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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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บทที ่ 1 

 

บทนํา 

 

การจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพและไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล  และสงัคมมี

ความสาํคญัยิ่งในการพฒันาคนซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดของประเทศ  ซ่ึงในยุคแห่งขอ้มูลข่าวสาร  

สารสนเทศจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ในการบริหารจดัการ

สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามวิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ วตัถุประสงค์ของแต่ละสถานศึกษา  

นอกจากจะนําสารสนเทศมาใช้ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารแลว้  สารสนเทศท่ีดีจะบ่งบอกถึงความ

ตอ้งการของบุคคลกรในการบริหารงานบุคคล เพ่ือใหต้อบสนองความตอ้งการขององคก์รใหมี้ประสิทธิผล

และประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจดัการในสถานศึกษาเนน้การสร้างความสมดุลท่ีย ัง่ยืนทั้งทางดา้น

วตัถุและด้านจิตใจ ดังนั้ นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ให้

ความสําคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมุ่งให้  ”คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”  โดยใช้

เศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือช่วยพฒันาใหค้นมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ต่อมาแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)  ไดอ้ญัเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาํทาง

ในการพฒันาและบริหารประเทศ ควบคู่กบักระบวนทรรศน์ในการพฒันาแบบองคร์วมท่ียงัเนน้คนเป็น

ศูนยก์ลางของการพฒันา จนกระทัง่ในปัจจุบนัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 

2555-2559) ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน โดยยึดคนเป็นศูนยก์ลางของ

การพฒันาตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหเ้กิดภูมิคุม้กนัสามารถรู้ทนัการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน และความสมดุลบนพื้นฐานของความรู้ท่ีลึกซ้ึงท่ีเขา้ใจอย่างถ่องแทก้ระบวนการตดัสินใจต่าง  ๆ

ตอ้งใชค้วบคู่ไปกบัจริยธรรมในการดาํเนินการ1 

กระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาแลการเรียนรู้ (Knowledge – based 

Economy/Socociety : KBE/KBS) สะทอ้นให้เห็นถึงความสาํคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน 

เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยมีีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งในการผลิต การเขา้ถึงการจดัเก็บ และการกระจายความรู้ อนั

                                                            
1 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพก์รมศาสนา, 2555), 101 -105. 
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เป็นปัจจัยการผลิตหลกัภายใตร้ะบบเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ นอกจากนั้น

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดใ้หค้วามสาํคญัในการพฒันาการศึกษาของคนไทย โดยให้

นิยามการศึกษาว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด

ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม

สังคม การเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต2 จึงสะทอ้นให้เห็นว่าทั้ง

ภาครัฐและเอกชนให้ความสําคญักับการพฒันาคน เคร่ืองมือท่ีสําคญัในการพฒันาคนก็คือ การให้

การศึกษา โดยรัฐตอ้งส่งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา เพ่ือใหเ้กิดการใชท่ี้คุม้ค่าและ

เหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย3 การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพให้สอดคลอ้งกบัการ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการสร้างคนให้

มีความรู้ มีความสุข มีสุขภาพแขง็แรง ครอบครัวอบอุ่น มีวฒันธรรม มีสภาพแวดลอ้มท่ีดี มีสังคมท่ีสันติ

และเอ้ืออาทร เพื่อให้คนมีศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั ปรับตวัให้รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยสีมยัใหม่4 

สถานศึกษาเป็นองคก์ารระดบัหน่วยปฏิบติัท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อภารกิจในการจดัการศึกษา  

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทาํใหม้นุษยส์ามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตน สามารถดาํเนินชีวิตในสังคม

ได้อย่างสงบสุขสามารถเก้ือหนุนการพฒันาประเทศได้อย่างเหมาะสมและสอดคลอ้งกับการ

เปล่ียนแปลงของประเทศในทุกดา้น  การศึกษาเป็นระบบท่ีมีการลงทุนมาก  แต่กว่าจะไดผ้ลตอ้งใช้

เวลานาน  การติดสินใจท่ีผดิพลาดกว่าจะรู้ตวั และแกไ้ขไดก้็ตอ้งใชเ้วลามาก  ทาํใหก้ารบริหารงาน  

และการตดัสินใจของผูบ้ริหารประสบกบัปัญหาและยุง่ยาก อีกสาเหตุหน่ึงก็คือเม่ือบา้นเมืองเจริญ

ข้ึน หน่วยงานเกิดการขยายตวัมีภาระหน้าท่ีและความซับซ้อนในการบริหารงานมากข้ึน ความ

                                                            
2 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, ราชกจิจานุเบกษา เล่มท่ี 116, ตอนท่ี 74 ก 

(19 สิงหาคม 2542): 2. 
3 เร่ืองเดียวกนั, 33. 
4
 สาํนกังานนายกรัฐมนตรี, แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2548 – 2551 (กรุงเทพฯ: 

เทมการพิมพ,์ 2546), 18. 
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ตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจจึงมีมากข้ึน หน่วยงานต่าง ๆ จึงพยายามสร้างระบบขอ้มูลสารสนเทศ

ของตนเองข้ึน ในประเทศท่ีพฒันาแลว้มีการลงทุนเพื่อสร้างระบบสารสนเทศถึงร้อยละ 1-3 ของ

งบประมาณของหน่วยงานของตน แต่ในบางประเทศรวมทั้งประเทศไทยให้ความสนใจในเร่ือง

ระบบสารสนเทศไม่เท่าท่ีควร สารสนเทศท่ีไดม้กัจะไม่ทนักบัเหตุการณ์หรือมีความเช่ือถือไดน้อ้ย  

ต่างคนต่างทาํและท่ีสาํคญัตวัผูบ้ริหารเองยงัไม่รู้จกัวิธีการท่ีจะนาํสารสนเทศไปใช ้ ในปัจจุบนัการ

บริหารงานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพภายใตท้รัพยากรท่ีจาํกดัผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงวา่ทาํอยา่งไรจึงจะ

วางแผน ควบคุมการปฏิบติังาน  และวินิจฉัยสั่งการไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม  สารสนเทศจึงเป็น

กญุแจไปสู่ความสาํเร็จของการบริหารเพราะหน่วยงานใด ๆ แทจ้ริงแลว้กคื็อระบบการจดักระทาํกบั

สารสนเทศนัน่เองและผูบ้ริหารกคื็อ  ผูรู้้จกัเลือกใชส้ารสนเทศท่ีหมุนเวียนอยูใ่นหน่วยงานนั้นๆ ให้

เกิดประโยชน์5  ระบบสารสนเทศเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถดาํเนินไปอยา่ง

มีประสิทธิภาพ  เพราะนอกเหนือจากจะใชใ้นการวางแผนการควบคุมการทาํงานและประกอบการ

ตดัสินใจอย่างถูกตอ้ง  แลว้ยงันาํไปสู่ความเปล่ียนแปลงทางแนวความคิดและทางเลือกใหม่ ๆ อีก

ดว้ย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัทาํให้เกิดการแข่งขนักนั

มาก  การมีระบบสารสนเทศท่ีดีจะช่วยใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  ทาํใหส้ามารถเป็นผูน้าํ

ในการดาํเนินงานต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ดงันั้นทุกหน่วยงานจึงจาํเป็นตอ้งสร้าง  จดัและพฒันา

ระบบขอ้มูลและสารสนเทศใหมี้คุณภาพ มีความเท่ียงตรงตามเร่ืองท่ีตอ้งการใช ้ เม่ือมีความตอ้งการ

ก็สามารถเรียกใชไ้ดอ้ย่างสะดวก  รวดเร็ว  และทนัต่อเวลา โดยขอ้มูลดงักล่าวจะรวบรวมไดจ้าก

การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน และจากแหล่งข้อมูลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 6  โดยการมีระบบ

สารสนเทศท่ีดีจะสามารถดาํเนินงานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีโดยเฉพาะการบริหารงานบุคคลหรือการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงมีความสาํคญัต่อผูบ้ริหารทุกคน (The importance of human resource 

management to all managers) เพราะผูบ้ริหารทุกคนไม่ตอ้งการมีความผิดพลาดเกิดข้ึนในการ

                                                            
5 กรมสามญัศึกษา,การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกดักรมสามัญ

ศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2544), 6 
6 เร่ืองเดียวกนั, 4. 
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บริหารงาน  ซ่ึงความผิดพลาดท่ีผูบ้ริหารไม่ตอ้งการ  มีดงัน้ี  คือ 1) การจา้งคนไม่เหมาะสมกบังาน 

2) อตัราการออกจากงานสูง  3) การพบวา่พนกังานไม่ตั้งใจท่ีจะทาํงานใหดี้ท่ีสุด  4) การเสียเวลากบั

การสัมภาษณ์ท่ีไม่ได้ประโยชน์  5) ทาํให้องค์กรตอ้งข้ึนศาลเน่ืองจากความไม่เป็นธรรมของ

ผูบ้ริหาร  6) ทาํให้องคก์รถูกฟ้องจากการจดัสภาวะแวดลอ้มการทาํให้ท่ีไม่ปลอดภยั  7) การทาํให้

พนกังานคิดว่าเงินเดือนท่ีเขาไดรั้บไม่ยติุธรรม  8) ไม่ยอมให้มีการฝึกอบรมและการพฒันา ซ่ึงเป็น

การทําลายประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน  9) การกระทําท่ีไม่ยุติธรรมและ

ความสมัพนัธ์ท่ีตึงเครียดกบัพนกังาน7    

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

นับตั้งแต่  ศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  ไดรั้บประกาศพระราชบญัญติั ยกฐานะโรงเรียน

ศิลปากรข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  12 ตุลาคม  พ.ศ.  2486  ซ่ึงในระยะแรกประกอบไปดว้ย  

คณะจิตรกรรม  และคณะประติมากรรม และต่อมายุบรวมเป็นวิชาเดียวกัน  คือคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  อธิการบดี  

มหาวิทยาลยัศิลปากรในขณะนั้นเป็นผูว้างแนวทางการจดัการศึกษาของวิทยาเขตพระราชวงัสนาม

จนัทร์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง มหาวิทยาลยัศิลปากร กาํหนดให้มีคณะอกัษรศาสตร์ คณะ

ศึกษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์ เกิดข้ึนเป็นลาํดบั และ เม่ือเกิดคณะศึกษาศาสตร์ ทาํใหแ้นวคิด

ในการจดัตั้ง โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อใหเ้ป็นแหล่งคน้ควา้ไวก้บัทางการศึกษา และ

เพ่ือให้นักศึกษาไดส้ังเกตการณ์สอนและฝึกหัดปฏิบติัวิชาชีพครูก็เกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมของ  

นางสาวมาลี  อติแพทย ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการในตาํแหน่งรองอธิการบดี  วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์  ไดส้ร้างข้ึนเองตามแนวทางอุดมคติโดยคณาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากรในขณะนั้นดว้ยปรัชญาการศึกษาท่ีว่า  “ใชปั้ญญาแกปั้ญหา  เพื่อพฒันาชีวิต

                                                            
7 สมชาย  หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ : บริษทั ธีระฟิลม์และไซ

เทก็ซ์ จาํกดั, 2542), 10. 
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และสังคม” มีผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด ดาํเนินการสอนโดยคณาจารยโ์รงเรียน

สาธิตเร่ือยมาจนปัจจุบนั8   

ดา้นการดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาท่ีผา่นมากระทรวงศึกษาธิการ

พบว่าการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารการจดัการศึกษาและการเรียนการสอน  ยงั

ไม่ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจากปัญหาอุปสรรคหลายประการทั้งในส่วนท่ีนาํไปใชใ้นการ

บริหารและส่วนท่ีใช้ในการเรียนการสอน  พบว่าผูบ้ริหารไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การใหก้ารสนบัสนุนนอ้ย  ใชส้ารสนเทศประกอบการตดัสินใจนอ้ยเจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บ

การสนบัสนุนในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  สารสนเทศไม่ทนักบัความตอ้งการใชง้าน  งบประมาณ

ไม่เพียงพอต่อการพฒันาบุคลากร  อีกทั้งยงัขาดระบบสารสนเทศกลองขอ้มูลมีคุณภาพไม่เป็น

มาตรฐาน  ระบบและแนวทางการใชส้ารสนเทศมีความหลากหลาย  ไม่เป็นมาตรฐานทาํให้เป็น

ปัญหาในการประมวลผล  เป็นการเพิ่มภาระงานให้กบัเจา้หน้าท่ี  ทั้งน้ียงัมีความซํ้ าซ้อนในการ

ดาํเนินการ  ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเชิงระบบ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ลา้สมยั  ไม่เพียงพอ 

และหน่วยงานไม่สามารถเช่ือมโยงกนัได้9 

นอกจากน้ีการดาํเนินการดา้นระบบสารสนเทศในโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีผา่นมาในดา้นการ

จดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพนั้น  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่มีความผิดพลาด

ดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การประมวลผลไม่ตรงกบัความเป็นจริงและล่าชา้  ขาดบุคลากรท่ีมี

ความรู้เฉพาะดา้น  ผูบ้ริหารนาํสารสนเทศไปใชป้ระโยชน์ดา้นการบริหารและตดัสินใจไม่มากนกั  

บุคลากรขาดขวญักาํลงัใจ  ปัญหาการขาดอุปกรณ์  ขาดงบประมาณสนบัสนุน  มีปัญหาดา้นความ

ครอบคลุม  ความกะทดัรัด  ไม่ตรงความตอ้งการมีความซํ้ าซ้อนและมีปัญหาดา้นการเรียกใชไ้ม่

สะดวกนกั10  อีกทั้งยงัขาดแนวทางการใชส้ารสนเทศท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

                                                            
8 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร, คู่มือนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2552. (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 45. 
9 อาํรุง  จนัทวานิช, เทศโนโลยสีารสนเทศกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุ

สภาลาดพร้าว, 2544), 58-59. 
10 สาํเริง  อ่อนสมัพนัธ์, “การจดัระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพของโรงเรียน

มธัยมศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการศึกษาในช่วงปี  พ.ศ. 2538-2547” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2541), 7. 
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นอกจากน้ีในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน จาํเป็นตอ้งมีการบริหารบุคคล

อยา่งมีคุณภาพ เพราะกลุ่มบุคคลเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารงาน ความสาํเร็จหรือความลม้เหลว

ขององค์กร สืบเน่ืองมาจากประสิทธิภาพในการทาํงานของบุคลากรเป็นส่วนใหญ่11 องค์กรจึง

จาํเป็นตอ้งนาํเอาหลกัการและการจดัการท่ีดีมาใช ้ เพื่อให้กลไกทางการบริหารจดัการดาํเนินไป

ตามระบบและกระบวนการท่ีน่าจะเป็น  แต่การบริหารจดัการจะดาํเนินการไปดว้ยดีไม่ไดถ้า้”การ

บริหารงานบุคคล” ขาดประสิทธิภาพ  ฉะนั้นผูบ้ริหารองคก์รตอ้งรู้วิธีการ  มีหลกัการและมีศิลปะ

ในการบริหารงานบุคคลท่ีดี12 

 

ปัญหาของการวจัิย 

 กระบวนการวางแผนและการบริหารงานทางการศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งวางแผนและตดัสินใจ

ให้มีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจาํกดัน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการตดัสินใจหรือ

วินิจฉยัสงัการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงนั้นข้ึนอยูก่บัขอ้มูลข่าวสารถึงร้อยละ90 ใชค้วามคิดหรือแรงบนัดาล

ใจ (inspiration) เพียง 10%   และในการตดัสินใจทุกคร้ังให้เกิดคุณภาพสูงสุด ตอ้งไดรั้บขอ้มูลท่ี

ผา่นการวิเคราะห์อยา่งถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาท่ีตอ้งการ13 สารสนเทศเปรียบเสมือนเส้นเลือด

ของระบบ เป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามาก สําหรับการวางแผนการควบคุมและการตดัสินใจสําหรับ

ผูบ้ริหาร ซ่ึงมีความสลบัซบัซอ้นมากทุกปี14  ดงันั้นความตอ้งการสารสนเทศในการตดัสินใจจึงมี

                                                            
11 อมรา  เลก็เริงสินธ์ุ, หลกัสูตรและการจัดการมัธยมศึกษา  (กรุงเทพฯ :  คณะคุรุศาสตร์  

สถานบนัราชภฎัสวนดุสิต,2550 ), 218. 
12 สมเกียรติ  พว่งรอด, การบริหารงานบุคคล  (ปัตตานี: ภาควิชาการบริหารการศึกษา     

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2554), 1. 
13 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสาํนกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 

รายงานการสรุปผลการทดลองรูปแบบการประสานข้อมูลการศึกษาระดับจังหวดั (กรุงเทพฯ : 

รุ่งเรืองการพิมพ,์2551), 1. 
14 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, การพฒันาระบบสารสนเทศตามโครงการ

การศึกษา ความต้องการและการจัดวางและการจัดวางระบบสารสนเทศ เพือ่การวางแผนและพฒันา

การศึกษา (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิช, 2549), 1. 
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มากข้ึน เพื่อใหก้ารบริหารบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตท้รัพยากรท่ีจาํกดันั้นผูบ้ริหาร

ตอ้งคาํนึงวา่ทาํอยา่งไรจึงจะวางแผนควบคุมการปฏิบติังาน ตดัสินใจ และวินิจฉยั สั่งการไดถู้กตอ้ง

เหมาะสม ซ่ึงความสาํเร็จความเจริญกา้วหนา้ หรือลม้เหลวขององคก์รข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร เพราะการตดัสินใจเป็นพฤติกรรมหลกัของผูบ้ริหาร และเปรียบเสมือนเคร่ืองมือทดลอง

ความสามารถของผูบ้ริหาร15ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ เม่ือปี พ.ศ. 25412 นโยบายการออกนอกระบบก็

ได้เป็นข้อตกลงหน่ึงท่ีผูกพนักับสัญญาการกู้ยืมเงินกับ IMF โดยมุ่งหมายของรัฐบาลเพื่อลด

งบประมาณในส่วนราชการท่ีสามารถบริหารงบประมาณเองได ้ในช่วงปี พ.ศ. 25422 เร่ิมมีการเสนอ

ใหม้หาวิทยาลยั หรือคณะฯ ท่ีตั้งข้ึนใหม่ "ออกนอกระบบ" ราชการ และมีการหยดุรับขา้ราชการพล

เรือนเข้ามาในมหาวิทยาลัยรัฐเดิมทั้ งหมด ตําแหน่งท่ีบรรจุเข้ามาใหม่ เรียกว่า "พนักงาน

มหาวิทยาลยั" ซ่ึงมีกรอบเงินเดือนและสวสัดิการแตกต่างจากขา้ราชการพลเรือนเดิม และหากผูท่ี้

เกษียณราชการไปให้ตาํแหน่งและเงินเดือนนั้ นเปล่ียนเป็นตาํแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยใน

ตาํแหน่งเร่ิมบรรจุใหม่เท่านั้น จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวทาํให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากรมีภารกิจท่ีจะตอ้งบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหไ้ดม้า

ซ่ึงบุคลากรท่ีเหมาะสมตรงตามความตอ้งการของโรงเรียนและเพ่ือสร้างความมัน่คงในการทาํงาน

สําหรับบุคลากร  โดยการสร้างรูปแบบแนวทางการทาํสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการ

บริหารโรงเรียนใหด้าํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ วตัถุประสงคข์อง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร     

จากสภาพปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัเห็นวา่  การศึกษาระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรนั้นจะเป็นประโยชน์ในการนาํผลการวิจยัมาวิเคราะห์และ

ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการระบบสารสนเทศของโรงเรียนใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน

และมีคุณภาพทางการศึกษาสูงข้ึนในลาํดบัต่อไป  

 

 

                                                            
15 ชวนชม  ชินะตงักรู, “รูปแบบและกระบวนการตดัสินใจ,” บทความวชิาการสําหรับ

ผู้บริหาร (กรุงเทพฯ : สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2554), 6-7. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2541
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2542
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปัญหาของการวิจยัและความสาํคญัของการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยั

ไดก้าํหนดวตัถุประสงคส์าํหรับการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. เพื่อทราบระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

2. เพื่อทราบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

3. เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ข้อคาํถามของการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามสาํหรับการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  อยูใ่นระดบัใด 

2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  อยูใ่นระดบัใด 

3. ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสมมติฐานสาํหรับการวิจยัไวด้งัน้ี 

1. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  อยูใ่นระดบัมาก 

2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  อยูใ่นระดบัมาก 

3. ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคล มีความสมัพนัธ์กนั 

 

ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวจัิย 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรมีจุดมุ่งหมายในการจดัการเรียนการสอนใหก้บัเยาวชน  

ในการผลิตเยาวชนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  เพื่อไปศึกษาต่อและเป็นเยาวชนท่ีดีของสังคม  

ซ่ึงเป็นการจดัการเชิงระบบ (system approach) ตามแนวคิดของแคทซ์และคาห์น (Katz and Kahn) 

ท่ีกล่าวถึงลกัษณะขององคก์รระบบเปิดว่า การเคล่ือนไหวไปสู่การเคล่ือนไหวท่ีคาดคะเนไดใ้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ส่วนอ่ืน ๆ ระบบดงักล่าวเปิดรับตวัป้อน (input) ผา่นกระบวนการ (process) สู่ผลผลิต (output) โดย

มีสภาวะแวดลอ้ม (context) อ่ืน ๆ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อคุณภาพขององคก์รทั้งทางตรงและทางออ้มและ

การให้ข้อมูลย ้อนกลับ (feedback) 16 ในการจัดการศึกษา ซ่ึงมีในระบบการเรียนการสอนมี

องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยันาํเขา้หรือตวัป้อน (input) ไดแ้ก่ บุคลากร  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์ และ

การจดัการเรียนการสอน  กระบวนการ (process) ไดแ้ก่ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ  การ

จดัการเรียนการสอนและการนิเทศการศึกษา ผลผลิต (output) ไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษาและความพึง

พอใจโดยมีสภาพแวดล้อม (context)ได้แก่ สภาพทางภูมิศาสตร์  สภาพทางสังคม สภาพทาง

เศรษฐกิจ และขอ้มูลยอ้นกลบั (feedback) เป็นปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบทั้ง 3 ดา้น    

กรมวิชาการกาํหนดการจดัระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งประกอบดว้ย 1)ดา้น

ขอ้มูล 2)ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล 3)ดา้นการประมวลผล และ4) ดา้นสารสนเทศ17 และเก่ียวกบัการ

บริหารงานบุคคล โดยนาํขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนกังานมหาวิทยาลยั 

พุทธศกัราช 2546 ประกอบด้วย 1) การบรรจุแต่งตั้ งและเล่ือนขั้นเงินเดือน 2) การพฒันาและ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 3) วนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ 4) วินยัและการรักษวินยั 

5) การออกจากงาน  และ 6) การอุธรณ์และร้องทุกข ์18 ดงัแผนภูมิท่ี  1 

 

 

 

 

 

                                                            
16 กรมวิชาการ. การจัดระบบสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

2544), 22 – 25. 
17  มหาวิทยาลยัศิลปากร. ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวทิยาลยั พุทธศักราช 2546 (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2546.), 200. 
18

  มหาวิทยาลยัศิลปากร. ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวทิยาลยั พุทธศักราช 2546 (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2546.), 200. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภูมิที ่ 1  ขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวจิยั 

ทีม่า : Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organization, 2 ed (New 

York: John and Son , 1978) , 20. 

        : กรมวิชาการ. การจัดระบบสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544), 

22 – 25. 

        :  มหาวิทยาลยัศิลปากร, ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

มหาวทิยาลยั พุทธศักราช 2546 (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2546.), 200.  

 

สภาพแวดลอ้ม (Context) 

กระบวนการ (Process) 
ตวัป้อน (Input) ผลผลิต(Output) 

ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) 

ดา้นเศรษฐกิจ 

ดา้นสังคม 

ดา้นการเมือง 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- การบริหารการจดัการ 

 

 

 

 

 

- การบริหาร 

- การจดัการเรียนการสอน 

- การนิเทศ 

- คุณภาพการศึกษา 

- ความพึงพอใจ 

 
ระบบสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคล 
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ขอบเขตของงานวจัิย 

 งานสารสนเทศเป็นงานท่ีสําคญัสําหรับผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารจะไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลนาํไป

ประกอบในการตดัสินใจดาํเนินงานในดา้นต่าง ๆ ของโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทศัน์ อตัลกัษณ์ 

วตัถุประสงคข์องโรงเรียน ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดการจดัระบบสารสนเทศของกรม

วิชาการไดแ้ก่ 1)ดา้นขอ้มูล 2)ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 3)ดา้นการประมวลผล และ4) ดา้นสารสนเทศ19    

สาํหรับการบริหารงานบุคคล คือ กระบวนการและการดาํเนินการเก่ียวกบัการวางนโยบาย

เก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์รหรือหมายถึง การดาํเนินการเก่ียวกบัตวับุคคลในองคก์ร

หรือหน่วยงาน นบัตั้งแต่การสรรหาบุคคลมาปฏิบติังาน การบรรจุและการแต่งตั้ง การพฒันา การ

ประเมินผลการปฏิบติังานความมัน่คงในการปฏิบติังานไปจนถึงการให้บุคคลพน้จากงาน20 โดย

ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ยการบริหารงานบุคคลพนกังานสถานบนั

อุดมศึกษา ได้แก่ 1)การบรรจุแต่งตั้ งและเล่ือนขั้นเงินเดือน 2)  การพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการทาํงาน  3) วนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ 4) วินยัและการรักษวินยั 5) การ

ออกจากงาน  และ6) การอุธรณ์และร้องทุกข ์21  ดงัแผนภูมิท่ี  2  

 

 

 

 

 

 

                                                            
19

 กรมวิชาการ. การจัดระบบสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ, 

2544), 22 – 25. 
20 สมาน  รังสิโยกฤษฎ,์ ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี  22  

(กรุงเทพมหานคร : สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ., 2544), 1. 
21 มหาวิทยาลยัศิลปากร, ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนักงานมหาวทิยาลยั พุทธศักราช 2546 (นครปฐม : โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 200. 
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แผนภูมิท่ี 2  ขอบเขตของการวิจยั 

ท่ีมา  : กรมวิชาการ, การจัดระบบสารสนเทศ (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2544), 

22 – 25. 

         : มหาวิทยาลยัศิลปากร, ข้อบังคบัมหาวทิยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงาน

สถาบันอุดมศึกษา (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 200. 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดนิยามขอบเขตหรือความหมายเฉพาะของคาํท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเพือ่ให้

เกิดความเขา้ใจตรงกนัดงัน้ี 

ระบบสารสนเทศ  หมายถึง ระบบท่ีประกอบดว้ยคน ขอ้มูล เคร่ืองมือ โปรแกรม และ

เครือข่ายท่ีทาํงานร่วมกนัเพื่อกาํหนด รวบรวม จดัเก็บขอ้มูล ควบคุมการทาํงานทาํการประมวลผล

ขอ้มูล  เพื่อสร้างสารสนเทศและส่งผลลพัธ์ให้ผูใ้ชเ้พื่อช่วยสนบัสนุนการดาํเนินงานในองคก์รใน

ท่ีน้ีครอบคลุม1) ดา้นขอ้มูล 2) ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 3) ดา้นการประมวลผล และ4) ดา้นสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการวางนโยบาย  ระเบียบ  และกรรมวิธีในการ

ดาํเนินการเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์ร  โดยให้ไดบุ้คคลท่ีเหมาะสมและบาํรุงรักษาไว้

ระบบสารสนเทศ  (Xtot) การบริหารงานบุคคล  (Ytot) 

1) ดา้นขอ้มูล  (X1)  

2) ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล (X2) 

3) ดา้นการประมวลผล (X3) 

4) ดา้นสารสนเทศ  (X4) 

 

1) การบรรจุแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน (Y1) 

2) การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน  (Y2) 

3) วนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ (Y3) 
4) วินยัและการรักษาวินยั (Y4) 

5)  การออกจากงาน  (Y5) 

6)  การอุทธรณ์และร้องทุกข ์(Y6) 
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ซ่ึงทรัพยากรดา้นมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพใหมี้ปริมาณเพียงพอ  เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จ

ตามเป้าหมาย  ประกอบด้วย  ด้านการบรรจุแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน ด้านการพฒันาและ

เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน  ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ ดา้นวินยัและการรักษา

วินยั ดา้นการออกจากงาน และดา้นการอุธรณ์และร้องทุกข ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร  หมายถึง  สถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2551 จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะ

ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ จงัหวดันครปฐม 
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บทที ่  2 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

การวิจัยในคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจัย  ซ่ึงประกอบด้วย 

หลกัการ ทฤษฎี แนวคิด และการศึกษาเอกสาร  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาประกอบการศึกษา

วิเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบั  การจดัระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร  ซ่ึงประกอบดว้ย  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัระบบสารสนเทศ  แนวคิดเก่ียวกบั

การบริหารงานบุคคล  ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

43ระบบสารสนเทศ 

 

แนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศ 

 ในการศึกษาเร่ืองของระบบสารสนเทศ (Information System) ส่ิงแรกตอ้งเขา้ใจว่าระบบ

สารสนเทศนั้นจะประกอบดว้ย  คือ  ขอ้มูล  (Data)  และสารสนเทศ  (Information)  เน่ืองจากขอ้มูล

และสารสนเทศจะเป็นหน่วยพื้นฐานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีตอ้งไดรั้บการจดัการ

อยา่งมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานและการตดัสินใจ  โดยทั้งขอ้มูลและ

สารสนเทศจะมีความคลา้ยคลึงและเก่ียวขอ้งกนั  ในขณะเดียวกนัคาํทั้งสองคาํก็มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญั  จึงสมควรทาํความเขา้ใจกบัความหมายของขอ้มูลและสารสนเทศให้ชดัเจนก่อน  

ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายและคาํจาํกดัความไวห้ลายท่าน  เช่น  แคมป์เบลล ์(Campbell)   ใหค้วามหมาย

ว่า  ขอ้มูล  (Data)  คือ  ขอ้เทจ็จริง  (fact)  ท่ีบนัทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่รวมเป็นพวก  

และเม่ือเช่ือมโยงดว้ยกนัโดยการประมวลผล  (processing)  จะกลายเป็นสารสนเทศ  (information) 

ทั้งขอ้มูล  (Data)  และสารสนเทศ  (information)  จะสับเปล่ียนแทนท่ีกนัได้1  สําหรับ เมอร์ดิค 

รอสส์  และแคลกเกต็  (Murdick, Ross and Clagget)  ไดใ้หค้วามหมายของขอ้มูลและสารสนเทศไว้

ว่า  ขอ้มูล คือขอ้เท็จจริง  (fact)  หรือตวัเลข  (figure)  ซ่ึงไม่สามารถนาํมาใชใ้นการประกอบการ

ตดัสินใจโดยตรงปกติจะอยูใ่นรูปของการจดบนัทึกประวติัความเป็นมาโดยมิไดน้าํมาประมวลผล

                                                            
1 Bonita J. Campbell, Understanding Information System Foundation for Control 

(New Delhi : Prentice-Hall of India, 1979), 44-45. 
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เพื่อใช้ในการตดัสินใจในทนัที  ส่วนสารสนเทศ  (information)  เป็นขอ้มูล  (Data)  ท่ีผ่านการ

เลือกสรรแลว้นาํมาประมวลผล  หรือขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้ถกเถียง  อา้งอิง หรือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการ

คาดการณ์ล่วงหน้า  ช่วยในการวินิจฉัยสั่งการ 2  ส่วนแคนเตอร์  (Kanter)  มีแนวคิดว่า  ขอ้มูล  

(Data)  คือ  จาํนวนและแฟ้มขอ้มูลต่างๆ ท่ีดิบ  ส่วนสารสนเทศ  (information)  คือ ขอ้มูล  (Data)  

ท่ีผ่านกระบวนการประมวลผลให้มีความหมาย  ใชป้ระโยชน์ในการบริหารได้3  ลอง  (Long)  ได้

ให้แนวคิดเร่ืองขอ้มูลและสารสนเทศว่า  ขอ้มูล (Data)  คือวตัถุดิบท่ีเกิดจากความตอ้งการของ

สารสนเทศ  ส่วนสารสนเทศ  (information)  คือเหตุผลท่ีได้จากความคิด  การวิเคราะห์  การ

ผสมผสานและแสดงผลเพื่อใชส้าํหรับการตดัสินใจ4  สแตร์ (Stair)  ใหค้วามหมายของขอ้มูล  และ

สารสนเทศว่า  ขอ้มูล  (Data)  ประกอบดว้ยความจริงท่ียงัไม่ไดป้รุงแต่ง  ส่วนสารสนเทศ  

(information)  คือ  การรวบรวมความจริงต่าง ๆ ในองคก์รท่ีผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อให้

ไดผ้ลผลิตท่ีมีประโยชน์  และมีคุณค่าสําหรับผูต้ดัสินใจ5  อาํรุง  จนัทวานิช  และเจษฎ์  อนรรฆ

มงคล  ไดใ้ห้ความหมายว่า  สารสนเทศ  (information)  คือ ขอ้มูลท่ีมีความหมายผา่นกระบวนการ

วิเคราะห์  หรือจดัการกระทาํมาแลว้  เพ่ือตอบคาํถาม  หรือวตัถุประสงคอ์ย่างใดอย่างหน่ึง6   ฮิคส์  

(Hicks)   ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัขอ้มูล  และสารสนเทศไวว้่าขอ้มูล  (Data)  หมายถึงส่ิงท่ีแสดง

ความจริง  แนวความคิดท่ีถูกรวบรวมไวส้ําหรับการตดัสินใจโดยปราศจากกระบวนการ  ส่วน

สารสนเทศ  (information)  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีผ่านกระบวนการเชิงระบบและนาํไปใชต้ดัสินใจได ้ 

                                                            
2 Robert G. Murdick, Joel E. Ross, and  Jame R. Clagget, Information Systems For 

Modem Management,  3d ed. (Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1985), 6. 
3Jerome  Kanter, Management Information System, 3ded (New Delhi : Prentice-Hall of 

India, 1984), 30. 
4 Larry Long, Management Information Systems (Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 

1989), 10. 
5 Ralph M. Stair, Principles of Information Systems (Boston : Boyd and Fraser 

Publishing Company, 1992), 4. 
6 อาํรุง  จนัทวานิช  และเจษฎ ์ อนรรฆมงคล,”สภาพปัจจุบนัและปัญหาของระบบ

สารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทยและระบบสารสนเทศทางการศึกษาสาํนกัคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ” ใน รวบบทความเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการศึกษา  โครงการพฒันศึกษา

อาเซียน, ศูนยพ์ฒันศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย  (กรุงเทพฯ : ศูนยพ์ฒันศึกษาแห่งชาติของ

