวม
S.D.
แปลผล
กระบวนการบริหารงานบุคลากร
𝑥𝑥̅
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
1. การวางแผนกำลังคน
3.46
0.60
ปานกลาง
2. การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
3.60
0.58
มาก
3. การบำรุงรักษาบุคคล
3.30
0.69
ปานกลาง
4. การพัฒนาบุคคล
3.72
0.53
มาก
5.การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
3.40
0.76
ปานกลาง
3.50
0.50
ปานกลาง
รวม
จากตารางที่ 1 พบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย
โดยรวม อยูในระดับปานกลาง (  = 3.50) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การ
พัฒนาบุคคล (  = 3.72) รองลงมาไดแก ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล (  = 3.60) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการบำรุงรักษาบุคคล (  = 3.30)
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับ กระบวนการบริ หารงานบุคลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ดานการวางแผนกำลังคน
ดานการวางแผนกำลังคน
S.D.
แปลผล

1. มีโครงสรางองคกรที่มีความชัดเจน
3.54
0.76
มาก
2. มีการวิเคราะหอัตรากำลังตามยุทธศาสตรขององคกร
3.58
0.78
มาก
3. มี ก ารวางแผนอั ต รากำลั ง บุ ค ลากรตามความตอ งการของ
3.74
0.79
มาก
องคกร
4. มีการวางแผนงบประมาณที่สอดคลองกับแผนอัตรากำลัง
2.62
0.73
ปานกลาง
5. มี ก ารวางกรอบนโยบายและระเบี ย บปฏิ บ ั ต ิ ใ นการใช
อัตรากำลังที่ชัดเจน
3.75
0.74
มาก
รวม
3.46
0.60
ปานกลาง
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จากตารางที่ 2 พบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย
ดานการวางแผนกำลังคน อยูในระดับปานกลาง (  = 3.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ มีการวางกรอบนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการใชอัตรากำลังที่ชัดเจน (  = 3.75) รองลงมา
ไดแก มีการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรตามความตองการขององคกร (  = 3.74)
ตารางที่ 3 แสดงคา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ดานการสรรหาและการคัดเลื อก
บุคคล
ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
S.D.
แปลผล
x�
1. การระบบการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหนง
3.68
0.70
มาก
2. การสรรหาดวยวิธีที่หลากหลายตามความสำคัญของตำแหนง
3.60
0.71
มาก
3. การสรรหาและคั ดเลื อ กบุ ค คลตรงตามความต อ งการและ
3.56
0.69
มาก
นโยบายขององคกร
4. รูปแบบวิธีการสรรหาบุคลากร ที่มีความโปรงใส
3.62
0.73
มาก
5. ประชาสัมพันธการสรรหาบุคลากรอยางกวางขวางและทั่วถึง
3.68
0.65
มาก
รวม
3.60
0.58
มาก
จากตารางที่ 3 พบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เลย ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล อยูในระดับมาก (  = 3.60) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การระบบการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหนง และมีประชาสัมพันธการสรร
หาบุคลากรอยางกวางขวางและทั่วถึง (  = 3.68) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การสรรหาและคัดเลือ ก
บุคคลตรงตามความตองการและนโยบายขององคกร (  = 3.56)
ตารางที่ 4 แสดงคา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี ่ยวกับกระบวนการบริ หารงานบุ คลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ดานการบำรุงรักษาบุคคล
ดานการบำรุงรักษาบุคคล
S.D.
แปลผล

