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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
 การจัดการศึกษาเปนกระบวนการท่ีเสริมสรางและพัฒนาคนในดานตางๆ ชวยใหคน
ไดพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต  การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญในการสรางความเจริญกาวหนา  
และแกไขปญหาตางๆ ในสังคม  การแกไขปญหาและการพัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการแกไขปญหาตั้งแตรากฐานของสังคมและพัฒนาคนไทย

ใหมีคุณภาพสามารถพึ่งตนเองได  เพื่อใหเกิดสังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพ  ดังนั้นการพัฒนา
ศักยภาพคนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งจําเปนตองไดรับการพัฒนากอนการพัฒนาดานอื่นๆ  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2542, หนา 1)  ซ่ึงก็หมายถึงความจําเปนท่ีจะตองการ
พัฒนาดานการศึกษากอนเพื่อพัฒนาคุณภาพคนในลําดับตอไป 
 ในอดีตการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาของไทยอยูในสถาบันการศึกษา  
4  กลุม  คือบาน  วัด  วัง  และชุมชน  รวมกันดูแลใหการศึกษาและรับผิดชอบการจัดการศึกษากันเอง  
ตอมาในยุคของการขยายอิทธิพลของชาวตะวันตก  สังคมไทยตองปรับตัวเพ่ือรับกับความรูและ
วิชาการใหมๆ เกิดการเรียนรู  แนวคิด  วิธีการและอาชีพใหมๆ สถานศึกษาจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับ
การใหการศึกษาและอบรมความรูในดานตาง  ๆเปนแหลงวิชาการท่ีทันสมัย  รวดเร็วและทันตอเหตุการณ
ท่ีเปล่ียนแปลง  การศึกษาในการมีสวนรวมของชุมชนจึงเพิ่มความสําคัญมากยิ่งข้ึน  การศึกษาในรูปแบบ
บาน  วัด  วัง  จึงลดความสําคัญลงเรื่อยๆ จนในที่สุดการศึกษาจึงขึ้นอยูกับสถานศึกษาเปนตนมา  
(ไพฑูรย  สินลารัตน, 2543, หนา 1) 

 ในปจจุบันการจัดการศึกษามุงเนนแนวทางในการจัดการปฏิรูปการศึกษา  ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบาย
ในการปฏิรูประบบราชการ  โดยใหปรับปรุงการบริหาร  และการจัดการศึกษาซ่ึงการปฏิรูปการศึกษา
จะมุงเนนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12  ปตั้งแตประถมศึกษาปท่ี  1  ถึงมัธยมศึกษาปท่ี  6  โดยการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคน  ใหมีคุณภาพโดยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  9  (พ.ศ.  2545-2549)  
ยึดแนวคิดในการใหความสําคัญในการพัฒนาคนโดยใชการศึกษาเปนหลักสําคัญในการพัฒนาโรงเรียน

หรือสถานศึกษาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคน  และสถานศึกษาจะประกอบดวยคนหลาย  ๆคนกระทํางาน
เพื่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  สถานศึกษาจึงเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคนใหเปนคน
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ท่ีมีประสิทธิภาพ  และเม่ือคนมีประสิทธิภาพก็จะสามารถดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ  
ซ่ึงก็จะทําใหองคการมีคุณภาพ  กอใหเกิดประสิทธิผลภายในองคการ  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542, 2548, หนา 30) 

 สถานศึกษาเปนหนวยงานปฏิบัติท่ีสําคัญยิ่ง  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนคนดี  คนดี  คือ  คนที่ดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพจิตใจดีงาม   
มีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทางดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก  เชน  
มีวินัย  มีความเอ้ือเฟอเกื้อกูล  มีเหตุผล  รูหนาท่ี  มีจิตใจประชาธิปไตย  มีความเสียสละรักษาส่ิงแวดลอม   
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข  เปนคนเกง  คนเกง  คือ  คนท่ีมีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต    
โดยมีความสามารถ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  เปนคนทันสมัย  ทันเหตุการณ  ทันโลก  ทันเทคโนโลยี  
มีความเปนไทย  สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพและทําประโยชนเกิดแกตนเอง  สังคมและ
ประเทศชาติ  เปนคนมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 10)   
  การสรางคนท่ีมีคุณภาพเพื่อมุงสูความเปนมาตรฐานสากลการจัดการศึกษาไดปรับเปล่ียน

ใหสอดคลองกับสภาพบริบท  (Context)  รอบดาน  กระบวนการบริหารจัดการไดมุงสูระบบ
ของการจัดการศึกษาจึงเปนแนวคิดสําคัญของสังคมท่ีกลาวขานกันมากมายในปจจุบัน  โดยเฉพาะ
ชวงแหงยุคการปฏิรูปการเรียนรูภายใตสาระแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ซ่ึงใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา
ของไทยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา  
ตามมาตรา  39  ท่ีวากําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ท้ังดานวชิาการ  
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  ไปยังคณะกรรมการและสถานศึกษาโดยตรง
การกระจายอํานาจจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว   มีอิสระในการบริหารการจัดการ  
เปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาอยางมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานและพัฒนา
อยางตอเนื่อง  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 
2546  ประกาศใช  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารการศึกษาท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนาคนใหมี
คุณภาพสรางความพอใจแกประชาชน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 20) 
 องคประกอบสําคัญของการบริหารงานบุคคลคือ  คนและงาน  งานเปนภารกจิท่ีจะตอง       
ดําเนินการใหสําเร็จแตในการที่จะดําเนินการใหภารกิจสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพนั้น  ตองอาศัยคน
ที่มีความรูความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ งานที่ดําเนินการจําเปนตองมี
กําหนดวัตถุประสงค   เปาหมายและจัดระบบงาน  การวางแผน  การควบคุมกํากับติดตามและประเมินผล  
ซ่ึงรวมเรียกวา  การบริหารงาน  สําหรับคน  จําเปนตองดําเนินการสรรหาเพื่อใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ     
มีความรูเหมาะสมกับงาน  เพื่อใหภารกิจของหนวยงานหรือองคการประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ท่ีตั้งไว  สวนนี้เรียกวา  “การบริหารงานบุคคล”  ซ่ึง  (พะยอม  วงศสารศรี, 2534, หนา 5)  กลาววา
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การบริหารงานทรัพยากรมนุษย  เปนกระบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและแลยุทธดําเนินการสรรหา   
เลือกสรรและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติงานในองคการพรอมทั้งสนใจ

การพัฒนาธํารง  ใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการเพิ่มพูนความรู  ความสามารถ  มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตท่ีดีในการทํางานและยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีท่ีทําใหสมาชิกในองคการตองพนจาก

การทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ  เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงานใหสามารถดํารงชีวิตในสังคม
อยางมีความสุข 
 ทรัพยากรการบริหารซึ่งประกอบดวย  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ  และการจัดการทรัพยากร
ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดคือคน  เพราะวาคนเปนสวนสําคัญที่ทําใหงานสําเร็จ  ถาขาดคนแลว
งานจะสําเร็จลงไมได  การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาจึงเปนหัวใจของการบริหาร  เพราะวา
ความสําเร็จของงานข้ึนอยูกับคน  ทรัพยากรดานอ่ืนเชน  วัสดุอุปกรณ  อาคารสถานท่ีและเงิน
แมจะมีความพรอมเพียงใดก็ตาม  ถาคนท่ีใชไมมีความรูความสามารถ  งานทุกประเภทถึงแมจะดําเนินไปได
แตก็คงไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  ดังนั้นความสําเร็จของงานในสถานศึกษาจึงข้ึนอยูกับการมีสวนรวม
ของบุคคลในสถานศึกษา  ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
 การศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลนั้น  เปนเร่ืองของการกระทําใด  ๆหรือความพยายามใดๆ
ท่ีมีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางใหเกิดข้ึน  การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผล
สูงหรือตํ่าเพียงใดข้ึนกับวาผลท่ีไดรับนั้น  ตรง  ครบถวน  ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  ประสิทธิผลนั้น
แบงเปน  2  ระดับคือประสิทธิผลของบุคคล  และประสิทธิผลขององคการ  ดังนั้น  เม่ือคนในองคการ
หรือสถานศึกษามีคุณภาพ  จะสงผลใหสถานศึกษาเกิดประสิทธิผล  เกณฑของความมีประสิทธิผล
ขององคการจะมีตัวบงช้ี  4  ตัว  คือ  ความพึงพอใจของครู  การปรับเปล่ียน  ประสิทธิภาพ  การพัฒนา  
(สมใจ  ลักษณะ, 2542, หนา 6)  ดานความพึงพอใจนั้นหมายถึงความพึงพอใจของบุคลากร
ในสถานศึกษานั้นๆ และดานประสิทธิภาพ  การปรับเปลี่ยน  รวมทั้งการพัฒนานั้นหมายถึง  
ประสิทธิภาพของสถานศึกษา  การปรับเปล่ียนท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  และการพัฒนา
สถานศึกษา  ซ่ึงประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนในแตละสถานศึกษานั้นจะมีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  และ
ประเมินประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  การใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักการศึกษา  แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานศึกษาโดยใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.  2545
ไดกําหนดหลักการจัดการศึกษาไว  3  ประการ  โดยเนนการศึกษาตลอดชีวิต  สังคมมีสวนรวม
จัดการศึกษา  พรอมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดยยึดหลักความมีเอกภาพ
ในดานนโยบาย  เนนการศึกษาตลอดชีวิตเนนการกระจายอํานาจ  ประกันคุณภาพการศึกษา  สงเสริม
มาตรฐานวิชาชีพ  ระดมทรัพยากรที่มีอยูรอบๆ สถานศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล   
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ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  และสถาบันสังคมอ่ืน 
มาตรา  8  ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มาตรา  9  การมีสวนรวมของบุคคลครอบครัว   
ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามมาตรา  40  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของแตละสถานศึกษาทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา

ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น  ผูแทนองคกรชุมชน
มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอมเหมาะสมและความตองการ

ของทองถ่ินมาตรา  58  ใหบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา  และสถาบันสังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยผูจัดและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  โดยเปนผูมีสวนรวมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่น
ใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและจําเปน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546ก, หนา 12) 
 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นใหม
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด  พุทธศักราช 2540  ฐานะเปนนิติบุคคล 
มีโรงเรียนในสังกัดจํานวน  6  โรงเรียน  ประกอบดวยโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม  โรงเรียน
สวนปาเขาชะอางค  โรงเรียนทาขามพิทยาคม  โรงเรียนวัดหนองคอ  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา   
โรงเรียนบานเขาซก  (เบญจศิริราษฏรวิทยาคาร)  กระจายอยูในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  องคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรีรับสถานศึกษาท่ีพรอมและผานเกณฑการประเมินรับถายโอนเขาไปในสังกัด

ขององคการดวยความพรอมขององคการทําใหมีผูปกครองสนใจและนํานักเรียนเขาศึกษาตอ

ในสถานศึกษาท่ีอยูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดมากข้ึนทําใหตองสรรหาบุคลากรที่มี

ประสบการณในการบริหารดานการสอนมากข้ึนตามลําดับ  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของบุคลากร  จึงมีความสําคัญและจําเปนตองไดรับการสงเสริม  ปรับปรุงและพัฒนาใหมีมาตรฐาน
ใกลเคียงกับองคการอ่ืน 
 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม

ในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา   สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อจะไดนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยพัฒนาเปนแนวทางการมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรีตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

  1.2.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของการบริหารงานสถานศึกษา  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  1.2.2  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี 
  1.2.3  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

  ผลของการศึกษาคนควานี้จะเปนประโยชนตอครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  1.3.1  นําผลที่ไดรับจากการศึกษาคร้ังนี้ใชเปนแนวทางใหผูบริหารสถานศึกษาไปใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สถานศึกษา
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  1.3.2  นําผลที่ไดเปนขอมูลสําหรับครูในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนเอง
ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล 
  1.3.3  นําผลที่ไดจากการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย  
  

   1.4.1  ขอบเขตของเนื้อหา 
  การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุรี  ในขอบขายงานดังตอไปนี ้

  1)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลจํานวน  5  ดาน  คือ 
     (1)  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
     (2)  การสรรหาและบรรจแุตงต้ัง  
      (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      (4)  วนิัยและการรักษาวนิัย 
    (5)  การออกจากราชการ 
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  2)  ประสิทธิผลของของการบริหารสถานศึกษา  4  ดาน  คือ 
  (1)  ความพึงพอใจของครู 

  (2)  การปรับเปล่ียน 
  (3)  ประสิทธิภาพ 

   (4)  การพัฒนา 
  1.4.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  1)  ประชากร  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในปการศึกษา  
2552  จํานวน  6  โรงเรียน  จํานวนครู  212  คน 
   2)  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในปการศึกษา  
2552  จํานวน  6  โรงเรียน  จํานวน  212  คน  โดยการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของเครจซ่ี 
และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607 - 610)  เทียบบัญญัติไตรยางศแลวสุมอยางงาย
ไดกลุมตัวอยาง  140  คน 
   1.4.3  ตัวแปรท่ีศึกษา 
   1)  ตัวแปรอิสระ  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลจํานวน  5  ดาน  คือ 

   (1)  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
   (2)  การสรรหาและบรรจแุตงต้ัง 

   (3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   (4)  วนิัยและการรักษาวนิัย 

    (5)  การออกจากราชการ 
2)  ตัวแปรตาม  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาจํานวน  4  ดาน  คือ 

   (1)  ความพึงพอใจของครู 
(2) การปรับเปล่ียน 

   (3)  ประสิทธิภาพ 
   (4)  การพัฒนา 
 

1.5  กรอบแนวคิดท่ีใชการวิจัย 
 

   ในการศึกษาเรื่อง  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีผูวิจัยไดศึกษาวิจัยตามแนวคิด
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลใชแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
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ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ในหมวดท่ี  5  สวนท่ี  3  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542, หนา 18)  และของกระทรวงศึกษาธิการ, 2546ข, หนา 51)  จํานวน  5  ดาน  คือ 
  1)  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
  2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  4)  วินยัและการรักษาวินยั 
  5)  การออกจากราชการ  
ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  ใชแนวคิดของกิบสัน  และคนอ่ืนๆ (Gibson, et al., 1997, 
p. 27)  จํานวน  4  ดาน  คือ 
 1)  ความพึงพอใจของครู 
 2)  การปรับเปลี่ยน 
 3)  ประสิทธิภาพ 
 4)  การพัฒนา 
 

                                    ตัวแปรอิสระ                                                                   ตัวแปรตาม           
      

 
                                                             
    
 
 
 
 
 
                                                                              
                                                       
ภาพ  1  กรอบแนวคิดท่ีใชในการวจิัย 
 

1.6  สมมุติฐานการวิจัย  
 
   การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลสงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา 

การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล             
1.  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด 
     ตําแหนง 
2.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพ 
     ในการปฏิบัติราชการ 
4. วินัยและการรักษาวินยั 
5. การออกจากราชการ 

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
1.  ความพึงพอใจของครู 
2.  การปรับเปล่ียน 
3.  ประสิทธิภาพ 
4.  การพัฒนา 
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1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
           

