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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาปจัจยัเชงิระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคล 
ในโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ โดยแบ่งขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น 3 ขัน้ตอน 
คอื การศกึษาและวเิคราะห ์ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู โดยกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้
ในการวจิยัประกอบดว้ย ผูบ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้างานบุคคล และครผููส้อน จ านวน 276 คน ไดม้า
โดยการสุม่แบบแบ่งชัน้ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราสว่น
ประมาณค่า 5 ระดบั และแบบสมัภาษณ์กึง่มโีครงสรา้ง ไดค้า่ความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั 0.94 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ปจัจยัเชงิระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลโรงเรยีนสงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.51)  และเมือ่พจิารณาปจัจยัในแต่ละ
ดา้นเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยพบวา่ ดา้นปจัจยัน าเขา้อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.52) รองลงมา
คอื ดา้นผลผลติ อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.63) และน้อยทีส่ดุคอื ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบั        
ปานกลาง ( = 3.47)  เมือ่พจิารณาดา้นปจัจยัน าเขา้พบวา่ มปีจัจยัยอ่ยจ านวน 4 ขอ้ อยูใ่นระดบั
มาก คอื  การก าหนดนโยบายงานบุคคลสูก่ารจดัการศกึษา ลกัษณะขององคก์ารและ
สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะของคร-ูบุคลากรทางการศกึษา ลกัษณะของผูบ้รหิาร ดา้นกระบวนการ   
มปีจัจยัยอ่ยจ านวน 2 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก คอื การด าเนินการตามแผนและการประเมนิผล ยงัมอีกี  
2 ขอ้ อยูใ่นระดบั ปานกลาง คอื การวเิคราะหแ์ละการวงแผน ดา้นผลผลติ มปีจัจยัยอ่ยจ านวน      
2 ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก คอื บุคลากรมปีระสทิธภิาพและโรงเรยีนมคีุณภาพ  เมือ่พจิารณาตาม
ต าแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบพบวา่ 
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สว่นมากผูบ้รหิารและหวัหน้างานบุคคลมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัเชงิระบบอยูใ่นระดบัมาก สว่น
ครผููส้อนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

