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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

    สถาบันการศึกษาของประเทศไทย มีรากฐานเริ่มแรกมาจากการเรียนการสอนหนังสือ
ภายในวัดโดยมีพระภิกษุสงฆในทางพระพุทธศาสนาทําหนาที่เปนผูอบรมสั่งสอนคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจามาอยางยาวนาน  บรรพบุรุษของไทยนิยมให
กุลบุตรของตนไดศึกษาเลาเรียนก็จะตองถวายตัวกุลบุตรของตนไวคอยรับใชพระภิกษุสงฆหรือบาง
ทานนิยมบวชกุลบุตรเปนพระภิกษุเพื่อศึกษาเลาเรียนหลักพุทธธรรมของพระพุทธศาสนา ดังนั้น 
วัดจึงเปนจุดกําเนิดของการศึกษาในเบื้องตน ตอมาไดมีการตั้งโรงเรียนในเขตพื้นที่ของวัดจากการ
ใหพระภิกษุสงฆมีบทบาททําหนาที่เปนครูสอนตามโรงเรียนตางๆ   ที่ตั้งอยูในวัดจึงมีชื่อโรงเรียน
ตามชื่อวัดตางๆ จนสืบทอดกันมาจนกระทั่งในปจจุบัน เมื่อนโยบายแหงรัฐตองการปฏิรูปการศึกษา
ของชาติตองการใหบุคคลในชาติมีความรูคูคุณธรรมจึงตองใชศาสนาที่ทางราชการรับรองมีสวนใน
การกําหนดหลักสูตร  การเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษาพระสงฆก็เปน
สวนหนึ่งของสังคม  เมื่อการปฏิรูปทั้งระบบบริหารราชการแผนดินและปฏิรูปการศึกษา  พระสงฆ
ก็ตองปฏิรูปบทบาทใหมเพื่อปรับตัวเองใหทันกับเหตุการณ ทางราชการไดใหความสําคัญดาน
การศึกษาของสงฆ  ไมไดทอดทิ้งใหพระสงฆจัดการการศึกษาเอง ราชการตองเขามาชวยพระสงฆ
เหมือนกับสมัยรัชกาลที่  ๕  ที่พระองคทรงทําใหเปนตัวอยางมาแลว คือ เสด็จไปหาพระสงฆดวย
พระองคเอง   ขอรองใหพระสงฆชวยเหลือเร่ืองการศึกษา ก็จะทําใหเกิดการรวมมือรวมใจ  เพราะ
ปจจุบันนี้ การศึกษาของไทยเปนยุคปฏิรูปการศึกษาตองใหความรูคูคุณธรรม  หลังจากที่เราเดินทาง
ไมถูกมานาน  โดยเราแยกความรูออกจากคุณธรรมจนเกิดวิกฤติทางศีลธรรม  เมื่อเปนดังนี้พระสงฆ
สามารถที่จะมีบทบาทสนับสนุนสงเสริมการศึกษาไทยไดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม   เพราะการ
สอน การแนะนํา การทําใหเปนตัวอยาง เปนเรื่องของพระสงฆทั้งนั้น  เปนเรื่องของวัดดังสุภาษิต
ที่วา การสอนใหจํา ทําใหดู อยูใหเปนและเข็นใหรอด  ควรเปนเรื่องของสงฆเพราะฉะน้ัน เปาหมาย
หลักของพระพุทธศาสนาที่แทจริง คือ การเผยแผพระพุทธศาสนาเพื่อใหคนมีความสมบูรณทั้ง
พฤติกรรมและจิตใจ โรงเรียนพระปริยัติธรรมมีวัตถุประสงคที่จะจัดการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของ
การศึกษาคณะสงฆ (สมศักดิ์  บุญปู , 2547, หนา 353–356 ) 
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    การศึกษาพระปริยัติธรรม   เปนกระบวนการสําคัญในการสรางรากฐานอันมั่นคงตอการ
สืบทอดพระพุทธศาสนา   เพราะการที่พระภิกษุสามเณรไดศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะ
เปนที่ยอมรับวา  เปนผูทรงภูมิธรรมและเปนผูนําทางปญญาของประชาชนอยางแทจริง   ดังนั้น การ
จัดการศึกษาใหแกพระภิกษุสามเณรของไทยจึงมีมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจบุัน โดยมีวัตถุประสงคให
ผูบวชเรียนไดฝกกายวาจาใหเรียบรอยอบรมจิตใจใหเปนสมาธิและอบรมปญญาใหรูแจงตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและจัดใหมีการศึกษาบาลี   เพื่อเปนความรูในการคนควาและการ
ดําเนินงานการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ไดพัฒนามาเปนลําดับ  ปจจุบันการ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  มีสวนในการตอบสนองนโยบายของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของปวงชนใหทั่วถึงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหทัดเทียมกัน ตาม
แนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ   ที่ผานมามีปญหาเกี่ยวกับการบริหาร อาทิ ยังไมมีรูปแบบ
การจัดการศึกษาที่ชัดเจนที่เปนไปตามระบบโรงเรียนที่ดี   สวนใหญจัดตามอัตภาพขาดความพรอม
ในดานตางๆ เชน  บุคลากร อาคาร สถานที่ อุปกรณ  การเรียนการสอนและอื่นๆ  กรมการศาสนา    
จึงเห็นความจําเปนที่ตองทําการศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษาใหสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐและคณะสงฆ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2537, หนา 4 ) 