  1.7.1  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การเปดโอกาสใหบุคคลหรือ
กลุมบุคคลไดรวมมือในการแสดงความคิดเห็น  รวมตัดสินใจ  การรวมกันแกปญหารวมกัน  
กําหนดวิธีการทํางานเกี่ยวกับบุคคลในสถานศึกษา  นับต้ังแตการไดบุคคลมาปฏิบัติงาน  การบรรจุแตงต้ัง  
การธํารงรักษาและอบรมพัฒนา  สวัสดิการ  การประเมินผลการปฏิบัติงานจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน
แบงเปน  5  ดาน  คือ  
  1)  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  หมายถึง  การจัดทําแผน
อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา  การนําเสนอแผนอัตรากําลัง  การทําภารงานสําหรับครู  
การขอเล่ือนวิทยฐานะ  ตามสภาพความตองการและภารกิจของสถานศึกษา  รวมท้ังการกําหนดตําแหนง
ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
  2)  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  หมายถึง  การดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ  มีคุณสมบัติ  เพื่อบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การจาง
ลูกจางประจําหรือช่ัวคราว  การยาย  ถายโอนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  หมายถึง  การดําเนินงาน
ใหบุคคลในหนวยงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เต็มความรูความสามารถ  โดยไดรับการดแูลเกือ้กลู
ในดานตาง  ๆเชน  การปฐมนิเทศ  การนิเทศงาน  การฝกอบรมและการพัฒนา  การเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน 
การพิจารณาความดีความชอบ  การจัดสวัสดิการ  การอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนตน 
  4)  วินัยและการรักษาวินัย  หมายถึง  การสงเสริมใหบุคคลมีความรูและปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ  รวมท้ังการดําเนินการทางวินัยกับบุคคลท่ีประพฤติผิดวินัย 
  5)  การออกจากราชการ  หมายถึง  การพนจากสภาพขาราชการครู  เนื่องจากเกษียณ 
ลาออก  ตาย  ผูบังคับบัญชาส่ังใหออก  ไลออก  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
  1.7.2  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  สภาพความสําเร็จในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษา  ซ่ึงสามารถบริหารงานใหบรรลุเปาหมายสถานศึกษา  ความพึงพอใจของครู  
ประสิทธิภาพ  การปรับเปล่ียน  และการพัฒนา 
 1)  ความพึงพอใจของครู  หมายถึง  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฎิบัติหนาท่ี
ในการทํางานซ่ึงมีแรงจูงใจหรือสวัสดิการที่ไดรับผลตอบแทนท่ีม่ันคง  ทําใหเกิดความพึงพอใจ  
การปฏิบัติงานจึงมีประสิทธิภาพ 
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 2)  การปรับเปล่ียน  หมายถึง  การทําใหองคกรมีระบบและแนวคิดท่ีพัฒนาข้ึนใหม
ใหสอดคลองกับเหตุการณหรือสถานการณปจจุบัน  รวมท้ังการออกแบบ  การทดสอบ  การนําไปใช  
และการสรางวิสัยทัศนของผูบริหารเชนจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา 
 3)  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตนักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถในคุณลักษณะที่พึงประสงค  การมีบุคลากรในสถานศึกษาอยางเพียงพอและใชความสามารถ
และความถนัดตรงกับความรูท่ีเรียนมา  รวมท้ังดานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ 
 4)  การพัฒนา  หมายถึง  ความมุงม่ันในการบริหารหรือพัฒนาสถานศึกษา  บุคลากร
ในโรงเรียนทุกระดับ  การพัฒนาการศึกษาท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  การยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียน  รวมท้ังแผนพัฒนาสถานศึกษามีความครอบคลุมในทุกๆ ดาน 
  1.7.3  สถานศึกษาสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี    หมายถึง  สถานศึกษา
ท่ีเปดทําการสอนกอนระดับอุดมศึกษาซ่ึงอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี    
จํานวน  6  โรงเรียน  ไดแก 
 1)  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 

2)  โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค 
3)  โรงเรียนทาขามพิทยาคม 
4)  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ 
5)  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 
6)  โรงเรียนบานเขาซก(เบญจศิริราษฏรวิทยาคาร) 

  1.7.4  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  หมายถึง  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ 
ครูประจําการ  ครูอัตราจางท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
   การวิจยัในคร้ังนี้  ผูวิจยัไดรวบรวมแนวคิดทฤษฏีเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ
ดังตอไปนี ้
   2.1  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
   2.2  การบริหารสถานศึกษา 

   2.2.1 บทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา 
  2.3  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
   2.3.1 ความหมายของการมสีวนรวม 
    2.3.2  ทฤษฎีการมีสวนรวม 
   2.3.3  ระดับการมีสวนรวม 
   2.3.4  ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
   2.3.5  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
   2.3.6  การสรรหาและบรรจแุตงต้ัง 
   2.3.7  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   2.3.8  วินัยและการรักษาวินยั 
   2.3.9  การออกจากราชการ 
   2.4  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
   2.4.1  ความพงึพอใจของครู 
   2.4.2  การปรับเปล่ียน 
   2.4.3  ประสิทธิภาพ 
   2.4.4  การพัฒนา 
   2.5  งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
   2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 
   2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
   2.6  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย 
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2.1  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบรุี 
 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เปนหนวยการปกครองทองถิ่น  ที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  ฐานะเปนนิติบุคคลและครอบคลุม
พื้นท่ีจังหวัดชลบุรี หนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจ  
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เร่ืองกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะสุข
ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ลงวันท่ี  13  สิงหาคม  2546  กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไวดังนี้ 
  ขอ 1  ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการสาธารณะ
ในเขตจังหวัด 
  1)  ดําเนินงานในโครงการที่มีขนาดใหญท่ีเกินศักยภาพ ขององคกรปกครองทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด 
  2)  เปนการดําเนินงานท่ีปรากฏถึงกิจกรรมที่เปนภาพรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัด 
  3)  เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลักษณะท่ีมีคาบเกี่ยวตอเนื่องหรือ
มีผูท่ีไดรับประโยชนในองคกรปกครองทองถ่ินมากกวา 1 แหงข้ึนไป 
  ขอ 2  ในการดําเนินงานตามอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด  ตามขอ 1 
องคการบริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะ ดังนี้  
   1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผนจังหวัด 
   2)  การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการท่ีเปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 
  3)  การจัดการศึกษา  สาธารณสุข  การสังคมสงเคราะห  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหกับประชาชนในระดับจังหวัด 
   4)  การสงเสริมจารีต  ประเพณี  วัฒนธรรม  การทองเท่ียว  การสงเสริมการลงทุน    
และการพาณิชยกรรมของจังหวัด 
   5)  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การทําหนาท่ีเปนองคกรหลักในการกําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลรวม  
   6)  ใหบริการดานเทคนิค  วิชาการ  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรกล  บุคลากร  แกองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
   7)  ดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนภารกิจตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติ
การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถ่ิน 
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   ขอ 3  การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  จะกระทําได
แตเฉพาะกรณีท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีจะตองดําเนินการเอง  แตไมสามารถ
ดําเนินการเองไดเนื่องจากเปนงานปฏิบัติซ่ึงจะตองใชเทคนิควิชาการสูง  และหนวยงานของรัฐนั้น 
มีความสามารถท่ีจะดําเนินการไดดีกวา 
  การสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในจังหวัด  จะกระทําไดในกรณีท่ีเรงดวน  
และจําเปนหากไมดําเนินการจะกอความเสียหายอยางรายแรงตอประชาชน 
  การใหการสนับสนุนแกประชาคม  องคกรประชาชน  ควรเปนไปในลักษณะของ

