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ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
The System Factors for Support Personnel Administration in
Member School of Sisaket Provincial Administrative Organization
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาปจั จัยเชิงระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยแบ่งขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน
คือ การศึกษาและวิเคราะห์ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการวิจยั ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงเรียน หัวหน้างานบุคคล และครูผสู้ อน จานวน 276 คน ได้มา
โดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสัมภาษณ์กง่ึ มีโครงสร้าง ได้คา่ ความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.94
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
ปจั จัยเชิงระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.51) และเมือ่ พิจารณาปจั จัยในแต่ละ
ด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านปจั จัยนาเข้าอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.52) รองลงมา
คือ ด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.63) และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 3.47) เมือ่ พิจารณาด้านปจั จัยนาเข้าพบว่า มีปจั จัยย่อยจานวน 4 ข้อ อยูใ่ นระดับ
มาก คือ การกาหนดนโยบายงานบุคคลสูก่ ารจัดการศึกษา ลักษณะขององค์การและ
สภาพแวดล้อม ลักษณะของครู-บุคลากรทางการศึกษา ลักษณะของผูบ้ ริหาร ด้านกระบวนการ
มีปจั จัยย่อยจานวน 2 ข้อ อยูใ่ นระดับมาก คือ การดาเนินการตามแผนและการประเมินผล ยังมีอกี
2 ข้อ อยูใ่ นระดับ ปานกลาง คือ การวิเคราะห์และการวงแผน ด้านผลผลิต มีปจั จัยย่อยจานวน
2 ข้อ อยูใ่ นระดับมาก คือ บุคลากรมีประสิทธิภาพและโรงเรียนมีคุณภาพ เมือ่ พิจารณาตาม
ตาแหน่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบพบว่า
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ส่วนมากผูบ้ ริหารและหัวหน้างานบุคคลมีความคิดเห็นต่อปจั จัยเชิงระบบอยูใ่ นระดับมาก ส่วน
ครูผสู้ อนอยูใ่ นระดับปานกลาง

ABSTRACT
This research aimed at studying system factor of personnel administration in
member school of Sisaket Provincial Administrative Organization. The research has
divided into 3 phases. First is study and analyzing phase. Second is result collecting
phase. Third is result analyzing phase. The sample in this research is 276 individuals
including school directors, personnel division staff leaders and teachers by stratified
random sampling. The tools used in the research are close-ended five – point rating
scale questionaire and semi - structured interview and reliability is 0.94. The statistics
used in analyzing are frequency, percent, mean and standard deviation
The result is as followed : The System Factors for Personnel Administration in
Member School of Sisaket Provincial Administrative Organization has founded that the
system factors for personnel administration in member school of Sisaket provincial
administrative organization is in high criteria (X = 3.75). The consideration in each factor
from high to low has found that the induct factor is in high criteria (X = 3.52) and the
product factor is in high criteria (X = 3.63) and the lowest is the process factor, which in
medium criteria. (X = 3.47). When look upon each factors the researcher found that the
highest induct factors are Making Personnel Administration Policy for Teaching
Preparation, Organization and Environment Characteristic, Teachers and Staffs
Characteristic and Director Characteristic. The process factors which have high result are
performance and evaluation and the medium result are planning and analyzing.
Production factor that has high result are personnel efficiency and school quality. When
look at role position the researcher found that directors and staff leaders have the opinion
about system factors in high criteria and teachers has the opinion about system factors in
medium criteria.
Keywords : The System Factors , Personnel Administration , School of Sisaket
Provincial Administrative Organization, Best Practices