3.47
0.82
ปานกลาง
1. ไดรับการยอบรับในสภาพทางสังคมในหนวยงานนั้น ๆ
2. ความพึงพอใจในการงาน หนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือรับผิดชอบ 3.46
0.76
ปานกลาง
3.46
0.81
ปานกลาง
3. มีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสม
3.46
0.80
ปานกลาง
4. มีความมั่นคงในหนาที่การงาน
2.61
0.79
ปานกลาง
5. มีขวัญกำลังใจมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
รวม
3.30
0.69
ปานกลาง
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จากตารางที่ 4 พบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เลย ดานการบำรุงรักษาบุคคล อยูในระดับปานกลาง (  = 3.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที ่มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ไดรับการยอบรับในสภาพทางสังคมในหนวยงานนั้น ๆ (  = 3.47) และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ มีขวัญกำลังใจมีทัศนคติที่ดีตอองคกร (  = 2.61)
ตารางที่ 5 แสดงคา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี ่ยวกับกระบวนการบริ หารงานบุ คลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ดานการพัฒนาบุคคล
ดานการพัฒนาบุคคล
S.D.
แปลผล
x�
1. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการขององคกร
3.72
0.57
มาก
2. มีการกระตุนหรือจูงใจใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการ
พัฒนาตนเอง
3.74
0.65
มาก
3. จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
3.64
0.66
มาก
4. สนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ
3.74
0.70
มาก
5. มีการมอบหมายงานใหม ๆ ใหเกิดการเรียนรู
3.75
0.68
มาก
รวม
3.72
0.53
มาก
จากตารางที่ 5 พบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เลย ดานการพัฒนาบุคคลอยูในระดับมาก (  = 3.72) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มีการมอบหมายงานใหม ๆ ใหเกิดการเรียนรู (  = 3.75) รองลงมาไดแก มีการกระตุนหรือจูงใจให
บุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาตอ (  = 3.74) สวนขอที่
มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ จัดสงบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (  = 3.64)
ตารางที่ 6 แสดงคา เฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี ่ยวกับกระบวนการบริ หารงานบุ คลากรใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากร
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
S.D.
แปลผล

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการบุคลากร
3.49
0.82
ปานกลาง
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสม่ำเสมอ
3.41
0.83
ปานกลาง
3. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสม
3.39
0.82
ปานกลาง
และทันสมัย
4. มีระบบการประเมินบุคลากรที่สอดคลองกับบริบทขององคกร
3.30
0.86
ปานกลาง
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ยุติธรรม
3.39
0.84
ปานกลาง
รวม
3.40
0.76
ปานกลาง
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จากตารางที่ 6 พบวา บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เลย ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรอยูในระดับปานกลาง (  = 3.40) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติการบุคลากร (  = 3.49)
รองลงมาไดแก มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสม่ำเสมอ (  = 3.41) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ำสุด คือ มีมีระบบการประเมินบุคลากรที่สอดคลองกับบริบทขององคกร (  = 3.30)

การอภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเลย มีขอคนพบที่นาสนใจ และขอนำเสนอประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังตอไปนี้
การศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธ รรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย
โดยรวม อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาบุคคล
รองลงมาไดแก ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการบำรุงรักษา
บุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องจาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยสวนใหญเปน โรงเรียน
ขนาดเล็ก ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ ทำใหผูบริหารไมสามารถจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไดเต็มที่
สอดคลองกับ สายวสันต จันทรตา (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พบวาบุคลากรสวนใหญตาม
กระบวนการพัฒนาบุคลากรทั้ง 5 ขั้นตอนอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ ปรีชา เกตุผดุง (2549: 56)
สภาพความตองการพัฒนาบุคลากรของครูโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอบางน้ำเปรี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเขาไดใหเหตุผลไววา การพัฒนาบุคลากร
จะตองเกี่ยวของกับงบประมาณ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไมคอยมีงบประมาณให
ขาราชการครูไปเขารวมพัฒนาบุคลากร ดังนั้นขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนไดไปเขารวมมักตอง
จายเงินสวนตัวสมทบดวย
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ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดเลย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากผลการวิจัย สามารถนำขอเสนอแนะทางนโยบายไดดังนี้
1. ดานการวางแผนกำลังคน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยควรจัดให
มีการวางแผนงบประมาณที่สอดคลองกับแผนอัตรากำลัง มีโครงสรางองคกรที่มีความชัดเจน และมีการ
วิเคราะหอัตรากำลังตามยุทธศาสตรขององคกร
2. ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย
ควรจัดให การสรรหาและคัดเลือกบุคคลตรงตามความตองการและนโยบายขององคกร การสรรหาดวยวิธีที่
หลากหลายตามความสำคัญของตำแหนง และรูปแบบวิธีการสรรหาบุคลากร ที่มีความโปรงใส
3. ดานการบำรุงรักษาบุคคล โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยควรจัดให มี
การสรางขวัญกำลังใจมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
4. ดานการพัฒนาบุคคลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยควรจัดให จัดสง
บุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานและมีแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของ
องคกร
5. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
เลยควรจัดให มีระบบการประเมินบุคลากรที่สอดคลองกับบริบทขององคกร มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมและทันสมัย และ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ยุติธรรม
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย
2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย

องคความรูที่ได
การศึกษาเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลยมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดเลย โดยรวม
อยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การพัฒนาบุคคล รองลงมา
ไดแก ดานการสรรหาและการคัดเลือกบุคคล สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ดานการบำรุงรักษาบุคคล
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