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 
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บทน า 
 การบรหิารงานบุคคลมใิช่เพยีง 
การเลอืกและแต่งตัง้คนเขา้มาท างาน
เทา่นัน้ 
 แต่เป็นการด าเนนิกจิกรรมการ 
บรหิารคนตัง้แต่เริม่ตน้นบัตัง้แต่ก่อนบุคคล
นัน้จะเขา้สูอ่งคก์ารจนกระทัง่พน้จาก 
องคก์ารไปเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการบรหิาร
องคก์รโดยรวมหลกัและระบบบรหิารงาน 
บุคคลในสถานศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัศรสีะเกษในปจัจุบนัทีส่ าคญั 
คอื หลกัความสามารถ  หลกัความ 
เสมอภาค  หลกัความมัน่คงในต าแหน่ง 
หน้าที ่และหลกัความเป็นกลาง 
ทางการเมอืง  สว่นระบบการบรหิารงาน
บุคคลประกอบดว้ย ปจัจยัน าเขา้ 
กระบวนการ และผลผลติ (สมศกัดิ ์ 
คงเทีย่ง.2548) ตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และแกไ้ข
เพิม่เตมิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553  ก าหนดไว้
ในมาตรา 6 วา่ การศกึษาตอ้งเป็นไปเพือ่
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้
รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรูคุ้ณธรรม 
มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ 
สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
อกีทัง้ในมาตรา 9(2) มาตรา 39 มาตรา 41       
ยงัก าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิารกระจาย
อ านาจการบรหิารการจดัการทัง้ดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบรหิารงานบุคคล 
และการบรหิารงานทัว่ไป ไปยงัส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาและสถานศกึษาในเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาโดยตรง อกีทัง้บุคลากรใน
สถานศกึษาเป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการ
บรหิารจดัการทุกระดบั ท าใหอ้งคก์รสู่
ความส าเรจ็ เจรญิกา้วหน้าและบรรลุ
เป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล ดงันัน้ผูบ้รหิารตอ้งมี
ความสามารถใน 3 ดา้น ทีเ่รยีกวา่ “THC” 
คอื เก่งงาน (Technical Skills) เก่งคน 
(Skills) เก่งคดิ (Conceptual Skills) ซึง่
การเก่งคน เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุ เพราะการ
บรหิาร คอืการท างานใหส้ าเรจ็โดยอาศยั
มอืผูอ้ื่น ผูบ้รหิารทีด่จีะตอ้งมคีวามสามารถ
สงู ในการรวบรวมคนมาชว่ยตนท างาน 
เพราะถงึผูบ้รหิารจะไมม่คีวามสามารถใน
การท างานหรอืคดิวางแผนแกป้ญัหานัน้
ดว้ยตนเอง แต่ถา้ผูบ้รหิารเก่งคนกจ็ะ
สามารถหาคนทีเ่ก่งงานและเก่งคดิมาชว่ย
คดิช่วยท าใหง้านนัน้ส าเรจ็ได ้ (บรูชยั  
ศริมิหาสาคร.2547)   
 การบรหิารงานบุคคลถอืเป็น
หวัใจของการบรหิาร เพราะไมว่า่จะเป็น
การบรหิารหน่วยงานประเภทใด  ถา้การ
บรหิารบุคคลบกพรอ่ง หน่วยงานนัน้ๆจะ
เจรญิกา้วหน้าไดโ้ดยยาก เพราะงานทุก
ชนิดจะไดผ้ลดหีรอืผลเสยีกอ็ยูท่ีบุ่คคลที่
รบังานไปท า ถา้บุคคลทีร่บังานไปขาด
ขวญัก าลงัใจหยอ่นสมรรถภาพ งานมกัจะ
บกพรอ่งหรอืขาดประสทิธภิาพ ดงันัน้นกั
บรหิารทีด่จีะตอ้งบรหิารงานบุคคลให้
ไดผ้ลดแีละไดร้บัความส าเรจ็ในการท าให้
บุคลากรทุกฝา่ยรว่มมอืกนัท างานเพือ่ให้
บรรลุไปสูเ่ป้าหมายของหน่วยงานอยา่งมี
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ประสทิธภิาพการบรหิารงานบุคคลใน
สถานศกึษาจงึเป็นภารกจิส าคญัทีส่ง่เสรมิ
ใหบุ้คลากรภายในสถานศกึษาสามารถ
ปฏบิตังิานเพือ่ตอบสนองภารกจิของ
สถานศกึษาไดอ้ยา่งคล่องตวัมอีสิระ
ภายใตก้ฎหมาย มรีะเบยีบเป็นไปตาม
หลกัธรรมาภบิาล ขา้ราชการครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันา  
มคีวามรู ้ความสามารถ มขีวญัก าลงัใจ 
ไดร้บัการยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิมคีวาม
มัน่คงและกา้วหน้าในวชิาชพี ซึง่จะสง่ผล
ต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั  (ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน. 2547)  

 แต่การปฏบิตังิานของบุคลากร
ในโรงเรยีนเมือ่ปฏบิตังิานไประยะหน่ึง
มกัจะหยอ่นสมรรถภาพ เบื่อหน่าย  

อนัเป็นเหตุใหท้ างานไมเ่ตม็ที ่ใน
ระดบัโรงเรยีน พบวา่ ผูบ้รหิารโรงเรยีน  
มปีญัหาการบรหิารงานดา้นบุคลากร 
ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน  
ดา้นการพฒันาและธ ารงรกัษาบุคลากร 
ดา้นการรกัษาระเบยีบวนิยั และดา้นการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร 
และผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเลก็มปีญัหา
ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน
มากกวา่ผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดใหญ่  
และพบอกีวา่ปญัหาของระบบบรหิารงาน
บุคคล ดา้นการวางแผนก าลงัคน การสรร
หาบุคลากร  การคดัเลอืกบุคลากร 
เงนิเดอืนและคา่ตอบแทน สวสัดกิาร  

การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การพฒันา
บุคลากร และการเขา้สูต่ าแหน่งทาง
วชิาการ งานบุคคลยงัไมเ่ป็นระบบและไม่
มขี ัน้ตอนทีช่ดัเจน (นพรตัน์ โพธิศ์รทีอง. 
2549) จากรายงานวจิยัพบวา่สภาพการ
บรหิารงานบุคลากรของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาวา่ยงัไมม่ปีระสทิธภิาพ
เทา่ทีค่วร สาเหตุมาจากตวัผูบ้รหิารเอง
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารไมไ่ดร้บัการฝึกอบรม
ทางดา้นการบรหิารอยา่งเพยีงพอ  
ไมใ่หค้วามส าคญัดา้นการวางแผน  
การปฏบิตังิานตามแผนและโครงการ
คอ่นขา้งน้อย ขาดการควบคุม ก ากบั 
ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
รวมทัง้บุคลากรทีไ่ดจ้ากการสรรหาไม่
ตรงตามความตอ้งการ ของสถานศกึษา 
ดา้นการพฒันาบุคลากรมปีญัหา
งบประมาณในการด าเนินการพฒันา       
มไีมเ่พยีงพอ ดา้นการธ ารงรกัษา
บุคลากรมปีญัหาสวสัดกิารต่างๆ ไมม่ี
ความเหมาะสมและดา้นการประเมนิผล
การปฏบิตังิานของบุคลากรมปีญัหา
เกีย่วกบัการใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมนิ 
(ปรยีาภรณ์ บุญรกัษา. 2548)  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  ท าให้
ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัเชงิ
ระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลใน
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยั 
ครัง้น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยัเอง  
ต่อผูบ้รหิารโรงเรยีนและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ในการวางแผน พฒันาและ
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ปรบัปรงุการประยุกตใ์ชก้ารบรหิารงาน
บุคคลในโรงเรยีน อนัจะสง่ผลต่อการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนด ี 
มคีวามรูแ้ละสามารถด ารงชวีติอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุต่อไป อกีทัง้
สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มลูส าหรบั
พจิารณาปรบัปรงุการบรหิารงานบุคคล
ของโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษต่อไป   

    
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาปจัจยัเชงิระบบ 
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคล ใน
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น 
จงัหวดัศรสีะเกษ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการในลกัษณะ
ของการวจิยัและพฒันา (Research and 
Development) มขีัน้ตอนการวจิยั 3 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที ่1 การวางแผนและ
วเิคราะห ์  
 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสาร
งานวจิยั หลกัการบรหิารงานบุคคล โดย
ผูว้จิยัไดศ้กึษา วเิคราะห ์และสงัเคราะห์
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารงานวจิยั หลกัการ
กระบวนการบรหิารงานบุคคล และ
เป้าหมายการจดัการศกึษา เพือ่น ามา
ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 

และก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั โดย
ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสาร
งานวจิยัและหลกัการบรหิารงานบุคคล 
และก าหนดแนวคดิในการวจิยั  
 ขัน้ตอนที ่2 การเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  
 ส ารวจสภาพปจัจยัเชงิระบบ 
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลใน
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ รวมทัง้สมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
โรงเรยีนทีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีด่ ี(Best 
Practices) เกีย่วกบัหลกัการบรหิารงาน
บุคคล วธิกีารหรอืแนวคดิในการบรหิาร 
ทีส่ง่ผลใหก้ารด าเนินงานของโรงเรยีน
ประสบความส าเรจ็ในการบรหิารงาน
บุคคลโรงเรยีน 4 ดา้น  
 ขัน้ตอนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลู   
 เป็นการวเิคราะหป์จัจยัเชงิ
ระบบและการบรหิารงานบุคคลใน
โรงเรยีน สงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากรในการวจิยั ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน หวัหน้างานบุคคล และ
ครผููส้อนในโรงเรยีนโรงเรยีนในสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ 
จ านวน 39 โรงเรยีน แยกไดด้งัน้ี 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน  77 คน 
หวัหน้างานบุคคล จ านวน 39 คน และ
ครผููส้อน จ านวน  862 คน ทีป่ฏบิตัิ
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หน้าทีใ่นปีการศกึษา 2556 รวมทัง้สิน้ 
978 คน 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
ประกอบดว้ย 
 2.1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การศกึษาเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน หวัหน้างานบุคคล และครผููส้อน 
ในโรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษ โดยก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งตามตารางของเครซแีละ 
มอรแ์กน (Krejcie and Morgan) และใช้
การสุม่แบบแบ่งชัน้ภูม ิ(Stratified 
Random Sampling)  ประกอบดว้ย 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน จ านวน  22 คน  
หวัหน้างานบุคคล จ านวน 11 คน และ
ครผููส้อน 243 คน รวมทัง้สิน้ 276 คน  
 2.2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การศกึษาเชงิคุณภาพ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน หวัหน้างานบุคคล และครผููส้อน 
โรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัดิ ี(Best 
Practices) ในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษ โดยใชว้ธิกีารเลอืกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 6 คน 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล 
 1. เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบั
ปจัจยัเชงิระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงาน
บุคคลในโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัศรสีะเกษ ม ี3 ตอน ดงัน้ี 

   ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถาม
ขอ้มลูทัว่ไป สถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check-list) 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถาม
เกีย่วกบัปจัจยัเชงิระบบทีส่ง่เสรมิการ
บรหิารงานบุคคล ในโรงเรยีนสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ  
ใชเ้ป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) ม ี5 ระดบั ตามวธิขีอง 
ลเิคริท์ (Likert) คอื    
  5  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็วา่
ปจัจยัอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
  4  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็วา่
ปจัจยัอยูใ่นระดบัมาก         
  3  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็วา่
ปจัจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  2  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็วา่
ปจัจยัอยูใ่นระดบัน้อย  
  1  หมายถงึ  ผูต้อบเหน็วา่
ปจัจยัอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
   ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถาม
ค าถามปลายเปิดเกีย่วกบัปญัหาการ
บรหิารงานบุคคลในโรงเรยีนสงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ ให้
ผูต้อบเขยีนค าตอบลงในค าถามแต่ละขอ้ 
 2. แบบสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 
หวัหน้างานบุคคล และคร ูโรงเรยีนทีม่ี
การปฏบิตัดิ ี(Best Practices) เป็นแบบ
กึง่มโีครงสรา้งปลายเปิด ใชค้ าถาม
เกีย่วกบัหลกัการบรหิาร งานบุคคล 
วธิกีารบรหิารหรอืเทคนิคการบรหิารงาน
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ในโรงเรยีนทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็ของการ
บรหิารงานบุคคล โรงเรยีนทัง้ 3 ดา้น คอื             
          1) ดา้นปจัจยัน าเขา้  
  2) ดา้นกระบวนการ  
  3) ดา้นผลผลติ 
  
การวิเคราะหข้์อมลู  
 ข้อมลูเชิงปริมาณ  

  มกีารจดักระท ากบัขอ้มลู
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทีส่ง่กลบัมาและวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซึง่
ขอ้มลูทีม่ลีกัษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) วเิคราะหห์าความถี ่รอ้ยละ 
และขอ้มลูมาตราสว่นประมาณคา่ 
(Rating Scale) 5 ระดบั วเิคราะหโ์ดยหา
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู ซึง่มเีกณฑแ์ปล
ความหมายค่าเฉลีย่ดงัน้ี (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545) 
 4.51 – 5.00 =  มปีจัจยัอยูใ่น
ระดบัมากทีส่ดุ 
 3.51 – 4.50 =  มปีจัจยัอยูใ่น
ระดบัมาก 

 2.51 – 3.50 =  มปีจัจยัอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 1.51 – 2.50 = มปีจัจยัอยูใ่น
ระดบัน้อย 
 1.00 – 1.50 =  มปีจัจยัอยูใ่น
ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
  มกีารจดักระท ากบัขอ้มลู
โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทีส่ง่กลบัมา แลว้น าขอ้มลูที่
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดวเิคราะหโ์ดย
การสงัเคราะหข์อ้ความโดยการสรา้ง
ขอ้สรุปจากเน้ือหาของแบบประเมนิ 
(Content Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
  
 การวจิยัปจัจยัเชงิระบบที่
สง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ สรปุผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ส ารวจสภาพปจัจยัเชงิระบบ
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลโรงเรยีน
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ศรสีะเกษ 
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 ตาราง 1  ผลการวเิคราะหป์จัจยัเชงิระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ ในภาพรวม 
 
รายการ  S.D. ระดบั 
1. ปัจจยัน าเข้า (In put)       
   1. การก าหนดนโยบายงานบุคคลสู่
การจดัการศกึษา   
   2. ลกัษณะขององคก์ารและ
สภาพแวดลอ้ม      
   3. ลกัษณะของคร-ูบุคลากรทางการ
ศกึษา   
   4. ลกัษณะของผูบ้รหิาร 