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

บทนา
การบริหารงานบุคคลมิใช่เพียง
การเลือกและแต่งตัง้ คนเข้ามาทางาน
เท่านัน้
แต่เป็ นการดาเนินกิจกรรมการ
บริหารคนตัง้ แต่เริม่ ต้นนับตัง้ แต่ก่อนบุคคล
นัน้ จะเข้าสูอ่ งค์การจนกระทั ่งพ้นจาก
องค์การไปเพือ่ ให้สอดคล้องกับการบริหาร
องค์กรโดยรวมหลักและระบบบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษในปจั จุบนั ทีส่ าคัญ
คือ หลักความสามารถ หลักความ
เสมอภาค หลักความมั ่นคงในตาแหน่ง
หน้าที่ และหลักความเป็นกลาง
ทางการเมือง ส่วนระบบการบริหารงาน
บุคคลประกอบด้วย ปจั จัยนาเข้า
กระบวนการ และผลผลิต (สมศักดิ ์
คงเทีย่ ง.2548) ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพิม่ เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดไว้
ในมาตรา 6 ว่า การศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่
พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้
ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรูค้ ุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
อีกทัง้ ในมาตรา 9(2) มาตรา 39 มาตรา 41
ยังกาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อานาจการบริหารการจัดการทัง้ ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารงานทัวไป
่ ไปยังสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาในเขต
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พืน้ ทีก่ ารศึกษาโดยตรง อีกทัง้ บุคลากรใน
สถานศึกษาเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการ
บริหารจัดการทุกระดับ ทาให้องค์กรสู่
ความสาเร็จ เจริญก้าวหน้าและบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนัน้ ผูบ้ ริหารต้องมี
ความสามารถใน 3 ด้าน ทีเ่ รียกว่า “THC”
คือ เก่งงาน (Technical Skills) เก่งคน
(Skills) เก่งคิด (Conceptual Skills) ซึง่
การเก่งคน เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ดุ เพราะการ
บริหาร คือการทางานให้สาเร็จโดยอาศัย
มือผูอ้ ่นื ผูบ้ ริหารทีด่ จี ะต้องมีความสามารถ
สูง ในการรวบรวมคนมาช่วยตนทางาน
เพราะถึงผูบ้ ริหารจะไม่มคี วามสามารถใน
การทางานหรือคิดวางแผนแก้ปญั หานัน้
ด้วยตนเอง แต่ถา้ ผูบ้ ริหารเก่งคนก็จะ
สามารถหาคนทีเ่ ก่งงานและเก่งคิดมาช่วย
คิดช่วยทาให้งานนัน้ สาเร็จได้ (บูรชัย
ศิรมิ หาสาคร.2547)
การบริหารงานบุคคลถือเป็ น
หัวใจของการบริหาร เพราะไม่วา่ จะเป็ น
การบริหารหน่วยงานประเภทใด ถ้าการ
บริหารบุคคลบกพร่อง หน่วยงานนัน้ ๆจะ
เจริญก้าวหน้าได้โดยยาก เพราะงานทุก
ชนิดจะได้ผลดีหรือผลเสียก็อยูท่ บ่ี ุคคลที่
รับงานไปทา ถ้าบุคคลทีร่ บั งานไปขาด
ขวัญกาลังใจหย่อนสมรรถภาพ งานมักจะ
บกพร่องหรือขาดประสิทธิภาพ ดังนัน้ นัก
บริหารทีด่ จี ะต้องบริหารงานบุคคลให้
ได้ผลดีและได้รบั ความสาเร็จในการทาให้
บุคลากรทุกฝา่ ยร่วมมือกันทางานเพือ่ ให้
บรรลุไปสูเ่ ป้าหมายของหน่วยงานอย่างมี
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ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาจึงเป็ นภารกิจสาคัญทีส่ ง่ เสริม
ให้บุคลากรภายในสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษาได้อย่างคล่องตัวมีอสิ ระ
ภายใต้กฎหมาย มีระเบียบเป็ นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนา
มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกาลังใจ
ได้รบั การยกย่อง เชิดชูเกียรติ มีความ
มันคงและก้
่
าวหน้าในวิชาชีพ ซึง่ จะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ (สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. 2547)
แต่การปฏิบตั งิ านของบุคลากร
ในโรงเรียนเมือ่ ปฏิบตั งิ านไประยะหนึ่ง
มักจะหย่อนสมรรถภาพ เบื่อหน่าย
อันเป็ นเหตุให้ทางานไม่เต็มที่ ใน
ระดับโรงเรียน พบว่า ผูบ้ ริหารโรงเรียน
มีปญั หาการบริหารงานด้านบุคลากร
ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบตั งิ าน
ด้านการพัฒนาและธารงรักษาบุคลากร
ด้านการรักษาระเบียบวินยั และด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
และผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีปญั หา
ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบตั งิ าน
มากกว่าผูบ้ ริหารโรงเรียนขนาดใหญ่
และพบอีกว่าปญั หาของระบบบริหารงาน
บุคคล ด้านการวางแผนกาลังคน การสรร
หาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากร
เงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการ
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพัฒนา
บุคลากร และการเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ งานบุคคลยังไม่เป็ นระบบและไม่
มีขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจน (นพรัตน์ โพธิ ์ศรีทอง.
2549) จากรายงานวิจยั พบว่าสภาพการ
บริหารงานบุคลากรของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาว่ายังไม่มปี ระสิทธิภาพ
เท่าทีค่ วร สาเหตุมาจากตัวผูบ้ ริหารเอง
ได้แก่ ผูบ้ ริหารไม่ได้รบั การฝึกอบรม
ทางด้านการบริหารอย่างเพียงพอ
ไม่ให้ความสาคัญด้านการวางแผน
การปฏิบตั งิ านตามแผนและโครงการ
ค่อนข้างน้อย ขาดการควบคุม กากับ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
รวมทัง้ บุคลากรทีไ่ ด้จากการสรรหาไม่
ตรงตามความต้องการ ของสถานศึกษา
ด้านการพัฒนาบุคลากรมีปญั หา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
มีไม่เพียงพอ ด้านการธารงรักษา
บุคลากรมีปญั หาสวัสดิการต่างๆ ไม่มี
ความเหมาะสมและด้านการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของบุคลากรมีปญั หา
เกีย่ วกับการใช้หลักเกณฑ์ในการประเมิน
(ปรียาภรณ์ บุญรักษา. 2548)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ทาให้
ผูว้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปจั จัยเชิง
ระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั
ครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อผูว้ จิ ยั เอง
ต่อผูบ้ ริหารโรงเรียนและหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ในการวางแผน พัฒนาและ
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ปรับปรุงการประยุกต์ใช้การบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี
มีความรูแ้ ละสามารถดารงชีวติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป อีกทัง้
สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลสาหรับ
พิจารณาปรับปรุงการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพือ่ ศึกษาปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ

วิธีดาเนินการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการในลักษณะ
ของการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) มีขนั ้ ตอนการวิจยั 3
ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางแผนและ
วิเคราะห์
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
งานวิจยั หลักการบริหารงานบุคคล โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั หลักการ
กระบวนการบริหารงานบุคคล และ
เป้าหมายการจัดการศึกษา เพือ่ นามา
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั
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และกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสาร
งานวิจยั และหลักการบริหารงานบุคคล
และกาหนดแนวคิดในการวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 การเก็บรวบรวม
ข้อมูล
สารวจสภาพปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ รวมทัง้ สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
โรงเรียนทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best
Practices) เกีย่ วกับหลักการบริหารงาน
บุคคล วิธกี ารหรือแนวคิดในการบริหาร
ทีส่ ง่ ผลให้การดาเนินงานของโรงเรียน
ประสบความสาเร็จในการบริหารงาน
บุคคลโรงเรียน 4 ด้าน
ขัน้ ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เป็ นการวิเคราะห์ปจั จัยเชิง
ระบบและการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจยั ได้แก่
ผูบ้ ริหารโรงเรียน หัวหน้างานบุคคล และ
ครูผสู้ อนในโรงเรียนโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 39 โรงเรียน แยกได้ดงั นี้
ผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 77 คน
หัวหน้างานบุคคล จานวน 39 คน และ
ครูผสู้ อน จานวน 862 คน ทีป่ ฏิบตั ิ
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หน้าทีใ่ นปีการศึกษา 2556 รวมทัง้ สิน้
978 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย
2.1. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานบุคคล และครูผสู้ อน
ในโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครซีและ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้
การสุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
Random Sampling) ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารโรงเรียน จานวน 22 คน
หัวหน้างานบุคคล จานวน 11 คน และ
ครูผสู้ อน 243 คน รวมทัง้ สิน้ 276 คน
2.2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน หัวหน้างานบุคคล และครูผสู้ อน
โรงเรียนทีม่ กี ารปฏิบตั ดิ ี (Best
Practices) ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 6 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1. เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับ
ปจั จัยเชิงระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มี 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม
ข้อมูลทัวไป
่ สถานภาพของผูต้ อบ
แบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check-list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถาม
เกีย่ วกับปจั จัยเชิงระบบทีส่ ง่ เสริมการ
บริหารงานบุคคล ในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ใช้เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามวิธขี อง
ลิเคิรท์ (Likert) คือ
5 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า
ปจั จัยอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า
ปจั จัยอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า
ปจั จัยอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า
ปจั จัยอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง ผูต้ อบเห็นว่า
ปจั จัยอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถาม
คาถามปลายเปิดเกีย่ วกับปญั หาการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ให้
ผูต้ อบเขียนคาตอบลงในคาถามแต่ละข้อ
2. แบบสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
หัวหน้างานบุคคล และครู โรงเรียนทีม่ ี
การปฏิบตั ดิ ี (Best Practices) เป็ นแบบ
กึง่ มีโครงสร้างปลายเปิด ใช้คาถาม
เกีย่ วกับหลักการบริหาร งานบุคคล
วิธกี ารบริหารหรือเทคนิคการบริหารงาน
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ในโรงเรียนทีส่ ง่ ผลต่อความสาเร็จของการ
บริหารงานบุคคล โรงเรียนทัง้ 3 ด้าน คือ
1) ด้านปจั จัยนาเข้า
2) ด้านกระบวนการ
3) ด้านผลผลิต
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลเชิ งปริ มาณ
มีการจัดกระทากับข้อมูล
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทีส่ ง่ กลับมาและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่
ข้อมูลทีม่ ลี กั ษณะแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) วิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ
และข้อมูลมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ซึง่ มีเกณฑ์แปล
ความหมายค่าเฉลีย่ ดังนี้ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545)
4.51 – 5.00 = มีปจั จัยอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50 = มีปจั จัยอยูใ่ น
ระดับมาก
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2.51 – 3.50 = มีปจั จัยอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
1.51 – 2.50 = มีปจั จัยอยูใ่ น
ระดับน้อย
1.00 – 1.50 = มีปจั จัยอยูใ่ น
ระดับน้อยทีส่ ดุ
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ
มีการจัดกระทากับข้อมูล
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทีส่ ง่ กลับมา แล้วนาข้อมูลที่
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิดวิเคราะห์โดย
การสังเคราะห์ขอ้ ความโดยการสร้าง
ข้อสรุปจากเนื้อหาของแบบประเมิน
(Content Analysis)