การรวมคิดรวมทํารวมรับประโยชน 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ไดจัดกรอบโครงสรางแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง
สามป  (พ.ศ. 2550 – 2552) แบงเปน  1  สํานัก  7  กอง  1  หนวยงาน  ประกอบดวย 
   1)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
   2)  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
   3)  กองแผนและงบประมาณ 
   4)  กองคลัง 
   5)  กองชาง 
   6)  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   7)  กองพัสดุและทรัพยสิน 
   8)  กองการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
    (1)  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี 
    (2)  โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค 
    (3)  โรงเรียนทาขามพิทยาคม 
    (4)  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ 
    (5)  โรงเรียนพลูตาหลวงวทิยา 
    (6)  โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร) 
 ทิศทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยมีวิสัยทัศน  พันธกิจ 
และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาเปนการดําเนินงาน ดังนี้ 
  2.1.1  วิสัยทัศน  (Vision)  
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  “เปนองคกรยุคใหมท่ีมุงผลสัมฤทธ์ิ  เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชน  พัฒนาการศึกษาอยางท่ัวถึงและทัดเทียมกัน  สรางฐานเศรษฐกิจท่ีม่ันคง  
เปนศูนยกลางธุรกิจ  อุตสาหกรรม  การทองเท่ียว  และการกีฬา” 
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  2.1.2  พันธกิจ  (Mission) 
  พันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ไดกําหนดเปาหมายในการพฒันาในภาพรวมไวดังนี ้
   1)  สรางความเช่ือมโยงระหวางเศรษฐกิจมหภาคและเศรษฐกิจชุมชนใหเกื้อกูลกัน 
เพื่อเศรษฐกจิขยายตัวอยางตอเนื่องและม่ันคง 
   2)  สรางงานและรายไดจากธุรกิจการทองเที่ยวใหมีรายไดเพิ่มข้ึน 
   3)  พัฒนาโครงขายถนนและระบบการขอนสงตอเนื่องจากท่ีมีอยูแลว 
   4)  เพิ่มความเขมแข็งองคกรชุมชนและประชาสังคมใหมีความมั่นคง  รวมทั้งระบบ
การบริการจัดการของชุมชนท่ีดี ใหครอบคลุมทุกตําบล 
   5)  มีการพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยูดวยกระบวนการมสีวนรวมของทกุภาคทุกสวน
ของสังคม 
   6)  อนุรักษและฟนฟูท่ีปาไมและปาชายเลนเพื่อความสมดุลของสภาวะแวดลอมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
   7)  เพิ่มขีดความสามารถในการกําจัดขยะมูลฝอยของทองถิ่น โดยการจัดตั้งศูนย
กําจัดขยะรวมขององคการบริหารสวนจังหวัด  รวมท่ังระบบบําบัดน้ําเสียของทองถ่ิน 
   8)  สรางคนใหเปนคนดีของสังคมและประเทศ โดยการพัฒนาการศึกษาใหกาวหนา 
   9)  สรางโอกาสใหสตรีและผูดวยโอกาสทุกประเภทไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ
อยางเต็มท่ีและไดรับบริการตางๆ ท่ีเหมาะสมอยางท่ัวถึง 
   10)  การดําเนินงานของภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  เอกชน  และภาคการเมืองใหมีความโปรงใส  
ความซ่ือสัตยสุจริต  และมีความรับผิดชอบตอประชาชนและสังคมสูงข้ึน 
   11)  พัฒนาหนวยงาน  บุคลากร  ใหทันสมัยพรอมสําหรับการเขาสูการปฏิบัติงาน
ยุคใหม 

  2.1.3  กลยุทธการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในภาพรวม 
  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีไดกําหนดกลยุทธในการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรีในภาพรวมไวดังนี้ 
   1)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีใหมีการขยายตัวอยางเพียงพอตอการสรางงาน
และรายได  รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเครือขายชุมชนใหเกิดการเชื่อมโยง
พัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองได 
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   2)  เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงและสรางคุณคาท่ีดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของ
การอนุรักษวัฒนธรรม  และเอกลักษณของความเปนไทย  สามารถสรางคนใหเปนคนดี  คนเกง
ถึงพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย 
   3)  เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตของทุกคนใหมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง
มีกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  สรางระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคม  รวมทั้งใหชุมชน
มีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
   4)  เพื่อพัฒนาเยาวชนในจังหวัดชลบุรีใหกาวหนา  ทันสมัย  เหมาะสมกับสภาวการณ
ในปจจุบัน 

  5)  เพื่อใหการใชประโยชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  เพื่อใหคนและธรรมชาติอยูดวยกันอยางสมดุลและ
ยั่งยืน 
   6)  เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส  สามารถ
ตรวจสอบได  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมกันคิด  รวมกันทําและรวมกันรับผิดชอบ
เพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรเปนบุคลากรยุคใหมสามารถนําพาองคกรดวยระบบการบริหารสมัยใหม

ไดเปนอยางดี 
 

2.2  การบรหิารสถานศึกษา 
 

     การบริหารสถานศึกษาเปนกิจกรรมบริหารการศึกษาของสถานศึกษาอยางหนึ่ง
ที่ ผูบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาทํารวมกับผู เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

อยางมีประสิทธิภาพ 
   2.2.1  บทบาทหนาท่ีของครูในสถานศึกษา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของครูในฐานะ
ท่ีเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไวดังนี้ 
   1)  ดานวิชาการ 
  (1)  ใหความเห็นขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการของผูเรียน  ชุมชนทองถ่ิน 
   (2)  ใหขอเสนอแนะ  และสงเสริมสนบัสนุนใหการจดับรรยากาศสภาพแวดลอม 
กระบวนการจัดการเรียนรู  แหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถ่ินและอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 
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  (3)  รับทราบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนินตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2)  ดานงบประมาณ 
  (1)  ใหความเห็นขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ัง  และการใชจายงบประมาณ
ของสถานศึกษา 
  (2)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารเงินและจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา  หรือปฏิบัติหนาท่ี  
     3)  ดานการบริหารงานบุคคล 

  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
   4)  ดานการบริหารทั่วไป 

  (1)  ใหความเห็น  เสนอแนะและใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
 (2)  รับทราบ  ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําส่ังตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ความตองการของชุมชนและองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
 (3)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ   ประสานสงเสริม   สนับสนุนเกี่ยวกับ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษาใช  และจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของโรงเรียน  ตามท่ีกฎระเบียบ ประกาศ กําหนด  
 (4)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะและใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ  ขอบังคับ
ประกาศ  แนวปฏิบัติ  ใหการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษาตามท่ีกําหนด  ระเบียบประกาศ
กําหนด 
 (5)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็ง
ในชุมชนและทองถ่ิน 
 (6)  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย  ระเบียบ 
ประกาศ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาการดําเนินงานของสถานศึกษาไมสอดคลอง
หรือไมปฏิบัติตาม  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หลักเกณฑ  นโยบาย  ใหคณะกรรมการสถานศึกษา
เสนอความคิดเห็นดังกลาวใหองคการปกครองสวนทองถ่ินทราบเพื่อพิจารณาส่ังการใหเปนไปตาม

กฎหมายตอไป 
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2.3  การมีสวนรวมในการบริหารงานบคุคล 
   
   บทบาทสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  คือการเปดโอกาสใหบุคคล
เขามามีสวนรวมในการจัดการการศึกษา  การวางแผน  การรวมกันแสดงความคิดเห็นซ่ึงเปนกระบวนการ
ที่สนับสนุนสงเสริมพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
มีนักวิชาการไดใหความหมาย  ทฤษฎี  รูปแบบปญหาอุปสรรคและประโยชนของการมีสวนรวมไว
ดังตอไปนี้   
   2.3.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
   เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2537, หนา 182)  ใหความหมายของการมีสวนรวมไววา
เปนการท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือสนับสนุนทําประโยชนในเร่ืองตางๆ โดยอาจเปน
การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ  หรือกระบวนการบริหาร  ซ่ึงประสิทธิภาพขององคการ
ข้ึนอยูกับการรวมพลังของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับองคการนั้นในการปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมาย

วิธีการหนึ่งในการรวมพลังความคิดสติปญญาก็คือการใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น  บุคคล
จะตองมีสวนเกี่ยวของในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจเปนผลใหบุคคลนั้นมีความผูกพันตอ

กิจกรรมและองคการในท่ีสุด 
  ชุมศักดิ์  อินทรรักษ  (2536, หนา  44)  ใหความหมายวาการมีสวนรวมพอสรุปไดวา  
“การมีสวนรวม  หมายถึง  การใหสมาชิกทุกคนในองคการหรือหนวยงานเดี่ยวกันไดกระทํา
กิจกรรมรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีทุกคนคาดหวังและประสบผลสําเร็จ” 
  ประยูร  ศรีประสาธน  (2536, หนา 3)  กลาววาการมีสวนรวมไววา  หมายถึง  การเปดโอกาส
หรือจัดใหประชาชนไดเขารวมเปนกรรมการของหนวยงานหรือเขารวมในการดําเนินกิจกรรม

อยางใดอยางหนึ่งของหนวยงานหรือเขารวมแสดงความคิดเห็น  เพื่อการดาํเนินงานของหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบในการจัดการบริหารการศึกษา 
  ไพรัตน  เตชะรินทร  (2527, หนา 6)  อธิบายความหมายของการมีสวนรวมไววาหมายถึง 
กระบวนการที่รัฐบาลสงเสริมชักนํา  และสรางโอกาสใหกับประชาชนในชุมชนทั้งสวนบุคคล  
กลุมชน ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคการอาสาสมัครใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
เร่ืองหนึ่งเร่ืองใดหรือหลายเร่ืองรวมกัน 
  ทวีทอง  หงสวิวัฒน  (2527, หนา 2)  กลาวถึงการมีสวนรวมไววา  คือ  การที่ประชาชนหรือ
ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของคนในการจัดการควบคุมการใชทรัพยากรกร  การกระจายทรัพยากร
และปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคม  เพื่อประโยชนของการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม
ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสวนรวมของประชาชน  
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ไดพัฒนา  การรับรูและภูมิปญญาซ่ึงแสดงออกในรูปแบบของการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตคน
อยางเปนตัวของตัวเอง 
  ดูลาห  (Douglah, 1970, pp. 88 – 89; อางถึงใน อุดร  พูลสวัสดิ์, 2544, หนา 14)  ใหความหมาย
ของการมีสวนรวมวา  เปนคําท่ีมีความหมายกวาง  และใชบริบทท่ีแตกตางกัน  นักการศึกษาใชคํานี้
ในการอางอิงถึงการมีสวนรวมในเหตุการณ กิจกรรม  หรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 
นักรัฐศาสตรใชคํานี้ในความหมายของการเขารวมกับสถาบันทางการเมืองของชุมชน  เชน  การออกเสียง
เลือกต้ัง  นักสังคมวิทยาใชในความหมายของการมีปฏิสัมพันธกับกลุมบุคคลอื่น  สวนกลุมอ่ืนๆ 
ใชคํานี้ในความหมายของการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
 คีช  เดวิช  (Keith  Davis, 1972, p. 136)  ไดใหความหมายการมีสวนรวมวา  หมายถึง  
การเขาไปมีหนาท่ีหรือมีสวนรับผิดชอบในบางส่ิงบางอยาง  แตตอมาความหมายของการมีสวนรวม
มีความชัดเจน  และลึกลงไปกวาเพียงการมีสวนรวมรับผิดชอบ  เม่ือการมีสวนรวมนี้เช่ือมโยงไปสู
กระบวนการในการมีสวนรวมรับผิดชอบของแตละบุคคล  หรือกระบวนการในการเปล่ียนแปลง
ภาพรวม  
  สรุปไดวา  การมีสวนรวม  หมายถึง  การที่สมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมที่ผูบริหาร
บุคลากรในองคกรและสมาชิกของชุมชนรวมกันคิดรวมกันประเมินผลเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ

ตามเปาหมายโดยประการสําคัญของการมีสวนรวมคือการเปดโอกาสใหประชาชนและบุคคล

เขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกรมากท่ีสุดไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 
 2.3.2  ทฤษฎีการมีสวนรวม 

 ทฤษฎีทางสังคม  (The  theory  of  Social  Action)  ซ่ึงแม็กซ  เวเบอร  (Max  Weber, 1989; 
อางถึงใน จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ, 2524, หนา 60 – 63)  ไดศึกษาเร่ืองการกระทําของมนุษย   (Human Action) 
โดยใหคําจํากัดความ  การกระทําวา  เปนพฤติกรรมของมนุษยทั้งที่เปนแบบเปดเผยและลึกลับ
ซ่ึงบุคคลผูทํา  เกิดข้ึนได  2  ประการคือ 
  1)  ความหมายสวนตัว  จากการกระทําของบุคคลหนึ่ง  สามารถเขาใจไดจากการสังเกต 
โดยตรง 
  2)  มีการเขาใจส่ิงเรา  และสามารถแสดงความรูสึกออกมาดวยตัวเราเอง  ในการใหเหตุผล
ซ่ึงเปนวัตถุประสงคของผูนํา  หรือถาการกระทําของบุคคลไมมีเหตุผลแลว  อาจจะเขาใจในสวนรวม
ท่ีมีความเห็นอกเห็นใจตอมนุษย  ผูสังเกตไมจําเปนตองเห็นดวยทฤษฏีหรือจุดมุงหมายสูงสุดหรือคานิยม
ของผูนํา  เราอาจเขาใจสถานการณ  และพฤติกรรมที่เกี่ยวของได   อีกนัยหนึ่ง  การกระทําเกิดขึ้น
จากแรงกระตุน  การเขาใจแรงกระตุนสามารถถือไดวาเปนการอธิบายเวลาท่ีแทจริงของการกระทํา
เพราะวา  แรงกระตุนจะมีอยูในสวนลึกของจิตใจ  ผูกระทํา  และสําหรับผูสังเกตนั้นแรงกระตุน
เปนพื้นฐานท่ีเหมาะสมสําหรับการศึกษาพฤติกรรม 
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  แมกซ  เวเบอร  ((Max  Weber, 1989; อางถึงใน จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ, 2524, หนา 60 – 63) 
กลาววา  การกระทําของสังคมมี  4  ข้ันตอนคือ  

   1)  การกระทําที่มีเหตุผล  (Rational)  เปนการกระทําที่ใชวิธีการที่เหมาะสม
ในอันท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคท่ีเลือกไวอยางมีเหตุผล  การกระทําดังกลาวมุงไปในดานการเมือง
เศรษฐกิจและสังคม  

  2)  การกระทําท่ีเปนไปตามคานิยม   (Value)   เปนการกระทําท่ีใชวิธีการที่เหมาะสมเชนกนั  
เพื่อที่จะใหไดคานิยมสูงสุดในชีวิต  ท่ีมีความสมบูรณพรอม  การกระทําเชนนี้  มุงไปในดานจริยธรรม
และศีลธรรมอยางอ่ืนเพื่อการดํารงไวซ่ึงระเบียบในชีวิตทางสังคม 

  3)  การกระทําตามประเพณี  (Traditional)  เปนการกระทําท่ีไมเปล่ียนแปลง 
โดยยดึเอาแบบอยางท่ีทํากันมาต้ังแตอดีตเปนหลักในพฤตกิรรม  การกระทําประเพณไีมคํานึงถึงเหตุผล 