 
3.85 
 
3.86 
3.98 
3.78 

 
0.67 
 
0.74 
0.75 
0.88 

 
มาก 
 
มาก 
มาก 
มาก 

2. ปัจจยัด้านกระบวนการ (Process)  
   1. การวเิคราะห ์
   2. การวางแผน  
   3. การด าเนินการตามแผน  
   4. การประเมนิผล 

 
 
3.39 
3.39 
3.54 
3.56 

 
 
0.81 
0.82 
0.68 
0.78 

 
 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

3 ปัจจยัด้านผลผลิต  (Out put)  
 1.  บุคลากรมปีระสทิธภิาพ 
    2. โรงเรยีนมคีุณภาพ 

 
3. 63 
3. 63 

 
0.63 
0.87 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.51 0.76 มาก 

 
 จากตาราง 1 พบวา่ผูต้อบ
แบบสอบถามเหน็วา่ ปจัจยัเชงิระบบที่
สง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 
3.51) เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 
ดา้นทีส่งูสดุ คอื ดา้นปจัจยัน าเขา้อยูใ่น

ระดบัมาก ( = 3.52) สว่นดา้นทีน้่อย
ทีส่ดุ คอื ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง ( = 3.47) และเมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ลกัษณะของคร-ู
บุคลากรทางการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 
( = 3.71) และต ่าทีส่ดุคอื การวเิคราะห์
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และการวางแผนอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
( = 3.39), ( = 3.39) 
 ผลการวเิคราะหป์จัจยัเชงิระบบ
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ เกีย่วกบัปญัหาต่างๆ พบวา่ 
การน านโยบายสูก่ารจดัการศกึษาไมน่ิ่งมี
การเปลีย่นแปลงตามผูบ้รหิารบ่อยใน
บางครัง้กไ็มส่อดคลอ้งและครอบคลุมงาน
ในโรงเรยีนในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ มบีางงานทบัซอ้นกนั ขาดการ
กระจายอ านาจลงสูห่วัหน้างาน ขัน้ตอน
การด าเนินงานไมเ่ป็นระบบและขาดการ
ประสานงานในโรงเรยีน และผลกัภาระ
ใหก้บัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งมากไป 
 2. ผลการศกึษาปจัจยัเชงิระบบ
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนทีม่วีธิกีารปฏบิตัทิีด่ ี(Best 
Practice) จากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร 
หวัหน้าฝา่ยบุคคล และครผููส้อน พบวา่  
 2.1. ดา้นปจัจยัน าเขา้   
  ดา้นการก าหนดนโยบาย
งานบุคคลสูก่ารจดัการศกึษา 
   โดยรวมทัง้ 2 โรงเรยีน
สรปุไดด้งัน้ี หลกัการบรหิารทีน่ ามาใชใ้น
การบรหิารงานประกอบดว้ย 1)  
หลกัธรรมาภบิาล 2) หลกัความเสมอ 
ภาค และสถานศกึษาไดว้เิคราะห์
นโยบาย สภาพบรบิทของโรงเรยีน  
จุดแขง็-จุดออ่น แลว้น ามาก าหนด
วสิยัทศัน์ วางแผนการด าเนินงานบุคคล 
โดยก าหนดกจิกรรม งาน โครงการ 