ผลการวิจยั
การวิจยั ปจั จัยเชิงระบบที่
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สารวจสภาพปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวม
รายการ
1. ปัจจัยนาเข้า (In put)
1. การกาหนดนโยบายงานบุคคลสู่
การจัดการศึกษา
2. ลักษณะขององค์การและ
สภาพแวดล้อม
3. ลักษณะของครู-บุคลากรทางการ
ศึกษา
4. ลักษณะของผูบ้ ริหาร
2. ปัจจัยด้านกระบวนการ (Process)
1. การวิเคราะห์
2. การวางแผน
3. การดาเนินการตามแผน
4. การประเมินผล
3 ปัจจัยด้านผลผลิ ต (Out put)
1. บุคลากรมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีคุณภาพ
รวม
จากตาราง
1 พบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามเห็นว่า ปจั จัยเชิงระบบที่
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =
3.51) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
ด้านทีส่ งู สุด คือ ด้านปจั จัยนาเข้าอยูใ่ น

S.D.

ระดับ

3.85

0.67

มาก

3.86
3.98
3.78

0.74
0.75
0.88

มาก
มาก
มาก

3.39
3.39
3.54
3.56

0.81
0.82
0.68
0.78

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

3. 63
3. 63
3.51

0.63
0.87
0.76

มาก
มาก
มาก

ระดับมาก ( = 3.52) ส่วนด้านทีน่ ้อย
ทีส่ ดุ คือ ด้านกระบวนการอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( = 3.47) และเมือ่ พิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ลักษณะของครูบุคลากรทางการศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.71) และต่าทีส่ ดุ คือ การวิเคราะห์
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และการวางแผนอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
( = 3.39), ( = 3.39)
ผลการวิเคราะห์ปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ เกีย่ วกับปญั หาต่างๆ พบว่า
การนานโยบายสูก่ ารจัดการศึกษาไม่นิ่งมี
การเปลีย่ นแปลงตามผูบ้ ริหารบ่อยใน
บางครัง้ ก็ไม่สอดคล้องและครอบคลุมงาน
ในโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ มีบางงานทับซ้อนกัน ขาดการ
กระจายอานาจลงสูห่ วั หน้างาน ขัน้ ตอน
การดาเนินงานไม่เป็ นระบบและขาดการ
ประสานงานในโรงเรียน และผลักภาระ
ให้กบั ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมากไป
2. ผลการศึกษาปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนทีม่ วี ธิ กี ารปฏิบตั ทิ ด่ี ี (Best
Practice) จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหาร
หัวหน้าฝา่ ยบุคคล และครูผสู้ อน พบว่า
2.1. ด้านปจั จัยนาเข้า
ด้านการกาหนดนโยบาย
งานบุคคลสูก่ ารจัดการศึกษา
โดยรวมทัง้ 2 โรงเรียน
สรุปได้ดงั นี้ หลักการบริหารทีน่ ามาใช้ใน
การบริหารงานประกอบด้วย 1)
หลักธรรมาภิบาล 2) หลักความเสมอ
ภาค และสถานศึกษาได้วเิ คราะห์
นโยบาย สภาพบริบทของโรงเรียน
จุดแข็ง-จุดอ่อน แล้วนามากาหนด
วิสยั ทัศน์ วางแผนการดาเนินงานบุคคล
โดยกาหนดกิจกรรม งาน โครงการ
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ผูร้ บั ผิดชอบ อย่างชัดเจนพร้อมมีการ
กากับติดตาม และนิเทศงานอย่างเป็ น
ระบบ
ด้านลักษณะองค์การและ
สภาพแวดล้อม
โรงเรียนทัง้ 2 โรงเรียน
ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงาน
บุคคลทีแ่ ตกต่างกันตามสภาพบริบทของ
โรงเรียนเพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
งานบุคคล
ด้านลักษณะครู-บุคลากร
ทางการศึกษา
โดยรวมทัง้ 2 โรงเรียน
ได้ใช้เทคนิคและการบริหารงานแบบสร้าง
ขวัญกาลังใจในการดาเนินงาน การสร้าง
แรงจูงใจ การเสริมแรง การเชื่อใน
ความสามารถ พร้อมทัง้ สร้างขวัญกาลังใจ
ให้ครู-บุคลากรอย่างเสมอภาคกัน
ด้านลักษณะผูบ้ ริหาร
โดยรวมมีหลักการ
แนวทางในการปฏิบตั ติ นโดยเน้น
หลักการเป็ นผูน้ า-ผูต้ ามทีด่ ี การปฏิบตั ิ
ตามให้เป็ นแบบอย่างทีด่ ี การอุทศิ เวลา
และเสียสละเพือ่ งานส่วนรวมมีแนวคิดใน
การกระตุน้ ให้ครู-บุคลากรในโรงเรียนของ
ท่านปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรง การเชื่อ
ในความสามารถและมีการนิเทศติดตาม
2.2. ด้านกระบวนการ
โรงเรียนทัง้ 2 โรงเรียน ได้มี
การนาหลักธรรมาภิบาล และมีการ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามวงจร
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PDCA หลัก 5 ส หลักการกระจายอานาจ
รวมทัง้ มีการนิเทศ กากับติดตามการ
ดาเนินงานอยูต่ ลอดเวลา มีการตัง้
คณะกรรมการในการนิเทศติตตาม
การดาเนินงาน
2.3. ด้านผลผลิต
โรงเรียนทัง้ 2 โรงเรียน ได้มี
การนาเสนอผลการปฏิบตั งิ านโดยการทา
รายงานผลการปฏิบตั งิ าน มีการนาผลมา
วิเคราะห์ปรับปรุง แก้ไขปญั หาหรือผล
การดาเนินงานทีม่ ขี อ้ บกพร้องตลอด