  4)  การกระทําท่ีแฝงไปดวยความเสนหา  (Affective)  การกระทําท่ีคํานึงถึงอารมณ
และความผูกพันทางจิตใจระหวางผูกระทํากับวัตถุท่ีเปนจุดมุงหมายของการกระทํา  การกระทําเชนนี้
ไมไดคํานึงถึงเหตุผลอยางอ่ืนใดท้ังส้ิน นอกจากเร่ืองสวนตัว  
 ดังนั้น  การเขามามีสวนรวมในการกระทําทางสังคม  เปนเรื่องของการเกิดจากจิตใจ
ท่ีตองการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของกลุมตน  
หรือตองการเปนระเบียบในชีวิตทางสังคม 
 จากทฤษฏีดังกลาว  สรุปไดวา  การเขาใจใหเกิดกิจกรรมทางสังคม เพ่ือใหคนในสังคม
เขามามีสวนรวมกิจกรรมทางสังคม โดยตองมีความเขาใจวิถีชีวิตของสังคม คานิยม จารีต ประเพณี 
ทัศนคติของบุคคล  การพัฒนาโดยใชส่ิงเราท่ีเหมาะสมนําไปสูการที่สมาชิกในชุมชนเขามารวมกิจกรรม
ของชุมชนในรูปแบบของการมีสวนรวม และสมัครใจ 
 ทฤษฏีการส่ือสาร  (Communication Theory)  ของโรเจอร (อางถึงใน ศักดา  สกนธวัฒน, 
2542, หนา  28)  ไดระบุถึงความสัมพันธระหวางการรับของใหมกับกระบวนการส่ือสารวา  การท่ีบุคคล
จะมีการรับของใหมนั้นข้ึนอยูกับกระบวนการส่ือสาร  ไดแก  ชองทางการส่ือสาร  และปจจัยท่ีเกี่ยวกับ
ลักษณะสวนตัวดังนี้ 

  1)  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะสวนตัว  ซ่ึงไดแก  อายุบุคคล  สถานภาพทางสังคม 
ฐานทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงรวมถึงรายได  ขนาดท่ีดินและความสามารถเฉพาะอยางซ่ึงรวมถึงระดับการศึกษา 
    2)  ชองทางการส่ือสาร  ความรูหรือกระบวนการส่ือสาร  ซ่ึงประกอบดวย  ผูส่ือสาร 
หรือแหลงกําเนิดสาร  ชองทางการส่ือสารและผูรับสาร  สวนชองทางการส่ือสารซ่ึงเนนท่ีผูรับสาร
สงไปยังผูรับสาร  ซ่ึงแยกไดเปน  2  ลักษณะคือ 
   3)  ชองทางส่ือสารมวลชน  (Mass Media Channel)  เปนการติดตอระหวางบุคคล 
เพื่อถายทอดขาวสารระหวางผูส่ือสารกับผูรับสาร 
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   4)  ชองทางส่ือสารระหวางบุคคล  (Interperson  Channel)  เปนการติดตอระหวางบุคคล
เพื่อถายทอดขาวสารระหวางผูส่ือสารกับผูรับสาร  
 จึงอาจสรุปไดวา  กระบวนการสื่อสารมีอิทธิพลตอการเพ่ิมความรู  สามารถปรับเปล่ียน
ทัศนคติของบุคคลได  ยอมสงผลใหมีความรู  ความเขาใจเพิ่มมากข้ึน  ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ในชุมชนมากข้ึน 
 ทฤษฏีการแลกเปล่ียน  (Theory Exchange)  โฮแมน  (Homans, 1992; อางถึงใน รัตนา  ชูสิริ, 
2545 หนา 27)  เห็นวา  พฤติกรรมของมนุษยในสังคมประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ  3  ประการคือ  
 1)  กิจกรรม  คือ  การกระทําตางๆ ของมนษุยในสถานการณท่ีกาํหนด  เพื่อมุงรางวัล 
  2)  การกระทําระหวางกัน  เปนกระบวนการเกี่ยวของสัมพันธกันในหนึ่งหนวยกิจกรรม  
เพื่อตองการรางวัลและหลีกเล่ียงการลงโทษจากบุคคลอ่ืน 
  3)  ความรูสึก  เปนสภาพจิตภายในตัวบุคคล  ในกิจกรรมและการกระทําระหวางกัน
เชน  ความรูสึกชอบ  ไมชอบ 