ผูร้บัผดิชอบ อยา่งชดัเจนพรอ้มมกีาร
ก ากบัตดิตาม และนิเทศงานอยา่งเป็น
ระบบ  
  ดา้นลกัษณะองคก์ารและ
สภาพแวดลอ้ม  
   โรงเรยีนทัง้ 2 โรงเรยีน 
ไดก้ าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน
บุคคลทีแ่ตกต่างกนัตามสภาพบรบิทของ
โรงเรยีนเพือ่ใหบ้รรลุตามเป้าหมายของ
งานบุคคล  
  ดา้นลกัษณะคร-ูบุคลากร
ทางการศกึษา 
   โดยรวมทัง้ 2 โรงเรยีน 
ไดใ้ชเ้ทคนิคและการบรหิารงานแบบสรา้ง
ขวญัก าลงัใจในการด าเนินงาน การสรา้ง
แรงจงูใจ การเสรมิแรง การเชื่อใน
ความสามารถ พรอ้มทัง้สรา้งขวญัก าลงัใจ
ใหค้ร-ูบุคลากรอยา่งเสมอภาคกนั  
  ดา้นลกัษณะผูบ้รหิาร  
   โดยรวมมหีลกัการ
แนวทางในการปฏบิตัตินโดยเน้น
หลกัการเป็นผูน้ า-ผูต้ามทีด่ ีการปฏบิตัิ
ตามใหเ้ป็นแบบอยา่งทีด่ ีการอุทศิเวลา 
และเสยีสละเพือ่งานสว่นรวมมแีนวคดิใน
การกระตุน้ใหค้ร-ูบุคลากรในโรงเรยีนของ
ทา่นปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ย
การสรา้งแรงจงูใจ การเสรมิแรง การเชื่อ
ในความสามารถและมกีารนิเทศตดิตาม 
 2.2. ดา้นกระบวนการ 
  โรงเรยีนทัง้ 2 โรงเรยีน ไดม้ี
การน าหลกัธรรมาภบิาล และมกีาร
ตรวจสอบการด าเนินงานตามวงจร 
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PDCA หลกั 5 ส หลกัการกระจายอ านาจ 
รวมทัง้มกีารนิเทศ ก ากบัตดิตามการ
ด าเนินงานอยูต่ลอดเวลา มกีารตัง้
คณะกรรมการในการนิเทศตติตาม 
การด าเนินงาน 
 2.3. ดา้นผลผลติ  
  โรงเรยีนทัง้ 2 โรงเรยีน ไดม้ี
การน าเสนอผลการปฏบิตังิานโดยการท า
รายงานผลการปฏบิตังิาน มกีารน าผลมา
วเิคราะหป์รบัปรงุ แกไ้ขปญัหาหรอืผล
การด าเนินงานทีม่ขีอ้บกพรอ้งตลอด 
 

สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลการศกึษาปจัจยัเชงิระบบ
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ พบวา่ ปจัจยัเชงิระบบที่
สง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลโรงเรยีน
สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะ
เกษ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.51)  
และเมือ่พจิารณาปจัจยัในแต่ละดา้น
เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยพบวา่ ดา้น
ปจัจยัน าเขา้อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.52) 
รองลงมา คอื ดา้นผลผลติ อยูใ่นระดบั
มาก ( = 3.63) และน้อยทีส่ดุคอื ดา้น
กระบวนการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 
3.47)  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
ดา้นปจัจยัน าเขา้มปีจัจยัยอ่ยจ านวน 4 
ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก คอื  การก าหนด
นโยบายงานบุคคลสูก่ารจดัการศกึษา 
ลกัษณะขององคก์ารและสภาพแวดลอ้ม  

ลกัษณะของคร-ูบุคลากรทางการศกึษา 
ลกัษณะของผูบ้รหิาร ดา้นกระบวนการ มี
ปจัจยัยอ่ยจ านวน 2 ขอ้ อยูใ่นระดบั มาก 
คอื การด าเนินการตามแผนและการ
ประเมนิผล ยงัมอีกี 2 ขอ้ อยูใ่นระดบั 
ปานกลาง คอื การวเิคราะหแ์ละการวง
แผน ดา้นผลผลติ มปีจัจยัยอ่ยจ านวน 2 
ขอ้ อยูใ่นระดบัมาก คอื คุบุคลากรมี
ประสทิธภิาพและโรงเรยีนมคีุณภาพ เมือ่
พจิารณาตามต าแหน่งหน้าทีร่บัผดิชอบ
พบวา่ สว่นมากผูบ้รหิารและหวัหน้างาน
บุคคลมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัเชงิระบบ
อยูใ่นระดบัมาก สว่นครผููส้อนมคีวาม
คดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง  
  
อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาปจัจยัเชงิ
ระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลของ
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ สามารถอภปิรายผลการศกึษา 
ไดด้งัน้ี 
  1. จากผลการศกึษาปจัจยั
เชงิระบบทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคล
ของโรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัศรสีะเกษ ปจัจยัเชงิระบบสง่เสรมิ
ต่อการบรหิารงานบุคคลของโรงเรยีนทัง้ 
3 ดา้น คอื ดา้นปจัจยัน าเขา้ ดา้น
กระบวนการ และดา้นผลผลติ มสีว่น
สง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลโรงเรยีนใน
ระดบัมาก โดยปจัจยัเชงิระบบ ตวัแปร
ยอ่ยทุกตวัมสีว่นสง่เสรมิการบรหิารงาน
บุคคลในระดบัปานกลางถงึมาก และ
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ความคดิเหน็ของผูบ้รหิาร หวัหน้างาน
บุคคลและครผููส้อนต่อปจัจยัเชงิระบบที่
สง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลนัน้มี
ความเหน็แตกต่างกนั โดยผูบ้รหิารกบั
หวัหน้างานบุคคลจะมคีวามคดิเหน็
สอดคลอ้งกนัในประเดน็ปจัจยัน าเขา้และ
กระบวนการ สว่นครผููส้อนจะมคีวามคดิ
เหน็ทีต่รงตามกนัผูบ้รหิารและหวัหน้า
งานบุคคลในประเดน็กระบวนการ 
  ผลการศกึษาซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ Steers (1977) และธรีะ 
รญุเจรญิ (2549) ไดก้ล่าวถงึปจัจยัที่
สง่ผลต่อประสทิธผิลขององคก์าร ไดแ้ก่ 
คุณลกัษณะขององคก์าร (Organizational 
Characteristics) คุณลกัษณะทาง
สิง่แวดลอ้ม (Environmental 
Characteristics) คุณลกัษณะของ
พนกังาน (Employee Characteristics) 
นโยบายการจดัการและการปฏบิตั ิ
(Managerial Policies & Practices) 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของCasey-cooper. 
(2005 อา้งองิมาจาก ชรนิรตัน์  แผงด.ี 
2550),Kimmet ,Philip.(2005) และ
งานวจิยัของ Marcella. (2007)  พบวา่  
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งมคีวามเขา้ใจในบทบาท
หน้าทีใ่นการบรหิารโรงเรยีนของตน
มากกวา่คณะท างานในอดตีภายใต้
เงือ่นไขต่างๆ ตามหลกัธรรมาภบิาล
ประสบความส าเรจ็อยา่งชดัเจน 
ผลการวจิยัยงับอกวา่คณะบรหิาร
โรงเรยีนควรมภีาวะผูน้ า และยดึความ
ตอ้งการของนกัเรยีนเป็นศนูยก์ลางดว้ย 

กจ็ะท าใหร้ะดบัความส าเรจ็ในการ
บรหิารงานสงูมากขึน้อกี เพราะฉะนัน้
คณะผูบ้รหิารโรงเรยีนควรปรบัโครงสรา้ง
ใหมจ่ะไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงใหม ่ท าให้
การท างานบรรลุวตัถุประสงค ์และน าไปสู่
ความส าเรจ็ของการบรหิารการศกึษาทีด่ี
ขึน้ต่อไปจากการวจิยัและเอกสารที่
เกีย่วขอ้ง จะเหน็วา่ การพฒันาแนว
ทางการบรหิารโดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษา ยงัมปีญัหาอกี
มากมาย กล่าวคอืปญัหาความรูค้วาม
เขา้ใจเกีย่วกบั หลกัธรรมาภบิาล วา่แต่ละ
หลกัจะบรหิารอยา่งไร ใหเ้ขา้กบัหลกั 
ธรรมาภบิาลโดยเฉพาะการบรหิาร
สถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพยัง่ยนื  
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนางสาว 
สวุพชิญ ์ ประจติ (2551) ซึง่พบวา่
ผูบ้รหิารโรงเรยีนมกีารปฏบิตัติามหลกั 
ธรรมาภบิาลโดยรวมในระดบัมากทีส่ดุ 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่  มกีาร
ปฏบิตัดิา้นหลกันิตธิรรม และหลกัความ
รบัผดิชอบ อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นที่
เหลอือกี 4 ดา้น มกีารปฏบิตัอิยูใ่นระดบั
มากทีส่ดุโดยดา้นทีม่คีา่เฉลีย่สงูสุด คอื 
หลกัการมสีว่นรว่ม รองลงมาคอื หลกั
คุณธรรม ซึง่สอดคลอ้งกลบัวจิยัของ  
มาราณ ีสสัดวีงศ ์ (2553) พบวา่ 1. ระดบั
ปญัหาการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และเมือ่พจิารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ดา้นการวางแผนก าลงัคน 
ดา้นการพฒันาบุคลากรและดา้นการ
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ประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคลากร 
อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นการสรรหา
บุคลากร และการธ ารงรกัษาบุคลากรอยู่
ในระดบัปานกลาง  2. ผลการ
เปรยีบเทยีบปญัหาการบรหิารงานบุคคล
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
จ าแนกตาม อายุ และประสบการณ์ในการ
ด ารงต าแหน่ง ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้3. 
ขอ้เสนอแนะในการแกป้ญัหาการ
บรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกังานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายะลา 
เขต 1 โดยจ าแนกเป็นดา้นคอื 1) ดา้น
การวางแผนก าลงัคน ควรจดัครใูหต้รงกบั
วชิาเอกและครบทุกกลุ่มสาระ และจดัวาง
คนใหต้รงกบังานทีค่รถูนดั 2) ดา้นการ
สรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรทุก
ครัง้ตอ้งมคีวามยตุธิรรม และมคีวามรู ้
ความสามารถ 3) ดา้นการพฒันาบุคลากร 
ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รบัการอบรม และ
ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 4) 
ดา้นการธ ารงรกัษาบุคลากร ควรสรา้ง
ขวญัและกาลงัใจใหบุ้คลากรตลอดจนการ
ใหม้กีารพจิารณาความด ีความชอบ
เหมาะสม และหลากหลาย และควร
สนบัสนุนบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถในการท างานอยา่งเตม็ที ่
และ5) ดา้นการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ของบุคลากร ควรใหค้รจูดัท าแบบ
ประเมนิคุณภาพของตนเอง และใหค้ร ู