  ปจจุบัน  การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  มีปญหาหลาย
ประการ กลาวคือ ดานบุคลากร  พบวา  ครูและบุคลากรไดรับคาตอบแทนต่ํากวาวุฒกิารศึกษา ไมมี
สถานภาพที่ชดัเจน ไมมีความมั่นคงในวิชาชีพ ไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสถานภาพเปนเพียง
ลูกจางของวัด ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่  ไมมีการพิจารณาความดีความชอบ  เพื่อเล่ือนขั้น
เงินเดือนประจําป ไมมีการสอบบรรจุแขงขันเหมือนขาราชการครูและมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร
เขา–ออก บอยทําใหการทํางานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควรปญหาดังกลาวขางตนนับวา เปน
อุปสรรคที่ผูเกี่ยวของทุกฝายจะตองหาทางแกไข  เพื่อใหการบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (เอกสารสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุม, 2549, 
หนา 1 ) 

  จากสภาพดังกลาว  การบริหารงานโรงเรียนนั้น ประกอบดวยงานบริหาร 5  ดาน(นพพงษ 
บุญจิตราดุลย, 2548, หนา 21) คือ  ดานการบริหารงานวิชาการ   ดานการบริหารงานบุคคล  ดานการ
บริหารงานสัมพันธกับชุมชน  ดานการบริหารงานธุรการการเงิน อาคารสถานที่และดานการ
บริหารงานกิจการนักเรียน  ซ่ึงมีความสําคัญทุกดานจะขาดดานใดดานหนึ่งเสียไมได  แตการที่จะ
บริหารโรงเรียนนั้นตองยอมรับวา การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญที่สามารถเอื้ออํานวยให
องคการบรรลุเปาหมาย คือ ความเจริญเติบโตขององคการนั่นเอง   ทั้งนี้เพราะงานดานการ
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บริหารงานบุคคลเปนงานที่มุงเลือกสรรคนดีมีความรูความสามารถเขามาทํางานและเมื่อคนเหลานี้
เขามาอยูในองคการแลวงานของการบริหารงานบุคคลก็ยังไมไดส้ินสุดเพียงเทานี้ แตยังดําเนินการ
ตอเนื่องอยางเปนระบบดวยการประสานงานกับฝายหรือแผนกตางๆ ในองคการ   ทําการฝกอบรม
พัฒนาปรับปรุงใหพนักงานในองคการมีความรู  ความสามารถ ทันตอสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป 
เชน ปจจุบันระบบคอมพิวเตอรและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีอ่ืนๆ ไดเขามาเกี่ยวของใน
งานสํานักงานองคการใชเครื่องจักรตางๆ  แทนแรงงานคน  งานการบริหารงานบุคคลจึงยังคงมี
ความสําคัญที่ตองแสวงหาวิธีการอบรมพนักงานในองคการใหมีความรูความสามารถในบทบาท
ใหมของตน  นอกจากนี้ การบริหารงานบุคคลยังตองคํานึงถึงสภาพทางรางกายและจิตใจของ
ผูปฏิบัติงาน ดวยการคํานึงถึงความปลอดภัยความเหนื่อยลา  มีการพิจารณาเรื่องเงินทดแทนตางๆ 
ทั้งขณะที่กําลังปฏิบัติงานและเมื่อพนจากการทํางานไปแลว ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนการเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจแกผูปฏิบัติงานเปนอยางมาก  อันเปนการเพิ่มพูนความจงรักภักดีตอหนวยงาน  ซ่ึงจะ
สงผลใหปญหาการบริหารงานดานตางๆ  ในโรงเรียนลดลงและงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