ประเทศไทย, 2549), 25. 
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ขอ้มูลของคนหน่ึงอาจจะเป็นสารสนเทศของอีกคนหน่ึงข้ึนอยูก่บัตาํแหน่งงานและความตอ้งการใช้

สารสนเทศนั้น
7  อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร  อธิบายว่าขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น

ธรรมชาติ  ในสังคมเป็นกลุ่มสัญลกัษณ์ท่ีใช้แทนปริมาณ  หรือการกระทาํต่าง ๆ ท่ียงัไม่ผ่าน

กระบวนการประมวลผล  ส่วนสารสนเทศ (information)  คือ  ข้อมูลท่ีตรวจสอบแล้ว  ผ่าน

กระบวนการประมวลผล  บวก  ลบ  คูณ  หาร  เปรียบเทียบแลว้มีความชดัเจนสามารถนาํมาใชใ้น

การพิจารณาตดัสินใจหรือดาํเนินการได้8  ครรชิต  มาลยัวงศ ์ ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  ขอ้มูล  (Data)  

คือตวัแทน  (representation)  ของความจริง  หรือความเป็นไปของโลกท่ีไดจ้ากการสังเกต  หรือ

สํารวจศึกษา  ส่วนสารสนเทศ  (information)  คือขอ้มูลข่าวสารหรือการนําเร่ืองราวต่าง ๆ มา

ประมวลผล  หรือดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํสารสนเทศ  สาํหรับจดัส่งให้ผูบ้ริหาร

และผูป้ฏิบติังานใช้9  ในส่วนของกรมสามญัศึกษาไดใ้ห้ความหมายของขอ้มูล (Data) 3  ประการ  

คือ  1)  ขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นจาํนวน  ปริมาณ  ระยะทาง  2)  ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่เป็นตวัเลข  เช่น  ช่ือ  ท่ีอยู ่ 

ประวติัการศึกษา  3) ข่าวสารท่ียงัไม่ไดป้ระเมิน  เช่น  รายงาน  คาํสั่ง  ระเบียบ  กฎหมาย  ส่วน

สารสนเทศ  (information)  เป็นขอ้มูลท่ีถูกกระทาํให้มีความสัมพนัธ์หรือมีความหมายนาํไปใช้

ประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้10  ณัฏฐพนัธ์  เขจรนันทน์  และไพบูลย ์ 

เกียรติโกมล  กล่าววา่  ขอ้มูล  หมายถึง  ขอ้มูลดิบ  (raw data)  ท่ีถูกเกบ็รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกองคก์ร  โดยขอ้มูลดิบจะยงัไม่มีความหมายในการนาํไปใชง้าน  หรือ ตรงตาม

ความตอ้งการของผูใ้ช ้ ส่วนสารสนเทศ  หรือถึง  ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูก

จดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ  โดยผลลพัธ์ท่ีไดส้ามารถนาํไปประกอบการทาํงาน  หรือสนบัสนุนการ

                                                            
7 Jame O. Hicks, Jr., Management Information System (Singapore : West Publishing 

Company, 1993), 36. 
8 อธิปัตย ์ คล่ีสุนทร, “ผูบ้ริหาร  ระบบสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ : ความเก่ียวขอ้งและขอ้คิด

เพื่อพิจารณา” ใน สารสนเทศ ศธ. 2547, ศูนยส์ารสนเทศ สาํนกังานปลดักระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว, 2547), 64-65. 
9 ครรชิต  มาลยัวงศ,์ ไอทกีบัธุรกจิ  แนวคดิและแนวทาง  (กรุงเทพฯ : ศูนยเ์ทคโนโลยี

อิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2548), 11. 
10 กรมสามญัศึกษา, การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดักรมสามัญ

ศึกษา (กรุงเทพฯ : เอก็ซเปอร์เน็ท, 2545), 13. 
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ตดัสินใจของผูบ้ริหาร  เป็นขอ้มูลท่ีมีความหมาย  หรือตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหาร11  สุชาดา  

กีระนันทน์  กล่าวว่าขอ้มูล  (Data)  คือความจริงเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  โดยอาจจะเป็นตวัเลข

หรือขอ้ความท่ีทาํให้ผูอ่้านทราบความเป็นไปหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน  ขอ้มูลจะคงสภาพการเป็น

ขอ้มูลอยู่เช่นนั้น  ไม่ว่าจะมีการนําเอาไปใช้หรือไม่  หรือผูใ้ดเป็นผูน้ําไปใช้ ส่วนสารสนเทศ  

(information)  คือ  ขอ้ความรู้ท่ีประมวลได้จากขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองนั้น  จนได้เป็น

ขอ้สรุปเป็นขอ้ความรู้ท่ีสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ โดยเนน้ท่ีการเกิดประโยชน์คือความรู้ท่ีเกิด

เพิ่มข้ึนกบัผูใ้ช้12  ชุมพล  ศฤงคารศิริ  กล่าวถึงขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  ขอ้เทจ็จริง  (rew facts)  ของ

ส่ิงต่าง ๆ  เช่น  ช่ือพนักงาน  ชัว่โมงการทาํงานต่อสัปดาห์  ส่วนสารสนเทศ  (information)  คือ  

ขอ้มูลท่ีไดผ้่านการประมวลผล  และถูกจดัให้อยู่ในรูปท่ีมีความหมายและเป็นประโยชน์ต่อการ

ตดัสินใจของผูรั้บ  (recipient)13  บวัรัตน์  ศรีนิล  ยงัไดใ้หค้วามหมายไวว้่า  ขอ้มูล  (Data)  หมายถึง  

ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาท่ีเก็บรวบรวมได ้ ซ่ึงขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีส่วนใหญ่ยงั

ไม่อยูใ่นรูปท่ีให้ความหมายใด ๆ หรือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ศึกษา  บางคนเรียกว่า “ขอ้มูลดิบ”  และ

สารสนเทศ  หมายถึง  ขอ้เทจ็จริงท่ีผา่นการประมวลผลแลว้  เพ่ือใหไ้ดค้วามหมายท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการศึกษาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง14  ซ่ึงในส่วนของ  ณรงค ์ บุญมี  กล่าวว่าขอ้มูล  หมายถึง  จาํนวน

หรือกลุ่มตัวเลขท่ีไม่สามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู ้บริหารได้  ส่วนคําว่า  

“สารสนเทศ”  หมายถึง  การนาํขอ้มูลหลายอย่างมาทาํการวิเคราะห์แจกแจงรวมกนั  เพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีสามารถใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้15 

 จากความหมายของขอ้มูล  (data)  และสารสนเทศ (information)  ตามความคิดเห็นของ

นกัวิชาการก็สามารถสรุปไดว้่า  ขอ้มูล  (data)  หมายถึง  ขอ้เท็จจริงท่ีอาจเป็นตวัเลข  ตวัหนงัสือ  

รูปภาพ  สัญลกัษณ์  และเสียงแทนปริมาณหรือการกระทาํต่าง ๆ  ซ่ึงยงัไม่ผา่นการประมวลผล  จึง

ให้ความหมายของขอ้มูลเหล่านั้นไม่มีความสัมพนัธ์และขาดความสมบูรณ์  ไม่สามารถนําไป

                                                            
11 ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์  และไพบูลย ์ เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), 35. 
12 สุชาดา,เร่ืองเดิม, 4-5. 
13 ชุมพล  ศฤงคารศิริ, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ, พิมพค์ร้ังท่ี  5 (กรุงเทพฯ : โรง

พิมพค์ลงัวิชา, 2543), 55. 
14 บวัรัตน์  ศรีนิล, “ระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผนและควบคุม,” ใน การวางแผนและควบคุม

งานบริหาร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), 19. 
15 ณรงค ์ บุญมี,”แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ,” มิตรครู, 14 (กรกฎาคม  2545) : 12-14. 
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ประกอบการตดัสินใจได ้ และสารสนเทศ   (information)  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดมี้การจดักระทาํการ

ประมวลผลแลว้จนมีความหมายสมบูรณ์สามารถนาํมาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการบริหารได ้ 

และขอ้มูลกบัสารสนเทศน้ีอาจเปล่ียนแปลงแทนท่ีกนัได ้ เม่ือนาํไปใชใ้นระดบับริหารท่ีต่างกนัตาม

วตัถุประสงค ์

 

แหล่งข้อมูลและสารสนเทศ 

 ในองคก์รมีขอ้มูลอยูม่ากมายท่ีตอ้งนาํมาจดัเก็บ มีผูก้ล่าวถึงแหล่งขอ้มูลและสารสนเทศไว้

ดงัน้ี  พยุงศกัด์ิ  สนเทศ  ไดร้ะบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลสารสนเทศดงัน้ี  1)  ขอ้มูลจากหน่วยงานใน

โรงเรียน  ซ่ึงไดแ้ก่งานบริหารโรงเรียนในดา้นวิชาการ  ธุรการ  ปกครอง  และบริการ  หรืองานดา้น

อ่ืน ๆ ในโรงเรียนท่ีมีโรงเรียนแต่ละแห่งจดัตั้งข้ึนมา  ขอ้มูลจากหน่วยงานในโรงเรียนแบ่งออกเป็น

สองลกัษณะ  คือลกัษณะแรก  ขอ้มูลประจาํปี  ซ่ึงเป็นขอ้มูลค่อนขา้งคงท่ีไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง  

เช่น  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี  จาํนวนนักเรียน  จาํนวนครูอาจารย ์ เป็นตน้  ลกัษณะหลงั  ขอ้มูลท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นรายวนั  รายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน  

เช่น  ขอ้มูลวนัลาของครูอาจารย ์ จาํนวนนกัเรียนท่ีขาดเรียน  งานสารบรรณ  งานบริการต่าง ๆ งาน

เก่ียวกบัเงินงบประมาณและเงินบาํรุงการศึกษา  เป็นตน้  2)  ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้  และการ

วิจยัขอ้มูลประเภทน้ีเป็นการสาํรวจเพ่ือตอบสนองเป้าหมายในการดาํเนินงานเป็นกรณีพิเศษ  หรือ

เป็นการศึกษารายกรณีเพื่อแกปั้ญหาและอุปสรรคบางอย่าง  3)  ขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูมี้

ประสบการณ์  ขอ้มูลประเภทน้ีนับว่ามีความเช่ือมัน่และเท่ียงตรงสูง  ซ่ึงอาจจะได้มาจากการ

สัมภาษณ์  การพูดคุย  การสอบถามเร่ืองราวต่าง ๆ แลว้นาํมาประมวลกนัเพ่ือนาํเสนอผูบ้ริหาร

โรงเรียนและจดัเก็บขอ้มูลไวเ้ป็นหลกัฐานท่ีอา้งอิงได ้ 4)  ขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  

ซ่ึงอาจจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนั  เช่น  โรงเรียนมธัยมศึกษาตอ้งการ

ขอ้มูลจากโรงเรียนประถมศึกษาใกลเ้คียงมาประมวลวิเคราะห์ร่วมกนั  นอกจากนั้นยงัตอ้งการ

ขอ้มูลบางประการจากหน่วยราชการอ่ืน ๆ  หรือภาคเอกชนดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดผลดีต่อการบริหาร

โรงเรียนมากท่ีสุด 16  จีราภรณ์  รักษาแก้ว  กล่าวถึงแหล่งขอ้มูลท่ีนํามาใช้ประมวลผลเพ่ือเป็น

สารสนเทศ  เกิดข้ึนจากสองแหล่งคือ  1)  แหล่งขอ้มูลภายในองคก์ร  แหล่งขอ้มูลน้ีจะให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกับขอ้เท็จจริงต่าง ๆ ขององค์กร  เช่น  ประสิทธิภาพในการทาํงานของลูกจา้ง  ความ

ถูกตอ้งของการวางแผนคร้ังท่ีผา่นมาซ่ึงการไดม้าของขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลภายในน้ี  อาจจะไดจ้าก

                                                            
16 พยงุศกัด์ิ  สนเทศ, “แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศในโรงเรียน”, สารพฒันาหลกัสูตร

(กมุภาพนัธ์  2549) : 50-58. 
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วิธีการท่ีไม่เป็นทางการ  เช่น  การพบปะพดูคุยกนั  เป็นตน้  2)  แหล่งขอ้มูลภายนอกองคก์ร  ซ่ึงเป็น

แหล่งกาํเนิดขอ้มูลเอง  หรือแหล่งกระจายขอ้มูลท่ีมีในสังคม  แหล่งขอ้มูลเหล่าน้ีไดแ้ก่  ตวัลูกคา้  

บริษัทคู่แข่งขัน  เป็นต้น 17  ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สํานัก

นายกรัฐมนตรีไดจ้ดัแบ่งแหล่งขอ้มูลสาํหรับการจดัทาํสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการบริหาร

การศึกษาออกเป็นสองแหล่งคือ 1) แหล่งขอ้มูลภายในระบบการศึกษา  (internal source)  

แหล่งขอ้มูลน้ีให้ขอ้เทจ็จริงต่างๆ ของระบบการศึกษาอนัประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ 

ในระบบไดแ้ก่  ปัจจยั  กระบวนการ  และผลผลิตของระบบการศึกษาจาํแนกตามระดบัการศึกษา  

ซ่ึงสามารถสรุปเป็นรายการขอ้มูลทางการศึกษาท่ีสาํคญัไดห้้าประการ  คือ  นกัเรียนนกัศึกษา  ครู

และบุคลากรทางการศึกษา  งบประมาณ  ส่ิงอาํนวยความสะดวก  แผนการเรียนหรือโปรแกรมทาง

การศึกษา 2) แหล่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งหรือนอกระบบการศึกษา  (external source) เป็นสภาพแวดลอ้ม

ทางการศึกษาและมีผลกระทบต่อปัจจยักระบวนการ  และผลผลิต  ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบย่อยของ

ระบบไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มทางนิเวศวิทยา  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  

ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่  ขอ้มูลดา้นประชากร  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ  ขอ้มูลดา้นสังคม  และ

ขอ้มูลความตอ้งการกาํลงัคน  และการมีงานทาํ18  ทกัษิณา  สวนานนท ์ กล่าวถึงระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนควรครอบคลุม  ส่ิงต่อไปน้ี  1)บุคลากร  ทุกโรงเรียนตอ้งมีสารสนเทศเก่ียวกบัครู  

อาจารย ์ พนักงาน  ตั้งแต่ประวติั  สถานภาพครอบครัว  รายได ้ วุฒิ  กิจกรรมภายในหน่วยงาน  

กิจกรรมพิเศษ  และอ่ืนๆ   2)  นกัเรียน  ทุกโรงเรียนตอ้งมีสารสนเทศเก่ียวกบันกัเรียนทุกคน  ทั้งท่ี

จบแลว้และกาํลงัเรียนอยู่  นอกจากประวติัแลว้ควรมีเร่ืองเก่ียวกบัการเรียน  โปรแกรมการเรียน  

เรียนวิชาอะไรแลว้บา้ง  ตอ้งเรียนอะไรอีกบา้งจึงจะจบหลกัสูตรคะแนนท่ีไดรั้บ  รายวิชา  รายภาค  

และอ่ืน ๆ  เป็นตน้  3)  รายวิชา  หมายถึง  รายวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด  เน้ือหาของแต่ละวิชาท่ี

ครอบคลุมจดัเป็นวิชาบงัคบัหรือวิชาเลือก  ระดบัท่ีสอนจดัเป็นวิชาในหมวดใด  มีใครบา้งท่ีสอนได ้ 

4)  อาคารสถานท่ี  โรงเรียนแต่ละโรงเรียนย่อมตอ้งดูแลรับผิดชอบอาคารสถานท่ีซ่ึงจะมีมากบา้ง  

นอ้ยบา้ง  เร่ิมตั้งแต่ตวัเดก็  หอ้งเรียนหอประชุม  โรงอาหาร  การจดัตารางสอน  ตารางเรียน  จาํเป็น

อยา่งยิง่ท่ีตอ้งใชข้อ้มูลตวัน้ี 5) การเงิน หน่วยงานทุกแห่งจาํเป็นตอ้งมีบญัชีในและนอกงบประมาณ  

มีการทาํบญัชีรับและจ่าย  บญัชีแยกประเภท  เราจาํเป็นตอ้งรู้ว่ามีเงินเหลือในงบใดเท่าใด  จะเอามา

                                                            
17 จีราภรณ์  รักษาแกว้, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ, พิมพค์ร้ังท่ี  6,  กรุงเทพฯ :  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2553), 58. 
18 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สารสนเทศเพือ่การวางแผนและการบริการ

การศึกษาระดับจังหวดั  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเ์จริญผล, 2549), 5-7. 



20 

เปล่ียนแปลงหมวดหรือยา้ยไปจ่ายในส่วนอ่ืน ๆ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  ในหมวดเงินรายรับ  ในหมวด

เงินรายจ่าย  ส่วนท่ีเป็นค่าเล่าเรียนนั้น  มีใครชาํระแลว้หรือไม่ชาํระ  เร่ืองเหล่าน้ีผูบ้ริหารควรจะ

ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา19   ลอง  (Long)  ไดก้ล่าวถึงแหล่งขอ้มูลว่ามาจากแหล่งใหญ่สอบแหล่ง  

คือ  ขอ้มูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กร  แต่ขอ้มูลเหล่าน้ียงัไม่สมบูรณ์ตอ้งนํามา

จัดระบบรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่  และนํามาผ่านกระบวนการจึงนําข้อมูลนั้ นมาใช้ได้ 20  

เช่นเดียวกบั บุร์ซ  และกรุดนิตสกี  (Burch and Grudnitski)  กล่าวว่า  ในการวางแผนนั้นจะตอ้งใช้

สารสนเทศจากสองแหล่งดว้ยกนั คือ  1)  แหล่งสารสนเทศภายนอก  (external information source)  

เช่น  รายงานภาครัฐ  การศึกษาประชากร  การสํารวจตลาด  รายงานการวิจยั  และส่ืออ่ืน ๆ   2)  

แหล่งสารสนเทศภายใน (internal information source)  เช่น  การคาดคะเน  การทาํงาน  การขาย  

การผลิต  เงินเดือน  การบริการงาน  เป็นตน้21  ชโลมใจ  ภิงคารวฒัน์  และสุรพล  หวงัดี  ไดจ้าํแนก

แหล่งสารสนเทศออกเป็นสองแหล่ง คือ  แหล่งปฐมภูมิ  และแหล่งทุติยภูมิ  1)  สารสนเทศจาก

แหล่งปฐมภูมิ  หมายถึง  ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีรวบรวมจากตน้ตอจริง ๆ ซ่ึงรวบรวมข้ึนเพื่อ

ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้นและเป็นสารสนเทศท่ีรวบรวมเป็นคร้ังแรก  รวมทั้งหากองคก์รท่ี

รวบรวมไม่สนใจสารสนเทศท่ีองคก์รอ่ืนรวบรวมไวแ้ลว้  แต่จดัรวบรวมข้ึนใหม่เองเช่นน้ีก็ถือว่า

เป็นสารสนเทศปฐมภูมิ  2)  สารสนเทศทุติยภูมิ  หมายถึง  สารสนเทศท่ีผูเ้ก็บขอ้มูลไม่ตอ้งการ

ออกไปเก็บเอง  แต่จะอาศยัขอ้มูลท่ีผูอ่ื้นรวบรวมไวแ้ลว้  และคดัลอกจากแหล่งหรือหน่วยงานท่ี

รวบรวมไว ้ ซ่ึงผูท่ี้ตอ้งการใชต้อ้งทราบว่ามีขอ้มูลอะไร  เก็บไวท่ี้ไหน  ในการใชส้ารสนเทศชนิดน้ี

ตอ้งระมดัระวงั  เพราะขอ้มูลท่ีไดอ้าจเอียงเอนหรือเก่าเกินไป  แต่ส่วนท่ีดีคือทาํให้ประหยดัเวลา

และค่าใชจ่้ายในการเก็บรวบรวมดว้ย22  วีระ  สุภากิจ  ไดร้ะบุแหล่งท่ีมาของขอ้มูลสารสนเทศ ดงัน้ี  

1)  ขอ้มูลจากหน่วยงานในโรงเรียน  ซ่ึงได้แก่  งานบริหารโรงเรียนในด้านวิชาการ  ธุรการ  

ปกครอง  และบริการ  หรืองานดา้นอ่ืน ๆ ในโรงเรียนท่ีเป็นโรงเรียนแต่ละแห่งจดัตั้งข้ึนมา  ขอ้มูล

จากหน่วยงานในโรงเรียนน้ีแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ  คือ  ลกัษณะแรก  ขอ้มูลประจาํปี  ซ่ึงเป็น

                                                            
19 ทกัษิณา  สวนานนท,์ คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2550),  

202. 
20 Long, Management Information System, 246. 
21 John G. Burch and Gary Grrudnitski, Information Systems Theory and Practice, 5th 

ed. (New York : John Wiley and Sons, 1989), 21. 
22 ชโลมใจ  ภิงคารวฒัน์  และสุรพล  หวงัดี, ระบบข้อมูลและสารสนเทศเพือ่พฒันา

คุณภาพการประถมศึกษา  (กรุงเทพฯ: รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ,์ 2551),  4. 
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ขอ้มูลค่อนขา้งคงท่ีไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง  เช่น  ขอ้มูลอาคารสถานท่ี  จาํนวนนกัเรียน  จาํนวน

ครู  อาจารย ์ เป็นตน้  ลกัษณะท่ีสอง  ขอ้มูลท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  ซ่ึงจะตอ้งบนัทึกไวเ้ป็น

รายวนั  รายสัปดาห์  รายเดือน  หรือรายภาคเรียน  เช่น  ขอ้มูลวนัลาของครู  อาจารย ์ จาํนวน

นักเรียนท่ีขาดเรียน  งานสารบรรณ  งานบริการต่าง ๆ งานเก่ียวกบัเงินงบประมาณและเงินบาํรุง

การศึกษาเป็นตน้  2)  ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้และการวิจยั  ขอ้มูลประเภทน้ีเป็นการสาํรวจเพื่อ

ตอบสนองเป้าหมายในการดาํเนินงานเป็นกรณีพิเศษ  หรือเป็นการศึกษารายกรณีเพ่ือแกปั้ญหาและ

อุปสรรคบางอย่าง เช่น  ต้องการแก้ปัญหาเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนบางกลุ่ม  ก็ใช้

การศึกษาเป็นรายกรณี  หรือออกแบบสอบถามเพ่ือให้ได้มาซ่ึงขอ้มูลในการแก้ปัญหาดังกล่าว  

นอกจากนั้น  การวิจยัเชิงสาํรวจจะไดข้อ้มูลบางประการเพ่ือแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้ ขอ้มูลสารสนเทศ

ประเภทน้ีจึงได้มาจากทั้ งแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิ  3)  ข้อมูลจากผู ้เ ช่ียวชาญ  หรือผู ้มี

ประสบการณ์  ขอ้มูลประเภทน้ีนับว่ามีความเช่ือมัน่และเท่ียงตรงสูง  ซ่ึงเราอาจได้มาจากการ

สัมภาษณ์  การพูดคุย  การสอบถามเร่ืองราวต่าง ๆ แลว้นาํมาประมวลผลกนัเพื่อนาํเสนอผูบ้ริหาร

โรงเรียนและจดัเก็บขอ้มูลให้เป็นหลกัฐานท่ีอา้งอิงได ้ ขอ้มูลประเภทน้ีสามารถนาํไปใชแ้กปั้ญหา

ไดต้รงเป้าหมายและเป็นไปอย่างรวดเร็วท่ีสุด  4)  ขอ้มูลจากหน่วยงานภายนอกโรงเรียน  ซ่ึงอาจ

จาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหเ้กิดความต่อเน่ืองและสมัพนัธ์กนั  เช่น  โรงเรียนมธัยมศึกษาตอ้งการขอ้มูลจาก

โรงเรียนประถมศึกษาใกลเ้คียงมาประมวลวิเคราะห์ร่วมกนั  นอกจากนั้นยงัตอ้งการขอ้มูลบาง

ประการจากหน่วยราชการอ่ืน ๆ หรือภาคเอกชนดว้ย  ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารโรงเรียน

มากท่ีสุด23  สนอง  เครือมาก  ไดก้ล่าวถึงแหล่ง  ขอ้มูลสําคญัท่ีสามารถนํามาจดักระทาํให้เป็น

สารสนเทศทางการศึกษาสองทาง  คือ  1)  แหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ภายในระบบการศึกษา  (internal 

source)  แหล่งขอ้มูลน้ีจะให้ขอ้เท็จจริงต่าง ๆ  ของระบบการศึกษา  (educational system)  ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยปัจจยั  กระบวนการ  และผลผลิตของระบบการศึกษา  ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการดาํเนินการศึกษา  เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบัครูนกัเรียน  โรงเรียน  อุปกรณ์การ

เรียน  งบประมาณทางการศึกษา  หลกัสูตรและการจดับริการทางการศึกษาต่าง ๆ เป็นตน้  ขอ้มูล

เหล่าน้ีสามารถถามไดจ้ากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  2)  แหล่งขอ้มูลท่ีอยู่ภายนอกระบบ

การศึกษา  (external source)  ส่วนใหญ่จะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั  สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาและมี

ผลกระทบต่อปัจจยั  กระบวนการ  และผลผลิตของระบบการศึกษา  เช่น  ขอ้มูลดา้นประชากร  

ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ  เช่น  รายไดข้องประชากรในทอ้งถ่ิน  การประกอบอาชีพ  การจา้งงานและการ

                                                            
23 วีระ  สุภากิจ, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ : จากทฤษฎสู่ีการปฏิบตัิในโรงเรียน 

(กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2539), 3. 
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มีงานทาํ  ขอ้มูลดา้นสังคม  เช่น  เขตการปกครอง  ลกัษณะทรัพยากร  การนับถือศาสนา  ภาษา  

ค่านิยมความเช่ือศิลปวฒันธรรม  เป็นตน้  ขอ้มูลเหล่าน้ีผูบ้ริหารสามารถสอบถามไดจ้ากชุมชน  

ได้แก่  กํานัน  ผูใ้หญ่บ้าน ผูป้กครองนักเรียน  เป็นต้น 24  สําหรับกรมสามัญศึกษาได้จัดแบ่ง

แหล่งท่ีมาของขอ้มูลและสารสนเทศท่ีใช้ในการวางแผนออกเป็นสองแหล่ง เช่นเดียวกัน  คือ  

ขอ้มูลภายในโรงเรียน  และขอ้มูลภายนอกโรงเรียน ส่วนรายการขอ้มูลท่ีจดัเก็บเพื่อมาจดัทาํเป็น

สารสนเทศอาจจะไดม้าจาก  1)  ขอ้มูลท่ีโรงเรียนจะตอ้งรายงานกรม  จงัหวดั  เป็นประจาํปี  2)  

ขอ้มูลท่ีจะนาํมาใชใ้นการวางแผนของโรงเรียนซ่ึงแบ่งเป็น  ขอ้มูลนกัเรียน  แยกตามเพศ  อาย ุ ราย

ชั้น  แผนการเรียน  อาชีพของบิดา  มารดา   และท่ีอยู่อาศยั  ขอ้มูลครู-อาจารย ์ แยกตามระดับ  

ตาํแหน่ง  วุฒิ  วิชาเอก  วิชาท่ีสอน  โรงเรียนในเขตบริการ/จาํนวนโรงเรียน  นักเรียน  วสัดุ  

อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  อาคารเรียน  งบประมาณ  อาชีพในท้องถ่ิน  วิทยากรท้องถ่ิน  สถาน

ประกอบการ  ขอ้มูลดา้นตลาดแรงงาน  สภาพปัจจุบนัและปัญหาของทอ้งถ่ิน  ปัญหาการปฏิบติังาน

ของโรงเรียนตามนโยบายกรม  และแผนพฒันาการศึกษา  ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพการเรียนการสอน  

การนิเทศ  การจดักิจกรรม  ขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ขอ้มูลท่ีแสดงคุณลกัษณะ

นกัเรียนท่ีหลกัสูตรตอ้งการ  ขอ้มูลการติดตามนกัเรียนท่ีจบการศึกษาแลว้  ผลการปฏิบติังานของ

สถานประกอบการท่ีรับนกัเรียนเขา้ทาํงาน25  เสนาะ  กล่ินงาม  ไดศึ้กษาความตอ้งการและการใช้

สารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่  กรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  5  

ไดข้อ้สรุปว่า  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมต่อการบริหารการศึกษา  ควรมีประเด็นดงัน้ี  1)  ดา้น

บุคลากร  ประกอบดว้ย  นกัเรียน  ครู-อาจารย ์ นกัการภารโรง  2)  ดา้นการจดัการเรียนการสอน  3)  

ดา้นวสัดุ  ครุภณัฑ ์ อาคารสถานท่ี  4)  ดา้นงบประมาณ  ซ่ึงควรมีทั้งเงินนอกงบประมาณ  และเงิน

งบประมาณ  5)  ดา้นสภาพแวดลอ้ม  ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  ความเช่ือค่านิยม  และ

ดา้นประชากร26   

 

 

 

                                                            
24 สนอง  เครือมาก, คู่มือสอบคู่มือปฏิบติัการ (นครสวรรค ์: เรียนดี,2549), 260. 
25เร่ืองเดียวกนั, 18-20. 
26 เสนาะ  กล่ินงาม, “การศึกษาความตอ้งการและการใชส้ารสนเทศเพื่อการบริหารใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่  กรมสามญัศึกษา  เขตการศึกษา  6” (วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหา

บณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2533), 18-19. 



23 

ประเภทของข้อมูล 

 บวัรัตน์  ศรีนิล  แบ่งขอ้มูลตามลกัษณะของการนาํไปใชเ้ป็นสองประเภท  คือ  1)  ขอ้มูล

เชิงปริมาณ  (quantitative data)  เป็นขอ้มูลท่ีสามารถวดัได ้ นับได ้ เช่น  จาํนวนพนักงาน  2)  

ขอ้มูลเชิงพรรณนาหรือเชิงคุณภาพ  (descriptive or quantitative data)  เป็นขอ้ความท่ีแสดงถึง

ลกัษณะคุณสมบติั  หรือคุณภาพของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา  เช่น  ขอ้มูลเชิงพรรณนาเก่ียวกบัภาวะ

เศรษฐกิจ  สภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน27  จิราภรณ์  รักษาแกว้  ไดแ้บ่งลกัษณะของขอ้มูลออกเป็น

สองประเภท  คือ  1)ขอ้มูลปฐมภูมิ  (primary data)  หมายถึงขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมข้ึนมาเป็นคร้ังแรก  

มกัจะไดจ้ากการวิจยัหรือการทดลอง  เช่น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสํารวจทศันคติของประชาชน  2)  

ขอ้มูลทุติยภูมิ  (secondary data)  หมายถึง  ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน  หรือรายงาน  เช่น  

สถิติของสํานักงานสถิติแห่งชาติ  บทความในวารสารต่างๆ 28  เซนน์  (Senn)  แบ่งขอ้มูลตาม

ระยะเวลาของการเก็บและใชข้อ้มูลออกเป็นสองประเภท  คือ  1)  ขอ้มูลในอดีต  (historical data)  

เป็นขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกไวน้านมาแลว้  แต่ยงัมีประโยชน์ในปัจจุบนัและอนาคต  เช่น  จาํนวนนกัเรียน

ท่ีเขา้เรียนต่อในชั้น  ม.1  ของปีการศึกษาท่ีแลว้  2)  ขอ้มูลในปัจจุบนั  (current data)  เป็นขอ้มูลท่ี

เกิดข้ึนในทนัทีหรือช่วงระยะท่ีไม่นาน  เช่น  จาํนวนขา้ราชการท่ีครบเกษียณอายรุาชการปีน้ี29 

 

ประโยชน์ของสารสนเทศ 

       สารสนเทศเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ามากในการวางแผน  การควบคุม  และการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหารในปัจจุบนั  ซ่ึงจะตอ้งบริหารงานภายใตค้วามจาํกดัของทรัพยากรทุกดา้น  และยงัเผชิญกบั

ความสลบัซบัซอ้นท่ีมีมากข้ึนตามความเจริญเติบโตของโรงเรียน  สารสนเทศจึงเป็นเคร่ืองมือให้

ทางเลือกท่ีดีเพื่อดาํเนินงานต่าง ๆ ใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามตอ้งการได ้ มีนกัวิชาการหลายท่าน

ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสารสนเทศไวต่้าง ๆ กนั ดงัน้ี  ทกัษิณา  สวนานนท ์ กล่าวว่า  สารสนเทศ  

ช่วยอาํนวยประโยชน์ให้กับผูบ้ริหารดังน้ี  1)  มองเห็นปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ล่วงหน้า  

สารสนเทศต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่จะทาํให้ผูบ้ริหารมองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นานๆ สามารถ

พยากรณ์อนาคตวา่จะเป็นอยา่งไร  2)  ใชป้ระโยชน์ในการวางแผนในอนาคต  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้ง

                                                            
27 บวัรัตน์  ศรีนิล, “ระบบขอ้มูลเพื่อการวางแผนและควบคุม,” การวางแผนและควบคุม

งานบริหาร  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2546), 144. 
28 จิราภรณ์  รักษาแกว้, ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ,  58. 
29 James A. Senn, Information Systems in Management  (California : Woodworth 

Publishing Company, 1998), 23. 
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ศึกษาจากสารสนเทศในอดีตและปัจจุบนั  ถา้หน่วยงานท่ีทาํงานดา้นสารสนเทศจดัหาตวัเลขต่าง ๆ 

ให้ไดค้รบถว้นผูบ้ริหารก็ควรใชต้วัเลขเหล่านั้นวางแผนการอนาคตดา้ยความเป็นธรรมมากข้ึน  มี

เวลามากข้ึน  3)  ใชป้ระโยชน์ในการพิจารณาหาทางเลือกไดม้ากข้ึน  ตวัแปรต่าง ๆ จะเป็นตวับ่งช้ี

ว่า  ผูบ้ริหารควรเลือกทาํอะไรและทาํอย่างไร   4)  ทาํให้ผูบ้ริหารมีเวลาในการดาํเนินงานมากข้ึน  

เพราะสารสนเทศต่าง ๆ มีพร้อมอยูแ่ลว้  การแกปั้ญหาต่าง ๆ ยอ่มทาํไดง่้ายข้ึน  ผูบ้ริหารจึงน่าจะมี

เวลาในการดูแล  ควบคุมการทาํงานไหดี้ข้ึนดว้ย30  กองแผนงาน  กรมสามญัศึกษา  ไดเ้ผยแพร่และ

สนับสนุนโรงเรียนมธัยมศึกษา  สังกดักรมสามญัศึกษา  โดยจดัโครงการประกวดการจดัระบบ

สารสนเทศโรงเรียนมธัยมศึกษา  เม่ือปี  2538  ไดก้ล่าวไวใ้หบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งเห็นประโยชน์ของ

สารสนเทศวา่  1)  ใหค้วามรู้  2)  เกิดความคิดและความเขา้ใจ  3)  ทาํใหเ้ห็นสภาพปัญหา/สภาพการ