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ พบว่า ปจั จัยเชิงระบบที่
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะ
เกษ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.51)
และเมือ่ พิจารณาปจั จัยในแต่ละด้าน
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้าน
ปจั จัยนาเข้าอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.52)
รองลงมา คือ ด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 3.63) และน้อยทีส่ ดุ คือ ด้าน
กระบวนการ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =
3.47) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ด้านปจั จัยนาเข้ามีปจั จัยย่อยจานวน 4
ข้อ อยูใ่ นระดับมาก คือ การกาหนด
นโยบายงานบุคคลสูก่ ารจัดการศึกษา
ลักษณะขององค์การและสภาพแวดล้อม
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ลักษณะของครู-บุคลากรทางการศึกษา
ลักษณะของผูบ้ ริหาร ด้านกระบวนการ มี
ปจั จัยย่อยจานวน 2 ข้อ อยูใ่ นระดับ มาก
คือ การดาเนินการตามแผนและการ
ประเมินผล ยังมีอกี 2 ข้อ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง คือ การวิเคราะห์และการวง
แผน ด้านผลผลิต มีปจั จัยย่อยจานวน 2
ข้อ อยูใ่ นระดับมาก คือ คุบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและโรงเรียนมีคุณภาพ เมือ่
พิจารณาตามตาแหน่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
พบว่า ส่วนมากผูบ้ ริหารและหัวหน้างาน
บุคคลมีความคิดเห็นต่อปจั จัยเชิงระบบ
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนครูผสู้ อนมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปจั จัยเชิง
ระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ สามารถอภิปรายผลการศึกษา
ได้ดงั นี้
1. จากผลการศึกษาปจั จัย
เชิงระบบทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ ปจั จัยเชิงระบบส่งเสริม
ต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนทัง้
3 ด้าน คือ ด้านปจั จัยนาเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต มีสว่ น
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลโรงเรียนใน
ระดับมาก โดยปจั จัยเชิงระบบ ตัวแปร
ย่อยทุกตัวมีสว่ นส่งเสริมการบริหารงาน
บุคคลในระดับปานกลางถึงมาก และ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร หัวหน้างาน
บุคคลและครูผสู้ อนต่อปจั จัยเชิงระบบที่
ส่งเสริมการบริหารงานบุคคลนัน้ มี
ความเห็นแตกต่างกัน โดยผูบ้ ริหารกับ
หัวหน้างานบุคคลจะมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในประเด็นปจั จัยนาเข้าและ
กระบวนการ ส่วนครูผสู้ อนจะมีความคิด
เห็นทีต่ รงตามกันผูบ้ ริหารและหัวหน้า
งานบุคคลในประเด็นกระบวนการ
ผลการศึกษาซึง่ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ Steers (1977) และธีระ
รุญเจริญ (2549) ได้กล่าวถึงปจั จัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่
คุณลักษณะขององค์การ (Organizational
Characteristics) คุณลักษณะทาง
สิง่ แวดล้อม (Environmental
Characteristics) คุณลักษณะของ
พนักงาน (Employee Characteristics)
นโยบายการจัดการและการปฏิบตั ิ
(Managerial Policies & Practices)
สอดคล้องกับงานวิจยั ของCasey-cooper.
(2005 อ้างอิงมาจาก ชรินรัตน์ แผงดี.
2550),Kimmet ,Philip.(2005) และ
งานวิจยั ของ Marcella. (2007) พบว่า
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าทีใ่ นการบริหารโรงเรียนของตน
มากกว่าคณะทางานในอดีตภายใต้
เงือ่ นไขต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล
ประสบความสาเร็จอย่างชัดเจน
ผลการวิจยั ยังบอกว่าคณะบริหาร
โรงเรียนควรมีภาวะผูน้ า และยึดความ
ต้องการของนักเรียนเป็ นศูนย์กลางด้วย
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ก็จะทาให้ระดับความสาเร็จในการ
บริหารงานสูงมากขึน้ อีก เพราะฉะนัน้
คณะผูบ้ ริหารโรงเรียนควรปรับโครงสร้าง
ใหม่จะได้เกิดการเปลีย่ นแปลงใหม่ ทาให้
การทางานบรรลุวตั ถุประสงค์ และนาไปสู่
ความสาเร็จของการบริหารการศึกษาทีด่ ี
ขึน้ ต่อไปจากการวิจยั และเอกสารที่
เกีย่ วข้อง จะเห็นว่า การพัฒนาแนว
ทางการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ยังมีปญั หาอีก
มากมาย กล่าวคือปญั หาความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับ หลักธรรมาภิบาล ว่าแต่ละ
หลักจะบริหารอย่างไร ให้เข้ากับหลัก