   ดังนั้น   เมื่อพิจารณาความสําคัญของการบริหารงานบุคคลแลว  จึงเปนส่ิงที่สําคัญและมี
ประโยชนตอโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษาอยางมาก  ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  วา  การ
ปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของผูบริหารวา  มีปญหาอยางไรบาง  เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยคร้ังนี้
ไปเปนขอมูลในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนา  ใหการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12   มีมาตรฐานที่ตรงกับความตองการของผูบริหาร
และครูเพื่อใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข   ทําใหบุคลากรที่มีอยูภายในโรงเรียน
ไดพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น 

 

1.2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม     
แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12  จํานวน  6  ดาน  คือ การสรรหาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร         
การจายคาตอบแทน   การรวมพลัง   การธํารงรักษาและการใหพนจากงาน  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครู 

1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12 จํานวน 6  ดาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู  จําแนก
ตามตําแหนงและประสบการณการทํางาน 
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1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 เพื่อทราบปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม       
แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12 

1.3.2 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาและวางแผนการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12 และโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา ใน
กลุมอื่นๆ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1  การวิจัยคร้ังนี้   ผูวิจัยมุงศึกษาปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12   ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูโดยยึดแนว 
ความคิดการบริหารงานบุคคลของ Flippo  (1984, p. 109 – 497 )  จํานวน  6  ดาน  คือ 

1)  การสรรหาบุคลากร (Recruitment) 
2)  การพัฒนาบุคลากร (Development) 
3)  การจายคาตอบแทน (Compensation) 
4)  การรวมพลัง (Integration) 
5)  การธํารงรักษา (Maintenance) 
6)  การใหพนจากงาน (Seperation) 

ในปการศึกษา พ.ศ. 2549 
1.4.2 ประชากร 

ประชากร : ไดแก   ผูบริหาร   ครูผูปฏิบัติงานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนก
สามัญศึกษา  กลุมที่ 12   จํานวน  11  โรงเรียน รวม  128  รูป/คน  จําแนกเปน  ผูบริหาร  11 รูป   
ครู 117  รูป/คน ในการวิจัยคร้ังนี้ จะใชประชากรทั้งหมด  128  รูป/คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรตน  ไดแก 

1)   ตําแหนง  จําแนกเปน 
-  ผูบริหาร 
-  ครู 

2)   ประสบการณทํางาน  จําแนกเปน 
-  ต่ํากวา  10  ป 
-  ตั้งแต  10   ปขึ้นไป 

ตัวแปรตาม ไดแก  ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม    
แผนกสามัญศึกษา   กลุมที่ 12   จํานวน 6  ดาน  คือ 

1)  การสรรหาบุคลากร 
2)  การพัฒนาบุคลากร 
3)  การจายคาตอบแทน 
4)  การรวมพลัง 
5)  การธํารงรักษา 
6)  การใหพนจากงาน 

 

1.5  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดยึดหลักแนวความคิดการบริหารงานบุคคลของ Flippo (1984 , 
pp. 109 – 497 )  จํานวน  6  ดาน  คือ 

1)  การสรรหาบุคลากร 
2)  การพัฒนาบุคลากร 
3)  การจายคาตอบแทน 
4)  การรวมพลัง 
5)  การธํารงรักษา 
6)  การใหพนจากงาน 
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ดังแผนผังตอไปนี้ 
 

ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  กรอบแนวความคดิในการวิจยั 
 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย 
 
1.6.1  ผูบริหาร  และครู  มีความคิดเห็นเกีย่วกับปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่  12  จํานวน  6  ดาน แตกตางกัน 
1.6.2  ผูบริหารและครู ที่มีประสบการณการทํางานตางกนั มีความคิดเห็นเกีย่วกับการ

บริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามญัศึกษา  กลุมที่ 12  จํานวน  
6  ดาน แตกตางกัน 

 

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

  เพื่อใหความหมายของคําหรือขอความที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนที่เขาใจตรงกัน จึง
กําหนดความหมายของคําทีใ่ช  ดังนี ้

1. ตําแหนง  จําแนกเปน 
1.1 ผูบริหาร   
1.2 ครู 

2. ประสบการณการทํางาน  
จําแนกเปน 
2.1 ต่ํากวา  10  ป 
2.2 ตั้งแต  10  ปขึ้นไป 

ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 
12  จํานวน  6  ดาน คือ 

1. การสรรหาบุคลากร  
2. การพัฒนาบุคลากร  
3. การจายคาตอบแทน  
4. การรวมพลัง  
5. การธํารงรักษา  
6. การใหพนจากงาน 
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  1.7.1  ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในโรงเรียนพระปรยิตัิธรรม หมายถึง    
อุปสรรคการดําเนินการเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทําใหเกดิ
การปฏิบัติงานและการควบคมุการทํางานของบุคลากร จํานวน 6 ดาน 