เปล่ียนแปลงวา่กา้วหนา้หรือตกตํ่า  4)  ทาํใหป้ระเมินค่าได ้ 5)  เกิดความน่าสนใจและเกิดการต่ืนตวั  

6)  ช่วยในการตดัสินใจไดแ้ละสามารถทาํนายอนาคตได ้ 7)  เกิดความคิดสร้างสรรค ์ 8)  ทาํให้มี

การเปล่ียนแปลง31  ถกล  นิรันดร์ศิโรจน์  กล่าวถึงประโยชน์ของสารสนเทศ  พอสรุปไดว้่า  1)  ช่วย

ให้ผูบ้ริหารมีความถูกตอ้งทนัสมยัตรงตามความตอ้งการ  และเรียกใชข้อ้มูลสารสนเทศไดส้ะดวก  

2)  ช่วยให้ผูบ้ริหารทาํการตดัสินใจ  วางแผนปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  3)  ประสานงาน

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งระดบัสูงและตํ่ากว่า  เพื่อให้ระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกนั  

สามารถนาํมาเปรียบเทียบกนัได ้ ขจดัความซํ้ าซ้อนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  และตรงกบัความ

ตอ้งการทั้งผูผ้ลิตและผูใ้ช้  4)  ใช้ประโยชน์สําหรับการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์หน่วยงาน  

ตลอดจนบริการขอ้มูลสําหรับการวิจยัต่าง ๆ 32  นอกจากน้ี  ประพนัธ์  เจียรกุล  ไดใ้ห้แนวคิดท่ี

แตกต่างออกไปเก่ียวกบัประโยชน์ของสารสนเทศในการบริหารว่า  การบริหารหน่วยงานใด  ยอ่ม

เก่ียวข้องกับการใช้อ ํานาจ  “อํานาจ”  หมายถึง  ความสามารถท่ีจะทําให้บุคคลอ่ืนทําตาม

ความสามารถของตนได ้ ผูบ้ริหารอาจใชอ้าํนาจได ้ 5  ลกัษณะดงัน้ี  1)  อาํนาจจากการบีบบงัคบั  

(coercive power)  คือ  การข่มขู่  หรือใชก้าํลงัลงโทษหากผูอ่ื้นไม่ปฏิบติัตาม  2)  อาํนาจจากการให้

ความดี  ความชอบ  (reward power)  คือ  การท่ีผูอ่ื้นปฏิบติัตามเพราะหวงัจะได้รับความดี  

ความชอบจากผูส้ั่ง  3)  อาํนาจตามกฎหมาย  (legitimate power)  คือ  อาํนาจท่ีไดรั้บตามตาํแหน่ง

หน้าท่ีซ่ึงถูกแต่งตั้งตามกฎหมาย  4)  อาํนาจบารมี  (referent power)  คือ  อาํนาจอนัเกิดจาก

บุคลิกภาพหรือบารมีของผูบ้ริหารบางคน  5)  อาํนาจจากความรอบรู้และชาํนาญ  (expert power)  

                                                            
30 ทกัษิณา  สวนานนท,์ คอมพวิเตอร์เพือ่การศึกษา  (กรุงเทพฯ: คุรุสภา, 2530), 33. 
31 กรมสามญัศึกษา, กองแผนงาน, “กระบวนการวางแผนในโรงเรียน,”  2541. 53. 
32 ถกล  นิรันดร์ศิโรจน์, “ความหมายและความสาํคญัของระบบสารสนเทศ,” การจัดระบบ  
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คือ  อาํนาจอนัเกิดจากการบริหารงานอย่างถูกตอ้ง  ไดแ้ก่  วางแผน  ควบคุมการปฏิบติังาน  และ

วินิจฉัยสั่งการ  ซ่ึงอาํนาจจากความรอบรู้และชํานาญน้ีถือว่าเป็นอาํนาจอันแท้จริงและยัง่ยืน  

หน่วยงานมีความเจริญกา้วหนา้  ผูป้ฏิบติังานในหน่วยงานมีความสุขและความพึงพอใจ33 

 สรุปก็คือสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสาํคญัสาํหรับการบริหารงาน  หากสถานศึกษา

มีการจดัการดา้นระบบสารสนเทศท่ีดีและถูกตอ้งเหมาะสมต่อองคก์ารแลว้จะทาํให้การวางแผน  

การบริหาร  การกาํกบัดูแล  เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

การบริหารงานบุคคล 

 

ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 คาํว่า  “การบริหารงานบุคคล”  เป็นคาํท่ีแปลมาจากคาํในภาษาองักฤษว่า  “personnel 

administration” หรือ “personnel management”  หรืออในบางตาํราเร่ือกว่า  การบริหารทรัพยากร

มนุษย ์ (human resource management)  34  นั้น ไดมี้นกัวิชาการและผูรู้้หลายท่านให้คาํนิยามหรือ

ความหมายไวห้ลายมุมมอง ดงัต่อไปน้ี 

 แอปปลี (Apply)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  การบริหารงานบุคลากร  คือ  การวางแผนและ

การกาํหนดกระบวนการเก่ียวกบับุคลากรในการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันานโยบาย  และเทคนิคในการ

บริหารงานบุคลากร  รวมทั้งการพฒันาความสามารถของบุคลากรในองคก์าร35   

 ไนโกร  (Nigro)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  การบริหารงานบุคคล  คือ  ศิลปะในการเลือกสรร

คนใหม่  และใชค้นเก่าในลกัษณะท่ีจะใหไ้ดผ้ลงานจากบุคลากรเหล่านั้นสูงสุดทั้งดา้นปริมาณและ

คุณภาพ36    

                                                            
33 ประพนัธ์  เจียรกลุ, “ระบบสารสนเทศท่ีควรมีในโรงเรียน,” วารสารวจัิยสนเทศ, 3 

(มีนาคม 2555) : 4,11. 
34 วรนารถ  แสงมณี, การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั , 2543), 2. 
35 Laurrence Apply, “Organizing for personal administration,”Public personnel Review  

(April 1992) : 100. 
36 Felix A. Nigro, Public personnel Administration  (New York : Henry Holt & Co., 

1958), 86. 
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ศิริพร  พงศศ์รีโรจน์  กล่าวว่า  การบริหารงานบุคคล  เป็นศิลปะในการคดัเลือกบุคคลเขา้

ทาํงานโดยใหไ้ดบุ้คคลท่ีเหมาะสม  พฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพและใชบุ้คคลนั้นๆ  ปฏิบติังานใหเ้กิด

ประสิทธิผล  อย่างมีประสิทธิภาพและบาํรุงรักษาทรัพยากรน้ีไวอ้ย่างผูมี้คุณค่าเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

ผลผลิตหรือบริหารทั้งปริมาณและคุณภาพของงานอยา่งสูงสุด37   

 

วตัถุประสงค์ของการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลในองคก์รใดก็ตามจะตอ้งดาํเนินการโดยยึดปรัชญา  หลกัการ  และ

วัตถุประสงค์ขององค์กร  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร  โดยการใช้บุคลากรให้เป็น

ประโยชน์มากท่ีสุด  สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคลากรทั้งหมด  เพ่ือให้เกิดความตอ้งการทาํงาน

ร่วมกันส่งเสริมบุคลากรแต่ละคนให้ปรับปรุงตนเองเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่

ปฏิบัติงานให้แก่องค์กรโดยให้ได้ประโยชน์มากท่ีสุด  ซ่ึงเวอร์เธอร์  (Werther)  ได้กําหนด

วตัถุประสงคข์องการบริหารงานบุคคล  โดยแบ่งวตัถุประสงคอ์อกเป็น  4  ประการ  คือ 

1. วตัถุประสงคเ์พื่อสงัคม  (society objective) 

2. วตัถุประสงคเ์พื่อองคก์ร (organizational objective) 

3. วตัถุประสงคเ์พื่องานในหนา้ท่ี  (functional objective) 

4. วตัถุประสงคเ์พื่อบุคลากร (personal objective)38 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว  อาจกล่าวได้ว่า  การบริหารงานบุคคลต้องการให้บรรลุ

วตัถุประสงค ์เพื่อพฒันาประสิทธิภาพขององคก์รและบุคลากรใหส้ามารถนาํทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู่

มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  ประกอบดว้ย  3  ประการ  คือ 

1. เพื่อสร้างตวัป้อนท่ีมีคุณภาพ  ข้ึนอยูก่บักระบวนการสรรหา  ซ่ึงควรไดม้าจากบุคลากร

ท่ีมีความรู้  ความสามารถและเหมาะสมกับงาน  มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความ

ตอ้งการขององคก์ร 

2. เพื่อพฒันากระบวนการให้มีประสิทธิภาพ  ความต่อเน่ืองของการบาํรุงรักษา  การให้

ขวญัและกาํลงัใจในขณะทาํงาน  การฝึกฝน  สร้างความชาํนาญและการประเมินผล  

ติดตามผลการปฏิบติังาน  พร้อมทั้งการปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 

                                                            
37 ศิริพร  พงศศ์รีโรจน์, องค์กรและการจัดการ (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจาํกดัเทคนิค 19 , 

2550), 140. 
38 William B. Werther and Keith Davis, personnel Management and Human 

ReSources (New York : Mcgraw-Hill Book co.,1992), 7-8. 
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3. เพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  บุคลากรเกิดความพอใจในการทาํงานสูง  ช่วยให้องคก์ร

ประสบความสาํเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค ์

 

ประวตัิความเป็นมาของการบริหารงานบุคคล 

 เ ร่ืองราวของการบริหารงานบุคคลตลอดจนปรัชญาและวิธีปฏิบัติต่างๆ  ได้มีการ

วิวฒันาการเกิดข้ึนมาจากเหตุการณ์สําคญัเก่ียวเน่ืองกนั  ธงชยั  สันติวงษ ์ กล่าวว่า  ระยะเร่ิมแรก

ของการปฏิวติัอุตสาหกรรมการบริหารงานบุคคลท่ีมีมาเป็นลาํดับจากสมยัดั้ งเดิมนั้นได้มีการ

เปล่ียนแปลง เพราะเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการมีการรวมตวักนัทาํงานกนัเป็นกลุ่ม  การเปล่ียนแปลง

ทางดา้นการศึกษาและการเกิดของสภาพแรงงานต่าง ๆ  

 นอกจากน้ี  ผลอนัสืบเน่ืองมาจากความสนใจของผูป้ฏิบติัในวิชาชีพ  การขยายตวัของ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษทัขนาดใหญ่ และความกา้วหน้าทางวิทยาการท่ีเก่ียวกบัการผลิต

ตลอดจนความเป็นอยู่ต่างๆ ของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ และวิว ัฒนาการทางการเมืองท่ี

เปล่ียนแปลงต่อเน่ืองกนันั้น  ลว้นแลว้แต่มีผลโดยตรงต่อการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีไดมี้อิทธิพลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงในตวัคนงาน  ขณะเดียวกนั  นายจา้งซ่ึง

เป็นผูใ้ชแ้รงงานในทางการผลิตและตอ้งมีการแข่งกนัในการสร้างประสิทธิภาพใหม้าก  กจ็าํตอ้งหนั

มาสนใจทางด้านการบริหารงานบุคคลมากข้ึน  สาเหตุต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้

วิชาการทางดา้นน้ีตอ้งกา้วหนา้และจะตอ้งพฒันาวิธีการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเป็นลาํดบั 

 การบริหารงานบุคคลในระยะเร่ิมแรกค่อนขา้งชดัเจนในช่วงท่ีมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมนะ

ยะปลายศตวรรษท่ี  17  และต้นศตวรรษท่ี  18  ในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้ น  ส่ิง

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัก็คือไดมี้การนาํเอาเคร่ืองจกัรเขา้มาใช ้ ซ่ึงมีผลทาํใหโ้รงงานอุตสาหกรรมต่าง 

ๆ เกิดข้ึนอยา่งมากมาย  ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งจา้งคนเป็นกลุ่มกอ้นขนาดใหญ่  ไดมี้ผลโดยตรงท่ีทาํ

ใหเ้กิดการใชแ้รงงานมนุษย ์ เพื่อการผลิตมากข้ึนกว่าเดิม  ในสมยันั้นส่ิงหน่ึงท่ีปรากฏข้ึนควบคู่กนั

ก็คือ  ไดมี้การแบ่งแยกแรงงานกนัทาํในทางการผลิต  โดยเหตุท่ีมีการใชพ้นกังานเขา้มรทาํงานตาม

สภาพงานต่าง ๆ ท่ีไดแ้บ่งออกดงักล่าว  สภาพจึงเปล่ียนแปลงเป็นลกัษณะซ่ึงผูป้ฏิบติังานจะตอ้งมี

ความสามารถมากข้ึน  มิใช่สักแต่เพียงทาํงานง่าย ๆ หากแต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของเคร่ืองจกัรท่ีมี

ความซบัซอ้นยิ่งข้ึน  นอกจากน้ียงัตอ้งกระทาํโดยรวดเร็วตามขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบ  พนกังาน

ส่วนใหญ่จึงจอ้งมีการฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญดา้นต่าง ๆ มากข้ึน  พร้อมกนัไปด้วย  โดยท่ีมี

โรงงานอุตสาหกรรมเกิดข้ึนมาก  และไดมี้พนกังานจาํนวนมากเขา้มาทาํงานดว้ยกนั  เง่ือนไขการ

ปฏิบติังานท่ีจะตอ้งมีการกาํหนดเวลาท่ีแน่นอนของการเร่ิมตน้เขา้ทาํงานตลอดจนการตอ้งปฏิบติั

ตามระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  และต้องมีการประสานงานตามลําดับความรับผิดชอบ  



28 

ความสัมพันธ์ของพนักงานท่ีปฏิบัติ ร่วมกัน  เป็นกลุ่มก้อนจึงเป็นความสัมพันธ์ท่ีมีความ

สลบัซับซ้อนยิ่งข้ึน  นอกจากน้ีสภาพการณ์ทัว่ไปภายในโรงงานก็มีลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมและมี

ปัญหาในเร่ืองอุณหภูมิ  ฝุ่ นละออง  ตลอดจนเสียงหรือความไม่สะดวกอ่ืน ๆ ซ่ึงก่อให้เกิดเป็น

ปัญหาสาํหรับผูท้าํงาน  พร้อมกนัไปดว้ย  ใสภาพการณ์เช่นนั้น  โดยท่ีแรงงานไดเ้กิดข้ึนในระยะ

เร่ิมแรกและอุตสาหกรรมไดข้ยายตวัอย่างรวดเร็ว  การว่าจา้งตลอดจนการใชแ้รงงานต่าง ๆ จึง

นบัเป็นปัญหาท่ีก่อให้เกิดสภาพความไม่เหมาะสมหลายประการและเป็นบัน่ทอนคุณภาพชีวิตของ

คนผูท่ี้เป็นผูใ้ชแ้รงงานจนปรากฏเห็นไดช้ดั 

 ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูใ้ชแ้รงงานในสมยันั้นจึงไดร้วมตวัเป็นกลุ่มกอ้นในลกัษณะของสหภาพ

แรงงานทั้งน้ีกเ็พื่อปกป้องผลประโยชน์และพยายามใหชี้วิตความเป็นอยูต่ลอดจนสภาพการทาํงานดี

ข้ึนการเรียกร้องเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพการทาํงานจึงได้รับความสนใจจากผูรั้บผิดชอบ

ตลอดจนจากสังคมโดยส่วนรวม  ในท่ีสุดไดมี้ผลทาํให้มีการออกกฎหมายเก่ียวกบัแรงงานหลาย

ประการ  กฎหมายเหล่าน้ีก็เพื่อท่ีจะให้มีการป้องกนัผูใ้ชแ้รงงานให้มีสวสัดิภาพดีข้ึน  โดยมีการ

กาํหนดชัว่โมงทาํงานสาํหรับแรงงาน  และตลอดจนตอ้งมีการควบคุมดูแลสภาพการทาํงานท่ีมิใหมี้

ผลกระทบต่อสุขภาพความปลอดภยัรวมตลอดถึงการเร่ิมตน้พิจารณาเก่ียวกบัความเหมาะสมของ

การจ่ายตอบแทน  ค่าจา้งต่าง ๆ และการจ่ายตอบแทนชดเชยอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการทาํงาน

กฎหมายเหล่าน้ีท่ีเกิดข้ึนจากการต่อรองของกลุ่มแรงงานไดมี้ส่วนช่วยอยา่งสาํคญัในการปรับปรุง

สภาพเง่ือนไขของการจา้งงานต่าง ๆ และมีผลทาํให้การบริหารงานบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีหลีกเล่ียง

ไม่ไดข้องฝ่ายผูผ้ลิตซ่ึงเป็นผูว้่าจา้งแรงงานมาใช้ การเคล่ือนไหวของการบริหารท่ีมีหลกัเกณฑ์

เหตุการณ์สาํคญัท่ีมีผลอยา่งมากต่อวิวฒันาการของการบริหารงานบุคคลก็คือ  การเคล่ือนไหวของ

การบริหารท่ีมีหลกัเกณฑน์ัน่เอง 

 เทเลอร์ (Frederrick W. Taylor)  ซ่ึงเป็นบิดาของการศึกษาคน้ควา้และกาํหนดหลกัเกณฑ์

ในการบริหาร  ไดพ้ฒันาหลกัการสาํคญั  คือ 

1. ได้สร้างกฎเกณฑ์ท่ีสามารถกาํหนดวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป็นหลักเหตุผลข้ึน  โดย

ทาํการศึกษาเก่ียวกับวิธีการทาํงานต่าง ๆ ทาํการวิเคราะห์รายละเอียดของกิจกรรมท่ีทาํเพ่ือจะ

คน้ควา้ศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงวธีิการทาํงานท่ีถูกตอ้งท่ีสุด  โดยมีการวิเคราะห์จากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการทาํงานเพื่อให้มีวิธีทาํงานท่ีดีท่ีสุดมากกว่าท่ีจะใชว้ิธีการท่ีดาํเนินไปโดยไม่มีกฎเกณฑ ์ ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดความสูญเสียและไม่เป็นผลดีแก่ทั้งฝ่ายคนงานและนายจา้ง 

2. ไดมี้การพิจารณาสัมพนัธ์ไปถึงการกาํหนดวิธีการคดัเลือกพนกังานอยา่งมีหลกัเกณฑ์

พร้อมกนัดว้ย  ไดมี้การพิจารณาเก่ียวกบัวิธีการคดัเลือกเพื่อให้ไดบุ้คคลท่ีมีความชาํนาญ  และมี
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ความสามารถต่างๆ ท่ีมีความจาํเป็นสาํหรับการทาํงานท่ีไดจ้ดัไวแ้ลว้  ทั้งน้ีก็เพี่อให้สามารถทาํได้

โดยมีประสิทธิภาพ 

3. ไดใ้ห้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความจาํเป็นของการท่ีจะตอ้งมีวิธีการให้การศึกษา  และการ

พัฒนาพนักงานท่ีมีคุณภาพท่ีจะต้องทําให้ได้ผลยิ่งข้ึน  โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ

ความสามารถให้แก่พนักงานมากยิ่งข้ึน  เทเลอร์ (Taylor)  ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัเร่ืองราว

ของการฝึกอบรม  เพื่อท่ีจะให้มีวิธีการท่ีถูกตอ้งท่ีจะสอนการทาํงานให้แก่คนงานเพื่อให้เกิดผลดี

ท่ีสุด  มากกวา่ใหค้นงานเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

4. ไดย้ ํ้าให้เห็นความสาํคญัของการร่วมมือระหว่างฝ่ายผูใ้ชแ้รงงานและฝ่ายบริหารทั้งน้ี

เพื่อความสาํเร็จในผลงานร่วมกนั  Taylor  ไดย้ ํ้าใหเ้ห็นถึงภารกิจของทั้งสองฝ่ายท่ีจะตอ้งแยกความ

รับผิดชอบจากกนัอย่างชดัเจน  ระหว่างในส่วนของฝ่ายจดัการท่ีจะตอ้งรับผิดชอบในการบริหาร

และคิดวิเคราะห์ปัญหาของการทํางานโดยส่วนรวม  เพ่ือให้ได้วิธีท่ีดี ท่ีสุดและมีระบบท่ีมี

ประสิทธิภาพ  พร้อมกนันั้นในฝ่ายคนงานก็จะตอ้งรับผดิชอบในส่วนของตน  ท่ีจะตอ้งทาํงานโดย

ถูกตอ้งตามวิธีการต่าง ๆ และการย ํ้าให้เห็นถึงความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายไดมี้ส่วนก่อให้เกิดการ

เพิ่มพนูประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

 วิวฒันาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรม  จิตวิทยาอุตสาหกรรมในระยะเร่ิมแรก  นอกจากจะ

ได้มีการพยายามศึกษาเพื่อปรับปรุงเทคนิควิธีการขยายให้ดี ข้ึนแล้ว  นักวิจัยทางจิตวิทยา

อุตสาหกรรมก็ไดมี้ความสนใจท่ีจะหาวิธีปรับปรุงพนกังานให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบั

งานตลอดเวลาดว้ย  การเกิดผูช้าํนาญการดา้นบริหารงานบุคคล  ในระยะเร่ิมแรก  หน้าท่ีของการ

บริหารงานบุคคลจะจาํกดัอยู่เฉพาะในขอบเขตแต่เพียงหนา้ท่ีในการจา้งคน  การไล่คนออก  และ

การรักษาเวลาการทาํงานของพนกังานเท่านั้น  ซ่ึงส่วนมากก็มกัปฏิบติัโดยหัวหนา้ผูค้วบคุมงานท่ี

อยูใ่นสายงานต่าง ๆ ท่ีจะลงมือทาํส่ิงเหล่าน้ีดว้ยตนเอง  ต่อมเม่ือวิธีการผลิตต่าง ๆ มีความยุง่ยากข้ึน  

และผูบ้ริหารงานเหล่าน้ีนั้นมีภาระหนา้ท่ีงานประจาํมากข้ึนกว่าแต่ก่อน  หวัหนา้งานทั้งหลายจึงถูก

จาํกดัดว้ยเวลาเหลือเฉพาะการทาํงานเก่ียวกบัการเกบ็ประวติัพนกังานและการจ่ายค่าจา้งเท่านั้นดว้ย

เหตุผลดังกล่าว  ภาระความรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ ขา้งตน้จึงได้ถูกมอบหมายให้กับเสมือน

พนกังานในแผนก  ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูช้าํนาญการดา้นพนกังานกลุ่มแรกท่ีไดเ้กิดข้ึนในสมยันั้นหนา้ท่ี

ของบุคคลดงักล่าวท่ีถูกมอบหมายมกัจะมีเร่ืองราวเก่ียวกบัความรับผดิชอบในดา้นการวา่จา้งคนงาน

และงานดา้นอ่ืน ๆ ท่ีในท่ีสุดไดก้ลายเป็นงานดา้นการบริหารงานบุคคลในภายหลงั 

 ต่อมาเม่ือปริมาณงานไดม้ากข้ึน  มีการขยายตวัเติบโต  จาํนวนพนกังานสูงข้ึนตลอดเวลา  

ความสมบูรณ์ของหน้าท่ีงานบริหารบุคคลจึงถูกเสริมข้ึนมากอย่างกว่าเดิม  จนกระทัง่ได้มีการ

มอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการว่าจา้ง  หรือมีเลขานุการมาคอยดูแลรักษาผลประโยชน์
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เก่ียวกบัสวสัดิการต่าง ๆ ตามมาดว้ย  การมีพนกังานผูคิ้ดคาํนวณค่าจา้งของแผนกเพ่ือท่ีจะกาํหนด

อตัราค่าจา้งให้สอดคลอ้งและมีวิธีการตามความหมายของการศึกษาเร่ืองเก่ียวกบัเวลาและการ

เคล่ือนไหวในการทาํงานในเวลาเดียวกัน  ด้านความปลอดภัยในการทาํงานก็ได้เกิดมีข้ึนรวม

ตลอดไปถึงการมีผูช้าํนาญการท่ีจะคอยประสานงานและจดัวิธีการอบรมใหมี้ประสิทธิภาพก็ปรากฏ

ชดั  จนในท่ีสุดความสมบูรณ์ของตาํแหน่งหน้าท่ีงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทางดา้นการ

บริหารงานบุคคล  ไดก้ลายเป็นกลุ่มกอ้นของตาํแหน่งท่ีมีข้ึน  เพ่ือรับผิดชอบภารกิจหน้าท่ีการ

บริหารงานบุคคลดงัท่ีเราไดเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนั 

 ความเคล่ือนไหวของกลุ่มมนุษย์สัมพนัธ์  ในเร่ืองของมนุษย์สัมพนัธ์ท่ีมีส่วนต่อการ

บริหารงานบุคคลนั้นความเจริญก้าวหน้าท่ีมีมากข้ึนก็เพราะสืบเน่ืองมาจากความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัศาสตร์ท่ีสาํคญั  คือ  พฤติกรรมศาสตร์  (behavioral sciences)  ซ่ึงเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  ท่ีนํามาเช่ือมโยงรวมกนัเพ่ือศึกษาเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับ

พฤติกรรม  ซ่ึงมีผลอยา่งมากต่อความเขา้ใจเก่ียวกบับุคคล  ตลอดจนเร่ืองราวการจูงใจเพ่ือท่ีจะเพิ่ม

ผลผลิตใหสู้งข้ึน  ศิลปะการจดัการซ่ึงไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากจากความรู้ของพฤติกรรมศาสตร์

ดงักล่าว  ทาํใหผู้บ้ริหารไดเ้ขา้ใจอยา่งถูกตอ้งในวิธีการวา่  ความสาํเร็จของงานทั้งปวงยอ่มข้ึนอยูก่บั

ศิลปะในการรู้จักชักจูงใจ  ตลอดจนการสามารถสร้างความกลมเกลียวของกลุ่มและการ

ประสานงานระหว่างกลุ่มเพื่อผลของพฤติกรรมขององคก์ารและของพนกังาน  โดยส่วนรวมท่ีจะมี

ผลอย่างมากต่อผลผลิตขององค์การ  ความก้าวหน้าของพฤติกรรมศาสตร์  คุณภาพและ

ความกา้วหนา้ในวิชาชีพของการบริหารงานบุคคลท่ีต่อจากความสนใจของกลุ่มมนุษยส์ัมพนัธ์ก็คือ

การเจริญเติบโตของพฤติกรรมศาสตร์ท่ีประสานศึกษาดว้ยศาสตร์จากหลาย ๆ แขนง  เพ่ือการ

ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและองค์การให้ดีข้ึนกว่าเดิม  จุดสนใจท่ีได้มีการศึกษาและ

วิจยัคน้ควา้  คือ  ผลกระทบของการจ่ายค่าตอบแทนท่ีแตกต่างกนัท่ีจะมีต่อผลงานของแต่ละบุคคล

ผลกระทบของแบบของผูน้ําท่ีแตกต่างกันท่ีถือปรัชญาต่างกันท่ีจะมีต่อผลงานองค์การ  โดย

ส่วนรวมและเร่ืองของการออกแบบงานและความสัมพนัธ์ท่ีจะมีต่อความพอใจของบุคคลผูท้าํงาน

ผลของระบบประเมินผลท่ีแตกต่างกัน  และวิธีการต่างๆ ท่ีใช้สําหรับการปรับปรุงผลงานของ

องคก์าร  เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความกา้วหน้าของการศึกษาวิจยัคน้ควา้ในทางบริหารงานบุคคลใน

ปัจจุบนั39 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  วรนารถ  แสงมณี  ท่ีกล่าวว่า  การบริหารงานบุคคลในปัจจุบนัมี

ลกัษณะดงัน้ี  1)  การบริหารตามหลกัวิทยาศาสตร์ (scientific management)  2)  งานทางดา้น

                                                            
39 ธงชยั  สนัติวงศ,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  (กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง, 2546), 15-21. 



31 

สวสัดิการ  (welfare movement)  3)  การบริหารการจา้งงาน  (employment management)  4)  

จิตวิทยาทางอุตสาหกรรม  (industrial psychology)  5)  สุขภาพและความปลอดภยั  (health and 

safety)  6)  ระบบสหภาพแรงงาน  (unionism)  7)  การบริหารค่าจา้และเงินเดือน  (wage and salary 

administration)  8)  การพฒันาและฝึกอบรม  (development and training)  9)  แรงงานสัมพนัธ์  

(labor relation)40 

 

ความสําคญัของการบริหารงานบุคคล 

 สมเกียรติ  พ่วงรอด  กล่าวว่า  การบริหารงานบุคคล  เป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีชีวิตใน

องค์กรท่ีมีคุณค่า  มีจิตวิญญาณ  มีความรู้  ความคิดและวิจารณญาณในการพิจารณาดาํเนินการ

กิจกรรมต่างๆ ในองคก์รให้ประสบความสาํเร็จและบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น 

“คน”  จึงเป็นปัจจยัหน่ึงและเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัยิ่งในการบริหารงาน41   เช่นเดียวกบั  บรรยงค ์ โต

จินดา กล่าวว่า ความสําคญัของการบริหารงานบุคคลนั้น   นับวนัจะทวีข้ึนเร่ือย ๆ ตราบใดท่ีเรา

ยอมรับความจริงวา่ทรัพยากรมนุษยน์ั้นสาํคญัยิง่กวา่ปัจจยัการผลิตอ่ืน ๆ แมจ้ะมีเคร่ืองจกัรกลเขา้มา

มีบทบาทในการดาํเนินธุรกิจมากข้ึน และใชว้ิทยาการสูงข้ึน มีวิสยัทศัน์ สามารถยอดเยีย่มเพียงใด ก็

ไม่ใช่นํามาแทนท่ีคน ไม่ใช่เข้ามาเป็นนายคน เพราะคนต้องเป็นนายเคร่ือง คือ เป็นผูส้ร้าง 

ผูใ้ชเ้คร่ือง 

ดว้ยเหตุน้ี การบริหารงานบุคคลจึงเป็นเร่ืองท่ีสาํคญั เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขนั กนั

มากข้ึน จึงเกิดความตอ้งการคนดี มีความสามารถสูงมาทาํงานได ้รัฐเลง็เห็นความสาํคญัของ การใช้

คนภายใตเ้ง่ือนไขของยุคสมยัทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ความซบัซอ้นและ ความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยี ทาํให้เกิดการประดิษฐ์ คิดคน้วิธีการและเคร่ืองมือ เคร่ืองใชม้ารับใช ้อาํนวยความ

สะดวกสบายให้แก่การดาํรงชีวิตของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีแข่งขนักนัสนองความตอ้งการ ของมนุษย์

มากข้ึน ทาํใหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีท่ีส้ินสุด แต่ละกิจการทั้งใน ระดบัประเทศ

จนระดบัโลก จึงตอ้งทั้งสรรหาคดัเลือกและเสริมสร้างคนดีไวใ้ชง้าน พลงัของ สถาบนัแรงงานท่ี

                                                            
40 วรนารถ  แสงมณี, การบริหารงานบุคคล,  พิมพค์ร้ังท่ี  2  (กรุงเทพมหานคร: คณะครุ

ศาสตร์อุตสาหกรรม  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2553), 18-21. 
41 สมเกียรติ  พว่งรอด, การบริหารงานบุคคล  (ปัตตานี : ภาควิชาการบริหารการศึกษาคณะ

ศึกษาศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2554), 5. 
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เติบโตและแขง็แรงข้ึน เป็นแรงผลกัดนัใหน้ายจา้งตอ้งใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัการ บริหารงานบุคคล

เพิ่มข้ึน เพื่อไม,ใหเ้กิดปัญหาแรงงาน ซ่ึงจะบัน่ทอนความเจริญกา้วหนา้และความ 13มัน่13คง13ขององคก์ร 

องคก์รใหญ่13โต13ซบัซอ้นมากข้ึนตาม13สภาพการ13แข่ง13ขนั13และ13ความ13เจริญทางเศรษฐกิจ 13การแบ่งงานกนั

ทาํในองค์กรขนาดเล็ก จะมีลักษณะคนเดียวทาํงานได้หลายอย่างแต่เม่ือองค์กร ขยายตัวใช้

เทคโนโลยสูีงข้ึนกต็อ้งการความชาํนาญเฉพาะอยา่งมากข้ึนซ่ึงบางแห่งใชค้วามชาํนาญ เฉพาะอยา่ง

มากเกินไปก็จะทาํให้กระบวนการบางอยา่งติดขดัหรือรองาน ถา้เกิดความขดัขอ้งในจุด ใดจุดหน่ึง

ข้ึน ปัญหาต่าง ๆ เหล่าน้ีตอ้งการการบริหารงานบุคคลท่ีดีเพื่อ " put the right man in the right job " 

บทบาทของการจดัการเปล่ียนไปจากเดิมเป็นอนัมาก เพราะตอ้งการผูบ้ริหารมืออาชีพ จริงๆเพ่ือมา

บริหารงานยามวิกฤตได ้หรือจดัการงานไดต้ามสถานการณ์โดยใชส้หวิทยาการเพื่อการ แกปั้ญหา 

เพราะความเปล่ียนแปลงของปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์ร เปล่ียนแปลง

รวดเร็ว ท่ีนกับริหารตอ้งตามใหท้นัและปรับตวัใหท้นัอีกดว้ย และเพราะพฤติกรรม ศาสตร์กา้วหนา้

และเขา้ไปมีบทบาทในการบริหารงานมากข้ึน เพราะผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจ ธรรมชาติของคนและ

ธรรมชาติของงานมากข้ึนดว้ย จึงจะอยูร่่วมกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์รไดดี้ มีสมานฉนัท์42 

ซ่ึง ธงชยั สนัติวงษ ์ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคลากรไว ้ดงัน้ี 

1. ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงและความผนัผวนทางเศรษฐกิจของ 

ประเทศท่ีเกือบจะควบคุมและแกไ้ขไม่ได ้ทาํให้มีผลกระทบต่อสภาพการผลิตของธุรกิจ ตลอด 

จนถึงปัญหาระดบัราคาสินคา้ท่ีสูงข้ึนจากราคานํ้ ามนัและตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํให้สภาพความ 

เป็นอยู่ของประชาชนยากลาํบากยิ่งข้ึน และทาํนองเดียวกนั ปัญหาทางดา้นการจ่ายค่าตอบแทนท่ี 

พอเพียงสําหรับคนงานเพื่อให้ตามทนักับค่าครองชีพก็กลายเป็นปัญหาหนักอกท่ีทุกหน่วยงาน 

จะตอ้งแก้ไข เพื่อให้ผลผลิตต่างๆ สูงข้ึนจากวิธีการของการบริหารงานบุคคลท่ีสามารถทาํได ้

ถูกตอ้ง 

2. ปัจจยัทางดา้นเทคนิควิทยาการ การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมากของเทคโนโลยีท่ี 

ส่งผลใหเ้ทคนิควิธีทาํงานตอ้งเปล่ียนไปนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพการทาํงานในองคก์รมาก 

ข้ึนกว่าแต่ก่อน เคร่ืองจกัรสมองกลและเคร่ืองมืออตัโนมติัหลายชนิดไดลู้กยอมรับ และนาํเขา้มา 