ธรรมาภิบาลโดยเฉพาะการบริหาร
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยังยื
่ น
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนางสาว
สุวพิชญ์ ประจิต (2551) ซึง่ พบว่า
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีการปฏิบตั ติ ามหลัก
ธรรมาภิบาลโดยรวมในระดับมากทีส่ ดุ
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า มีการ
ปฏิบตั ดิ า้ นหลักนิตธิ รรม และหลักความ
รับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านที่
เหลืออีก 4 ด้าน มีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ โดยด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ
หลักการมีสว่ นร่วม รองลงมาคือ หลัก
คุณธรรม ซึง่ สอดคล้องกลับวิจยั ของ
มาราณี สัสดีวงศ์ (2553) พบว่า 1. ระดับ
ปญั หาการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง และเมือ่ พิจารณาเป็ นราย
ด้านพบว่า ด้านการวางแผนกาลังคน
ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการ
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ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านการสรรหา
บุคลากร และการธารงรักษาบุคลากรอยู่
ในระดับปานกลาง 2. ผลการ
เปรียบเทียบปญั หาการบริหารงานบุคคล
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จาแนกตาม อายุ และประสบการณ์ในการ
ดารงตาแหน่ง ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ 3.
ข้อเสนอแนะในการแก้ปญั หาการ
บริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษายะลา
เขต 1 โดยจาแนกเป็ นด้านคือ 1) ด้าน
การวางแผนกาลังคน ควรจัดครูให้ตรงกับ
วิชาเอกและครบทุกกลุ่มสาระ และจัดวาง
คนให้ตรงกับงานทีค่ รูถนัด 2) ด้านการ
สรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรทุก
ครัง้ ต้องมีความยุตธิ รรม และมีความรู้
ความสามารถ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้ารับการอบรม และ
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย 4)
ด้านการธารงรักษาบุคลากร ควรสร้าง
ขวัญและกาลังใจให้บุคลากรตลอดจนการ
ให้มกี ารพิจารณาความดี ความชอบ
เหมาะสม และหลากหลาย และควร
สนับสนุนบุคลากรทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในการทางานอย่างเต็มที่
และ5) ด้านการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากร ควรให้ครูจดั ทาแบบ
ประเมินคุณภาพของตนเอง และให้ครู
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ทุกคนจัดทาแบบรายงานการปฏิบตั งิ าน
และสอดคล้องกับ กิจเกือ้ ส่งเสริม
(2554) ทีว่ า่ การบริหารโรงเรียนโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารโรงเรียน
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิ จยั ไปใช้
จากการศึกษาปจั จัยเชิงระบบ
ทีส่ ง่ เสริมการบริหารงานบุคคล ใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ศรีสะเกษ มี 2 ข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1.1 การศึกษาปจั จัยเชิง
ระบบในด้านปจั จัยนาเข้า กระบวนการ
ผลผลิต ล้วนมีความสัมพันธ์กนั ดังนัน้
สถานศึกษาควรกระตุน้ ให้บุคลากร
ตระหนักและเห็นความสาคัญเพือ่ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาในด้านงานบุคคล
ของโรงเรียนให้ได้คุณภาพ และควรงาน
แผน/โครงสร้าง ในการบริหารงานบุคคล
อย่างชัดเจนเพือ่ การดาเนินงานอย่างเป็ น
ระบบและส่งเสริมการบริหารงานบุคคลให้
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
1.2 แนวทางในการ
บริหารงานบุคคลโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้มี
ประสิทธิผลนัน้ ทุกภาคส่วนควรมีสว่ น
ร่วมในการจัดการศึกษา ทัง้ ด้านวัสดุ
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อุปกรณ์ นโยบาย การวางแผน การ
ดาเนินงาน กากับติดตาม ประเมินผล
2.
ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรศึกษาปจั จัยอื่นที่
ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลอื่นของ
สถานศึกษา หรือศึกษาองค์ประกอบที่
เกีย่ วข้องเพิม่ เติม
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2.2 ควรมีการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปจั จัยเชิงระบบที่
ส่งเสริมการบริหาร งานบุคคลใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระหว่าง
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษา
ขนาดใหญ่
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