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52252301 :  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั   :  ระบบสารสนเทศ , การบริหารงานบุคคล 

 นพดล  ศิริทรัพย:์ ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ดร.วรกาญจน ์ สุขสดเขียว และ ผศ. วา่ท่ี พ.ต ดร. นพดล  เจนอกัษร. 126 หนา้. 

 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบ 1) ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร   2)  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร และ 3) ความสัมพนัธ์ระหว่าง

ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 52 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใชใ้นการวิจยัคือค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมาไปหานอ้ยคือ

ดา้นขอ้มูล  ดา้นสารสนเทศ ดา้นการประมวลผล และดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล  

 2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงลาํดบัตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมาไปหานอ้ย

คือ ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ ดา้นการออกจากงาน ดา้น

วินยัและการรักษาวินยั ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน และดา้นการอุทธรณ์

และร้องทุกข ์ 

 3. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกับการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  
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52252302 :  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION  

KEY WORD :  0INFORMATION SYSTEMS , PERSONNAL MANAGEMENT 

 NOPADOL SIRISAB: INFORMATION SYSTEMS AND  PERSONNAL MANAGEMENT IN THE 

DEMONSTRATION SCHOOL FACULRY OF EDUCATION  SILPAKORN UNIVERSITY. THESIS ADVISOR: 

VORRAKAN SUKSODKEAW, Ph.D AND ASST. PROF.MAJ.NOPADOL CHENAKSARA, RTAR, Ph.D. 126 pp. 

 The  purposes  of  this  research  were  to  study 1) the information system in the 

Demonstration school Faculty of Education Silpakorn University, 2) personnal management in 

the Demonstration school Faculty of Education Silpakorn University and 3) the relationship 

between  information systems and personnal management in the Demonstration school Faculty of 

Education Silpakorn University. The  sample  were the director, assistant director and teacher  

with the total of 52 people. The research instrument was a questionnaire. The statistics were 

frequency, percentage, arithmetic mean, standard  deviation, and  Pearson’s  product–moment  

correlation  coefficient.   

 The  resulls  were  as  follows : 

 1. The information system in the Demonstration school Faculty of Education Silpakorn 

University,  as  a  whole  and  as  an  individual, was  at  a  high  level. Considering in each 

aspect, it was found that all aspects were at a high level. To rearrangement by arithmetic mean 

from high to low were data, information technology, information processing. And data storage. 

  2. The personnal management in the Demonstration school Faculty of Education 

Silpakorn University,  as  a  whole  and  as  an  individual, was  at  a  high  level. Considering in 

each aspect, it was found that all aspects were at a high level. To rearrangement by arithmetic 

mean from high to low were the appointment and the salary, the day's work, leave and benefits, 

the quietus, Disciplinary and disciplined, Developing and enhancing performance And appeals 

and grievances. 

 3. The information system and the  personnal management in the Demonstration school 

Faculty of Education Silpakorn University were the significant  relationship at .01  level  of  

significance. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีสาํเร็จไดด้ว้ยดีโดยไดรั้บความกรุณาจากอาจารย ์ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว  

อาจารยผ์ูค้วบคมวิทยานิพนธ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ว่าท่ีพนัตรี ดร.นพดล  เจนอกัษร เป็นกรรมการร่วม

ควบคุมวิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้คาํแนะนํา  ช่วยเหลือ  แก้ไขงานวิจัยฉบับน้ีจนสมบูรณ์ ขอกราบ

ขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.มทันา  วงัถนอมศกัด์ิ  ประธานสอบ และดร.ธเนศ  คิดรุ่งเรือง ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ี

กรุณาให้คาํแนะนาํและตรวจแกไ้ขงานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ

เป็นอยา่งสูงไว ้ ณ  ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ ผูช่้วยศาสตราจารยสุ์คนธ์  

มณีรัตน์ อาจารย ์ดร. อนิรุทธ์ สติมัน่ อาจารย ์ดร.จตุรงค ์ อินทรรุ่ง และอาจารยว์นัเพญ็ กิจกาํจร ท่ีกรุณา

ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุงคุณภาพเคร่ืองมือวิจยัในการวิจยั 

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร  อาจารย ์ และบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร และ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ศูนยว์ิจยัและพฒันา วิทยาเขตกาํแพงแสน กลุ่มตวัอยา่ง  

ทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี 

ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาบริหารการศึกษา รุ่นท่ี 29 ทุกท่านท่ี

ใหก้าํลงัใจตลอดมา 

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ คุณพอ่คุณแม่ ภรรยา  ลูกสาว และพี่ ๆ ทุกคน ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและ

ห่วงใยตลอดมา จนนาํมาซ่ึงความสาํเร็จในคร้ังน้ี 
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