ทาํงานแทนคนดว้ยเหตุผลความจาํเป็นหลายประการ ซ่ึงในกรณีเช่นนั้น การตอ้งแกไ้ข ให้การ

อบรมและจดัสรรหนา้ท่ีงาน ตลอดจนปรับปรุงกาํลงัคนในจดต่าง ๆ ใหม่ นบัว่าเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํซ่ึง

                                                            
42บรรยงค ์โตจินดา, การบริหารงานบุคคล ( กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2550), 20-21. 
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ปัญหาดา้นการออกแบบงานใหม่ให้ถูกตอ้ง หรือการตอ้งเร่งพฒันาคนงานให้มีความสามารถใน 

ช่วงเวลา13สั้น13นั้น 13นบั13ได้13วา่เป็นส่ิงยุง่13ยาก13ท่ี13ตอ้งใช้13เทคนิค13ต่าง ๆ 13และ13การดาํเนินงาน13ดว้ย13วิธี13การ13พิเศษ 

15หลายๆ ประการ15จึงจะไดผ้ล 

3. ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางด้านสังคมน้ีจะมี 

ความสาํคญัมากเป็นพิเศษในสังคมปัจจุบนัท่ีคนมีการศึกษามากข้ึน ความตอ้งการต่าง ๆ ยอ่มมีมาก

ข้ึนและเปล่ียนชนิดไป ความพอใจในงานและคุณภาพชีวิตนบัว่าเป็นปัญหาสาํคญัท่ีสุดของคนใน 

ยุคปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดมี้ผลทาํให้ทศันคติและค่านิยม ตลอดจนส่ิงจงใจต่าง ๆ  

ของคนในยุคใหม่โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมาก การเขา้ใจไดถู้กตอ้งและมี 

ศิลปะในการจูงใจท่ีไม่ซํ้ าแบบเดิม นับว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะตอ้งดาํเนินการอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้

การท่ีจะสามารถเผชิญกบัปัญหาทา้ทายต่าง ๆ เหล่าน้ี จึงนบัเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีองคก์ารธุรกิจส่วนมาก

ตอ้งพยายามมุ่งสนใจในส่ิงท่ีเก่ียวกบังานทางดา้นการบริหารงานบุคคล คือตอ้งพยายาม เขา้ใจถึง

ความตอ้งการทางจิตวิทยาหรือทางใจของคนงาน ตอ้งพิจารณาและยกระดบัความสามารถ ของงาน

วิชาชีพดา้นการบริหารงานบุคคล ซ่ึงความพยายามของสมาคมวิชาชีพ คือสมาคมการ จดัการงาน

บุคคลแห่งประเทศไทยท่ีไดมุ่้งสร้างสรรคค์วามรู้และเทคนิคของงานดา้นน้ีใหแ้พร่หลาย มาชา้นาน

แลว้นั้น นับไดว้่ามีประโยชน์เป็นอย่างมากต่อสังคมธุรกิจและประเทศชาติโดยส่วนรวม ตอ้งให้

ความสนใจกบัการวิจยัศึกษาปัญหาดา้นการบริหารงานบุคคล เร่ืองน้ีนบัว่าขาดแคลนเป็น อยา่งมาก 

ซ่ึงถา้หากไดใ้ห้ความสนใจคน้ควา้วิจยัปัญหาอยา่งลึกซ้ึงทีละดา้นเร่ือยไปแลว้ ในระยะ ยาวการได้

ขอ้เทจ็จริงหรือความรู้มากข้ึนจะช่วยใหก้ารบริหารงานบุคคลมีคุณภาพและทาํไดผ้ลมาก ยิง่ข้ึน 

จะเห็นว่าองค์กรจะเจริญก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดก ็

ข้ึนอยูก่บัสมรรถภาพและคุณภาพของผูป้ฏิบติังานควบคู่กบัความรู้ความสามารถของผูบ้ริหาร หาก 

ผูบ้ริหารสามารถจดัการเร่ืองเก่ียวกบัคนไดแ้ลว้ปัญหาอ่ืน ๆ กแ็ทบจะหมดไป ปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ

เป็นการขาดคนทาํงาน คนทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ ลว้นเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการบริหารงาน บุคคล

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารทั้ งส้ิน ฉะนั้ นผูบ้ริหารควรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักการ 

บริหารงานบุคคลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดงัน้ีคือ ช่วยพฒันาให้องคก์ารเจริญเติบโต ช่วยให ้

บุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์รมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน และช่วยเสริมสร้างความมัน่คง

แก่ สงัคมและประเทศชาติ43 ไลเคิร์ท (Likert) กล่าวถึงความสาํคญัของปัจจยัดา้นบุคคลในองคก์รว่า 

คือ กิจกรรมทั้งปวงของธุรกิจใดๆ ก็ตาม ต่างก็ลูกริเร่ิมและพิจารณาโดยบุคคลต่างๆ ท่ีเป็นผูส้ร้าง 

องคก์รนั้นข้ึนมา สาํหรับปัจจยัอย่างอ่ืน เช่น ตวัโรงงาน สาํนกังาน เคร่ืองจกัรสมองกล  เคร่ืองมือ 

เคร่ืองใชท่ี้ทนัสมยั และส่ิงอ่ืนใดอีกก็ตามท่ีธุรกิจสมยัใหม่มีอยู่นั้น จะไม่มีส่วนสําคญัในการช่วย 
                                                            

43ธงชยั สนัติวงษ,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพฯ: ประชุมช่าง, 2546), 21-22. 
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เร่งผลผลิตไดเ้ท่ากบัความพยายาม และการกาํกบัการท่ีปรากฏออกมาจากบุคคล มนุษยจ์ะเป็น ผู ้1 3

ออกแบบหรือออกคาํ1 3สั่ง1 3ให้แก่เคร่ืองจกัรเคร่ืองมือ 1 3กาํหนดจุด13ท่ี13ตอ้ง13ใชเ้คร่ืองจกัรสมองกล นาํเอา 13

เทคนิคการผลิตใหม่ ๆ มาใช ้หรือ1 3ไม่1 3ก็ทาํการจดัหาทุน และกาํหนดวิธีการเงินและระเบียบการ 

บญัชีท่ีจะใชทุ้กกรณีของกิจกรรมขององคก์รลว้นแต่ตอ้งข้ึนอยู่กบัความสามารถ แรงจูงใจ และ 

ความมีประสิทธิผลขององคก์รในส่วนท่ีเก่ียวกบัมนุษย ์(human organization ) เป็นสาํคญั44 

 

ระบบการบริหารงานบุคคล 

การบริหารงานบุคคลในปัจจุบันมีความจําเป็นต้องขยายหน้าท่ีในการปฏิบัติงานท่ี 

เก่ียวขอ้งอยู่ในองคก์ารให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน เพื่อป้องกนัและควบคุมการลงทุนทรัพยากรมนุษยใ์ห ้

เกิดประสิทธิภาพและประหยดัตามความมุ่งหมายขององค์กร พิชัย เสง่ียมจิตต์ กล่าวถึง ระบบ 

บริหารงานบุคคลว่าท่ีใชอ้ยูย่ึด 2 ระบบ คือ ระบบอุปถมัภ ์(patronage system) และ ระบบคุณวุฒิ 

(merit system) ระบบอุปถมัภน์ั้นมีคาํท่ีเรียกต่างกนัไป อาทิ ระบบชุบเล้ียงหรือระบบสกปรก (spoils 

system) ระบบชอบพอกนัเป็นพิเศษ (favoritism) หรือระบบเล่นพวก (nepotism) ระบบ อุปถมัภเ์ป็น

ระบบท่ีเอาตาํแหน่งทางราชการมาเป็นเคร่ืองมือหรือใชป้ระโยชน์ทางการเมือง การให้ ตาํแหน่ง

ทางราชการโดยไม่คาํนึงถึงความสามารถของบุคคลเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกแต่ใชเ้หตุผล อ่ืน เช่น 

ความเป็นญาติ เพื่อนฝูง ลูกพรรค สมาชิกผูช่้วยเหลือสนับสนุนวิ่งเตน้ในการรณรงค์หา เสียง

เลือกตั้ง หรือผูมี้พระคุณ เป็นตน้ ระบบอุปถมัภเ์ป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการบริหาร ใน 13ปัจจุบนัยงั

มีผูนิ้ยมนาํ1 3มา1 3ใชด้ว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น เพ่ือให้1 3ตาํแหน่ง1 3เป็นสินนาํ1 3ใจ 1 3เพ่ือเสถียรภาพทาง 1 3การเมือง

ของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ในการควบคุมนโยบาย ฯลฯ ระบบคุณวุฒิ (Merit System) มีผู ้แปลเป็น

ภาษาไทยไวต่้างๆ กนั เช่น ระบบคุณธรรม ระบบคุณความดี ระบบความรู้ความสามารถ ระบบ

ความดีความสามารถ เป็นต้น ระบบคุณวุฒิเป็นวิธีการเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยวิธีการ 

สอบแข่งขนัประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามตอ้งการ โดยไม่ 

คาํนึงถึงเร่ืองการเมือง หรือ ความสัมพนัธ์ส่วนตวั แนวความคิดท่ียึดถือเป็นหลกัเกณฑ์ในการ 

บริหารงานบุคคลตามระบบคุณวฒิุ ไดแ้ก่ หลกัความเสมอภาค หลกัความสามารถ หลกัความ มัน่คง 

                                                            
44Rensis Likert, The Human Organization (New York : McGraw - Hill Book 

company,1997), 1. 
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และหลกัความเป็นกลางทางการเมือง อย่างไรก็ตามระบบคุณวุฒิก็มีผลเสียคือถา้ไม่ ระมดัระวงั

เก่ียวกบัการดาํเนินการสอบ อาทิเช่น กรรมการ วิธีการสอบ หรือแมแ้ต่เคร่ืองมือท่ีใช ้เป็นตน้45 

 

กระบวนการบริหารงานบุคคล 

แคสเตทเทอร์ (Castetter) กล่าวว่า งานบริหารงานบุคคล เก่ียวกับการวางแผน 

(planning) การจดัองคก์าร (organizing) การวินิจฉยัสงัการ (directing) และการควบคุม (controlling) 

ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการในการปฏิบติั 11 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนกาํลงัคน (manpower 

planning) 2) การสรรหา (recruitment) 3) การคดัเลือก (selection) 4) การนาํบุคลากร เขา้สู่

หน่วยงาน (induction) 5) การประเมินผลการปฏิบติังาน (appraisal) 6) ส่ิงตอบแทน (compensation) 

7) การพฒันา (development) 8) การเจรจาไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ (collective negotiation) 9) ความ

มัน่คงในการปฏิบติังาน (security) 10) การใหบ้ริหารต่อเน่ือง (continuity of service)  11)  การ

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร (information)46 

ชาญชยั อาจินสมาจาร กล่าวว่า กิจกรรมการบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลในองคก์ร นั้น 

ประกอบดว้ย  1) การวางแผนหนา้ท่ีของบุคลากร  2) การจดัคนเขา้สู่ระบบ  3) การวางแผนกาํลงัคน 

4) กระบวนการสรรหา 5) กระบวนการเลือกสรร 6) การแนะนาํเบ้ืองตน้ หลงัจากผูท่ี้สมคัรไดรั้บ

การคดัเลือกและไดรั้บแต่งตั้ง 7) การปรับปรุงการทาํงานของบุคลากร 8) กระบวนการ ประเมินผล 

9) กระบวนการพฒันา 10) กระบวนการของค่าตอบแทน 11) การรักษาไวแ้ละการ 13ปรับ13ปรุง13บริการ

ท่ีให1้3กบั13บุคลากร 12) ความ13มัน่13คง13ของบุคลากร47 

พิชัย  เสง่ียมจิตต์  ได้สรุปขอบข่ายงานบริหารงานบุคคลไว ้ดังน้ี  1)การวางแผน

กาํหนดความตอ้งการบุคลากร  2)  การแสวงหาบุคลากร  3)  การบาํรุงรักษาบุคลากร  4)  การ

                                                            
45พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบนัการศึกษา (อุบลราชธานี คณะคุรุ

ศาสตร์ สถาบนัราชภฎัอุบลราชธานี, 2552), 110-112. 

 46Castetter อา้งถึงใน ไพศาล ลบับวังาม, “ความพึงพอใจและความคาดหวงัในการ 

บริหารงานบุคคลของสถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ’, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ 

มหาบณัฑิต สาขา วิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 18-32. 
47ชาณชยั อาจินสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริม กรุงเทพฯ 

: 2551), 119-137. 
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พฒันาบุคลากร   5) การประเมินผลการปฏิบติังาน   6) การใหบุ้คลากรพน้จากงาน48 

สมาน  รังสิโยกฤษฎ ์และ สุธี สุทธิสมบูรณ์  ไดส้รุปขั้นตอนหรือกระบวนการในการ

บริหารงานบุคคลไวด้งัต่อไปน้ี  1) การวางนโยบาย ออกกฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัเก่ียวกบัตวั

บุคคล  2) การวางแผนกาํลงัคน  3) การกาํหนดตาํแหน่ง  4) การกาํหนดเงินเดือน  5) การสรรหา

บุคคล  6) การบรรจุและแต่งตั้ ง  7) การจัดทาํทะเบียนประวติั  8) การพฒันาบุคคล  9) การ

ประเมินผลการปฏิบติังาน และการพิจารณาความดีความชอบ  10) วินัย และการดาํเนินการตาม

ระเบียบวินยั  11) สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกล 12) การใหอ้อกจากงานและบาํเหน็จบาํนาญ49 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  กล่าวว่า  กระบวนการบริหารงานบุคคล  แบ่งได้

เป็น 4กระบวนการหลกั  คือ  1) การสรรหา  2 ) การใชบุ้คลากร  3) การพฒันาบุคลากร   4) การ

ธาํรงรักษาบุคลากร ซ่ึงในทางปฏิบติั สามารถแบ่งเป็นกระบวนการยอ่ย ๆ ได ้12 กระบวนการ ดงั10น้ี10  

1)การวางแผนกาํลงัคน  2) การกาํหนดตาํแหน่งและการใหไ้ดรั้บเงินเดือน  3) การสรรหาบุคคล เขา้

รับราชการเป็นราชการครู  4) การบรรจุและการแต่งตั้ง  5) การยา้ยและการโอน  6) การ แกอบรม

และพฒันาขา้ราชการ  7) การพิจารณาความดีความชอบประจาํปี  8) การเล่ือนตาํแหน่ง  9)  การ

ดาํเนินการทางวินยั การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์ 10) การจดัสวสัดิการ  11) การเก็บรักษา ทะเบียน

ประวติัขา้ราชการครู   12) การใหพ้น้จากราชการ50 

ดนัย เทียนพุฒ ได้แบ่งภารกิจหลกั (Mission) ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ออกเป็น 4 ภารกิจหลกั ๆ คือ   1) การสรรหา (Recruitment)   2) การพฒันา (Development)   3) การ

รักษาพนกังาน (Retention)   4) การใชป้ระโยชน์ (Utilization)51 

ธงชยั สันติวงษ ์ กล่าวว่า  กระบวนการบริหารงานบุคคล (the personnel management 

process)  มีเป้าหมายในการบริหารและจดัการปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลให้ลุล่วงไปดว้ยดี โดย

ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมนุษย ์ ในทางการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่

                                                            
48พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบนัการศึกษา (อุบลราชธานี : คณะคุรุ

ศาสตร์ สถาบนัราชภฎัอุบลราชธานี, 2552), 115-116. 
49 สมาน  รังสิโยกฤษฎ ์ และ สุธี  สุทธิสมบูรณ์, หลกัการบริหารเบือ้งต้น,  พิมพค์ร้ังท่ี  19  

(กรุงเทพฯ : สวสัดิการสาํนกังาน ก.พ.,2554), 33-39. 
50 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน

, พิมพค์ร้ังท่ี  16  (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555), 100-101. 
51 ดนยั  เทียนพฒุ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า, พิมพค์ร้ังท่ี  3 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), 43-44. 
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องค์การเอง และแก่พนักงานทุกคนดว้ย หน้าท่ีงานดา้นการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการ 

ปฏิบติัท่ีประกอบดว้ยส่วนสาํคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวพนักนัดงั10น้ี 

การออกแบบงานและการวิเคราะห์เพ่ือจดัแบ่งตาํแหน่งงาน (task specialization 

process)  คือขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากการกาํหนดเป้าหมายขององค์กรท่ีจะมาถึงขั้นแรกของการ

บริหารงานบุคคล คือ การวางแผนองคก์ร (organization planning) และการออกแบบงาน (job 

design)   ซ่ึงการตอ้งทาํการวิเคราะห์งาน (job analysis) ถือเป็นหวัใจสาํคญัท่ีสุดของกิจกรรมท่ีตอ้ง

ทาํในขั้นน้ี   การวางแผนกาํลงัคน (manpower planning process) คือ  ขั้นตอนของการวิเคราะห์เพื่อ

ทราบชนิดและจาํนวนของตาํแหน่งงาน  และบุคคลท่ีตอ้งการเพื่อจดัเป็นแผนกาํลงัคนขององคก์ร 

ซ่ึงจะนําไปลู่การเร่ิมตน้ขั้นตอนแรกของการหาคนมาบรรจุ การสรรหาและคดัเลือกพนักงาน 

(recruitment and selection process ) การมีวิธีการสรรหาบุคคล (recruitment) กเ็พื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีพึง

ประสงคท่ี์สุด  และการมีวิธีการคดัเลือกคน (selection) เพื่อให้ไดค้นท่ีดีมีคุณสมบติัและจาํนวน  

ตอ้งตรงตามจาํนวนตาํแหน่งงาน  การปฐมนิเทศ  บรรจุพนกังานและการประเมินผลการปฏิบติังาน 

(induction and appraisal - process) คือ  ขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองจากขั้นท่ี 2 ท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ส่งมอบ 

คนทาํงานดว้ยกิจกรรมขั้นแรกสุดท่ีตอ้งทาํ คือการแนะนาํเพื่อบรรจุหรือการปฐมนิเทศ (induction 

or orientation) ซ่ึงพนกังานใหม่จะเร่ิมเขา้ทาํงานในช่วงแรกของการทดลอง และเร่ือยไปจนถึงมีการ

บรรจุ (placement) ซ่ึงมีประสิทธิภาพของระบบการบริหารบุคคลท่ีจะมีกลไกในการติดตามกาํกบั

ให้แน่ใจว่าทรัพยากรมนุษยท่ี์มีอยู่นั้นไดมี้ประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา ส่ิงท่ีตอ้งทาํเป็นระยะตาม 

เวลาต่อเน่ืองกนักคื็อ การประเมินผลการปฏิบติังาน (performance evaluation) 

นอกจากน้ี หลงัจากทุกคร้ังท่ีไดท้ราบผลการปฏิบติังานแลว้ เพื่อการส่งเสริมและแกไ้ข 

ปัญหาอนัอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ก็จะดาํเนินการโดยมีการ 

เล่ือน1 3ขั้น โยกยา้ยหรือลดตาํแหน่ง การอบรมและพฒันา 13(training and development process) คือ 1 3

ข ั้นตอน13ท่ี13เป็นหนา้ท่ีสาํคญัท่ีตอ้งมีอยูต่ลอดเวลาทุกขณะท่ีมีทรัพยากรมนุษยท์าํงานอยูก่บัเรา หรือท่ี 

เรียกวา่ การอบรม หรือ การฟิกอบรม (training) และการพฒันา (development) ซ่ึงหมายถึงกิจกรรม 

หรือหน้าท่ีงานทางการบริหารบุคคลท่ีจดัทาํข้ึนเพ่ือมุ่งท่ีจะให้มีการเสริมความรู้ ความสามารถ 

ตลอดจนความชาํนาญใหมี้ข้ึนในตวัพนกังาน เพ่ือท่ีจะให้แน่ใจไดว้่าคุณภาพของตวัพนกังานจะไม่ 

ตกตํ่าลงเพราะผลอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่างๆ โดยเฉพาะทางดา้นเทคนิค 

วิธีการผลิต และเง่ือนไขของปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ตลอดจนการช่วยให้พนกังานมีความเติบโต 

กา้วหนา้ทนัโลก การจ่ายตอบแทน (compensation process) คือกิจกรรมทางดา้นการหาวิธีและทาํ 

การจ่ายผลตอบแทนพนกังานดว้ยผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือให้พนกังานไดรั้บความพอใจมากพอสม

เหตุผล และพอเพียงในระดบัท่ีจะสามารถสร้างแรงจูงใจข้ึนในตวัพนักงาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิด
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กาํลงัใจท่ีดีและทาํให้ผลผลิตสูงข้ึน งานเหล่าน้ีก็คืองานท่ีเก่ียวกับการบริหาร ค่าจ้างเงินเดือน 

ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ การทะนุบาํรุงรักษาทางดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และ การ

แรงงานสัมพนัธ์ (health , safety . maintenance process and labor relations) เพื่อการรักษา 

สัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างพนักงานและบริษทั การตอ้งคอยดูแลทั้งเร่ือง สุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยั ย่อมเป็นงานอีกดา้นหน่ึงท่ีตอ้งคาํนึงถึง และมีแผนงานและวิธีปฏิบติัทางดา้นน้ีครบตาม

สมควร ทั้งน้ีก็เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ซ่ึงกิจกรรมท่ีจะมีไวน้ี้ก็เพื่อคอยป้องกนัแกไ้ข

และเสริมสร้างความสมัพนัธ์ทั้งดา้นการดูแลเอาใจใส่ตามปกติ และการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 

ระหว่างนายจา้งและพนักงาน ตลอดเวลาจะตอ้งสร้างความมีระบบของการเจรจาระหว่างทั้งสอง 

ฝ่ายใหต้ั้งบนฐานท่ีมีความหวงัดีและเจตนาดีต่อกนั ทั้งน้ีก็เพื่อความราบร่ืนในการอยูร่่วมกนั การใช้

วินยัและการควบคุม ตลอดจนการประเมินผล (discipline . control and evaluation process) ในขั้นน้ี

ก็คือ การตอ้งมีการรักษากติกา ดว้ยวิธีการดาํเนินการทางวินยัท่ีถูกตอ้ง เพ่ือป้องกนัการเสียหายและ

ให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน ซ่ึงก็ย่อมหมายถึงการตอ้งมีกลไกในการควบคุม ติดตาม และ

ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบุคคลให้ครบถ้วนทุกหน้าท่ีงาน และทุก

ขอบเขตของกิจกรรม ทั้งน้ีก็เพื่อวตัถุประสงคใ์นดา้นความสาํเร็จผลทางดา้นการบริหารทรัพยากร 

มนุษยท่ี์สมบูรณ์แบบให้ดีอยู่ตลอดเวลานั่นเอง ในท่ีน้ีการตอ้งคอยวิจยัคน้ควา้และพฒันาเทคนิค

วิธีการท่ีใชใ้หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนกต็อ้งกระทาํเป็นประจาํดว้ย52 

จากกระบวนการบริหารงานดังกล่าวข้างต้น ถือว่าเป็นกระบวนการหน่ึงของ 

กระบวนการบริหารท่ีมีความสาํคญัท่ีจะทาํให้องคก์รประสบความสาํเร็จตามวตัถุประสงคอ์ย่างมี 

ประสิทธิภาพเน่ืองจากบุคคลเป็นปัจจยัหลกัในการดาํเนินงานตามกระบวนการอ่ืน ๆ 

 

14ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 

แคสเตทเทอร์  (Casteter)  กาํหนดขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลไว ้ 11  ขั้นตอน  แต่ละ

ขั้นตอนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงต่อเน่ืองกนัทั้งกระบวนการ ขั้นตอนทั้ง 11 ไดแ้ก่ การวางแผน

กาํลงัคน การสรรหา การคดัเลือก การนาํบุคลากรเขา้สู่หน่วยงาน การประเมินผลการปฏิบติังาน  ส่ิง

ตอบแทน  การพฒันา  การเจรจาไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้   ความมัน่คงในการปฏิบติังาน   การใหบ้ริการ

ต่อเน่ือง   และการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 

1. การวางแผนกาํลงัคน (manpower planning) 

การวางแผนกาํลงัคน ข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของส่วนประกอบท่ีสาํคญั 3 ดา้น คือ 

                                                            
52 ธงชยั  สนัติวงษ,์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (กรุงเทพ : ประชุมช่าง, 2546), 50-52. 
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1.1 กาํลงัคนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั (manpower inventory) ซ่ึงจะตอ้งมีพร้อมทั้งในแง่ 

ของขอ้มูลและรายละเอียดวา่ กาํลงัคนในปัจจุบนัท่ีมีอยูน่ั้นในเชิงปริมาณและคุณภาพเป็นอยา่งไร 

 1.2    การคาดการณ์กาํลงับุคคลในอนาคต (manpower forecast) ซ่ึงตอ้งคาดการณ์ 

และระบุไวพ้ร้อมว่าในระยะเวลาขา้งหน้าในอนาคตท่ีกาํหนดไวน้ั้น กาํลงับุคคลท่ีตอ้งการนั้น1 0มี1 0

อะไร เท่าไร อย่างไรบา้ง ทั้งในแง'ของจาํนวนรวมหรือแยกประเภทตลอดจนเป็นการระบุเป็น 

รายบุคคล ลงไปจนถึงคุณสมบติัต่าง ๆ เช่น ความชาํนาญพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ 

1.3   แผนกาํลงัคน (manpower plan) หรือแผนเฉพาะท่ีแน่นอนสาํหรับท่ีจะนาํมาใช ้

ปฏิบติั เพื่อเสริมส่วนท่ีขาดระหวา่งขอ้แตกต่างท่ีเกิดข้ึนจากกาํลงัคนท่ีคาดการณ์และกาํลงัคนท่ีมีอยู ่

การวางแผนกาํลงัคนเป็นกิจกรรมขั้นแรกของกระบวนการบริหารงานบุคคล ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ี

สําคญั 2 ประการ คือ ตาํแหน่งและบุคคล องค์ประกอบทั้ งสองมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในตวัแต่ละบุคคล และการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้ม ทั้งภายใน 

และภายนอกของโรงเรียนหรือหน่วยงาน ดงันั้นจึงตอ้งมีการวางแผนกาํลงัคน 2 ระยะ ใหท้นักบัการ

เปล่ียนแปลง คือ 

1.3.1 การวางแผนกาํลงัคนระยะสั้น จะเก่ียวขอ้งกบังานสาํคญั 2 ลกัษณะ คือ 

1.3.1.1 การวางแผนเพ่ือทาํให้ในแต่ละตาํแหน่งท่ีมีอยู่แลว้ไดป้ฏิบติังานให้

ไดผ้ลสูงสุด 

1.3.1.2 การวางแผนเพ่ือบรรจุบุคคลท่ีมีอยู่ลงในตาํแหน่งท่ีว่าง ผูบ้ริหาร 

จะตอ้งบรรจุบุคคลเขา้แทนโดยเร็วท่ีสุด 

131.3.2 การวาง13แผน13กาํลงัคนระยะยาว 13มีลกัษณะ ดงัน้ี 

1.3.2.1  การวางแผนท่ีมุ่งถึงงานในอนาคต 

1.3.2.2 การวางแผนกาํลงัคนเป็นกระบวนการท่ีตอ้งสมัพนัธ์และข้ึนอยูก่บั การ

วางแผนระยะยาวเร่ืองอ่ืน เช่น โปรแกรมการสอน 

1.3.2.3 ประเมินบุคคลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพื่อพิจารณาวางแผนตวับุคคลใน

ตาํแหน่งต่างๆ 

1.3.2.4 คาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนักบับุคคลท่ีคาด

วา่จะบรรจุเขา้ใหม่ 

การวางแผนกาํลงัคนระยะยาว จะเน้นจาํนวนของตาํแหน่งกบับุคคลของโรงเรียนหรือ 

หน่วยงานในอนาคต จะช่วยให้การตดัสินใจวางตวับุคคลท่ีมีความสามารถ มีเจตคติและมีความ

กระตือรือร้น ใหเ้ขา้รับตาํแหน่งต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมมากข้ึน 

การวางแผนกาํลงัคน เป็นกระบวนการต่อเน่ืองกบักระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีจะกาํหนดงาน 
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มอบหมายงานส่งเสริม  สนับสนุนเพ่ิมกาํลงัคน  ควบคุมและเช่ือมโยงแผนงานกาํลงัคนเขา้กับ

องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ของระบบบริหารเพื่อใหโ้รงเรียนบรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้

2. การสรรหา (recruitment) 

การสรรหา หมายถึง กิจกรรมการบริหารงานบุคคลในการชกัจูงให้คนท่ีมีคุณภาพ 

ตามท่ีตอ้งการใหเ้ขา้มาทาํงานในระบบโรงเรียน โดยแบ่งการสรรหาออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1. การสรรหาบุคคลจากแหล่งกาํลงัคนภายนอก มีวิธีปฏิบติัอยู ่5 ประการ 

1.1 โดยวิธีการโฆษณาทางส่ือมวลชน เช่น หนงัสือพิมพ ์ วิทย ุ หรือ  หนงัสือ

ข่าวสารของโรงเรียน 

1.2 โดยการสมัมนาร่วมกบัอาจารยใ์นโรงเรียน 

1.3 โดยบริษทัใหค้าํปรึกษาดา้นกาํลงัคนกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 

1.4 การบริหารรับสมคัร 

1.5 โดยสมาคมอาชีพต่าง ๆ 

2.   การสรรหาบุคคลจากแหล่งกาํลงัคนภายใน เป็นการสรรหาโดยการพิจารณา 

คุณสมบติัของบุคคลภายในเพื่อการเล่ือนตาํแหน่งไปยงัตาํแหน่งท่ีวา่งลง 

3.  การสรรหาแบบบูรณาการ เป็นการสรรหาจากแหล่งกาํลงัคนภายนอกและ 

ภายในร่วมกนั แคสเตทเทอร์ (Castetter) ไดแ้บ่งกระบวนการสรรหา ออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  1)  

การจดัทาํนโยบายการสรรหาบุคคล  2)  การทาํแผนงานกิจกรรมการสรรหาบุคคล  3)  พฒันา

ความสามารถของบุคคลในหน่วยงาน  แล้วสรรหาบุคคลท่ีได้รับการพฒันาแล้วเขา้บรรจุใน

ตาํแหน่งท่ีวา่ง 4) การประสานงานการแสวงหาบุคคล 5) การควบคุมกระบวนการสรรหาบุคคล 

3. การคดัเลอืก (selection) 

ประกอบดว้ยกิจกรรม 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.   การพฒันานโยบายและกระบวนการคดัเลือก ไดแ้ก่ การกาํหนดนโยบายและ 

กระบวนการอยา่งมีระบบ มอบหมายกิจกรรมการคดัเลือกแก่บุคคลภายในและภายนอก 

2. กาํหนดบทบาทของตาํแหน่ง ไดแ้ก่ การระบุถึงบทบาท สาํหรับตาํแหน่งซ่ึงเป็น 

พฤติกรรมท่ีคาดหวงั 

3.  กาํหนดลกัษณะเฉพาะของพฤติกรรมสําหรับตาํแหน่ง ได้แก่ การวิเคราะห์ 

องค์ประกอบของพฤติกรรมเก่ียวกับวิชาชีพ บุคคล ร่างกายและจิตใจ เพ่ือท่ีจะเปรียบเทียบ 

พฤติกรรมท่ีตอ้งการและท่ีคาดหวงั 

4.   รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้มคัร ไดแ้ก่ การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูส้มคัรจากใบ 

สมคัร หลกัฐาน ใบรับรอง การสอบ การสมัภาษณ์ การสงัเกต บุคคลท่ีอา้งอิง และประวติั 
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5.   ประเมินผลและกลัน่กรองผูส้มคัร ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบผูส้มคัรต่าง ๆ และ

ประเมินความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมท่ีตอ้งการกบัพฤติกรรมจริง ๆ ถา้หากผูส้มคัรคนใดไม่เป็น 

ท่ีพอใจกค็ดัออก 

6. ตดัสินใจรับ ถา้หากผูส้มคัรเป็นท่ีน่าพอใจก็รับไว ้ โดยการเตรียมรายการท่ี 

เหมาะสมใหท้ั้งผูส้มคัร และระบบการตดัสินใจ 

4. การนําบุคลากรเข้าสู่หน่วยงาน (induction) 

การนาํบุคลากรเขา้สู่หน่วยงาน หมายถึง ความพยายามขององคก์รหรือหน่วยงานท่ี 

ทาํอยา่งมีระบบในการท่ีจะลดปัญหาต่างๆ ซ่ึงบุคลากรใหม่อาจจะตอ้งประสบ เพื่อใหบุ้คลากรใหม่

เหล่านั้นสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีผลสูงสุด ใหเ้ป็นท่ีพอใจทั้งของตนเองและของหน่วยงาน ซ่ึงมี

ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดจุดประสงคข์องกระบวนการจูงใจบุคคลเขา้สู่หน่วยงาน ใหค้รูใหม่ทราบ 

เร่ืองราวเก่ียวกบัชุมชน หนา้ท่ี และความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน ความรับผิดชอบใน 

หนา้ท่ี คุณลกัษณะต่าง ๆ ของระบบโรงเรียน 

2. การจดัใหบุ้คคลมีหนา้ท่ีและรับผดิชอบ ไดแ้ก่ การแบ่ง และการจดักลุ่ม13กิจกรรม

ต่าง 1 3ๆ 1 3ตลอดจนกาํหนดความสัมพนัธ์ระหว่าง1 3บุคลากร1 3ต่าง 1 3ๆ 1 3ท่ีรับ1 3ผิด1 3ชอบหน้าท่ีเก่ียวกบั 1 3 1 6กระ1 6

บวนการนาํบุคคลเขา้สู่หน่วยงาน  ไดแ้ก่  การให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการปรับตวัเขา้กบับุคคลและ

กลุ่มบุคคล 

3. การจดัระเบียบการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ คือ การเช่ือมโยงขั้นตอนต่าง ๆ ให ้

เขา้กบักิจกรรมการนาํเขา้สู่หน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งให้เขา้ทาํงาน จดัให้มีการพบผูบ้ริหาร ช้ีแจง 

เร่ืองอตัราเงินเดือน สวสัดิการต่าง ๆ 

4. การพิจารณาผลการปรับตวัของบุคลากรใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อจะไดท้ราบว่า 

บุคลากรใหม่มีการปรับตวัเขา้กบัตาํแหน่งของตน และปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากนอ้ยเพียงใด 

อาจจะโดยการเยีย่มเยอืน สมัภาษณ์ 

5. การควบคุมและการประเมินค่าโปรแกรม เป็นการประเมินค่ากระบวนการนาํ 

บุคคลเขา้สู่หน่วยงาน ซ่ึงจะทาํให้ไดร้ายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลในเร่ืองความพอใจระหว่าง 