1)  การสรรหาบุคลากร หมายถึง การดําเนนิกิจกรรมในรปูแบบตางๆ เพื่อจูงใจ
ผูสมัครที่มีความรูความสามารถ มีทัศนคติที่ดี  มีคุณสมบัติเหมาะสมกบัตําแหนงงาน  เพื่อที่จะ
คัดเลือกและทาํสัมภาษณตลอดถึงการทดสอบเพื่อใหไดบคุลากรที่ดีที่สุดเขามาทํางานในโรงเรียน 

2)  การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนนิการเพิ่มความรู  ความสามารถและ
ประสบการณที่มีอยูในรูปแบบตางๆ เพื่อจะชวยใหบุคลากรแตละคนมทีักษะความรู ความสามารถ
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยใหมีการฝกอบรมเฉพาะงานหรือจดั
ใหมีการศกึษาตอเพื่อเพิ่มความรูในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในโรงเรียน 

3)  การจายคาตอบแทน  หมายถึง รางวัลตอบแทนที่เปนเงินที่หนวยงานจายใหกับ
บุคลากรของตนสําหรับงานที่บุคลากรเหลานั้นไดทําให  ซ่ึงคาจางตองขึ้นอยูกับระดบั  คาครองชีพ 
วุฒิการศึกษา งานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสวสัดิการตางๆ  คาตอบแทนตองเหมาะสมกบังานและเปน
ธรรมตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

4)  การรวมพลัง หมายถึง การระดมความรู  ความสามารถของบุคลากรใน
โรงเรียนใหสามารถทํางานรวมกันเปนทีม  มีความสามัคคี  มบีรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

5)  การธํารงรักษา หมายถึง การธํารงไวซ่ึงบุคลากรที่มีอยูใหอยูในโรงเรียนนาน
ที่สุด บุคลากรมีความเต็มใจตองานปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพไดรับประโยชนจากบคุลากรเต็ม
ศักยภาพ 

6)  การใหพนจากงาน หมายถึง การใหบุคลากรออกไปอยางถาวรจากการจาย
เงินเดือนอนัเนื่องมาจากบุคลากรไมมีประสิทธิภาพในการทํางาน ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามที่
โรงเรียนกําหนด การประพฤติไมเหมาะสมทําผิดวินยัอยางรายแรง  ตลอดถึงไมสามารถปฏิบัติงาน
ตามปกติไดเนือ่งจากอายุมาก สุขภาพไมอํานวยในการทํางาน 
    1.7.2  ตําแหนง  หมายถึง  ตําแหนง  ยศ  ฐานะที่ปฏิบัติ  สถานภาพของอาชีพของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่ 12   จําแนก
ออกเปน 2  ประเภท  คือ 
    1)  ผูบริหาร หมายถึง บุคลากรที่ไดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหรือรักษาการใน
ตาํแหนงครูใหญ  อาจารยใหญ ผูอํานวยการในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามญัศึกษา  
กลุมที่ 12   
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2)  ครู หมายถงึ บุคลากรวิชาชีพผูทําหนาทีห่ลักทางดานการเรียนการสอนและ
ผูชวยผูบริหารในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุมที่  12   

   1.7.3 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12 หมายถึง โรงเรียนที่วัดจัดตั้ง
ขึ้นในวัดหรือที่ธรณีสงฆหรือที่ดินของมูลนิธิทางพระพทุธศาสนา เพื่อใหการศึกษาแกพระภกิษุ
สามเณรตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตภาคตะวันออก มโีรงเรียนตั้งอยูในเขต   5  
จังหวดั  ไดแก  ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา  นครนายก  ปราจีนบุรี  ระยอง  จํานวน  11  แหง  คือ 

1)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม 
2)  โรงเรียนวดัจุกเฌอ 
3)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอุดมธาน ี
4)  โรงเรียนผาสุกวิทยา 
5)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดทุงเหียง 
6)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเนนิบุญญาราม 
7)  โรงเรียนมงคลวิทยา 
8)  โรงเรียนอาํนวยวิทยา 
9)  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสุวรรณรังสรรค 
10) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแจง 
11)  โรงเรียนพุทธศาสตรศึกษา 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