ทุกคนจดัท าแบบรายงานการปฏบิตังิาน 
และสอดคลอ้งกบั กจิเกือ้  สง่เสรมิ 
(2554) ทีว่า่ การบรหิารโรงเรยีนโดยใช้
หลกัธรรมาภบิาลของผูบ้รหิารโรงเรยีน
โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกดา้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน า 

ผลการวิจยัไปใช้ 
     จากการศกึษาปจัจยัเชงิระบบ  
ทีส่ง่เสรมิการบรหิารงานบุคคล ใน
โรงเรยีนสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
ศรสีะเกษ ม ี2 ขอ้เสนอแนะในการน า
ผลการวจิยัไปใช ้ดงัน้ี 
  1.1  การศกึษาปจัจยัเชงิ
ระบบในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ 
ผลผลติ ลว้นมคีวามสมัพนัธก์นั ดงันัน้
สถานศกึษาควรกระตุน้ใหบุ้คลากร
ตระหนกัและเหน็ความส าคญัเพือ่เป็น
แนวทางในการพฒันาในดา้นงานบุคคล
ของโรงเรยีนใหไ้ดคุ้ณภาพ และควรงาน
แผน/โครงสรา้ง ในการบรหิารงานบุคคล
อยา่งชดัเจนเพือ่การด าเนินงานอยา่งเป็น
ระบบและสง่เสรมิการบรหิารงานบุคคลให้
มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้   
  1.2  แนวทางในการ
บรหิารงานบุคคลโรงเรยีนสงักดัองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษใหม้ี
ประสทิธผิลนัน้ ทุกภาคสว่นควรมสีว่น
รว่มในการจดัการศกึษา ทัง้ดา้นวสัดุ
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อุปกรณ์ นโยบาย การวางแผน การ
ด าเนินงาน ก ากบัตดิตาม ประเมนิผล 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษา
ค้นคว้าต่อไป 
  2.1  ควรศกึษาปจัจยัอื่นที่
สง่ผลต่อการบรหิารงานบุคคลอื่นของ
สถานศกึษา หรอืศกึษาองคป์ระกอบที่
เกีย่วขอ้งเพิม่เตมิ 

  2.2  ควรมกีารศกึษาเชงิ
เปรยีบเทยีบระหวา่งปจัจยัเชงิระบบที่
สง่เสรมิการบรหิาร งานบุคคลใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานระหวา่ง
สถานศกึษาขนาดเลก็และสถานศกึษา           
ขนาดใหญ่ 
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