บุคคลใหม่กับตาํแหน่งท่ีได้รับมอบหมายมากน้อยเพียงใด   ตลอดจนเจตคติท่ีมีต่อหน่วยงาน 

5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (appraisal) 

การประเมินผลการปฏิบติังาน คือ ระบบท่ีจดัข้ึนเพื่อหาคุณค่าของบุคคล ในแง่

ของ การปฏิบติังานและสมรรถภาพในการพฒันาตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
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2. กาํหนดแบบและลกัษณะของงานท่ีจะประเมินผล 

3. กาํหนดตวัผูป้ระเมินผลและแกอบรมผูท้าํการประเมินผล 

4. กาํหนดวิธีการประเมินผลงาน 

5. การวิเคราะห์ผลและการนาํผลท่ีไดจ้ากการประเมินไปใช ้

6. ส่ิงตอบแทน (compensation) 

แคสเตทเทอร์ (Castetter) ไดจ้ดักระบวนการตอบแทนบุคลากร ประกอบดว้ย 

กระบวนการยอ่ย 6 ขั้นตอน ดงั10น้ี 

1. การจดัทาํนโยบายตอบแทนบุคลากร 

2. การจดัทาํโครงสร้างของตาํแหน่ง 

3. กาํหนดค่าทางเศรษฐกิจของตาํแหน่ง 

4. การวดัค่าทางเศรษฐกิจของผูถื้อครองตาํแหน่ง 

5. การจดักระบวนการบริหารแผนงานตอบแทนบุคลากร 

6. การควบคุมกระบวนการ 

7. การพฒันา (development) 

แคสเตทเทอร์ (Castetter) กล่าวงถึง ความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากร ดงัน้ี 

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ 

2. ช่วยพฒันาทกัษะอนัจาํเป็นสาํหรับการทาํงานของบุคคล 

3. ส่งเสริมใหบุ้คคลพฒันาความสามารถของตนเองมากยิง่ข้ึน 

นอกจากน้ีแคสเตทเทอร์ (Castetter) ยงัได้กําหนดขั้นตอนของ 

กระบวนการพฒันาบุคลากร  4  ขั้นตอน ดงัน้ี 

1. กาํหนดองคป์ระกอบของโครงสร้างใหช้ดัเจน 

2. ออกแบบองคป์ระกอบของโครงการ 

3. การนาํโครงการไปปฏิบติั 

4. การประเมินผลโครงการ 

8. การเจรจาไกล่เกลีย่ข้อขัดแย้ง (collective negotiation) 

นพพงษ ์  บุญจิตราดุล กล่าวว่า  ในองคก์รหรือหน่วยงานปัญหาความขดัแยง้

เป็นปรากฏการณ์ท่ีบุคคลไดป้ระสบอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนก็ตาม มนุษยจ์ะตอ้งเผชิญกบัปัญหา 

ความขดัแยง้เสมอ 

กิติ   ตยคัคานนท์   ให้ความหมายของความขดัแยง้ว่า คือ การกระทาํหรือ

กิจกรรม หน่ึงท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะท่ีขดักนั   ขดัขวาง   กีดกนั หรือรบกวนอีกกิจกรรมหน่ึง ทาํให้
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กิจกรรมนั้น ดาํเนินไปไดย้ากหรือผลท่ีไดล้ดลง โดยมีสาเหตุของความขดัแยง้ท่ีสาํคญั   9 ประการ 

คือ 

1. อาํนาจหนา้ท่ีไม่ชดัเจน 

2. ความกินใจท่ีขดักนั 

3. ส่ิงกีดขวางการติดต่อส่ือสาร 

4. การขาดอิสระในการทาํงาน 

5. ความหลากหลายของระดบัต่าง ๆ ในองคก์ร 

6. ความสมัพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 

7. ความตอ้งการความเห็นท่ีเป็นเอกฉนัท ์

8. กฎ  ระเบียบ 

9. การไม่แกไ้ขความขดัแยง้ 

จะเห็นไดว้่า ความขดัแยง้เป็นส่ิงปกติท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอในองคก์ร หรือหน่วยงาน 

ซ่ึงอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุรวมกนั และเป็นหน้าท่ีของทุกฝ่ายในหน่วยงานตอ้ง 

ช่วยกนัขจดัปดเป่า แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ใหค้ล่ีคลายลดนอ้ยลงหรือหมดไป โดยอาศยัการ เจรจา

ไกล่เกล่ียจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งมีเหตุผล 

 9. ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน (security) 

แคสเตทเทอร์ (Castetter) กล่าวว่าความมัน่คงในงานเป็นกระบวนการหน่ึงใน

การ บริหารงานบุคคล สามารถทาํให้เกิดผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในระบบโรงเรียน เพราะจะ

ส่งเสริม ใหก้ารสอนของครูมีความสะดวกและคล่องตวั เป็นเร่ืองของการสร้างหรือจดัให้เกิดความ

มัน่คงใน การดาํรงชีวิต ความไม่มัน่คงเกิดข้ึนได้หลายชนิดด้วยกนั เช่น การถูกข่มขู่ว่าสูญเสีย

ตาํแหน่ง สถานภาพ อาํนาจ และท่ีเก่ียวกบัอิสรภาพของการปฏิบติังาน หรืออิสรภาพทางการพดู ซ่ึง

เกิดข้ึน ไดทุ้กรูปแบบขององคก์ร การจดัสวสัดิการให้บุคคล ความมัน่คงสามารถทาํไดห้ลายวิธี
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10. การให้บริการต่อเน่ือง (continuity of service) 

การให้บริการแก่บุคคลเป็นโครงการท่ีคิดและจดัทาํข้ึนในระบบโรงเรียน เพื่อให้

ครู-อาจารยมี์ความเป็นอยูท่ี่ดี   มีสุขภาพสมบูรณ์แขง็แรง  กบัทั้งเป็นการเตรียมการใหก้บัผูท่ี้จะออก

จากระบบงาน และเตรียมการจดัหาบุคลากรใหม่เขา้มาทดแทนดว้ย  เพื่อการปฏิบติังานต่อเน่ือง  

การใหบ้ริการท่ีต่อเน่ืองจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายของแผนงาน ดงัต่อไป10น้ี 

1. ปรับปรุงความสามารถในการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีของระบบงาน 

2. ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มภายนอกและจิตวิทยาในระบบงาน 

3. ป้องกนัและควบคุมการอาชีพ 

4. ควบคุมคุณค่าของบุคลากร 

5. ใหมี้ความมัน่คงในตาํแหน่งของบุคลากร 

6. ควบคุมคุณค่าของบุคลากร 

7. ลดการเปล่ียนใจและหนัหลงัใหก้บัระบบโรงเรียน 

8. อาํนวยความสะดวกในการเปล่ียนแปลงภายในระบบ 

9. ปรับปรุงโรงเรียนเป็นรายบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

10. การป้องกนัอุบติัเหตุ 

11. รักษามาตรฐานการปฏิบติังานของระบบและตาํแหน่ง 

12. จดัโอกาสใหบุ้คลากรไดป้รับปรุงและพฒันาตนเอง 

13. ช่วยกนัปรับตวัของบุคลากรก่อนเกษียณ 

การให้บริการท่ีต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานของบุคลากร จะต้องมีการกําหนด 

เป้าประสงคข์องแผนงานต่าง ๆ   แก่บุคลากร   การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ   การควบคุมบุคลากร   ซ่ึงมี

ทั้งภายในระบบและภายนอกระบบ ดงัน้ี การบริการภายในระบบ คือ การขาดแคลนและการลา

ปฏิบติังาน  บริการการจดับุคลากรเขา้แทน  สุขภาพ   ความปลอดภยั  การเล่ือนขั้น   การลดขั้น 

หรือ ตาํแหน่ง การเกษียณอาย ุการมรณภาพ 

11. การให้บริหารข้อมูลข่าวสาร (information) 

แคสเตทเทอร์ (Castetter) กล่าวถึงรูปแบบการใหข้อ้มลข่าวสารท่ีเก่ียวกบับุคคล

ไวด้งัน้ี  1)แหล่งท่ีมาของขอ้มูลข่าวสาร  ประกอบดว้ย   วาจา   ลายลกัษณ์อกัษร   รูปภาพ   2)  

ขอบเขตของขอ้มูลข่าวสาร ประกอบดว้ย   การวางแผนกาํลงัคน   การสรรหา   การคดัเลือก    การ

นาํเขา้สู่หน่วยงาน    การประเมินผลการปฏิบติังาน   การให้ค่าตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ   การพฒันา   

การไกล่เกล่ียปัญหาด้านบุคคล   ความมั่นคงปลอดภัยในการทาํงาน   ความต่อเน่ืองในการ
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ปฏิบติังาน   และเกณฑก์ารยอมรับขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์  ค่านิยม   ความ

เก่ียวขอ้ง   ความสมบูรณ์   ความมีคุณค่า   ความเท่ียงตรง   ความน่าเช่ือถือ ประหยดัเวลา   ความ

ถูกตอ้ง   3)   ระบบการเก็บขอ้มูลข่าวสาร ประกอบด้วย   การใช้บุคลากร   คอมพิวเตอร์ และ

ไมโครฟิลม์53 

 

การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา 

ตามหลักการจัดองค์กรหรือหน่วยงานโดยถือวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นหลัก

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   จาํแนกองคก์ร ไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

1.  องค์กรประโยชน์ร่วม เป็นองค์กรท่ีถือผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลกั ไดแ้ก่ 

สมาคม พรรคการเมือง และสหภาพ แรงงาน เป็นตน้ 

2.  องคก์รธุรกิจ เป็นองคก์รท่ีถือผลประโยชน์ของเจา้ของธุรกิจเป็นหลกั ไดแ้ก่ บริษทั 

หา้งร้าน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3. องค์กรบริหาร เป็นองค์กรท่ีถือผลประโยชน์ของสาธารณะชนเป็นหลกั ได้แก่ 

โรงเรียน โรงพยาบาล และองคก์รสงัคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 

4.  องคก์ร สวสัดิการสาธารณะ เป็นองคก์รท่ีถือสวสัดิภาพและสวสัดิการสาธารณะ

เป็น หลกั ไดแ้ก่ กองทพัตาํรวจ และหน่วยบรรเทาสาธารณภยัต่างๆ เป็นตน้ ในฐานะท่ีสถานศึกษา 

เป็น องคก์ร1 3ประเภทบริการ สถานศึกษา1 3ต่าง 1 3ๆ จึงเนน้กลุ่มเป้า1 3หมายท่ีผู ้1 3รับบริการ1 3การ1 3ศึกษา1 3คือ 1 3

นกัเรียน เป็นหลกั และโดยท่ีการศึกษาในประเทศไทยเป็นหนา้ท่ีของรัฐถึงแมรั้ฐจะเปิดโอกาสให้1 3

เอกชนร่วมรับภาระในการจดัการศึกษาไดทุ้กระดบัแต่รัฐก็ยงัตอ้งรับผดิชอบจดัการศึกษาส่วนใหญ่

ของประเทศ  การศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นบริการของรัฐ สถานศึกษาส่วนมากจึงมีฐานะเป็น

หน่วยงานของรัฐ   บุคลากรทางการศึกษาซ่ึงไดแ้ก่  ครู  อาจารย ์ เจา้หนา้ท่ี  และผูบ้ริหารการศึกษา

ระดบัต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ จึงมีฐานะเป็นขา้ราชการฝ่ายพลเรือน การบริหารงานบุคคลจึง

อยูภ่ายในกรอบของการบริหารงานบุคคลภาครัฐกิจ เช่นเดียวกบัขา้ราชการฝ่ายพลเรือนอ่ืน54 

 

                                                            
53Castetter, อา้งถึงใน ไพศาล ลบับวังาม, “ความพึงพอใจและความคาดหวงัในการ 

บริหารงานบุคคลของสถาบนัอุดมศึกษาในกาํกบัของรัฐ’, (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545), 18-32. 
54มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชดวชิาการบริหารบุคลากรในโรงเรียน, 

พิมพค์ร้ังท่ี 16 (นนทบุรี : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , 2545), 10. 
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การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

การบรรจุแต่งตั้งและเลือ่นช้ันเงินเดือน 

ขอ้ 1 การบรรจุบุคคลเขา้ทาํงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี 

ก.บ.พ.กาํหนด 

ขอ้ 2 การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนักงานมหาวิทยาลยั  และ แต่งตั้ งให้ดาํรงตาํแหน่งให้

อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ ก.บ.พ. เป็นผูมี้อาํนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งน้ีให้กระทาํได้

ต่อเม่ือบุคคลนั้นไดท้าํสญัญาตามแบบและวิธีการท่ี ก.บ.พ.  กาํหนด 

ขอ้ 3 พนกังานมหาวิทยาลยัจะตอ้งทดลองปฏิบติังานเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เวน้แต่ 

พนกังานท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเดิมอยูก่่อนแลว้ตามสญัญาจา้งคร้ังก่อน    

หากมีการเปล่ียนตาํแหน่งจะตอ้งมีการประเมินเพื่อการเปล่ียนตาํแหน่ง 

ขอ้ 4 พนกังานมหาวิทยาลยัท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง ในตาํแหน่งและระดบัใดให้

ไดรั้บเงินเดือนในขั้นตํ่าของเงินเดือนสาํหรับตาํแหน่งและระดบันั้น เวน้แต่ ก.บ.พ. จะกาํหนดไว้

เป็นอยา่งอ่ืน 

ขอ้ 5 อตัราเงินเดือนและอตัราค่าปฎิบติังานนอกเวลาของพนักงานประจาํ  พนักงานชั่ย

คราวและค่าตอบแทนพนกังานไม่เตม็เวลา  ใหเ้ป็นไปตามบญัชีท่ี ก.บ.พ.  กาํหนด    ทั้งน้ี โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

การจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที ่ก.บ.พ. กาํหนด  

ขอ้ 6 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของพนกังานมหาวิทยาลยั ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.บ.พ. 

กาํหนด  

การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ขอ้ 7 เพื่อใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบนั

และอนาคต ให้จัดให้มีการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถ ทกัะ มีทศันคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน ก.บ.พ. อาจกาํหนดใหมี้การพฒันาพนกังานมหาวิทยาลยั ดงัน้ี 



47 

 8.1 การไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน 

 8.2 การไปปฏิบติังานวิจยั 

 8.3 การไปปฏิบติังานบริการวิชาการ 

 8.4 การไปเพิม่พนูความรู้ทางวิชาการ 

 8.5 การแลกเปล่ียนคณาจารยห์รือพนกังาน 

 8.6 การอ่ืนใดท่ีจําเป็นหรือเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพนักงาน

มหาวิทยาลยั 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการพฒันาพนกังานมหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ.พ. กาํหนด

ทั้งน้ี ใหมุ่้งไปในทางท่ีจะทาํใหพ้นกังานมหาวิทยาลยั ปฏิบติังานและหนา้ท่ีในอนาคตไดดี้ข้ึน 

วนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ 

ขอ้ 9 จาํนวนวนั  เวลาทาํงาน  วนัหยดุงาน  และวนัหยดุประจาํปี  ให้เป็นไปตามท่ี ก.บ.พ. 

กาํหนด 

ขอ้ 10 สิทธิการลาหยดุงาน การอนุมติัให้เดินทางไปปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยั

รวมทง้การทาํสญัญาผกูพนัไวก้บัมหาวิทยาลยั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ ก.บ.พ. กาํหนด 

ข้อ 11 ให้มีระบบสวสัดิการ ประโยชน์เก้ือกูลและเงินตอบแทนในลักษณะต่างๆแก่

พนกังานตามความจาํเป็นและเหมาะสมตามท่ี ก.บ.พ.  กาํหนด โดยเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั   

ทั้งน้ีใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัไดรั้บการคุม้ครองและสิทธิประโยชน์ตอบแทนไม่นอ้ยกว่าท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน  กฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม  และกฎหมายว่าดว้ย

เงินทดแทน 

วนัิยและการรักษาวนัิย 

ขอ้ 12 พนกังานมหาวิทยาลยัจะตอ้งปฏิบติังานดว้ยความซ้ือสัตยสุ์จริตและมีประสิทธิภาพ

รวมถึงการอุทิศเวลาให้กบังานในหนา้ท่ี  รักษาผลประโยชน์และศกัด์ิศรีของมหาวิทยาลยั  ปฏิบติั

ตนอย่างเหมาะสมต่อผูบ้งัคบับญัชา  และเพื่อนร่วมงาน  และไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียต่อ

ศีลธรรมหรือฝ่าฝืนกฎหมาย 

การกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามวรรคก่อน  ให้ถือว่าเป็นการกระทาํผิดวินัย  อนัเป็นเหตุให้

มหาวิทยาลยัพิจารณาลงโทษทางวินยัได ้
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ขอ้ 13 โทษผดิวินยัของพนกังานมหาวิทยาลยั มีดงัน้ี 

 13.1  ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 14.2  ภาคทณัฑ ์

 15.3  ตดัเงินเดือน 

 16.4  ปลดออก 

ขอ้ 14 พนักงานมหาวิทยาลยัผูใ้ดกระทาํผิดวินัยไม่ถึงขั้นเป็นการกระทาํผิดวินัยอย่าง

ร้ายแรงให้ผูบ้งัคบับญัชาสั่งลงโทษ  ว่ากล่าวตกัเตือน  ภาคทณัฑ์  หรือตดัเงินเดือน  ตามควรแต่

กรณี  ให้เหมาะสมกบัความผิด  แต่ทั้งน้ี  การสั่งตดัเงินเดือนให้กระทาํไดไ้ม่เกินร้อยละสิบของ

เงินเดือน  หรือค่าตอบแทนท่ีไดรั้บในแต่ละเดือน  เป็นเวลาไม่เกินส่ีเดือน 

ทั้งน้ีผูบ้งัคบับญัชาระดบัใด  จะมีอาํนาจสั่งลงโทษผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้พียงใด  ให้เป็นไป

ตาม ก.บ.พ.  กาํหนด 

ขอ้ 15 พนักงานมหาวิทยาลยัผูใ้ดกระทาํผิดวินัยย่างร้ายแรง  จะตอ้งรับโทษปลดออก

พนักงานมหาวิทยาลยัมีกรณีถูกกล่าวหาว่าผูใ้ดกระทาํผิดวินัยอย่างร้ายแรงและอธิการบดีเห็นว่า

กรณีมีมูลควรสอบสวน  ใหอ้ธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนทาํการสอบสวนโดยไม่ชกัชา้ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสอบสวน  ใหเ้ป็นไปตามท่ี ก.บ.พ.  กาํหนด 

ขอ้ 16 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวน  หรืออธิการบดีเห็นว่าพนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ด

กระทาํผดิวินยัอยา่งร้ายแรง  สมควรลงโทษถึงปลดออก  ใหอ้ธิการบดีส่งเร่ืองให ้ ก.บ.พ.  พิจารณา  

เม่ือ  ก.บ.พ.  มีมติประการใด  ใหอ้ธิการบดีสัง่การใหเ้ป็นไปตามนั้น 

ขอ้ 17 พนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดกระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  และเป็นกรณีท่ีเป็นความผิด

ชดัแจง้ตามท่ี  ก.บ.พ.  กาํหนด  หรือให้ถอ้ยคาํรับสารภาพเป็นหนงัสือต่อผูบ้งัคบับญัชา  หรือต่อ

คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 33  แลว้แต่กรณี  จะดาํเนินการตามขอ้ 34  โดยไม่ตอ้งสอบสวนก็

ได ้

ขอ้ 18 พนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  หรือถูก

ฟ้องคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระทาํผิดอาญา เวน้แต่ความผิดท่ีได้กระทาํโดยประมาท  หรือ

ความผิดลหุโทษ  แมภ้ายหลงัผูน้ั้นจะออกจากงานไปแลว้  อธิการบดีก็ยงัมีอาํนาจสั่งดาํเนินการ
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ลงโทษ  หรือเปล่ียนแปลงคาํสั่งให้เป็นไปตามหมวดน่ีได ้ เวน้แต่พนักงานผูน้ั้นจะออกจากงาน

เพราะตาย 

ขอ้ 19 พนกังานมหาวิทยาลยัผูใ้ดมีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทาํผิดวินยัอยา่งร้ายแรง  หรือถูก

ฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาํผิดอาญา  เวน้แต่ความผิดท่ีได้กระทาํโดยประมาท  หรือ

ความผดิลหุโทษ ใหอ้ธิการบดีมีอาํนาจสั่งพกังานเพื่อรอฟังผลการสอบสวนและพิจารณาได ้ แต่ถา้

ภายหลงัผลการสอบสวนและพิจารณา  ผูน้ั้นมิไดก้ระทาํผิด  หรือกระทาํผิดไม่ถึงกบัจะตอ้งถูก

ลงโทษปลดออก  และไม่มีกรณีท่ีจะตอ้งออกจากงานดว้ยเหตุอ่ืน  กใ็หอ้ธิการบดีสัง่ใหผู้น้ั้นกลบัเขา้

ทาํงานในตาํแหน่งเดิม  หรือตาํแหน่งอ่ืนในขั้นเดียวกบัท่ีตอ้งใชคุ้ณสมบติัเฉพาะท่ีผูน้ั้นมีอยู ่ เวน้แต่

พนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ั้ นได้ถูกสั่งพกังานไวจ้นครบกาํหนดเวลาทาํงานตามสัญญาการเป็น

พนกังานมหาวิทยาลยั 

เงินเดือนของผูถู้กสัง่พกังานใหเ้ป็นไปตามท่ี  ก.บ.พ.  กาํหนด 

การออกจากงาน 

ขอ้ 20  พนกังานมหาวทิยาลยัออกจากงานเม่ือ 

 20.1  ตาย 

 20.2  ครบกาํหนดเวลาทาํงาน  หรือมหาวทิยาลยัเลิกจา้งก่อนครบกาํหนดเวลา

ทาํงานตามสญัญาการเป็นพนกังานมหาวิทยาลยั 

 20.3  ไดรั้บอนุญาตใหล้าออก  

 20.4  ถูกสัง่ลงโทษปลดออก 

วนัออกจากงานตามขอ้  38.4  ใหเ้ป็นไปตามท่ี  ก.บ.พ.  กาํหนด 

ขอ้ 21  พนักงานมหาวิทยาลัยผูใ้ดประสงค์จะลาออกจากงาน  ให้ยื่นหนังสือลาออก

ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัต่อผูบ้งัคบับญัชาเหนือข้ึนไปตามลาํดบัขั้น  เพ่ือใหอ้ธิการบดีเป็นผู ้

พิจารณา  เม่ืออธิการบดีอนุญาตแลว้จึงให้ออกจากงานตามคาํสั่ง  ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความ

จาํเป็นไม่สามารถยืน่หนงัสือลาออกล่วงหนา้ไดภ้ายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  ใหอ้ธิการบดีพิจารณา

ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีพนกังานมหาวิทยาลยัขอลาออกเพื่อดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง  หรือสมคัรรับ

เลือกตั้ง  ใหก้ารลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นขอลาออก 
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นอกจากกรณีตามวรรคสอง  ถา้อธิการบดีเห็นวา่มีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการจะยบัย ั้งการอนุญาตใหล้าออกไวเ้ป็นเวลาไม่เกินเกา้สิบวนักไ็ด ้

ขอ้ 22 อธิการบดีมีอาํนาจสัง่ใหพ้นกังานมหาวิทยาลยัออกจากงานได ้เม่ือพนกังาน

มหาวิทยาลยัผูน้ั้น 

 22.1 เจบ็ป่วยจนไม่อาจทาํงานหนา้ท่ีของตนไดโ้ดยสมํ่าเสมอ 

 22.2 ขาดคุณสมบติัการเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัตามท่ี ก.บ.พ. กาํหนด 

23. เม่ือพนกังานมหาวทิยาลยัผูใ้ดตอ้งรับโทษจาํคุก โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกใน

ความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท หรือความผดิลหุโทษ ซ่ึงยงัไม่ถึงกบัจะตอ้งถูกลงโทษปลดออก 

อธิการบดีจะสัง่ใหผู้น้ั้นออกจากงานกไ็ด ้

การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

ขอ้ 24. ใหมี้คณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข ์ประกอบดว้ย  

 24.1 ประธานซ่ึงมหาวิทยาลยัแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ 

 24.2 กรรมการซ่ึงเลือกตั้งจากผูด้าํรงตาํแหน่งรองอธิการบดี คณบดี ผูอ้าํนวยการ 

สถาบนั ผูอ้าํนวยการสํานัก ผูอ้าํนวยการศูนย ์และหัวหน้าหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท่า คณะ จาํนวนสามคน 

 24.3 กรรมการซ่ึงเลือกตั้งจากพนกังานประจาํของมหาวิทยาลยั จาํนวนสามคน 

 24.4 ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงกรรมการตาม 24.2 และ 24.3 เลือกจากบุคคลภายนอก 

จาํนวนสามคน 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 นับตั้ งแต่  ศาสตราจารย์ศิลป์  พีระศรี  ผูว้างรากฐานการศึกษาทางด้านศิลปกรรมใน

ประเทศไทย นับตั้งแต่ปีพุทธศกัราช  2477 และไดรั้บประกาศพระราชบญัญติั ยกฐานะโรงเรียน

ศิลปากรข้ึนเป็นมหาวิทยาลยั  เม่ือวนัท่ี  12 ตุลาคม  พ.ศ.  2486  ซ่ึงในระยะแรกประกอบไปดว้ย  

คณะจิตรกรรม  และคณะประติมากรรม และต่อมายุบรวมเป็นวิชาเดียวกัน  คือคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรมและภาพพิมพใ์นปัจจุบนั ต่อมาไดก้าํเนิดคณะวิชาอ่ืน ๆ ตามมาอีกในระยะเวลา
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ใกลเ้คียงกนั  อนัไดแ้ก่  คณะสถาปัตยกรรมไทย  คณะโบราณคดี  และคณะมณัฑนศิลป์  ทาํใหพ้ื้นท่ี

ของมหาวิทยาลยัศิลปากร  พระราชวงัท่าพระเกิดความแออัด  ทาํให้ในสมัยต่อมาหลังจากท่ี

ศาสตราจารยศิ์ลป์  พีระศรี  ถึงแก่อนิจกรรมแลว้  ทาํให้เกิดแนวคิดในการขยายคณะวิชาท่ีเตรียม

เปิดข้ึนใหม่ไปท่ีพระราชวงัสนามจนัทร์  จงัหวดันครปฐม 

 และด้วยความคิดดังกล่าวน้ีเอง  ทําให้ก่อกําเนิด  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขต

พระราชวงัสนามจนัทร์ข้ึนอีกแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐม  มนระยะเร่ิมแรกนั้น  ศาสตราจารย์

หม่อนหลวงป่ิน  มาลากุล  อธิการบดี  มหาวิทยาลยัศิลปากรในขณะนั้นเป็นผูว้างแนวทางการจดั

การศึกษาของวิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร กาํหนดใหมี้คณะอกัษรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์   

 

การก่อตั้งโรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 เม่ือเกิดคณะศึกษาศาสตร์  ทาํใหแ้นวคิดในการจดัตั้ง โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

เพื่อให้เป็นแหล่งคน้ควา้ไวก้บัทางการศึกษา  และเพื่อให้นกัศึกษาไดส้ังเกตการณ์สอนและฝึกหัด

ปฏิบติัวิชาชีพครูก็เกิดข้ึนจากความคิดริเร่ิมของ  นางสาวมาลี  อติแพทย ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

และรักษาการในตาํแหน่งรองอธิการบดี  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  ในปี  พ.ศ.  2516  และ

เปิดรับนกัเรียนเขา้เรียนในปีการศึกษา  2517  เป็นปีแรก  โดยใชอ้าคารเรียนไมบ้ริเวณ  โรงเรียน

เกษตรกรรมเดิมทางดา้นประตูเพชรเกษมเป็นท่ีทาํการในปีแรกนั้นรับนกัเรียน  2  ระดบั  คือ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  5  และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (ม.ศ.1) ชั้นละ  2  ห้อง  หลกัสูตรการเรียนการสอน

ไดส้ร้างข้ึนเองตามแนวทางอุดมคติโดยคณาจารยข์องคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากรใน

ขณะนั้นดว้ยปรัชญาการศึกษาท่ีวา่  “ใชปั้ญญาแกปั้ญหา  เพื่อพฒันาชีวิตและสงัคม” 

 

วตัถุประสงค์ของการก่อตั้ง  

1. เพื่อใชเ้ป็นท่ีปฏิบติัการตามแนวทฤษฎีทางการศึกษาและการสาธิต 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาไดส้งัเกตการสอนและฝึกหดัสอน 

3. เพื่อใชเ้ป็นแหล่งวิจยัคน้ควา้ทางการศึกษา 

4. เพื่อใชเ้ป็นท่ีให้การศึกษาแก่เยาวชนตามความถนดั  ความสนใจ  ความสามารถและวยั

ของแต่ละบุคคล 
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5. เพื่อใช้เป็นสวสัดิการการศึกษาของบุตร อาจารย ์ขา้ราชการ และลูกจ้าประจาํของ

มหาวิทยาลยั 

 

การดําเนินงาน 

ในช่วงการก่อตั้งโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดแ้ต่งตั้งคณะดาํเนินงานข้ึนโดยรับ

นโยบายการบริหารจากคณะศึกษาศาสตร์ ต่อมาไดเ้ปล่ียนการดาํเนินงานโดยให้มีคณะผูบ้ริหาร

โรงเรียน  มีผูอ้าํนวยการโรงเรียนเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุด  ดาํเนินการสอนโดยใชห้ลกัสูตรท่ีสร้าง

เองจนเม่ือกระทรวงศึกษาธิการไดมี้การปรับหลกัสูตรการศึกษาข้ึนในประเทศ เม่ือปี พ.ศ. 2521  ทาํ

ให้โรงเรียนสาธิต ปรับการศึกษาให้เป็นในทิศทางเดียวกบัของกระทรวงศึกษาธิการนบัแต่นั้น แต่

เดิมนั้นอาจารย์ผูส้อนของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการสนับสนุนในเร่ือง

บุคลากรจากคณะวิชาในวิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ คือ  คณะศึกษาศาสตร์  คณะอกัษรศาสตร์  

และคณะวิทยาศาสตร์ ต่อมาเม่ือบรรจุอาจารยป์ระจาํของโรงเรียนแลว้  การสอนจึงเป็นหน้าท่ี  

ความรับผิดชอบ โดยตรงของ    คณาจารยใ์นโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เร่ือยมาจน

ปัจจุบนั 

 

วสัิยทศัน์ของโรงเรียนสาธิต  มหาวทิยาลยัศิลปากร  

ปรัชญา      ใชปั้ญญาแกปั้ญหา  เพื่อพฒันาชีวิต  และสงัคม 

ปณธิาน      มุ่งมัน่สร้างเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีความรู้ความสามารถ  และฉลาดในการ

ใชชี้วิต 

วสัิยทศัน์ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร  เป็นแหล่งปฏิบติัทางการศึกษาของคณะ

ศึกษาศาสตร์  พฒันาทางการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนใหเ้ป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  มีความรู้ 

ความสามารถในการทาํงาน  มีทกัษะแกปั้ญหา  มีภาวะผูน้าํ  สืบสานวฒันธรรม   เป็น

แบบอยา่งท่ีดี  สามารถดาํรงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

พนัธกจิ 

1. ศึกษา วิจยั และปฏิบติัการตามทฤษฎีทางการศึกษา เป็นแหล่งสังเกตการสอน การ

สาธิต และการฝึกหดัการสอน 
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2. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

พฒันาหลกัสูตรวิธีสอนท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนให้สอดคลอ้งกบัความสามารถ ความ

ถนดั ความสนใจ และวยัของผูเ้รียน 

3. จดักิจกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การปฏิบติัจริง พฒันาการสร้าง

ปัญญา ทกัษะ กระบวนการการแสวงหาความรู้ การปฏิสัมพนัธ์อย่างสร้างสรรค ์ ดาํรงชีวิตอยา่งมี

ความสุข สืบสานวฒันธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี มีความเป็นผูน้าํ สํานึกรับผิดชอบตนเอง ชุมชน

ทอ้งถ่ิน ประเทศชาติและเป็นพลเมืองดีของโลก 

4. จดัระบบบริหารโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัศิลปากร มี

ระบบกาํกบัตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และขอรับการสนับสนุนจากชุมชนในมหาวิทยาลยัและ

ทอ้งถ่ิน 

 

เป้าหมาย 

1. นักเรียนเป็นผูใ้ฝ่รู้ มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา สามารถศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษาไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 

2. นักเรียนมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดี  เป็นผู ้นําและ

ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนระบอบประชาธิปไตย 

3. พฒันาหลกัสูตร พฒันาวิธีสอนและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการเรียน

การสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีระบบประกนัคุณภาพการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. สนบัสนุนใหบุ้คลากรของโรงเรียนทาํวิจยั  พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ทกัษะและ

ศกัยภาพในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 

5. วิเคราะห์ขอบข่าย บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรดา้นต่าง ๆ ใหช้ดัเจน มีระบบกาํกบั

ตรวจสอบการปฏิบติังาน สามารถพิจารณาความดีความชอบไดอ้ยา่งเป็นธรรม 

 

หลกัสูตรและความสําคญั 

โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร  เป็นหน่วยงานท่ีจดัการศึกษาและเป็นแหล่งแสวงหา

ความรู้ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นท่ีให้นกัศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัไดฝึ้ก

ประสบการณ์วิชาชีพ ในระดบัปริญญาบณัฑิต หลกัสูตรของโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร  

จึงตอ้งครอบคลุมภาระงานการจดัการศึกษาในทุกๆ ดา้น  ซ่ึงประกอบดว้ย การจดัสาระการเรียนรู้

ในหลกัสูตรใหค้รบ 8 สาระวิชาในระดบัช่วงชั้นท่ี 3 และช่วงชั้นท่ี 4 ดงัน้ี 
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1. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

3. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4. สาระการเรียนรู้สงัคม ศาสนาและวฒันธรรม 

5. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

6. สาระการเรียนรู้ศิลปะ 

7. สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

8. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

การจดัองคค์วามรู้ทั้งมวลรวมทั้งประสบการณ์อ่ืนๆ เป็นแนวทางหรือเพ่ือให้เป็นแผนการ

เรียนท่ีมีคุณภาพตามขอ้กาํหนดของการจดัการศึกษาท่ีจะพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ 

โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้ผูเ้รียนแต่ละบุคคลไปสู่ศกัยภาพสูงสุดของตนเองรวมถึงลาํดบัขั้น

ของมวลประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนนาํความรู้ท่ีไดไ้ปสู่การ

ปฏิบติั ไดป้ระสบความสําเร็จในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รู้จกัตนเองมีชีวิตอยู่ในโรงเรียน ชุมชน 

สังคมและโลกไดอ้ย่างมีความสุข ทั้งดา้นความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะพึง

ประสงค ์บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจดัการศึกษา 

 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชาในคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศิลปากร นอกจากมีบทบาทในการสนับสนุนการผลิตบณัฑิตและมหาบณัฑิตทาง

การศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ตามแนวทางทฤษฏีทางการศึกษาและการสาธิตแลว้ยงัตอ้งบริหาร

จดัการการเรียนการสอนของนักเรียนสาธิต  เพ่ือให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จึงได้

กาํหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายไวใ้นหลกัสูตร ดงัน้ี 

1. มุ่งพฒันาให้นกัเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรู้ ทกัษะและความสามารถ มี

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีโอกาสใชข้อ้มูล  สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสาร  สร้างความ

มัน่ใจและกาํลงัใจในการเรียนรู้ เป็นบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 

2. ส่งเสริมการพฒันาด้านจิตวิญญาณ อุดมการณ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้

สอดคลอ้งเป็นไปตามสภาพของสังคมและวฒันธรรมของชาติและทอ้งถ่ิน พฒันาหลกัการในการ

จาํแนกความถูกผดิเขา้ใจและศรัทธาในความเช่ือของตนในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัว่ามีอิทธิพลต่อ

ตวับุคคลและสังคมอย่างไร พฒันาหลกัการของคุณธรรมและความอิสระของผูเ้รียน ช่วยให้มี

วิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล เป็นพลเมืองดีท่ีมีความรับผิดชอบ  สามรถช่วยพฒันาสังคมให้เป็นธรรมข้ึน
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ด้วยความเสมอภาค  รวมทั้ งให้เป็นผูมี้ความตะหนัก เข้าใจและยอมรับสภาพแวดล้อมท่ีตน

ดาํรงชีวิตอยู่ ยึดมัน่ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน และพอเพียงในระดบัส่วนตน ระดบั

ทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบัโลก  เพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีไดรั้บผลกระทบ

และเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม การศึกษาจึงเป็นการพฒันามนุษยใ์หมี้ความ

เจริญกา้วหนา้ต่อไปตามกระบวนการดงักล่าว 

 

การจัดสาระการเรียนรู้ 

ช่วงชั้นท่ี 2 มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากร  มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียน

สาํเร็จ ความสามารถ ความถนดั ความสนใจของตนเอง และการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน พฒันา

ความสามารถ ทกัษะพื้นฐานดา้นการเรียนรู้  ตลอดจนทกัษะในการดาํเนินชีวิตใหมี้ความสมดุจใหมี้

ความถูกตอ้ง ดีงาม และมีความรับผดิชอบ  สามารถสร้างเสริมคุณภาพสังคมและชีวิตของตนเอง  มี

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ 

ช่วงชั้นท่ี 3 มธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลยัศิลปากรมุ่งเนน้การศึกษาเพื่อ

เพิ่มพนูความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น  มุ่งปลูกฝังความเช่ียวชาญในกระบวนการเรียนรู้เพื่อใหศึ้กษา

ต่อในระดบัอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อใหมี้ทกัษะในวทิยาการ เทคโนโลยแีละความคิดสร้างสรรค ์เพื่อให้

เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาตนเอง  สามารถเป็นผูน้าํและให้บริการชุมชนในดา้นต่างๆ ลกัษณะ

หลกัสูตรในช่วงชั้นน้ีจดัเป็นหน่วยกิตเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจดัแผนการเรียนท่ีตอบสนอง

ความสามารถ  ความถนดัและความสนใจ ของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งดา้นวิชาการและวิชาชีพ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

งานวจัิยภายในประเทศ 

วราภรณ์  เทพสัมฤทธ์ิพร ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า การดาํเนินงานดา้นระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยั

อยู่ในระดับท่ีเป็นการพฒันา ปัญหาท่ีพบมาก ได้แก่การขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ

เก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผูบ้ริหารเห็นว่าขอ้มูลมีคุณสมบติัเช่ือถือได ้แต่ไม่ชดัเจน

ไม่ตรงกบัความตอ้งการ ซ่ึงวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของการใชข้อ้มูลคือ เพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

แนวทางในการจดัระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรมีการกาํหนดนโยบาย การ
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จดัระบบการใชแ้ละการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ควรมีหน่วยงานกลางเพื่อ

ทาํหนา้ท่ีเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อการบริหาร55 

 ธนา   จินดาวฒันะ  ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนโรงเรียนขนาด

ใหญ่ สังกดั กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5  ผลการวิจยัพบว่า  ในการจดัระบบสารสนเทศนั้น

ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเห็นวา่ ขอ้มูลท่ีจดัเกบ็มากท่ีสุดคือ ขอ้มูลครู อาจารย ์ผูจ้ดัระบบสารสนเทศ

เห็นว่าขอ้มูลท่ีจดัเก็บระดับมาก คือ ขอ้มูลครู อาจารย ์ขอ้มูลนักเรียน ขอ้มูลการเรียนการสอน 

สารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้งตามความตอ้งการ ทนัต่อเหตุการณ์และเพียงพอต่อการใชใ้นระดบัมาก 

มีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัระบบสารสนเทศนอ้ย สาํหรับการวางแผนและการบริหารงาน  

ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลสารสนเทศมากกวา่ใชป้ระสบการณ์และสามญัสาํนึก56 

 วิจิตร  อุ่นสกล ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ 

สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยัพบว่า 1) ในการจดัระบบสารสนเทศมี

คณะกรรมการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัระบบสารสนเทศ มี

การจดัสรรงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ใหแ้ละมีความเพียงพอมีหอ้งปฏิบติังานสารสนเทศ ผูท้าํหนา้ท่ี

จดัระบบสารสนเทศมีความรู้ความสามารถในดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นสถิติและมีคุณลกัษณะในการ

จดัระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสาํรวจของทางโรงเรียน โดย

ขอความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลมาให้ ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองคิดเลขใน

การประมวลผลขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย เก็บรักษาขอ้มูลสารสนเทศดว้ยเคร่ือง

คอมพิวเตอร์  การนาํเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  มีลกัษณะเป็นเอกสารในรูปความเรียง  แสดงตาราง 

ตวัเลขค่าสถิติ  การใหบ้ริการขอ้มูลและสารสนเทศจะใหย้มืเอกสาร ขอ้มูลสารสนเทศ มีคุณสมบติั

ดา้นความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการทนัต่อเหตุการณ์และมีความเพียงพอเหมาะสมในระดบัมาก   

ผูบ้ริหารโรงเรียนนาํขอ้มูลสารสนเทศไปใชใ้นการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ในระดบัมาก 2) ปัญหา

ในการจดัระบบสารสนเทศ พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการจดัระบบ

สารสนเทศ อยู่ในระดับน้อย ส่วนผูจ้ ัดระบบสารสนเทศมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการ

จดัระบบสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก รายการท่ีเห็นว่าเป็นปัญหามากคือความรับผิดชอบเก่ียวกบั

                                                            
55 วราภรณ์  เทพสมัฤทธ์ิพร, “การศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551), 98-102 
56 ธนา   จินดาวฒันะ. การจัดระบบสารสนเทศเพือ่การวางแผนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

ใหญ่ สังกดักรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5. (ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554), 45-46. 
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ภาระงานอ่ืนของผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัระบบสารสนเทศ และ 3) ความตอ้งการในการ

จดัระบบสารสนเทศ พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียนและผูจ้ดัระบบสารสนเทศมีความคิดเห็นสอดคลอ้ง

กนัเก่ียวกบั ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความ

ตอ้งการมากคือ ให้มีการจดัอบรมบุคลากรท่ีรับผิดชอบการจดัระบบสารสนเทศให้มีความรู้ ความ

เขา้ใจในหนา้ท่ี57 

สมบูรณ์ สัตยารักษ์วิทย ์ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ประเทศไทย  ผลการวิจยัพบว่า   สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศขององคก์รในประเทศไทย ยงั

ไม่กา้วหนา้มากนกัและเม่ือพิจารณาเป็นดา้น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศพอสรุปไดด้งัน้ี 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารขอ้มูลจากขอ้มูลพบว่า จาํนวนประเภทของอุปกรณ์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสาร ข้อมูลมิได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศขององค์กร บุคลากรคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จากการศึกษาพบว่า ขาดแคลน

บุคลากรกลุ่มน้ี  แต่ในความเห็นของผูบ้ริหารหน่วยงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศไม่เห็นว่าขาด

แคลนบุคลากรดา้นน้ี จะเป็นปัญหาท่ีสาํคญัมากนกัและเห็นว่าความรู้ ความสามารถ ของบุคลากร

กลุ่มน้ียอมรับไดแ้ละการใชเ้ครือข่ายขา้มหน่วยงานยงัมีไม่มากนกั58 

นิพนธ์ เทศวงศ ์ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาส่วนกลาง ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนมากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน

มีความรู้ความสามารถเก่ียวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารโดยการศึกษาดว้ยตนเอง  ฝ่าย

วิชาการใชป้ระโยชน์    สาํหรับระบบสารสนเทศมากท่ีสุด โรงเรียนกาํหนดและดาํเนินการ สาํหรับ

ขั้นตอนของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารเองเป็นส่วนมาก โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการเช่ือมโยง

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายนอก โรงเรียนกาํหนดรูปแบบและการจาํแนกขอ้มูล การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเองการนาํเสนอขอ้มูล

และสารสนเทศยงัมีการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่วนน้อยปัญหาในการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร คือ การขาดแคลนบุคลากรผูท่ี้มีความรู้ความสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองมือ

ลา้สมยัและไม่เพียงพอ โรงเรียนแต่ละแห่งมีแนวปฏิบติัแตกต่างกนัและระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

                                                            
57 วิจิตร  อุ่นสกล, การศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดักรม

สามัญศึกษา เขตการศึกษา 9. (ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554), 36-41. 
58 สมบูรณ์ สตัยารักษว์ิทย,์ การศึกษาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในประเทศไทย. 

(ขอนแก่น: มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2554), 36-41. 
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        ประคอง จิตรรัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า 1) โรงเรียนมธัยมศึกษา ในจงัหวดั

ระยอง มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์รับผิดชอบจัดระบบสารสนเทศ

โดยเฉพาะ มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงอย่างน้อย 1 ชุดและจดัระบบสารสนเทศเป็น

ปัจจุบนั ให้บริการขอ้มูลและสารสนเทศได้เป็นปัจจุบนั ให้บริการขอ้มูลและสารสนเทศด้วย

เอกสารในรูปความเรียงประกอบตารางและค่าสถิติ มีการประเมินระบบสารสนเทศปีละ 1 คร้ัง        

2)  มีการจดัเกบ็ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลครู อาจารย ์และนกัเรียน นาํไปใชใ้นการ

วางแผน การรายงานผล การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการกาํหนดนโยบาย      

3) ปัญหาในการจดัระบบสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ขาด

ซอฟทแ์วร์ (software) ในการจดัทาํฐานขอ้มูล ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรขาดความรู้ในการ

วิเคราะห์และประเมินผล ขาดแคลนอุปกรณ์และสถานท่ีทาํงาน ขอ้มูลรวบรวมไดช้า้และไม่ทนัต่อ

การใช้งานและส่ิงท่ีพึงประสงค์มากท่ีสุดคือ บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจดัระบบ

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ งบประมาณในการจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ

ดาํเนินงานและการอบรมเชิงปฏิบติัการ59 

รัชนี     ศุภพงษ ์ ไดว้ิจยัเร่ือง   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

กรมสามญัศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจยัปรากฏว่า  1) โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

กรมสามญัศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มีการนาํระบบสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงาน   ใน

ระดบัมาก ในดา้นงาน ธุรการ - การเงิน เพียงดา้นเดียว สาํหรับดา้นกิจการ   ดา้นอาคารสถานท่ี   

ดา้นวิชาการ  และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน    มีการใชใ้นระดบัปานกลาง  2)  มีความตอ้งการใชใ้น

การบริหารงานมากในดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน คือ การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนดา้นวิชาการคือ การ

วิจยัในชั้นเรียนและในดา้นบุคลากร คือการวิเคราะห์และการกาํหนดปริมาณงานของครู  3) ปัญหา

การใชร้ะบบสารสนเทศท่ีพบคือ วสัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมีนอ้ย บุคลากร

มีภาระงานอ่ืนมาก ขาดแคลนงบประมาณจากต้นสังกัด และขาดการสนับสนุน  จากแหล่ง

งบประมาณอ่ืน มีการอบรมให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน้อย การประชาสัมพนัธ์การใช้ขอ้มูลไม่

ชดัเจนต่อเน่ืองและไม่มีการติดตามประเมินผลในการจดัระบบสารสนเทศ60 

                                                            
59 ประคอง จิตรัตน์, การใช้คอมพวิเตอร์ในการจัดระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวดัระยอง (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552), 111-115. 
60 รัชนี ศุภพงษ,์ “ความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา  

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=ประคอง%20จิตรัตน์
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  สุพรรณี  เมนะเนตร ไดว้ิจยัเร่ือง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกดั

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัระบบสารสนเทศส่วนใหญ่มีบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

โดยเฉพาะในการจดัเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูล จดัระบบสารสนเทศอยา่งมีระบบและเป็นปัจจุบนั ส่วน

ใหญ่จดัเกบ็เป็นแฟ้มเอกสารมีการเปล่ียนแปลงทนัทีเม่ือมีเร่ืองสาํคญัมากท่ีสุด มีการประเมินผลดว้ย

มือ และรายงานผลโดยใชเ้อกสารบรรยาย  ขอ้มูลสารสนเทศมีมากท่ีสุดคือ  ขอ้มูลในดา้นนกัเรียน

มากท่ีสุด ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ประเมินปีละ 1 คร้ัง  2) มีการใชส้ารสนเทศเก่ียวกบัจาํนวน

นักเรียน จาํนวนครู อาจารย ์วสัดุครุภณัฑ์ อาคารสถานท่ี งบประมาณ การนิเทศ การแนะแนว

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการวางแผน การกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจและสั่งการ 3) มีปัญหา

การจดัและการใชร้ะบบสารสนเทศคือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ บุคลากรไม่มีเวลาเพียงพอ ขาดวสัดุ

อุปกรณ์61  

สุรินทร์ สว่างอารมณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การบริหารงานบุคลครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั

กรมสามญัศึกษาในกรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาจากประชากร 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

และครูอาจารย ์พบว่า โรงเรียนส่วนมากให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนตาม

แนวทางท่ีมีการศึกษา คือมีการศึกษาความตอ้งการและ ความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากร มีการ

วางแผนพฒันาบุคลากรก่อนท่ีจะมีการพฒันาบุคลากร มีการประเมินผลจากการพฒันา รวมทั้งมีการ

ประเมินผลกระทบของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคลากร หน่วยงาน และการปฏิบติัในหนา้ท่ี ส่วน

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน คือปัญหา ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรขาดความกระตือรือร้นและ

ขาดความสนใจในการพฒันาตนเอง รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนกบัตวั

บุคลากรหน่วยงาน62 

                                                                                                                                                                          

สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552), 84-86. 
61 สุพรรณี  เมนะเนตร, “ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในสงักดั

กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552), 91-98. 
62 สุรินทร์ สว่างอารมณ์, “การศึกษาการพฒันาบุคลากรครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดั

กรมสามญัศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั สถาบนับณัฑิตพฒัน  

บริหารศษสตร์, 2551), 121-130 
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กาํจร อุทยัจนพนัธ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการบริหารงานบุคลของครู อาจารย ์โรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา พบว่า ระดบัการบริหารงานบุคลของครู อาจารย ์

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ

พิจารณารายองคป์ระกอบ ปรากฏว่า องคป์ระกอบการศึกษาเพิ่มเติมในสถาบนัการศึกษา และการ

ฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนองคป์ระกอบการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบัมาก ครู อาจารย ์โรงเรียน

มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา ท่ีมีเพศต่างกนั มีความตอ้งการการพฒันาบุคลากร

โดยภาพรวมและ รายองคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั และ ครู อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม

สามญัศึกษา จงัหวดัพงังา ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมีความตอ้งการการพฒันาบุคลากร 

โดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั63 

 

งานวจัิยต่างประเทศ 

ฮนัสรา (Hunsra) ไดศึ้กษาเร่ือง การบริหารงานบุคคลและทิศทางของระบบสารสนเทศ

กรณีศึกษาระบบสารสนเทศวิทยาลยัชุมชนศูนย ์วาย เอ็ม ซี เอ ในชิคาโก โดยไดศึ้กษาวิจยัในเร่ือง

มุ่งหาคาํตอบเก่ียวกบัพื้นฐานขององคป์ระกอบการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศแบบใดท่ีใชใ้นการ

ตดัสินใจ การส่ือสารระหว่างผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิต ความเช่ือมัน่เก่ียวกบัสารสนเทศท่ีผลิตข้ึนมาโดยสร้าง

แบบสอบถาม 2 ฉบบั   ฉบบัแรก การสาํรวจผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง   ฉบบัท่ี 2 การสาํรวจ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสารสนเทศ  จากศึกษาพบวา่  ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ทุกระดบัตอ้งการ 

สารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศท่ีสรุปแลว้และสารสนเทศท่ีแสดงรายละเอียดเพ่ือใชป้ระกอบการ

ตดัสินใจ องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประสบการณ์เดิม การคาดการณ์ 

ล่วงหนา้ สารสนเทศจากคอมพิวเตอร์และปรึกษาและวิธีการอ่ืน ๆ ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเห็นว่า   

สารสนเทศยงัไม่เพียงพอ  ในขณะท่ีผูบ้ริหารระดบักลาง พอใจกบัระบบท่ีมีอยู่ถึง 90% ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงประมาณ 75 % ผูบ้ริหารระดบักลางประมาณ 25% และระดบัปฏิบติัการประมาณ 50% ไม่

เช่ือถือข้อมูลท่ีได้จากระบบ จากการศึกษาการตัดสินใจและทิศทางของสารสนเทศพอสรุป

                                                            
63 กาํจร อุทยัจนพนัธ์, “การศึกษาความตอ้งการการพฒันาบุคลากรของครู อาจารย ์โรงเรียน

มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัพงังา, 2554), 81-90. 
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ขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 1) ควรจดัผูต้ดัสินใจท่ีมีความรู้ ความสามารถในสายงานความรับผิดชอบ        

และ 2) ควรรายงานใหผู้ใ้ชส้ารสนเทศเก่ียวกบัความสามารถและขอ้จาํกดัของระบบสารสนเทศ64 

ควอทเนย ์ (Gwaltney) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบของสารสนเทศเพื่อการบริหารสําหรับ

สถาบนัอุดมศึกษาเพื่อใชใ้นการบริหารและการวางแผนระยะยาว ซ่ึงการศึกษาวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ประยุกต์ การจดัระบบสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้การดาํเนินงาน การควบคุมและการ

วางแผนดียิ่งข้ึน การรวบรวม การนาํเสนอขอ้มูลใชเ้วลานอ้ยลงทาํให้ผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถใช้

สารสนเทศ ทนัเวลา ถูกตอ้ง สมบูรณ์65 

คาราดิมา (Karadima) ไดศึ้กษาเร่ือง   ระบบสารสนเทศเพื่อจดัสรรจาํนวนอาจารยเ์พื่อการ

บริหารบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษา  กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัซานดิเอโกประเทศชิลี  (University 

of San Diego De Chili: USACH) โดยไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของสารสนเทศและสารสนเทศ

อาจารยมี์ความสาํคญัต่อการบริหารมหาวิทยาลยัอย่างมาก จุดมุ่งหมายของการศึกษาน้ีเพ่ือมุ่งไปท่ี

กระบวนการวางแผนทางวิชาการ การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้ระบบ

สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบจํานวนอาจารย์และการจัดภาระงานสอนของอาจารย์ตาม

แบบสอบถามจึงมุ่งไปศึกษาท่ีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 1) ลกัษณะทัว่ไปของวิทยาลยั

และมหาวิทยาลยั 2) นโยบายและเกณฑ์ทางวิชาการท่ีใช้ 3)กิจกรรมท่ีสําคญัท่ีจะประเมิน การ

ทาํงานของฝ่ายวิชาการ การสอน การวิจยั งานนนัทนาการ งานบริการชุมชน การพฒันาอาจารย ์งาน

บริหารทัว่ไป66 

 

 

 

 

                                                            
64 S.L. Hunsra, “Transactional and Transformational  Leadership  and  Teacher  Job  

Satesfactional,” (Doctoral  Dissertation  Department  of  Philosophy  Science, The University of 

Missisippi, 1995), Abstract. 
65 Gwaltney M. Bass, “Does The Transactional-Transformational  Leadership  Paradigm  

Transcend  Organizational and  National  Boudaies?,” America  Psychologist 52,2 (February 

1997) : 130-139.   
66 Karadima, B.Introducing Faculty to Co-operative  Learning, in  Wright, W.A. 

et.al.(eds) Teaching  Improvement  Practices (Boston, MA : Anker, 1995), 1998. 
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สรุป 

 

ระบบสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสําคญัสําหรับการบริหารงานในโรงเรียนซ่ึงถ้ามีการ

จดัระบบสารสนเทศท่ีดี  ก็จะสามารถวางแผนพฒันา  การบริหารในด้านต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือ

สําหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจ  ให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะในการบริหารงานบุคคล ซ่ึง “คน”  เป็นผูว้างแผนดําเนินงานและพฒันางาน  ถ้า

หน่วยงานขาดบุคลากรท่ีมีความรู้  ความชาํนาญและมีประสิทธิภาพเสียแลว้  ส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่แมมี้

มากเพียงใดก็ตามย่อมขาดคุณค่า  ดว้ยเหตุน้ีเอง  การจดัระบบสารสนเทศท่ีดียอ่มเป็นเคร่ืองยืนยนั

ความสามารถของบุคลากรไดเ้ป็นอย่างดี สําหรับการจดัระบบสารสนเทศ คือ กระบวนการวาง

นโยบาย  ระเบียบ  และกรรมวิธีในการดาํเนินการเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์ร  โดยให้

ได้บุคคลท่ีเหมาะสมและบาํรุงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรด้านมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพให้มีปริมาณ

เพียงพอ  เพื่อให้การปฏิบติังานบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย  ประกอบดว้ย  ดา้นการบรรจุแต่งตั้ง

และเล่ือนขั้นเงินเดือน ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน  ดา้นวนัทาํงาน 

การลา และสวสัดิการ ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ดา้นการออกจากงาน และดา้นการอุธรณ์และร้อง

ทุกข ์

 



บทที ่ 3 

 

การดําเนินการวจัิย 

 

 การดําเนินการวิจัยในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ  ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

สารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยใชผู้บ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อน ของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) สาํหรับเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี

เป็นแบบสอบถามจาํนวนหน่ึงฉบบั  เพื่อให้การดาํเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุ

วตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีกาํหนดไว ้ ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจยัดงัน้ี 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวจัิย 

 เพื่อเป็นแนวทางให้การดาํเนินการวิจยัเป็นไปอย่างมีระบบและบรรลุจุดมุ่งหมายของการ

วิจยัท่ีกาํหนดไว ้ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขั้นตอนของการวิจยัเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การจดัเตรียมโครงการวิจยั เป็นการศึกษาขอ้มูล สถิติ วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

ต่าง ๆ จากตาํรา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เวบ็ไซต ์ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือนาํผลท่ีได้

จากการศึกษามาจดัทาํโครงร่างงานวิจัย รับขอ้เสนอแนะของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มา

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์ และขออนุมติัโครงร่างงานวิจยั จากบณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ขั้นตอนที่ 2 การดาํเนินการวิจยั เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัจดัสร้างเคร่ืองมือสาํหรับเก็บรวบรวม

ขอ้มูล ทดสอบ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของเคร่ืองมือ แลว้นาํเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ไปเก็บขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล

ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนของการจดัทาํร่างรายงานผลการวิจัย

นาํเสนอคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง

63 
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ตามท่ีคณะกรรมการผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จดัทาํรายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ

บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อขออนุมติัเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 

เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดระเบียบวิธี

วิจยั ซ่ึงประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากร กลุ่มตวัอย่างและผูใ้ห้ขอ้มูล ตวัแปรท่ีศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

แผนแบบการวจัิย   

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ท่ีมีแผนแบบการวิจยั แบบ

กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง (the one shot, non - experimental 

case study ) ซ่ึงเขียนเป็นแผนผงั (diagram) ไดด้งัน้ี 

 

                                    

 

 

 

   R หมายถึง  ตวัอยา่งท่ีไดม้าจากการสุ่ม 

   X หมายถึง  ตวัแปรท่ีศึกษา 

   O หมายถึง  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษา 

 

ประชากร   

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู ้ด ํารงตําแหน่งประจําอยู่ในโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกคนซ่ึงประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร จาํนวน 16 คน และอาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 

43 คน รวมทั้งส้ิน 59 คน  

                                                  O 

 

               R                                X 
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ผู้ให้ข้อมูล 

การกาํหนดกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัใชต้ารางประมาณขนาดตวัอย่างของเครจซีและมอร์แกน 

(Krejcie and Morgan)1 จากผูด้าํรงตาํแหน่งประจาํอยูใ่นโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลยัศิลปากร จาก

จาํนวนประชากร จาํนวน 59 คน ไดข้นาดตวัอย่าง จาํนวน 52 คน แลว้ใชว้ิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ 

(stratified random sampling) ไดต้วัอยา่งดงัน้ี ผูบ้ริหาร จาํนวน  16  คน กลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  14  

คน อาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 43 คน กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 38 คน  

 

ตารางที ่1 แสดงจาํนวนประชากรและผูใ้หข้อ้มูล 

 

ลาํดับที ่ ตําแหน่ง ประชากร ตัวอย่าง 

1 ผูบ้ริหาร 16 14 

2 อาจารยผ์ูส้อน 43 38 

 รวม 59 52 

 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชต้วัแปรท่ีประกอบดว้ย ตวัแปรพื้นฐาน ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 

ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ตวัแปรพื้นฐาน เป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสถานภาพของผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อายรุาชการ ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั และประสบการณ์ในการทาํงาน 

 2. ตวัแปรตน้ (Xtot) คือ ระบบสารสนเทศของกรมวิชาการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.1  ดา้นขอ้มูล  (X1) หมายถึง การกาํหนดนโยบาย มาตรการ ใหทุ้กหน่วยงานในสังกดั

มีการจดัขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามหลกัวิชาการ การพฒันาบุคลากร ตลอดจนการนาํ

เทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ 

                                                            
1 Krejcie  and  Morgan,  อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วธีิการวจัิยพฤติกรรมศาสตร์และ

สังคมศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2540), 303. 
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2.2 ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล (X2) หมายถึง การจดัสถานท่ี ครุภณัฑ ์วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 

เพื่อการเก็บขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยการจดัเก็บขอ้มูลมีการจดัระบบ รายการอย่าง

ชดัเจน สืบคน้ไดง่้าย  

2.3 ดา้นการประมวลผล (X3) หมายถึง การนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์

ง่าย ๆ จนถึงการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมท่ีมีความสลบัซับซ้อนโดยการประมวลผลเหล่านั้นตอ้ง

เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 2.4 ดา้นสารสนเทศ (X4) หมายถึง ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสถานศึกษามี มีความทนัสมยั 

เท่ียงตรง ถูกตอ้งแม่นยาํ ง่ายต่อความเขา้ใจ ตรงไปตรงมา มีความเป็นสากล และมีความคุม้ค่า 

3. ตวัแปรตาม (Ytot) คือ การบริหารงานบุคคล ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าดว้ย

การบริหารงานบุคคลพนกังานสถานบนัอุดมศึกษา  ดงัน้ี  

 3.1  การบรรจุแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน (Y1) หมายถึง การบรรจุบุคคลเขา้เป็น

พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นไปดว้ยความโปรงใส ยติุธรรม ตามความจาํเป็นของหน่วยงาน 

เปิดรับตามอตัรากาํลงัท่ีพิจารณาจากปริมาณงาน การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม และ

ยติุธรรม พิจารณาตามความรู้ความสามารถ มีหลกัในการพิจารณาท่ีเป็นธรรมกบับุคลากรทุกคน 

 3.2 การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน (Y2) หมายถึง สถานศึกษาจดั

ใหบุ้คลากรไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ไปปฏิบติังานวิจยั ไปปฏิบติังานบริการวิชาการ ส่งเสริม

ใหบุ้คลากรศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม และสนบัสนุนเงินทุนในการศึกษาขั้นท่ีสูงข้ึน 

 3.3 วนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ (Y3) หมายถึง สถานศึกษากาํหนดวนัและเวลาใน

การปฏิบติังานอยา่งเหมาะสม ปริมาณวนัทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํกิจกรรมภายในครอบครัว

ของบุคลากร กาํหนดจาํนวนเวลาวนัลาสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในการดาํเนินชีวิตของ

บุคลากร สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเพียงพอ หลากหลาย และจดัค่าตอบแทน

เหมาะสมกบัภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

  3.4  วินยัและการรักษาวินยั (Y4) หมายถึง  สถานศึกษามีการกาํหนดโทษความผดิทาง

วินยัอย่างชดัเจน มีการรณรงคใ์ห้บุคลากรปฏิบติัตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 

และคาํสัง่ใหพ้นกังานในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากงานอนัเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีสมควร และมีความ

ยติุธรรม เหมาะสมกบัเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ 

    3.5  การออกจากงาน  (Y5) หมายถึง  สถานศึกษามีการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร

ก่อนการใหอ้อกจากงาน อาํนวยความสะดวกกรณีการลาออกเพื่อการดาํรงตาํแหน่งทางการเมือง ให้

ค่าตอบแทน สินไหม บาํเหน็จ บาํนาญ อยา่งครบถว้นเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีครบกาํหนดเวลาทาํงาน ออก
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จากงาน และจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากรเพ่ือลดการ

ออกจากงาน 

     3.6  การอุทธรณ์และร้องทุกข ์(Y6) หมายถึง การเกิดขอ้พิพาทมีการอุทธรณ์และร้อง

ทุกขก์บัสถานศึกษาไดอ้ยา่งสะดวก การไตร่สวนขอ้พิพาทต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความยติุธรรม และขอ้

พิพาทถึงท่ีสุดผูท่ี้เก่ียวขอ้งยอมรับผลการตดัสินขอ้พิพาท 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามจาํนวนหน่ึงฉบบั แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

      ตอนท่ี 1  สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ(Check list) จาํนวน 6 ขอ้ สอบถามเก่ียวกบั 1) เพศ  2) อาย ุ  3) ระดบัการศึกษา  4)อายุ

ราชการ  5) ตาํแหน่งหนา้ท่ีในปัจจุบนั  6) ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษาของท่าน 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระบบสารสนเทศในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  

โดยผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามแนวคิดของกรมวิชาการ   ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้คาํถาม   จาํนวน 33  ขอ้   

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผู ้บริหารโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร ตามแนวคิดขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

พนกังานสถานบนัอุดมศึกษา  จาํนวน 41 ขอ้  

แบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3  มีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของ

ไลเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale)2 โดยผูว้ิจยักาํหนดค่านํ้าหนกัคะแนนของแต่ละระดบัเป็นดงัน้ี  

ระดับ 5 หมายถึง ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่า

นํ้าหนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล  อยู่ในระดบัมาก มีค่านํ้ าหนัก

เท่ากบั 4 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล  อยู่ในระดับปานกลาง มีค่า

นํ้ าหนกัเท่ากบั 3 คะแนน 

                                                            
2 Rensis  Likert, อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, วธีิการวจัิยพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์, 

พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพฯ : สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร, 2540), 107-108. 
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ระดบั 2 หมายถึง ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล  อยู่ในระดบันอ้ย มีค่านํ้ าหนัก

เท่ากบั 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล  อยู่ในระดับน้อยท่ีสุด มีค่า

นํ้าหนกัเท่ากบั 1 คะแนน 

 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

 เพื่อให้เกิดความตรงและความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้

ดาํเนินการสร้างเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้เอกสาร หลกัฐาน วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

 ขั้นท่ี 2 นาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษาดงักล่าว มาสร้างแบบสอบถาม แลว้นาํไปปรึกษาอาจารย ์  

ผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์  เพื่อพิจารณาแกไ้ขขอ้บกพร่อง  แลว้นาํแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 

5 คน ตรวจสอบ โดยตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (content validity) และหาคุณภาพรายขอ้โดย

ใชเ้ทคนิค IOC (Index of  Item Objective Congruence) แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง โดยค่า

ความเท่ียงของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 1 ทุกขอ้  

ขั้นท่ี 3 นาํแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(try out) กบัอาจารยผ์ูส้อน  

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน  

30  คน  

ขั้นท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืนมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชส้ัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- coefficient)3  ไดค้่าความเช่ือมัน่ 

เท่ากบั 0.962 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

                                                            
3 Lee J. Cronbach, Essentials of  Psychological Testing , 3rd ed. (New York : Harper & 

Row Publishers, 1974), 160-161. 
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1. ผูว้ิจัยทําหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อ

ดาํเนินการถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อขอให้ออกหนังสือถึงผูบ้ริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มูล 

2. ผูว้ิจัยทาํการช้ีแจงให้ผูบ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อน ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ใหเ้ขา้ใจถึงแบบสอบถามและการตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจยั 

3. ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากอาจารยผ์ูส้อน และบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร  ท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลโดยทาํการเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  

 เม่ือไดรั้บแบบสอบถามทั้งหมดกลบัคืนมาแลว้ ผูว้ิจยัพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด เพื่อดาํเนินการดงัน้ี 

 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา ซ่ึงมีความสมบูรณ์ครบทุกฉบบั 

 2. นาํแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน 

 3. ลงรหสัขอ้มูล นาํไปคาํนวณค่าสถิติ เพื่อทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  

 4. เสนอผลการวิเคราะห์เป็นตารางประกอบการบรรยาย 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

        เพื่อให้การวิเคราะห์ขอ้มูลตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติในการวิเคราะห์

ขอ้มูลดงัน้ี 

  1. สถานภาพส่วนตวัของผูใ้หข้อ้มูล ใชค้่าความถ่ี (frequency) และร้อยละ (percentage) 

2. ระบบสารสนเทศหรือการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร  ใช้

ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ท่ีไดไ้ป

เปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามขอบเขตของค่ามชัฌิมเลขคณิตตามแนวคิดของเบสท ์(Best)4 ดงัน้ี 

                                                            
4 John W. Best, Research in Education, 3rd ed. (New Jersey:  Prentice – Hall, Inc., 

1981), 174. 
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ค่ามชัฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49  แสดงว่า ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบั

มาก 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัปาน

กลาง 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49  แสดงว่า  ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบั

นอ้ย 

 ค่ามชัฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49  แสดงว่า ระบบสารสนเทศ/การบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบันอ้ย

ท่ีสุด                             

 3. การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

(Pearson’s product moment correlation coefficient) 

 

สรุป 

 

การดาํเนินการวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพ่ือทราบระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร 2) เพื่อทราบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร     

3) เพื่อทราบความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตวัอยา่งใน

การวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 15 คน อาจารยผ์ูส้อน  42  คน  และบุคลากร จาํนวน 33 คน รวม 90 

คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระบบสารสนเทศและการบริหารงานบุคคล  

แลว้นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามนาํมาวิเคราะห์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าความถ่ี 

(frequency) และร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D) และ

การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการประมวลผล 



บทที ่4 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในการ

วิจยั  เร่ือง “ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร” 

ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงัหน่วยวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อน โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 52 คน ไดรั้บการตอบกลบัคืนมาครบทุกฉบบั   คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือได้

ขอ้มูลจากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใส่ตารางประกอบการ

บรรยาย จาํแนกออกเป็น 4  ตอน  ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 สถานภาพและขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ตอนท่ี  3 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 ตอนท่ี 4 ความสมัพนัธ์ระหวา่งระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ตอนที ่1 สถานภาพและข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อน โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร จาํนวน 52 คน  จาํแนก  ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายรุาชการ ตาํแหน่ง

หน้าท่ีในปัจจุบัน และประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษาของท่าน โดยหาค่าความถ่ี 

(frequency)  และ ร้อยละ (percentage) ดงัรายละเอียดใน ตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของสถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม          

       

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 

              หญิง 

 

16 

36 

 

30.77 

69.23 

รวม 52 100.00 

2. อาย ุ

ตํ่ากวา่ 30  ปี 

31 - 40 ปี 

41 - 50 ปี 

มากกวา่ 50 ปี 

 

9 

25 

12 

6 

 

17.31 

48.08 

23.08 

11.54 

รวม 52 100.00 

3. ระดบัการศึกษา 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

26 

26 

 

50.00 

50.00 

รวม 52 100.00 

4. อายรุาชการ 

ตํ่ากวา่ 10  ปี 

10 -20 ปี       

มากกวา่ 20  ปี 

 

22 

19 

11 

 

42.31 

36.54 

21.15 

รวม 52 100.00 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ)  

       

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

5. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

ผูบ้ริหาร 

อาจารยผ์ูส้อน 

 

14 

38 

 

26.92 

73.08 

รวม 52 100.00 

6. ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษา 

ตํ่ากวา่ 5  ปี 

5-10  ปี 

11-15  ปี 

16-20  ปี 

21-25  ปี 

มากกวา่ 25  ปี 

 

19 

9 

13 

4 

2 

5 

 

36.54 

17.31 

25.00 

7.69 

3.85 

9.62 

รวม 52 100.00 

 
จากตารางท่ี 2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อย

ละ  69.23  รองลงมาเป็นเพศชาย จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 มีอายรุะหว่าง 31 – 40  ปี มาก

ท่ีสุด จาํนวน 25 คน  คิดเป็นร้อยละ 48.08 รองลงมา  อาย ุ41 - 50 ปี จาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.08  และอายมุากกว่า 50 ปี นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 ระดบัการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี และระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี เท่ากนั ระดบัละ 43 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.78 เท่ากนั มีอายุ

ราชการ นอ้ยกว่า 10 ปี มากท่ีสุด  จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 42.31 รองลงมาคือ มีอายรุาชการ   

10 – 20 ปี จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54 และมีอายมุากกว่า 20  ปี นอ้ยท่ีสุด จาํนวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.15 ตาํแหน่งอาจารย์ผูส้อน มากท่ีสุด จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 

รองลงมาคือ ผูบ้ริหาร จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 ประสบการณ์ในการทาํงานใน

สถานศึกษา ตํ่ากว่า 5  ปี มากท่ีสุด จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 36.54 รองลงมาคือ 11-15 ปี 

จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ21-25 ปีนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.85 
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ตอนที ่2  ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ในการวิเคราะห์ระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผูว้ิจยั

วิเคราะห์โดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) จากตวัอยา่ง 52 คน แลว้

นาํค่ามชัฌิมเลขคณิตไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ตามแนวคิดของเบสท ์ ดงัตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 3 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวม 

        (n = 52) 

ระบบสารสนเทศ X  SD  ระดบั 

1. ดา้นขอ้มูล 1(X )  

2. ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล 2(X )   

3. ดา้นการประมวลผล 3(X )  

4. ดา้นสารสนเทศ 4(X )  

3.82 

3.72 

3.74 

3.81 

0.57 

0.65 

0.61 

0.51 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม tot(X )  3.77 0.52 มาก 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.77, S.D = 0.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบัมากทุก

ดา้น โดยดา้นขอ้มูล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 3.82, S.D = 0.57) รองลงมาคือ ดา้น

สารสนเทศ ( X = 3.81, S.D = 0.51) ดา้นการประมวลผล( X = 3.74, S.D = 0.61) และดา้นการ

จดัเกบ็ขอ้มูล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X = 3.72, S.D = 0.56) ตามลาํดบั 

 

 เม่ือวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ในแต่ละดา้นเป็น

รายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 4 - 7 
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ตารางท่ี 4 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นขอ้มูล            

                  (n = 52) 

ดา้นขอ้มูล X  SD  ระดบั 

1.  สถานศึกษามีการกาํหนดเป็นนโยบายและมาตรการใหมี้

การจดัขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบตามหลกัวิชาการ 

โดยสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

2.  สถานศึกษามีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ

และตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มูลและการใชข้อ้มูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบติังาน 

3.  สถานศึกษามีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อเพิม่

ประสิทธิภาพการบริหารและการใชข้อ้มูล 

4.  สถานศึกษามีการกาํหนดตวัช้ีวดัขอ้มูลสารสนเทศและใช้

ตรงกนัทุกฝ่าย 

5.  สถานศึกษามีการใหห้น่วยงานทุกระดบั วิเคราะห์ภารกิจ

และกาํหนดการรายงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีหน่วยงานแต่ละ

ระดบัตอ้งมีและตอ้งใชใ้นรอบปีการศึกษา 

6.  สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และเหตุผลท่ีจาํเป็นในการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากร 

7.  สถานศึกษามีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบและประสานงาน

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนในรูปคณะบุคคล

โดยใชค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

8.  สถานศึกษามีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบและประสานงาน

วิเคราะห์ขอ้มูล และกาํหนดโครงสร้างหนา้ท่ีงานและฝ่าย

ในโรงเรียนใหช้ดัเจนและเป็นท่ียอมรับถูกหลกัการบริหาร

และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

9.  สถานศึกษามีการกาํหนดระบบรวบรวม การเกบ็ขอ้มูลการ

ทาํขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งการเสนอขอ้มูล 

 

 

3.91 

 

 

3.84 

 

3.92 

 

3.68 

 

 

3.84 

 

3.77 

 

 

3.74 

 

 

 

3.83 

 

3.89 

 

 

0.71 

 

 

0.60 

 

0.71 

 

0.76 

 

 

0.76 

 

0.65 

 

 

0.70 

 

 

 

0.71 

 

0.76 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นขอ้มูล (ต่อ)     

                        (n = 52) 

ดา้นขอ้มูล X  SD  ระดบั 

10.  สถานศึกษามีการทดลองใชร้ะบบสารสนเทศระยะหน่ึง

แลว้ประเมินผลการดาํเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อ

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมไดป้ระโยชน์และมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 

3.73 0.86 มาก 

 

โดยภาพรวม 3.82 0.57 มาก 

 

 

จากตารางท่ี 4 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นขอ้มูล พบว่า  

โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.82, S.D  = 0.57)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบั

มากทุกขอ้ โดยสถานศึกษามีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและ

การใชข้อ้มูล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X = 3.92, S.D = 0.71) รองลงมาคือ สถานศึกษามีการ

กาํหนดเป็นนโยบายและมาตรการให้มีการจดัขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบตามหลกัวิชาการ 

โดยสนบัสนุนอยา่งจริงจงั ( X = 3.91, S.D = 0.71) และสถานศึกษามีการกาํหนดตวัช้ีวดัขอ้มูล

สารสนเทศและใชต้รงกนัทุกฝ่าย มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.68, S.D  = 0.76) 
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ตารางท่ี 5 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล          

                                  (n = 52) 

ดา้นการจดัเกบ็ขอ้มูล X  SD  ระดบั 

1.  สถานศึกษาจดัใหมี้สถานท่ีในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเกบ็ขอ้มูล 

2.  สถานศึกษาจดัใหมี้ครุภณัฑ ์วสัดุ จาํเป็น เช่น ตูส้าํหรับจดัเกบ็

แฟ้มขอ้มูลสารสนเทศเกบ็แผน่บนัทึกขอ้มูลกรณีท่ีใช้

คอมพิวเตอร์ 

3.  สถานศึกษาจดัระบบคน้หาขอ้มูลสารสนเทศสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะงานของโรงเรียน 

4.  สถานศึกษากาํหนดหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผดิชอบระบบ

สารสนเทศอยา่งชดัเจน 

5.  สถานศึกษากาํหนดรายการขอ้มูลสารสนเทศอยา่งชดัเจน 

6.  สถานศึกษากาํหนดวิธีการจดัเกบ็และสร้างเคร่ืองมือ ให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 

7.  สถานศึกษากาํหนดปฏิทินในการจดัเกบ็ขอ้มูลชดัเจน 

8.  สถานศึกษาเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งซ่ึงอยูท่ ั้งในและนอก

หน่วยงานตามเวลาท่ีกาํหนด 

9.  สถานศึกษากาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลสารสนเทศบางตวัท่ีไม่มี

แหล่งใหเ้กบ็ โดยสร้างเง่ือนไข  เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความ

คิดเห็น ความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ อาจจะตอ้งประชุม  

สมัมนา ประชุม ระดมความคิด  หรือการทาํวิจยั เป็นตน้ 

10.  สถานศึกษาเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นจริงเท่านั้น ไม่สมมติหรือสร้าง

ขอ้มูลเทจ็ 

 

3.89 

 

 

3.70 

 

3.74 

 

3.77 

3.74 

 

3.72 

3.56 

 

3.52 

 

 

 

3.72 

 

3.87 

 

0.74 

 

 

0.85 

 

0.84 

 

0.87 

0.83 

 

0.86 

0.89 

 

0.91 

 

 

 

0.84 

 

0.67 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 3.72 0.65 มาก 

           

จากตารางท่ี 5 พบว่า ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการ

จดัเก็บขอ้มูล โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.72, S.D  = 0.65) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษาจดัให้มีสถานท่ีในการติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ในการเก็บขอ้มูล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.89, S.D  = 0.74) รองลงมาคือ สถานศึกษา

เก็บขอ้มูลท่ีเป็นจริงเท่านั้น ไม่สมมติหรือสร้างขอ้มูลเทจ็ ( X  = 3.87, S.D  = 0.67)  และ

สถานศึกษาเก็บขอ้มูลจากแหล่งซ่ึงอยูท่ ั้งในและนอกหน่วยงานตามเวลาท่ีกาํหนด มีค่ามชัฌิมเลข

คณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.52, S.D  = 0.61) 

 

ตารางท่ี 6 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการประมวลผล           

                                                                                (n = 52) 

ดา้นการประมวลผล X  SD  ระดบั 

1.  สถานศึกษามอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบท่ีมีความรู้ ความ

เขา้ใจทางดา้นคณิตศาสตร์ สถิติหรือผูรั้บผดิชอบงานขอ้มูล

ของโรงเรียน 

2.  สถานศึกษากาํหนดการประมวลผลขอ้มูลเป็นสารสนเทศ 

เฉพาะสารสนเทศ ท่ีหน่วยงานไดก้าํหนดขอบข่ายไวแ้ลว้

เท่านั้น 

3.  สถานศึกษามีการวางแผนการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศกบั

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 

4.  สถานศึกษานาํเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในการพฒันา

ระบบสารสนเทศ และการประมวลผล 

5.  สถานศึกษาใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ

ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

6.  สถานศึกษาสนบัสนุนผูดู้แลขอ้มูลเขา้อบรมเก่ียวกบัการเกบ็

ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ 

7.  สถานศึกษาสนบัสนุนงบประมาณในการประมวลผลกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

 

 

3.81 

 

 

3.69 

 

3.73 

 

3.69 

 

3.79 

 

3.76 

 

3.73 

 

 

0.70 

 

 

0.79 

 

0.80 

 

0.77 

 

0.76 

 

0.80 

 

0.80 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 3.74 0.61 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 พบว่า ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการ

ประมวลผล โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.74, S.D  = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษามอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจทางดา้น



79 

 
คณิตศาสตร์ สถิติหรือผูรั้บผดิชอบงานขอ้มูลของโรงเรียน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 3.81, 

S.D  = 0.70) รองลงมาคือ สถานศึกษาใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล

สารสนเทศอยา่งเหมาะสม ( X  = 3.79, S.D  = 0.76) และสถานศึกษากาํหนดการประมวลผลขอ้มูล

เป็นสารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศ ท่ีหน่วยงานไดก้าํหนดขอบข่ายไวแ้ลว้เท่านั้น มีค่ามชัฌิมเลข

คณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.69, S.D  = 0.79) 

 

ตารางท่ี 7  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นสารสนเทศ     

                                    (n = 52) 

ดา้นสารสนเทศ X  SD  ระดบั 

1.  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทนัสมยัถูกตอ้ง

เป็นปัจจุบนั 

2.  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตามเน้ือหาท่ี

ตอ้งการ 

3.  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเขา้ใจ 

4.  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นสากลสามารถ

ใชง้านร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนได ้

5.  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุม้ค่ากบั

งบประมาณท่ีเสียไป 

6.  ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีปริมาณท่ีพอเหมาะกบั

ชนิดและประเภทของขอ้มูล 

 

3.77 

 

3.88 

3.92 

 

3.88 

 

3.59 

 

3.80 

 

0.58 

 

0.63 

0.71 

 

0.65 

 

0.72 

 

0.71 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 3.81 0.51 มาก 

           

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

สารสนเทศ โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.81, S.D = 0.51) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่

ในระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเขา้ใจ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมาก

ท่ีสุด ( X = 3.92, S.D  = 0.71) รองลงมาคือ ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตาม

เน้ือหาท่ีตอ้งการ ( X = 3.88, S.D = 0.63) และขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุม้ค่ากบั

งบประมาณท่ีเสียไป มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.59, S.D  = 0.72) 
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ตอนที ่3  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

ในการวิเคราะห์ระดบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผูว้ิจยั

วิเคราะห์โดยใชค่้ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  แลว้นาํค่ามชัฌิมเลข

คณิตไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิดของเบสท ์ดงัตารางท่ี  8   

 

ตารางท่ี 8 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวม 

                    (n = 52) 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร X  SD  ระดบั 

1. ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน 1(Y )  

2. ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 2(Y )  

3. ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ 3(Y )  

4. ดา้นวนิยัและการรักษาวินยั 4(Y )  

5. ดา้นการออกจากงาน 5(Y )  

6. ดา้นการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 6(Y )  

3.52 

3.79 

3.84 

3.80 

3.83 

3.76 

0.53 

0.66 

0.53 

0.53 

0.56 

0.62 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

โดยภาพรวม 3.82 0.45 มาก 

 

จากตารางท่ี 8 พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.82, S.D  = 0.45) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยูใ่นระดบั

มากทุกดา้น โดย ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด ( X  = 3.52, S.D  

= 0.53) รองลงมาคือ ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ ( X  = 3.84, S.D  = 0.53) ดา้นการออกจาก

งาน ( X  = 3.83, S.D  = 0.56) ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ( X  = 3.80, S.D  = 0.53) ดา้นการพฒันา

และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน ( X  = 3.79, S.D  = 0.66) และดา้นการอุทธรณ์และร้อง

ทุกข ์มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.76, S.D  = 0.62) 

 

 เม่ือวิเคราะห์การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรในแต่ละดา้น

เป็นรายขอ้ยอ่ยไดผ้ลการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัตารางท่ี 9 -  ตารางท่ี 14 
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ตารางท่ี 9 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน 

                                                       (n = 52) 

ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน X  SD  ระดบั 

1.  การบรรจุบุคคลเขา้ทาํงานเป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด 

2.  การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา

พิจารณาจากความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีรับ 

3. การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นไป

ดว้ยความโปรงใส ยติุธรรม 

4.  การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเปิดรับ

ตามความจาํเป็นของหน่วยงาน 

5.  การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาเปิดรับ

ตามอตัรากาํลงัท่ีพิจารณาจากปริมาณงาน 

6.  การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม และยติุธรรม 

7.  การเล่ือนขั้นเงินเดือนพิจารณาตามความรู้ความสามารถ 

8.  การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีหลกัในการพจิารณาท่ีเป็นธรรมกบั

บุคลากรทุกคน 

9.  การเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด 
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โดยภาพรวม 3.52 0.53 มาก 

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

การแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือนโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52, S.D = 0.53) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยการบรรจุบุคคลเขา้ทาํงานเป็นพนักงานใน

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยักาํหนด มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด ( X  = 

4.06, S.D = 0.77) รองลงมาคือ การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาพิจารณาจาก

ความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่งท่ีรับ ( X = 4.00, S.D = 0.67) และการบรรจุบุคคลเขา้

เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา เป็นไปดว้ยความโปรงใส ยุติธรรม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ย

ท่ีสุด ( X = 3.77, S.D = 0.67) 
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ตารางท่ี 10 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพ        

ในการทาํงาน    

                                                                                                                                                (n = 52) 

ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน X  SD  ระดบั 

1.  สถานศึกษาพฒันาบุคลากรโดยจดัใหบุ้คลากรไปศึกษา 

ฝึกอบรม หรือดูงาน  

2.  สถานศึกษาจดัใหบุ้คลากรปฏิบติังานบริการวิชาการ ตามท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

3.  สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาเรียนรู้

เพิ่มเติม 

4.  สถานศึกษาแนะนาํแนวทางการศึกษาต่อใหก้บับุคลากร 

5.  สถานศึกษายนิดีกบัการจบการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนของ

บุคลากร 
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โดยภาพรวม 3.79 0.66 มาก 

 

จากตารางท่ี 10 พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

การพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.79, 

S.D  = 0.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษาจดัใหบุ้คลากร

ปฏิบติังานบริการวิชาการ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X = 3.93,         

S.D = 0.78) รองลงมาคือ สถานศึกษายินดีกบัการจบการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึนของบุคลากร     

( X = 3.91, S.D = 0.88) และสถานศึกษาแนะนาํแนวทางการศึกษาต่อใหก้บับุคลากร มีค่ามชัฌิม

เลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X = 3.57, S.D = 0.75) 
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ตารางท่ี 11  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ  

                     (n = 52) 

ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ X  SD  ระดบั 

1.  สถานศึกษากาํหนดวนัและเวลาในการปฏิบติังานอยา่ง

เหมาะสม 

2. สถานศึกษากาํหนดเวลากิจกรรมต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวิตของบุคลากร 

3.  สถานศึกษามีปริมาณวนัทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํ

กิจกรรมภายในครอบครัวของบุคลากร 

4. สถานศึกษากาํหนดจาํนวนเวลาวนัลาสอดคลอ้งกบัสภาพ

ความเป็นจริงในการดาํเนินชีวิตของบุคลากร 

5.  สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม

ตามตาํแหน่งและหนา้ท่ี 

6.  สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเพยีงพอ

และหลากหลาย 

7.  สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหบุ้คลากรไดอ้ยา่งหลากหลาย 

8.  สถานศึกษาจดัค่าตอบแทนเหมาะสมกบัภาระงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

9.  สถานศึกษาจดัค่าล่วงเวลาเหมาะสมกบัเวลางานท่ีล่วงไป 
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โดยภาพรวม 3.84 0.53 มาก 

 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

วนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.84, S.D  = 0.53) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษากาํหนดวนัและเวลาในการปฏิบติังานอยา่ง

เหมาะสม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 4.04, S.D  = 0.65) รองลงมาคือ สถานศึกษากาํหนด

จาํนวนเวลาวนัลาสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในการดาํเนินชีวิตของบุคลากร ( X  = 3.99, 

S.D  = 0.73) และสถานศึกษาจดัค่าล่วงเวลาเหมาะสมกบัเวลางานท่ีล่วงไป มีค่ามชัฌิมเลขคณิต

นอ้ยท่ีสุด ( X = 3.69, S.D  = 0.65) 
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ตารางท่ี 12 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นวนิยัและการรักษาวินยั  

        (n = 52) 

ดา้นวนิยัและการรักษาวินยั X  SD  ระดบั 

1. สถานศึกษามีการกาํหนดโทษความผดิทางวินยัอยา่งชดัเจน 

2.  สถานศึกษามีการรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติัตนตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

3.  สถานศึกษากาํหนดภาคทณัฑท่ี์มีความเหมาะสมและ

ยติุธรรม 

4. สถานศึกษาลงโทษบุคลากรในความผดิต่าง ๆ เป็นไปอยา่ง

ยติุธรรม 

5.  สถานศึกษามีการแจง้รายละเอียดของขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ

ออกจากงานใหก้บับุคลากรทุกคนทราบอยา่งละเอียด 

6.  คาํสัง่ใหพ้นกังานในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากงานอนั

เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีสมควร และมีความยติุธรรม เหมาะสม

กบัเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ 

7. สถานศึกษามีบทลงโทษจากเบาไปหาหนกัเพื่อการกระตุน้

เตือนในบุคลากรทราบในความผดิระดบัต่าง ๆ เพื่อลดการ

กระทาํผดิในขั้นร้ายแรง 
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โดยภาพรวม 3.80 0.53 มาก 

 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

วินยัและการรักษาวนิยั โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.80, S.D  = 0.53) เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยคาํสั่งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากงานอัน

เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีสมควร และมีความยุติธรรม เหมาะสมกบัเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ มีค่า

มชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X = 3.88, S.D = 0.70) รองลงมาคือ สถานศึกษามีบทลงโทษจากเบาไป

หาหนกัเพื่อการกระตุน้เตือนในบุคลากรทราบในความผิดระดบัต่าง ๆ เพ่ือลดการกระทาํผดิในขั้น

ร้ายแรง ( X  = 3.87, S.D  = 0.72)  และสถานศึกษากาํหนดภาคทณัฑท่ี์มีความเหมาะสมและ

ยติุธรรม มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด  ( X  = 3.68, S.D  = 0.73) 
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ตารางท่ี 13 ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการออกจากงาน   

        (n = 52) 

ดา้นการออกจากงาน X  SD  ระดบั 

1.  สถานศึกษามีการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการให้

ออกจากงาน 

2. สถานศึกษาใหเ้วลาในการเขียนเอกสารประกอบการลาออก

อยา่งเหมาะสม ก่อนการออกจากงาน 

3. สถานศึกษาใหค่้าตอบแทน สินไหม บาํเหน็จ  อยา่งครบถว้น

เม่ืออกจากงาน 

4. สถานศึกษามีการสอบถามและใหก้าํลงัใจเม่ือพนกังานตอ้งการ

ออกจากงาน 

5.  สถานศึกษามีนโยบายในการสร้างความผกูพนัต่อสถานศึกษา 

และสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บับุคลากรเพื่อลดการออกจากงาน

ของบุคลากร 

6. สถานศึกษาจดักิจกรรมเพือ่สร้างความสามคัคีและ

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรเพื่อลดการออกจากงาน 
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โดยภาพรวม 3.83 0.56 มาก 

 

 จากตารางท่ี  13  พบวา่ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

การออกจากงาน โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83, S.D = 0.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยสถานศึกษามีการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการให้ออก

จากงาน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X = 3.92, S.D = 0.82) รองลงมาคือ สถานศึกษามีนโยบาย

ในการสร้างความผกูพนัต่อสถานศึกษา และสร้างขวญักาํลงัใจให้กบับุคลากรเพื่อลดการออกจาก

งานของบุคลากร ( X  = 3.88, S.D  = 0.73) และสถานศึกษาจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีและ

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรเพื่อลดการออกจากงาน มีค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยท่ีสุด           

( X = 3.73, S.D = 0.65) 
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ตารางท่ี 14  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการอุทธรณ์และร้องทุกข ์  

                            (n = 52) 

ดา้นการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ X  SD  ระดบั 

1.  กรณีการเกิดขอ้พิพาทมีการอุธรณ์และร้องทุกขก์บั

สถานศึกษาไดอ้ยา่งสะดวก 

2.  กรณีมีการกระทาํความผดิวินยั มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม 

3.  การไต่สวนขอ้พิพาทต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความยติุธรรม 

4.  คณะกรรมการมีความรู้ และความยติุธรรมในการไต่สวน

ตามขอ้กล่าวหา 

5.  ขอ้พพิาทท่ีเป็นลหุโทษใชก้ารไกล่เกล่ียดว้ยคนกลางท่ีเป็นท่ี

นบัถือ 

 

3.63 

 

3.81 

3.72 

 

3.76 

 

3.52 

 

0.84 

 

0.62 

0.78 

 

0.75 

 

0.70 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

โดยภาพรวม 3.76 0.62 มาก 

 

 จากตารางท่ี 14 พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้น

การอุทธรณ์และร้องทุกข ์โดยภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  ( X  = 3.76, S.D  = 0.62) เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยขอ้พิพาทท่ีเป็นลหุโทษใชก้ารไกล่เกล่ียดว้ยคนกลางท่ีเป็น

ท่ีนบัถือ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากท่ีสุด  ( X  = 3.52, S.D = 0.70) รองลงมาคือ กรณีมีการกระทาํ

ความผดิวินยั มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม ( X  = 3.81, S.D = 

0.62) และกรณีการเกิดขอ้พิพาทมีการอุธรณ์และร้องทุกขก์บัสถานศึกษาไดอ้ยา่งสะดวก มีค่ามชัฌิม

เลขคณิตนอ้ยท่ีสุด ( X  = 3.63, S.D = 0.84) 
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ตอนที ่4  ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  

(Pearson’s  product  correlation  coefficient)  ดงัรายละเอียดในตารางท่ี  15 

 

ตารางท่ี 15  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ตวัแปร X1 X2 X3 X4 Xtot 

Y1 .809** .867** .805** .826** .878** 

Y2 .812** .861** .774** .806** .863** 

Y3 .780** .859** .800** .774** .853** 

Y4 .770** .857** .814** .758** .849** 

Y5 .791** .825** .721** .804** .834** 

Y6 .839** .830** .725** .829** .856** 

Ytot .823** .872** .785** .820** .876** 

 ** มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 

 จากตารางท่ี 15 พบวา่ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร tot(X ) กบั

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร tot(Y ) มีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  โดยมีค่าความสมัพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะ

ท่ีคลอ้ยตามกนั  ( =xyr  0.876)  เม่ือพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศของโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร tot(X ) กบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร

รายดา้น  พบว่า  ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร tot(X )  มีความสัมพนัธ์

กบัการบริหารงานบุคคล ดา้นการบรรจุแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน (Y1) มีความสัมพนัธ์กนัมาก

ท่ีสุด ( =xyr  0.878)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร tot(X )  มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบุคคล ดา้นการออกจากงาน (Y5)  มี

ความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุด ( =xyr  0.834) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนการบริหารงาน
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บุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร tot(Y ) กับระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร tot(X )  แต่ละด้าน พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร tot(Y ) กบัระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการ

จดัเก็บขอ้มูล (X2) มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด ( =xyr  0.872) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และพบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร tot(Y ) กับระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการประมวลผล (X3) มีความสัมพนัธ์กนั

นอ้ยท่ีสุด ( =xyr  0.785) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศกับการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคู่  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ีระดบั  .01  โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ย

ตามกนัทุกคู่   



บทที ่5 

 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร มีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบ 1) ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร        

2) การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร และ3)ความสมัพนัธ์ระหว่างระบบ

สารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ

วิจยัเชิงพรรณนา (descriptive  research) ผูบ้ริหาร และอาจารยผ์ูส้อน จาํนวน 52 คน เป็นหน่วย

วิเคราะห์ (unit  of  analysis) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ

ค่าความถ่ี (f) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s  product – moment  

correlation  coefficient) วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   

 

สรุปผลการวจัิย 

 

จากการศึกษาผลของการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 1. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นขอ้มูล มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสารสนเทศ ดา้นการประมวลผล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูล มีค่ามชัฌิมเลข

คณิตนอ้ยท่ีสุด  

 2. การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดย ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้น

เงินเดือน มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมาคือ ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ ดา้นการออก

จากงาน ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน และ

ดา้นการอุทธรณ์และร้องทุกข ์มีค่ามชัฌิมเลขคณิตนอ้ยท่ีสุด   

 3. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยมีค่า

ความสัมพนัธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กันในลักษณะท่ีคล้อยตามกัน เม่ือพิจารณาถึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกบัการบริหารงาน

89 
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บุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรรายดา้น  พบว่า  ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากรมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการบรรจุแต่งตั้งและเล่ือนขั้น

เงินเดือน มีความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสัมพนัธ์กบัการบริหารงานบุคลากร ดา้นการออก

จากงาน มีความสัมพนัธ์กนัน้อยท่ีสุด อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กับระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศิลปากร แต่ละด้าน พบว่า การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากรกบัระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร ดา้นการจดัเก็บขอ้มูล มี

ความสัมพนัธ์กนัมากท่ีสุด อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และพบว่า การบริหารงานบุคคล

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกับระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร ดา้นการประมวลผล มีความสมัพนัธ์กนันอ้ยท่ีสุด อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

  

การอภิปรายผล 

 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดน้าํไปสู่การอภิปรายผลดงัน้ี  

1. ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น สามารถเรียงจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี 

ดา้นขอ้มูล ดา้นสารสนเทศ ดา้นการประมวลผล และดา้นการจดัเก็บขอ้มูล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรมีความพร้อมทั้งเร่ืองงบประมาณและบุคคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการใหค้วามสาํคญั

กบัเร่ืองน้ีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมบุญ พิมพาภรณ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัระบบ

สารสนเทศของสาํนกังานสามญัศึกษาจงัหวดั กรมสามญัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า สาํนกังานสามญั

ศึกษาจงัหวดัส่วนใหญ่ จดัระบบสารสนเทศโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชร้ะบบแฟ้มเอกสาร มีการ

ประเมินผลดว้ยมือและคอมพิวเตอร์ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุดคือ  จาํนวนครู นกัเรียน การ

บริหารระบบสารสนเทศดา้นการเก็บรักษาขอ้มูล หัวหนา้แต่ละฝ่ายเป็นผูด้าํเนินการเพื่อใชใ้นการ

ตดัสินใจ โดยเฉพาะเร่ืองงบประมาณของสํานักงานและของโรงเรียนปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่คือ 

บุคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจในระบบสารสนเทศ เร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูล ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ ไม่

เพียงพอต่อการใช ้ขาดหอ้งและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาขอ้มูล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของควอทเนย ์

(Gwaltney) ไดศึ้กษาเร่ือง รูปแบบของสารสนเทศเพ่ือการบริหารสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือใช้

ในการบริหารและการวางแผนระยะยาว ซ่ึงการศึกษาวิจยัมีจุดมุ่งหมายเพื่อประยุกต ์การจดัระบบ
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สารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การดาํเนินงาน การควบคุมและการวางแผนดียิ่งข้ึน การ

รวบรวม การนาํเสนอขอ้มูลใชเ้วลานอ้ยลงทาํให้ผูบ้ริหารทุกระดบัสามารถใชส้ารสนเทศ ทนัเวลา 

ถูกตอ้ง สมบูรณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุพรรณี  เมนะเนตร ไดว้ิจยัเร่ือง ระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) การจดัระบบสารสนเทศส่วน

ใหญ่มีบุคลากรท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะในการจดัเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล จดัระบบสารสนเทศอยา่งมี

ระบบและเป็นปัจจุบนั ส่วนใหญ่จดัเก็บเป็นแฟ้มเอกสารมีการเปล่ียนแปลงทนัทีเม่ือมีเร่ืองสาํคญั

มากท่ีสุด มีการประเมินผลดว้ยมือ และรายงานผลโดยใชเ้อกสารบรรยาย  ขอ้มูลสารสนเทศมีมาก

ท่ีสุดคือ  ขอ้มูลในดา้นนกัเรียนมากท่ีสุด ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ประเมินปีละ 1 คร้ัง  2) มีการ

ใชส้ารสนเทศเก่ียวกบัจาํนวนนกัเรียน จาํนวนครู อาจารย ์วสัดุครุภณัฑ ์อาคารสถานท่ี งบประมาณ 

การนิเทศ การแนะแนวผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการวางแผน การกาํหนดนโยบาย การตดัสินใจ

และสัง่การ 3) มีปัญหาการจดัและการใชร้ะบบสารสนเทศคือ ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ บุคลากรไม่มี

เวลาเพียงพอ ขาดวสัดุอุปกรณ์ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชนี     ศุภพงษ ์ ไดว้ิจยัเร่ือง   ระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา  

ผลการวิจยัปรากฏว่า  1) โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา       

มีการนาํระบบสารสนเทศไปใชใ้นการบริหารงาน   ในระดบัมาก ในดา้นงาน ธุรการ - การเงิน เพียง

ดา้นเดียว สําหรับดา้นกิจการ   ดา้นอาคารสถานท่ี   ดา้นวิชาการ  และดา้นความสัมพนัธ์ชุมชน        

มีการใชใ้นระดบัปานกลาง  2)  มีความตอ้งการใชใ้นการบริหารงานมากในดา้นความสัมพนัธ์

ชุมชน คือ การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนดา้นวิชาการคือ การวิจยัในชั้นเรียนและในดา้นบุคลากร คือ

การวิเคราะห์และการกาํหนดปริมาณงานของครู  3) ปัญหาการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีพบคือ วสัดุ

อุปกรณ์ไม่เพียงพอ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีน้อย บุคลากรมีภาระงานอ่ืนมาก ขาดแคลน

งบประมาณจากตน้สังกดั และขาดการสนบัสนุน  จากแหล่งงบประมาณอ่ืน มีการอบรมให้ความรู้

แก่ผูท่ี้เก่ียวข้องน้อย การประชาสัมพนัธ์การใช้ขอ้มูลไม่ชัดเจนต่อเน่ืองและไม่มีการติดตาม

ประเมินผลในการจดัระบบสารสนเทศ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิพนธ์ เทศวงศ ์ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

ส่วนกลาง ผลการวิจยัพบว่า  ส่วนมากผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีความรู้ความสามารถเก่ียวกบั

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโดยการศึกษาดว้ยตนเอง  ฝ่ายวิชาการใช้ประโยชน์    สําหรับ

ระบบสารสนเทศมากท่ีสุด โรงเรียนกาํหนดและดาํเนินการ สาํหรับขั้นตอนของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารเองเป็นส่วนมาก โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการเช่ือมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ภายนอก โรงเรียนกาํหนดรูปแบบและการจาํแนกขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการพฒันา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเองการนาํเสนอขอ้มูลและสารสนเทศยงัมีการใช้
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คอมพิวเตอร์เป็นส่วนน้อยปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร คือ การขาดแคลน

บุคลากรผูท่ี้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองมือลา้สมยัและไม่เพียงพอ 

โรงเรียนแต่ละแห่งมีแนวปฏิบติัแตกต่างกนัและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารไม่เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราภรณ์  เทพสัมฤทธ์ิพร ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า การดาํเนินงานดา้น

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัท่ีเป็นการพฒันา ปัญหาท่ีพบมาก ไดแ้ก่การขาด

บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ผูบ้ริหารเห็นว่าขอ้มูลมี

คุณสมบติัเช่ือถือได ้แต่ไม่ชดัเจนไม่ตรงกบัความตอ้งการ ซ่ึงวตัถุประสงคส่์วนใหญ่ของการใช้

ข้อ มู ล คื อ  เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตัด สิ น ใ จ  แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จัด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ควรมีการกาํหนดนโยบาย การจดัระบบการใชแ้ละการพฒันาระบบ

สารสนเทศอยา่งชดัเจนและต่อเน่ือง ควรมีหน่วยงานกลางเพ่ือทาํหนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการ

บริหาร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนา   จินดาวฒันะ  ไดว้ิจยัเร่ือง การจดัระบบสารสนเทศเพื่อการ

วางแผนโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกดั กรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 5  ผลการวิจยัพบว่า  ในการ

จดัระบบสารสนเทศนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเห็นว่า ขอ้มูลท่ีจัดเก็บมากท่ีสุดคือ ขอ้มูลครู 

อาจารย ์ผูจ้ดัระบบสารสนเทศเห็นว่าขอ้มูลท่ีจดัเก็บระดบัมาก คือ ขอ้มูลครู อาจารย ์ขอ้มูลนกัเรียน 

ขอ้มูลการเรียนการสอน สารสนเทศท่ีมีความถูกต้องตามความตอ้งการ ทนัต่อเหตุการณ์และ

เพียงพอต่อการใชใ้นระดบัมาก มีการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในการจดัระบบสารสนเทศนอ้ย สาํหรับ

การวางแผนและการบริหารงาน  ผูบ้ริหารใชข้อ้มูลสารสนเทศมากกว่าใชป้ระสบการณ์และสามญั

สาํนึก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิจิตร  อุ่นสกล ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาระบบสารสนเทศใน

โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดักรมสามญัศึกษา เขตการศึกษา 9 ผลการวิจยัพบว่า 1) ในการ

จดัระบบสารสนเทศมีคณะกรรมการจดัระบบสารสนเทศในโรงเรียนทาํหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

จดัระบบสารสนเทศ มีการจดัสรรงบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์ใหแ้ละมีความเพียงพอมีหอ้งปฏิบติังาน

สารสนเทศ ผูท้าํหน้าท่ีจดัระบบสารสนเทศมีความรู้ความสามารถในดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นสถิติ

และมีคุณลกัษณะในการจดัระบบสารสนเทศอยู่ในระดบัมาก ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบ

สํารวจของทางโรงเรียน โดยขอความร่วมมือจากผูเ้ก่ียวขอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลมาให้ ใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองคิดเลขในการประมวลผลขอ้มูล ค่าสถิติท่ีใชคื้อ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย เก็บ

รักษาขอ้มูลสารสนเทศด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  การนําเสนอขอ้มูลสารสนเทศ  มีลกัษณะเป็น

เอกสารในรูปความเรียง  แสดงตาราง ตวัเลขค่าสถิติ  การให้บริการขอ้มูลและสารสนเทศจะให้ยืม

เอกสาร ขอ้มูลสารสนเทศ มีคุณสมบติัดา้นความถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการทนัต่อเหตุการณ์และ

มีความเพียงพอเหมาะสมในระดับมาก   ผูบ้ริหารโรงเรียนนําข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
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ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ในระดบัมาก 2) ปัญหาในการจดัระบบสารสนเทศ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียน 

มีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการจัดระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับน้อย ส่วนผูจ้ ัดระบบ

สารสนเทศมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาในการจดัระบบสารสนเทศ อยูใ่นระดบัมาก รายการท่ีเห็น

ว่าเป็นปัญหามากคือความรับผิดชอบเก่ียวกบัภาระงานอ่ืนของผูป้ฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบในการ

จดัระบบสารสนเทศ และ 3) ความตอ้งการในการจดัระบบสารสนเทศ พบว่า  ผูบ้ริหารโรงเรียน

และผูจ้ดัระบบสารสนเทศมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกันเก่ียวกับ ความตอ้งการในการจดัระบบ

สารสนเทศอยูใ่นระดบัมากทุกรายการ รายการท่ีมีความตอ้งการมากคือ ใหมี้การจดัอบรมบุคลากรท่ี

รับผดิชอบการจดัระบบสารสนเทศใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหนา้ท่ี 

2.การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เรียงตามค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมาก

ไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นการแต่งตั้งและเล่ือนขั้นเงินเดือน ดา้นวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ ดา้นการ

ออกจากงาน ดา้นวินยัและการรักษาวินยั ดา้นการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

และดา้นการอุทธรณ์และร้องทุกข ์ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากขั้นตอนการคดัเลือกบุคคลากรในโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรมีขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ เปิดรับสมคัรบุคลากรเพิ่มเติมตามความ

จาํเป็น และเม่ือมีการรับเขา้ทาํงานแลว้ทางโรงเรียนจะจดัสวสัดิการและค่าตอบแทนท่ีมีความ

เหมาะสมตามตาํแหน่งและความรู้ความสามารถ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรินทร์ สว่างอารมณ์ 

ได้วิจัยเ ร่ือง การบริหารงานบุคคลครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาใน

กรุงเทพมหานคร โดยทาํการศึกษาจากประชากร 2 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูอาจารย ์

พบวา่ โรงเรียนส่วนมากใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาบุคลากรในโรงเรียนตามแนวทางท่ีมีการศึกษา 

คือมีการศึกษาความตอ้งการและ ความจาํเป็นในการพฒันาบุคลากร มีการวางแผนพฒันาบุคลากร

ก่อนท่ีจะมีการพฒันาบุคลากร มีการประเมินผลจากการพฒันา รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบของ

การพฒันาท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคลากร หน่วยงาน และการปฏิบติัในหนา้ท่ี ส่วนปัญหาและอุปสรรคท่ี

เกิดข้ึน คือปัญหา ขาดแคลนงบประมาณ บุคลากรขาดความกระตือรือร้นและขาดความสนใจในการ

พฒันาตนเอง รวมทั้งมีการประเมินผลกระทบของการพฒันาท่ีเกิดข้ึนกบัตวับุคลากรหน่วยงาน 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกาํจร อุทยัจนพนัธ์ ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาการบริหารงานบุคลของครู 

อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา พบว่า ระดบัการบริหารงานบุคล

ของครู อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และเ ม่ือพิจารณารายองค์ประกอบ ปรากฏว่า  องค์ประกอบการศึกษาเพิ่ม เ ติมใน

สถาบนัการศึกษา และการฝึกอบรมอยูใ่นระดบัมาก ส่วนองคป์ระกอบการพฒันาตนเองอยูใ่นระดบั

มาก ครู อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา ท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
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ตอ้งการการพฒันาบุคลากรโดยภาพรวมและ รายองค์ประกอบไม่แตกต่างกนั และ ครู อาจารย ์

โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา ท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนัมี

ความตอ้งการการพฒันาบุคลากร โดยภาพรวมและรายองคป์ระกอบไม่แตกต่างกนั 

 3.ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกบัการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01 โดยมีค่า

ความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะท่ีคลอ้ยตามกนั  เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบว่า ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกสูงทุก

คู่กับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากรมีความสัมพนัธ์กันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทุกดา้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมี

ผูดู้แลท่ีมีความรู้ความสามารถดงันั้นในการสรรหาบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการบริหาร

จดัการระบบสารสนเทศเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของการบริหารงานบุคคลจึงทาํใหร้ะบบสารสนเทศของ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฮนัสรา (Hunsra) ไดศึ้กษาเร่ือง การ

บริหารงานบุคคลและทิศทางของระบบสารสนเทศกรณีศึกษาระบบสารสนเทศวิทยาลยัชุมชนศูนย ์

วาย เอม็ ซี เอ ในชิคาโก โดยไดศึ้กษาวิจยัในเร่ืองมุ่งหาคาํตอบเก่ียวกบัพื้นฐานขององคป์ระกอบการ

ตดัสินใจ ระบบสารสนเทศแบบใดท่ีใชใ้นการตดัสินใจ การส่ือสารระหว่างผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิต ความ

เช่ือมัน่เก่ียวกับสารสนเทศท่ีผลิตข้ึนมาโดยสร้างแบบสอบถาม 2 ฉบบั   ฉบบัแรก การสํารวจ

ผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบักลาง   ฉบบัท่ี 2 การสาํรวจผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานสารสนเทศ  จาก

ศึกษาพบว่า  ผูบ้ริหารระดบัต่าง ๆ ทุกระดบัตอ้งการสารสนเทศทั้งท่ีเป็นสารสนเทศท่ีสรุปแลว้และ

สารสนเทศท่ีแสดงรายละเอียดเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ องคป์ระกอบท่ีใชใ้นการตดัสินใจของ

ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ ประสบการณ์เดิม การคาดการณ์ล่วงหนา้ สารสนเทศจากคอมพิวเตอร์และปรึกษา

และวิธีการอ่ืน ๆ ผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเห็นว่า   สารสนเทศยงัไม่เพียงพอ  ในขณะท่ีผูบ้ริหาร

ระดบักลาง พอใจกบัระบบท่ีมีอยู่ถึง 90% ผูบ้ริหารระดบัสูงประมาณ 75 % ผูบ้ริหารระดบักลาง

ประมาณ 25% และระดบัปฏิบติัการประมาณ 50% ไม่เช่ือถือขอ้มูลท่ีไดจ้ากระบบ จากการศึกษา

การตดัสินใจและทิศทางของสารสนเทศพอสรุปขอ้เสนอแนะได้ดังน้ี 1) ควรจดัผูต้ดัสินใจท่ีมี

ความรู้ ความสามารถในสายงานความรับผิดชอบ และ 2) ควรรายงานให้ผูใ้ชส้ารสนเทศเก่ียวกบั

ความสามารถและข้อจํากัดของระบบสารสนเทศ และสอดคล้องกับงานวิจัยของคาราดิมา 

(Karadima) ไดศึ้กษาเร่ือง ระบบสารสนเทศเพ่ือจดัสรรจาํนวนอาจารยเ์พ่ือการบริหารบุคลากรใน

สถาบนัอุดมศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลยัซานดิเอโกประเทศชิลี  (University of San Diego De 

Chili: USACH) โดยไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของสารสนเทศและสารสนเทศอาจารยมี์ความสาํคญัต่อ
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การบริหารมหาวิทยาลยัอยา่งมาก จุดมุ่งหมายของการศึกษาน้ีเพ่ือมุ่งไปท่ีกระบวนการวางแผนทาง

วิชาการ การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ

จํานวนอาจารย์และการจัดภาระงานสอนของอาจารย์ตามแบบสอบถามจึงมุ่งไปศึกษาท่ี

องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 1) ลกัษณะทัว่ไปของวิทยาลยัและมหาวิทยาลยั 2) นโยบายและ

เกณฑท์างวิชาการท่ีใช ้3)กิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีจะประเมิน การทาํงานของฝ่ายวิชาการ การสอน การ

วิจยั งานนนัทนาการ งานบริการชุมชน การพฒันาอาจารย ์งานบริหารทัว่ไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ผูบ้ริหารควรจดัทาํแผนพฒันาระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษากาํหนด ตลอดจนให้แนวทางการปฏิบติักบั

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในแนวทางเดียวกนั 

2. ควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บการพฒันาอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง ในเร่ือง

เทคโนโลยสีารสนเทศ ข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆ ในสังคม เพ่ือใหส้ามารถใชข้อ้มูลสารสนเทศ

จากระบบสารสนเทศไดท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม อนันาํไปสู่มาตรฐานของสถานศึกษา 

3. ผูบ้ริหารควรนําความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทฤษฎีระบบสารสนเทศไป

ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารการศึกษา ตลอดจนการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรไดมี้แสดงความคิดเห็น ซ่ึง

จะทาํให้ไดรั้บความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนแนวคิดท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาได ้

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาระบบสารสนเทศท่ีส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

2. ศึกษาแนวทางการพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร เชิง

คุณภาพ เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงลึกอีกแนวทางหน่ึง 
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 วฒิุการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือ 
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ท่ี ศธ 0520.203.2/207                                                             ภาควชิาการบริหารการศึกษา                  

                                                                                            คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

                                                                                            พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 73000    

            

                           7 กมุภาพนัธ์ 2557 

 

เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือวิจยั 

เรียน  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน ศูนยว์ิจยัและพฒันา 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   แบบแบบสอบถาม   จาํนวน  30 ชุด 

ดว้ย นายนพดล  ศิริทรัพย ์ รหสันกัศึกษา  52252306 นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขา

การบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดรั้บ

อนุมติัให้ทาํวิทยานิพนธ์ เร่ือง “ระบบสารสนเทศกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร” ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ใคร่ขอความ

อนุเคราะห์ ให้นักศึกษาทาํการทดสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือในหน่วยงานของท่าน เพ่ือนําไป

ปรับปรุงแกไ้ขก่อนนาํไปใชใ้นการวิจยักลุ่มตวัอยา่ง เพื่อนาํไปประกอบการพฒันางานวิจยัต่อไป 

 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษา ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ของ

ท่านมา ณ โอกาสน้ี 

 

                                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                
              (อาจารย ์ดร.สายสุดา เตียเจริญ) 

                                                         รักษาราชการแทนหวัหนา้ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

งานธุรการ 

โทรศพัท/์โทรสาร 034 – 219316 
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ภาคผนวก ค 

ค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Al-

pha 
N of Items 

.962 74 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Al-

pha if Item De-

leted 

b1 281.77 736.875 .501 .962 

b2 281.83 744.144 .332 .962 

b3 281.73 740.271 .390 .962 

b4 282.00 734.483 .511 .961 

b5 281.83 735.040 .484 .962 

b6 281.93 728.754 .801 .961 

b7 281.93 725.582 .824 .961 

b8 281.87 733.499 .701 .961 

b9 281.83 730.557 .635 .961 

b10 282.03 730.723 .533 .961 

b11 281.77 741.978 .393 .962 

b12 281.97 736.240 .420 .962 

b13 281.90 731.955 .535 .961 

b14 281.70 740.217 .353 .962 



 
 

111 

b15 281.80 728.028 .600 .961 

b16 281.97 728.654 .538 .961 

b17 282.20 730.579 .496 .962 

b18 282.27 731.651 .453 .962 

b19 282.03 730.723 .533 .961 

b20 281.77 732.323 .685 .961 

b21 281.80 728.579 .709 .961 

b22 281.93 734.685 .462 .962 

b23 281.93 724.409 .745 .961 

b24 282.07 724.064 .757 .961 

b25 281.90 731.334 .585 .961 

b26 281.93 732.547 .543 .961 

b27 282.03 726.723 .623 .961 

b28 281.90 736.507 .529 .961 

b29 281.80 742.028 .414 .962 

b30 281.63 729.413 .665 .961 

b31 281.70 737.114 .599 .961 

b32 282.00 733.655 .681 .961 

b33 281.80 732.579 .600 .961 

c1 281.57 741.771 .348 .962 

c2 281.67 738.782 .432 .962 

c3 281.90 745.197 .308 .962 

c4 281.80 737.614 .405 .962 

c5 281.73 732.064 .662 .961 

c6 281.77 729.013 .722 .961 

c7 281.70 739.390 .431 .962 

c8 281.67 734.782 .540 .961 

c9 281.83 744.764 .264 .962 

c10 281.97 729.482 .478 .962 

c11 281.83 731.385 .512 .961 

c12 282.07 728.823 .543 .961 
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c13 282.17 739.385 .424 .962 

c14 281.77 734.323 .404 .962 

c15 281.63 739.826 .424 .962 

c16 281.73 726.685 .757 .961 

c17 281.80 733.890 .526 .961 

c18 281.67 731.816 .578 .961 

c19 281.80 732.097 .508 .961 

c20 281.90 737.059 .473 .962 

c21 282.00 733.793 .496 .962 

c22 281.93 737.306 .426 .962 

c23 282.17 744.626 .341 .962 

c24 281.90 732.438 .524 .961 

c25 282.00 738.069 .452 .962 

c26 281.97 734.171 .528 .961 

c27 281.93 739.030 .540 .961 

c28 281.80 740.993 .502 .962 

c29 281.77 745.013 .336 .962 

c30 281.87 737.499 .516 .961 

c31 281.80 745.890 .210 .962 

c32 281.73 738.892 .463 .962 

c33 281.87 747.016 .216 .962 

c34 281.93 746.754 .174 .963 

c35 281.77 746.185 .243 .962 

c36 281.97 736.861 .594 .961 

c37 282.07 736.064 .409 .962 

c38 281.90 737.472 .616 .961 

c39 281.87 741.775 .390 .962 

c40 281.93 743.237 .358 .962 

c41 281.83 738.282 .511 .962 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

114 

 
ท่ี ศธ 0520.107(นฐ)/1678                                                      บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

        

                           7 มีนาคม  2557 

 

เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

เรียน   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ดว้ย นายนพดล  ศิริทรัพย ์ นกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาค

วิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยา มหาวิทยาลยัศิลปากร กาํลงัทาํวิทยานิพนธ์เร่ือง “ระบบ

สารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร” มีความประสงคจ์ะขอ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ริหาร และอาจารย์ผูส้อน ในโรงเรียนของท่าน เพ่ือประกอบการทํา

วิทยานิพนธ์ ในการน้ี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดแจง้

อาจารย ์เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้แก่นกัศึกษาตามความเหมาะสม ใคร่ขอความ

อนุเคราะห์ ให้นกัศึกษาทาํการเก็บขอ้มูลในหน่วยงานของท่าน เพื่อนาํไปประกอบการพฒันางานวิจยั

ต่อไป 

 

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต จกัขอบพระคุณยิง่ 

 

 

                                                         

                                          
         (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ  ไพรวทิยศิริธรรม) 

                                                                        รองคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั ฝ่ายวิชาการและการวิจยั 

                                                                       รักษาราชการแทน คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

 
ปณิธานของบณัฑิตวิทยาลยั  “มุ่งส่งเสริม สนับสนุน เพือ่พฒันาคณุภาพบัณฑิตศึกษา”  
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

 

ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามสาํหรับผูบ้ริหาร  และอาจารยผ์ูส้อน  

2. แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทราบระบบสารสนเทศกบัการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

3.  แบบสอบถามน้ีมีทั้งหมด  3  ตอน มีขอ้คาํถามจาํนวนทั้งหมด 80 ขอ้  ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี  1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

ตอนท่ี  3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน 

คาํตอบของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากรในโอกาสต่อไป ผูว้ิจยัหวงัเป็น

อยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             นายนพดล  ศิริทรัพย ์

      นกัศึกษาปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษา 

      ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง 

ระบบสารสนเทศกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

………………………………………….. 

ตอนที ่1  ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย  √  ลงใน [   ] หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

ข้อที ่ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สําหรับ

ผู้วจัิย 

1. เพศ 

[   ]  ชาย 

 

[   ]  หญิง 

 

[   ]  01 

2. อาย ุ

[   ]  ตํ่ากวา่ 30  ปี 

[   ]  41-50  ปี 

 

[   ]  31-40  ปี 

[   ]  มากกวา่ 50 ปี 

 

[   ]  02 

3. ระดบัการศึกษา 

[   ]  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

[   ]  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 

[   ]  ปริญญาตรี 

 

[   ]  03 

4. อายรุาชการ 

[   ]  ตํ่ากวา่ 10  ปี 

[   ]  มากกวา่ 20  ปี 

 

[   ] 10-20  ปี 

 

 

[   ]  04 

5. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

[   ]  ผูบ้ริหาร 

[   ]  อาจารยผ์ูส้อน 

 

[   ]  05 

6. ประสบการณ์ในการทาํงานในสถานศึกษาของท่าน   

[   ]  06 

 

[   ]  ตํ่ากวา่ 5  ปี 

[   ]  11-15  ปี  

[   ]  21-25  ปี 

[   ]  5-10  ปี 

[   ]  16-20  ปี 

[  ]  มากกวา่ 25  ปี 
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ตอนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัระบบสารสนเทศของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร 

คาํช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  √ ลงในช่องวา่งระบบสารสนเทศท่ีท่านมีความคิดเห็นตามความเป็น

จริงของสถานศึกษาของท่านวา่มีการปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด 

  5  หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

  4   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

  3   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  2   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

  1   หมายถึง   ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที ่ ระบบสารสนเทศ 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านข้อมูล 

1. สถานศึกษามีการกาํหนดเป็นนโยบายและมาตรการใหมี้

การจดัขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเป็นระบบตามหลกั

วิชาการ โดยสนบัสนุนอยา่งจริงจงั 

     [   ]  07 

2. สถานศึกษามีการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ

และตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มูลและการใชข้อ้มูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารและปฏิบติังาน 

     [   ]  08 

3. สถานศึกษามีการนาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารและการใชข้อ้มูล 

     [   ]  09 

4. สถานศึกษามีการกาํหนดตวัช้ีวดัขอ้มูลสารสนเทศและ

ใชต้รงกนัทุกฝ่าย 

     [   ]  10 

5. สถานศึกษามีการใหห้น่วยงานทุกระดบั วิเคราะห์ภารกิจ

และกาํหนดการรายงานขอ้มูลสารสนเทศท่ีหน่วยงานแต่

ละระดบัตอ้งมีและตอ้งใชใ้นรอบปีการศึกษา 

     [   ]  11 

6. สถานศึกษามีการใหค้วามรู้และเหตุผลท่ีจาํเป็นในการ

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนแก่บุคลากร 

     [   ]  12 

7. สถานศึกษามีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบและประสานงาน

ปรับปรุงระบบสารสนเทศของโรงเรียนในรูปคณะ

บุคคลโดยใชค้ณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

     [   ]  13 
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ข้อที ่ ระบบสารสนเทศ 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

8. สถานศึกษามีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบและประสานงาน

วิเคราะห์ขอ้มูล และกาํหนดโครงสร้างหนา้ท่ีงานและ

ฝ่ายในโรงเรียนใหช้ดัเจนและเป็นท่ียอมรับถูกหลกัการ

บริหารและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

     [   ]  14 

9. สถานศึกษามีการกาํหนดระบบรวบรวม การเกบ็ขอ้มูล

การทาํขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั รวมทั้งการเสนอขอ้มูล 

     [   ]  15 

10. สถานศึกษามีการทดลองใชร้ะบบสารสนเทศระยะหน่ึง

แลว้ประเมินผลการดาํเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อ

ปรับปรุงใหเ้หมาะสมไดป้ระโยชน์และมีประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึน 

     [   ]  16 

ด้านการจัดเกบ็ข้อมูล 

11. สถานศึกษาจดัใหมี้สถานท่ีในการติดตั้งคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเกบ็ขอ้มูล 

     [   ]  17 

12. สถานศึกษาจดัใหมี้ครุภณัฑ ์วสัดุ จาํเป็น เช่น ตูส้าํหรับ

จดัเกบ็แฟ้มขอ้มูลสารสนเทศเกบ็แผน่บนัทึกขอ้มูลกรณี

ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ 

     [   ]  18 

13. สถานศึกษาจดัระบบคน้หาขอ้มูลสารสนเทศสอดคลอ้ง

กบัลกัษณะงานของโรงเรียน 

     [   ]  19 

14. สถานศึกษากาํหนดหน่วยงานและบุคลากรท่ีรับผดิชอบ

ระบบสารสนเทศอยา่งชดัเจน 

     [   ]  20 

15. สถานศึกษากาํหนดรายการขอ้มูลสารสนเทศอยา่ง

ชดัเจน 

     [   ]  21 

16. สถานศึกษากาํหนดวิธีการจดัเกบ็และสร้างเคร่ืองมือ ให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 

     [   ]  22 

17. สถานศึกษากาํหนดปฏิทินในการจดัเกบ็ขอ้มูลชดัเจน      [   ]  23 

18. สถานศึกษาเกบ็ขอ้มูลจากแหล่งซ่ึงอยูท่ ั้งในและนอก

หน่วยงานตามเวลาท่ีกาํหนด 

 

     [   ]  24 
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ข้อที ่ ระบบสารสนเทศ 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

19. สถานศึกษากาํหนดเง่ือนไขขอ้มูลสารสนเทศบางตวัท่ีไม่

มีแหล่งใหเ้กบ็ โดยสร้างเง่ือนไข  เช่น ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

ความคิดเห็น ความตอ้งการในเร่ืองต่าง ๆ อาจจะตอ้ง

ประชุม  สมัมนา ประชุม ระดมความคิด  หรือการทาํวิจยั 

เป็นตน้ 

     [   ]  25 

20. สถานศึกษาเกบ็ขอ้มูลท่ีเป็นจริงเท่านั้น ไม่สมมติหรือ

สร้างขอ้มูลเทจ็ 

     [   ]  26 

ด้านการประมวลผล 

21. สถานศึกษามอบหมายใหผู้รั้บผดิชอบท่ีมีความรู้ ความ

เขา้ใจทางดา้นคณิตศาสตร์ สถิติหรือผูรั้บผดิชอบงาน

ขอ้มูลของโรงเรียน  

     [   ]  27 

22. สถานศึกษากาํหนดการประมวลผลขอ้มูลเป็น

สารสนเทศ เฉพาะสารสนเทศ ท่ีหน่วยงานไดก้าํหนด

ขอบข่ายไวแ้ลว้เท่านั้น 

     [   ]  28 

23. สถานศึกษามีการวางแผนการเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศ

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 

     [   ]  29 

24. สถานศึกษานาํเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทในการพฒันา

ระบบสารสนเทศ และการประมวลผล 

     [   ]  30 

25. สถานศึกษาใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการ

ประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศอยา่งเหมาะสม 

     [   ]  31 

26. สถานศึกษาสนบัสนุนผูดู้แลขอ้มูลเขา้อบรมเก่ียวกบัการ

เกบ็ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูลสารสนเทศ 

     [   ]  32 

27. สถานศึกษาสนบัสนุนงบประมาณในการประมวลผลกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 

     [   ]  33 

ด้านสารสนเทศ 

28. ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความทนัสมยัถูกตอ้ง

เป็นปัจจุบนั 

 

     [   ]  34 
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ข้อที ่ ระบบสารสนเทศ 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

29. ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความตรงตามเน้ือหา

ท่ีตอ้งการ 

     [   ]  35 

30. ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษาง่ายต่อความเขา้ใจ      [   ]  36 

31. ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความเป็นสากล

สามารถใชง้านร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนได ้

     [   ]  37 

32. ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีความคุม้ค่ากบั

งบประมาณท่ีเสียไป 

     [   ]  38 

33. ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษามีปริมาณท่ีพอเหมาะ

กบัชนิดและประเภทของขอ้มูล 

     [   ]  39 
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ตอนที ่3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากร 

คาํช้ีแจง โปรดเขียน √ ลงในช่องระดบัการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศิลปากรท่ี

ท่านมีความคิดเห็นตามความเป็นจริงของสถานศึกษาของท่าน วา่มีการปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด 

5  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

4 หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั มาก 

3  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

2  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ย 

1  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อที ่ การบริหารงานบุคคล 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการแต่งตั้งและเลือ่นขั้นเงินเดือน 

1. การบรรจุบุคคลเขา้ทาํงานเป็นพนกังานใน

สถาบนัอุดมศึกษาเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยั

กาํหนด 

     [   ]  40 

 

2. การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา

พิจารณาจากความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมกบั

ตาํแหน่งท่ีรับ 

     [   ]  41 

 

3. การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา 

เป็นไปดว้ยความโปรงใส ยติุธรรม  

     [   ]  42 

 

4. การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา

เปิดรับตามความจาํเป็นของหน่วยงาน 

     [   ]  43 

 

5. การบรรจุบุคคลเขา้เป็นพนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา

เปิดรับตามอตัรากาํลงัท่ีพิจารณาจากปริมาณงาน 

     [   ]  44 

 

6. การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความเหมาะสม และยติุธรรม      [   ]  45 

7. การเล่ือนขั้นเงินเดือนพจิารณาตามความรู้ความสามารถ      [   ]  46 

8. การเล่ือนขั้นเงินเดือนมีหลกัในการพจิารณาท่ีเป็นธรรม

กบับุคลากรทุกคน 

     [   ]  47 

 

9. การเล่ือนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามเกณฑท่ี์มหาวิทยาลยั

กาํหนด 

     [   ]  48 
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ข้อที ่ การบริหารงานบุคคล 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านการพฒันาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน 

10. สถานศึกษาพฒันาบุคลากรโดยจดัใหบุ้คลากรไปศึกษา 

ฝึกอบรม หรือดูงาน  

     [   ]  49 

11. สถานศึกษาจดัใหบุ้คลากรปฏิบติังานบริการวิชาการ 

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

     [   ]  50 

12. สถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรศึกษาเรียนรู้

เพิ่มเติม 

     [   ]  51 

13. สถานศึกษาแนะนาํแนวทางการศึกษาต่อใหก้บับุคลากร      [   ]  52 

14. สถานศึกษายนิดีกบัการจบการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน

ของบุคลากร 

     [   ]  53 

 

ด้านวนัทาํงาน การลา และสวสัดิการ 

15. สถานศึกษากาํหนดวนัและเวลาในการปฏิบติังานอยา่ง

เหมาะสม 

     [   ]  54 

 

16. สถานศึกษากาํหนดเวลากิจกรรมต่างๆ สอดคลอ้งกบัการ

ดาํเนินชีวิตของบุคลากร 

     [   ]  55 

 

17. สถานศึกษามีปริมาณวนัทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบัการทาํ

กิจกรรมภายในครอบครัวของบุคลากร 

     [   ]  56 

 

18. สถานศึกษากาํหนดจาํนวนเวลาวนัลาสอดคลอ้งกบั

สภาพความเป็นจริงในการดาํเนินชีวิตของบุคลากร 

     [   ]  57 

 

19. สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่ง

เหมาะสมตามตาํแหน่งและหนา้ท่ี 

     [   ]  58 

 

20. สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเพยีงพอ

และหลากหลาย 

     [   ]  59 

21. สถานศึกษาจดัสวสัดิการใหบุ้คลากรไดอ้ยา่งหลากหลาย      [   ]  60 

22. สถานศึกษาจดัค่าตอบแทนเหมาะสมกบัภาระงานท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

     [   ]  61 

 

23. สถานศึกษาจดัค่าล่วงเวลาเหมาะสมกบัเวลางานท่ีล่วงไป      [   ]  62 
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ข้อที ่ การบริหารงานบุคคล 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

ด้านวนัิยและการรักษาวนัิย 

24. สถานศึกษามีการกาํหนดโทษความผดิทางวินยัอยา่ง

ชดัเจน 

     [   ]  63 

25. สถานศึกษามีการรณรงคใ์หบุ้คลากรปฏิบติัตนตาม

ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ อยา่งเคร่งครัด 

     [   ]  64 

 

26. สถานศึกษากาํหนดภาคทณัฑท่ี์มีความเหมาะสมและ

ยติุธรรม 

     [   ]  65 

 

27. สถานศึกษาลงโทษบุคลากรในความผดิต่าง ๆ เป็นไป

อยา่งยติุธรรม 

     [   ]  66 

 

28. สถานศึกษามีการแจง้รายละเอียดของขอ้บงัคบัเก่ียวกบั

การออกจากงานใหก้บับุคลากรทุกคนทราบอยา่ง

ละเอียด 

     [   ]  67 

 

29. 

 

คาํสัง่ใหพ้นกังานในสถาบนัอุดมศึกษาออกจากงานอนั

เน่ืองมาจากเหตุผลท่ีสมควร และมีความยติุธรรม 

เหมาะสมกบัเหตุการณ์ในแต่ละเหตุการณ์ 

     [   ]  68 

 

30. สถานศึกษามีบทลงโทษจากเบาไปหาหนกัเพื่อการ

กระตุน้เตือนในบุคลากรทราบในความผดิระดบัต่าง ๆ 

เพื่อลดการกระทาํผดิในขั้นร้ายแรง 

     [   ]  69 

 

ด้านการออกจากงาน 

31. สถานศึกษามีการตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก่อนการ

ใหอ้อกจากงาน 

     [   ]  70 

32. สถานศึกษาใหเ้วลาในการเขียนเอกสารประกอบการ

ลาออกอยา่งเหมาะสม ก่อนการออกจากงาน 

     [   ]  71 

33. สถานศึกษาใหค่้าตอบแทน สินไหม บาํเหน็จ            

อยา่งครบถว้นเม่ืออกจากงาน 

     [   ]  72 

 

34. สถานศึกษามีการสอบถามและใหก้าํลงัใจเม่ือพนกังาน

ตอ้งการออกจากงาน 

     [   ]  73 
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ข้อที ่ การบริหารงานบุคคล 
ระดับความคดิเห็น สําหรับ

ผู้วจัิย 5 4 3 2 1 

35. สถานศึกษามีนโยบายในการสร้างความผกูพนัต่อ

สถานศึกษา และสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บับุคลากรเพื่อลด

การออกจากงานของบุคลากร 

     [   ]  74 

 

36. สถานศึกษาจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสามคัคีและ

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลากรเพื่อลดการออกจาก

งาน 

     [   ]  75 

 

ด้านการอุทธรณ์และร้องทุกข์ 

37. กรณีการเกิดขอ้พิพาทมีการอุธรณ์และร้องทุกขก์บั

สถานศึกษาไดอ้ยา่งสะดวก 

     [   ]  76 

 

38. กรณีมีการกระทาํความผดิวนิยั มหาวิทยาลยัมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนอยา่งเป็นธรรม 

     [   ]  77 

 

39. การไต่สวนขอ้พิพาทต่าง ๆ เป็นไปดว้ยความยติุธรรม      [   ]  78 

40. คณะกรรมการมีความรู้ และความยติุธรรมในการไต่สวน

ตามขอ้กล่าวหา 

     [   ]  79 

 

41. ขอ้พิพาทท่ีเป็นลหุโทษใชก้ารไกล่เกล่ียดว้ยคนกลางท่ี

เป็นท่ีนบัถือ 

     [   ]  80 
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