 จากทฤษฏีท่ีกลาวมาขางตน  อาจกลาวไดวา  บุคคลหรือผูกระทําซ่ึงเปนสมาชิกของสังคม
มีความสมัครใจที่จะเขาไปทํากิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหผูถูกกระทํารูจักควบคุมสถานการณและ
เง่ือนไขตางๆ ท่ีจะทําใหผูถูกกระทํารูควบคุมสถานการณและเง่ือนไขตางๆ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการเลือก
จุดมุงหมาย  และวิธีการดําเนินการตางๆ ไปสูจุดมุงหมายน้ัน 
  2.3.3  ระดับการมีสวนรวม 
  ในการมีสวนรวมของบุคลากรนั้น  ผูท่ีมีสวนรวมจะเขามาเกี่ยวของในระดับท่ีแตกตางกัน
ตามบทบาท  รูปแบบและฐานะท่ีเปนผูสนับสนุน  หรือผูรับบริการ  มีผูรับบริการ  มีผูอธิบายเกี่ยวกับ
ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรไวไดแก 
  คอฟแมน  (Kaufman; อางถึงใน กรรณิกา  ชมดี, 2524, หนา 14)  พบวา  อายุ  เพศ  การศึกษา  
ขนาดของครอบครัว  อาชีพ  รายได  และความยาวนานในการอาศัยอยูในทองถ่ิน  มีความสัมพันธกับ
ระดับการมีสวนรวม 
  อารนสไตน  (Amstien, 1976, p. 266; อางถึงใน กิตติโชต  หอยยี่ภู, 2527, หนา 16) 
ไดจัดระดับการมีสวนรวมไวไดแก 
 1)  ระดับท่ีไมมีสวนรวมเลย  (Non  Participation)  คือ  การท่ีบุคลากร  ถูกกาํหนด  
ถูกชักจูง  ถูกจัดใหเขารวมในกิจกรรม 
 2)  ระดับการมีและไมมีสวนรวมก้ํากึ่งกัน  (Degree  of  Tokenism)  คือการท่ีบุคลากร
เปนเพียงผูรับทราบ  รับฟง  รับคําแนะนําปรึกษา  รับคําปลอบโยน 
 3)  ระดับการมีสวนรวม  (Particpation)  คือการท่ีเกิดมีพลังของบุคลากร  มีการรวมกลุม  
มีการกระจายอํานาจ  และเขาควบคุมโดยบุคลากร 
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 สําหรับระดับการมีสวนรวมของบุคลากร  ประชาชน  ในการจัดการศึกษานั้น  แคมเบล  
และแรมเซเยอ  (Campbell & Ramseyer, 1995, p. 182)  กลาววา  การมีสวนรวมในสถานศึกษา
สามารถจัดระดับได  ดังนี้ 
 1)  ระดับท่ีไมมีสวนรวมเลย  คือการท่ีโรงเรียนและบุคลากรไมมีการเกี่ยวของ
สัมพันธกันเลย ตางฝายตางอยู  โรงเรียนไมใหโอกาสแกบุคลากรและประชาชนเขามามีสวนรวม  และ
บุคลากรไมรับรู  ไมสนใจ  ไมรวมกิจกรรมของโรงเรียน 
 2)  ระดับท่ีมีสวนรวมนอย  คือการที่โรงเรียนไดประชาสัมพันธกับบุคลากรบาง
เปนบางคร้ัง  ลักษณะของการมีสวนรวมเปนการรับฟงซ่ึงทางโรงเรียนไดแจงใหทราบ 
 3)  ระดับท่ีมีสวนรวมปานกลาง  คือ  การท่ีประชาชนรับทราบเร่ืองตางๆ จากโรงเรียน
เพิ่มมากข้ึน  และมีคําถามจากบุคลากรและประชาชนมาสูโรงเรียนบางเปนบางคร้ัง  แตสวนใหญ
เปนการรับฟงจากทางโรงเรียนทางเดียว 
 4)  ระดับที่มีสวนรวมมาก  คือ  การที่โรงเรียนและบุคลากรเริ่มมีความเกี่ยวของ
ซ่ึงกันและกันมากข้ึน  แกปญหารวมกัน 
 5)  ระดับท่ีมีสวนรวมมากท่ีสุด  คือ  การที่โรงเรียนและบุคลากรเปนสวนหนึ่ง
ของกันและกัน  การคิดหาเหตุผล  การตัดสินใจ  การแกปญหารวมกัน 
 ซัมซ่ัน  และอิงสตรอม  (Sumption & Engstrom, 1966, p. 61)  ไดเสนอการจัดระดับ
การมีสวนรวมของประชาชนในโรงเรียน  โดยพิจารณาจากการมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียน  
คือ  การท่ีบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ระดับการมีสวนรวมประกอบดวย 
  1)  การมีสวนรวมในระดับตน  คือ  การมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูลใหรายละเอียด
ขอมูลเพื่อการวางแผนกําหนดนโยบาย  ซ่ึงจะนําไปสูการมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ  การมีสวนรวม
ในระดับตนจึงตองการการมีสวนรวมจากบุคลากรจํานวนมาก 
 2)  การมีสวนรวมในระดับกลาง  คือ  การมีสวนรวมของบุคลากรในการวิเคราะห  
ตีความขอมูลท่ีเก็บรวบรวมในระดับตน  ซ่ึงตองอาศัยการมีสวนรวมจากบุคลากรจํานวนหนึ่ง
ในการวิเคราะห  ตีความ  เพื่อนําไปสูการตัดสินใจ 
 3)  การมีสวนรวมในระดับสูง  คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการดําเนินการ  
เปนผลตอเนื่องจากการมีสวนรวมในระดับกลางและระดับตน  ในการมีสวนรวมตัดสินใจจึงอาศัย
การมีสวนรวมของบุคลากร 
 สรุปไดวา  การมีสวนรวมของบุคลากรและประชาชนสามารถแบงออกเปนหลายระดับ  
โดยพิจารณาตามระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การกําหนดบทบาท  การควบคุมและ
การใชอํานาจ  ในการวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดระดับการมีสวนรวมของบุคลากรดังนี้ 
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  1)  ระดับไมมีสวนรวมเลย  หมายถึง  ไมไดเขารวมกจิกรรมใดๆ เลย 
  2)  ระดับมีสวนรวมรับรู  หมายถึง  การไดรับรู  รับทราบกิจกรรมของสถานศึกษา 
  3)  ระดับมีสวนรวมสวนคิด  หมายถึง  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
ใหขอเสนอแนะ  และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
  4)  ระดับมีสวนรวมทํา  หมายถึง  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  กระทําในกิจกรรม
ของสถานศึกษาตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  5)  ระดับมีสวนรวมคิดรวมทํา  หมายถึง  การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็  
ใหขอเสนอแนะ  ตัดสินใจ  รวมปฏิบัติกิจกรรม  และรวมประเมิน 

 2.3.4  ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล  (Personnel  Management)  หรือบางตําราเรียกวา  การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย  (Human  Resource  Management)  นอกจากนี้ยังมีอ่ืนๆ อีก  เชน  การบริหารพนักงาน 
เจาหนาท่ี  การบริหารอัตรากําลัง  การบริหารเจาหนาท่ี  สวนคําภาษาอังกฤษก็มีการใชท่ีแตกตางกัน 
เชน  Personnel Administration, Labor Management of Human Resource 
 นักวิชาการและนักบริหารไดใหความหมายการบริหารงานบุคคลไวแตกตางกันไป 
ในหลักการใหญๆ แลวก็มีความหมายครอบคลุมดังนี้  
 บรรจง  อภิรติกุล  (2527, หนา 8)  ใหความหมายของคําวา  การบริหารงานบุคคล
(Personnel Administration)  หรือการจัดงานบุคคล  (Personnel Management)  หมายถึง  การบริหาร
ทางดานการวางแผน  การจัดรูปงาน  การอํานวยและการควบคุมหนาที่ตางๆ เกี่ยวกับบุคคล
เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขององคการในอันท่ีจะใหเกิดประสิทธิภาพ  ประเมินผล  และประหยัด
 บัณฑิตย  อินทรช่ืน  (2546, หนา 1)  ใหความหมายกวาง  ๆวา  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง 
การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองคการ  นับต้ังแตเขามาปฏิบัติงาน  จนกระทั่งออกจากงานไป 
โดยเริ่มตั้งแตการวางนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการจัดอัตรากําลัง  การกําหนดคุณสมบัติ

ของผูท่ีจะเขามาทํางาน  การกําหนดช้ันและตําแหนงงาน  การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจาง
การสรรหา หรือการรับสมัคร  การสอบ  การคัดเลือก  การบรรจุแตงต้ัง  การใหทดลองปฏิบัติงาน
การจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนประวัติการฝกอบรม  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพิจารณา
ความดี ความชอบ  การเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  การจัดสวัสดิการรักษาสุขภาพและความปลอดภัย
การปกครอง  บังคับบัญชา  การพิจารณาโทษทางวินัย  การใหพนจากงานและการใหบําเหน็จบํานาญ 
 พนัส  หันนาคินทร  (2542, หนา 15)  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การที่องคการ
จัดวางกระบวนการตางๆ เพื่อประโยชนในการที่จะไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพ  ตามความตองการ
และความจําเปน  เม่ือไดมาแลวก็ตองกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในอันท่ีจะบํารุงรักษาตอบแทน  
พัฒนาประเมินผลการทํางาน  ตลอดจนกําหนดวิธีการที่ใหความมั่นคงแกชีวิตการทํางานและ
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การพิจารณาใหออกจากงานตามวาระหรือดวยสาเหตุอื่น  เชน  ไมสามารถที่จะทํางานตอไปได
ไมวาจะดวยการดวยความสามารถหรือการประพฤติท่ีไมสมควรก็ตาม  ในกรณีดังกลาว  ผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานอาจจะไมเคยพบตัวกันเลย  แตผูปฏิบัติจะตองเดินไปตามเสนทางท่ีวางไว  
 ณัฎฐพันธ  ขจรนันทร  (2542, หนา 3)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  หมายถึง  กระบวนการ
ท่ีผูบริหาร  ผูมีหนาท่ีเกี่ยวกับบุคลากรขององคการและหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรขององคการ
รวมกันใชความรู  ทักษะและประสบการณในการสรรหา  การคัดเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมใหเขาปฏิบัติงานในองคการพรอมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาใหบุคลากรขององคการ

มีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีเหมาะสม  ตลอดจนสรางหลักประกันใหแกสมาชิกที่ตองพนจากการรวมงาน
กับองคการใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
 สมาน  รังสิโยกฤษณ  (2540, หนา 1)  ใหความหมายวา  การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  
การดําเนินการเกี่ยวกับบุคคลในองคการหรือหนวยงาน  นับต้ังแตการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน
การบรรจุแตงต้ัง  การพัฒนา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ไปจนถึงการใหบุคคลพนจากงาน 
 ศิริพร  พงศศรีโรจน  (2540, หนา 140)  กลาววา  การบริหางานบุคคล  เปนศิลปะ
ในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน  โดยใหไดบุคคลท่ีเหมาะสม  พัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพและใชบุคคลนัน้ๆ 
ปฏิบัติงาน  ใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  รักษาทรัพยากรนี้ไวอยางผูมีคุณคาเพื่อใหไดมา
ซ่ึงผลผลิตหรือบริการท้ังปริมาณและคุณภาพของงานอยางสูงสุด 
 ทองศรี  กําภู  ณ  อยุธยา  (2532, หนา 19)  ใหความหมายการบริหารงานบุคคลวา  หมายถึง    
การศึกษาและการวางนโยบายการบริหารบุคคลอยางเปนระบบ  เนนนโยบายสรรหาเปนหลักและ
มองกวางไกลไปถึงการแลกเปล่ียนบุคคลในวงการตางๆ  เพื่อใหความรูความสามารถกระจายออกไป
โดยอัตโนมัติ เร่ืองกระบวนการตางๆ จะเปนเพียงรายละเอียดท่ีจะชวยประกอบการตัดสินใจใหกับ
ผูบริหารที่รับผิดชอบงานบุคคล 
 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการบริหารงานบุคคล  หมายถึง  กระบวนการตางๆ 
ในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับของกับบุคคล  นับตั้งแตการกําหนดนโยบายการบริหารกาวหนา
ทันสมัยอยูเสมอ  การควบคุม  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการใหพนจากงานโดยวิธีการตางๆ 
ตั้งแตโอนยาย  ใหออก  ไลออก  ปลดออก  และเกษียณอายุ  เปนตน  เพื่อใหไดคนท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุดคงอยูกับองคกรตราบนานเทานาน 
 2.3.5  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตาํแหนง 
  1)  การวิเคราะหและการวางแผนอัตรากําลังคน 
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1)  วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความพรอม  ความตองการกําลังคนกับ
ภารกิจของสถานศึกษา 
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 (2)  จัดทําแผนอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 (3)  นําเสนอแผนอัตรากําลัง  เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะอนุกรรมการขาราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา 
 (4)  นําแผนอตัรากําลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติ 
  2)  การกําหนดตําแหนง 
 แนวทางการปฏิบัติ 
 (1)  สถานศึกษาจัดทําภารงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (2)  นําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อนําเสนอ  อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 (3)  การขอเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขาราชการครู 
 แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  สถานศึกษาขอปรับปรุงการกําหนดตําแหนง/ เพื่อเลื่อนวิทยาฐานะ/
ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตําแหนง/ขอกําหนดแตงต้ังเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนยังองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  (2)  ประเมินขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไข/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่ม
จากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากําหนด    
 (4)  สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ /ขอเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไข/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตอองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อนําเสนออนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กองการศึกษาพิจารณาอนุมัติและเสนอผูมีอํานาจแตงต้ัง 
 สรุปไดวา  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  เปนการจัดทําแผนอัตรากําลังครู
และบุคลากรทางการศึกษา  การนําเสนอแผนอัตรากําลัง  การทําภารงานสําหรับครู  การขอเล่ือนวิทยฐานะ
ตามสภาพความตองการและภารกิจของสถานศึกษา  รวมท้ังการกําหนดตําแหนงตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ
และคุณภาพของงาน 
 2.3.6  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
   1)  ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน  กรณีไดรับมอบอํานาจจากคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากองการศึกษา 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



24 
 

  แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  การสอบแขงขัน  การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก  ในกรณีจําเปนหรือ
มีเหตุพิเศษ  ในตําแหนงครูผูชวย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นในโรงเรียน  ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด 
  (2)  การบรรจแุตงต้ังผูชํานาญการหรือผูเช่ียวชาญระดับสูง 
  ก.  ใหโรงเรียนเสนอเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนการสอน
ของโรงเรียนไปยังกองการศึกษา  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  ข.  เมื่อคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติแลว 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนดําเนินการบรรจุและแตงตั้งตําแหนงวิทยฐานะ

และใหไดรับเงินเดือน  ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 2)  การแตงตั้ง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ชลบุรี  
 แนวทางปฏิบัติ 
 (1)  เสนอคํารองขอยายไปยังกองการศึกษา   เพื่อดําเนินการนําเสนออนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางกองการศึกษา  เพื่อพิจารณาอนุมัติของผูประสงคยาย
และผูรับยายแลวแตกรณี 
 (2)  บรรจุแตงต้ังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่รับยายมาจาก
สถานศึกษาอ่ืนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (3)  รายงานการบรรจุแตงตั้งและขอมูลประวัติสวนตัวไปยังกองการศึกษา
เพื่อจัดทําทะเบียนประวัติตอไป 
   3)  การจางลูกจางประจําหรือช่ัวคราว 
 กรณีลูกจางประจําหรือช่ัวคราว  โดยใชเงินงบประมาณใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด  (ฝายกองการศึกษากําหนด) 
   4)  การรักษาการแทนและรักษาการในตําแหนง 
 แนวทางปฏิบัติ 
 กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาหรือมี  แตไมอาจปฏิบัติราชการ
ไดใหรองผูอํานวยการสถานศึกษารักษาการแทน 
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 สรุปไดวา  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  เปนการดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ  มีคุณสมบัติ  เพ่ือบรรจุแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การจาง
ลูกจางประจําหรือช่ัวคราว การยาย  ถายโอนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 2.3.7  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
1)  การพัฒนากอนมอบหมายและปฏิบัติหนาท่ี 
  แนวทางปฏิบัติ 

 (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาดําเนินการปฐมนิเทศแกผูไดรับการสรรหาและ 
บรรจุแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (2)  แจงภารงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ  
เกณฑการประเมินผลงานแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษากอนมีการมอบหมาย

หนาท่ีใหปฏิบัติงาน 
 (3)  ดําเนินการติดตาม  ประเมินผลและจัดใหมีการพัฒนาตามความเหมาะสม
และตอเนื่อง 

2)  การพัฒนาระหวางปฏิบัติหนาท่ีขาราชการ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ศึกษา  วิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนาตนเองของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
  (2)  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการและจําเปน
ในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
  (3)  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 
  (4)  ติดตาม  ประเมินการพฒันา 
  (5)  รายงานผลการดําเนินงานไปยังกองการศึกษา 
  3)  การพัฒนากอนเล่ือนตําแหนง 
  แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ศึกษาวิเคราะห  คุณลักษณะเฉพาะของตําแหนง  ลักษณะงานตามตําแหนง
ท่ีไดรับการปรับปรุงกําหนดตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  (2)  ดําเนินการอบรมเพ่ือเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  เจตคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรม
และจรรยาบรรณชีพท่ีเหมาะสม 
  (3)  ติดตาม  ประเมินการพฒันา 
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  4)  การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
  แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  แตงต้ังคณะพิจารณาความดีความชอบของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  (2)  คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบพิจารณาตามกฎคณะกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
   (3)  ผูอํานวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  กรณีส่ังไมเล่ือนข้ันเงินเดือนใหแกขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตองช้ีแจงเหตุใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกลาวทราบ 
  5)  การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว 
  แนวทางปฏิบัติ 
  กรณีท่ีเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว กรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดําเนินการเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราวของสถานศึกษาได  โดยใชเงินรายได
ของสถานศึกษาภายใตหลักเกณฑและวิธีการท่ีสถานศึกษากําหนด 
  6)  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติครบถวนสมควร  ไดรับการเสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  (2)  ดําเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและ
เหรียญจักรพรรดิมาลาแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนด 
  (3)  จัดทําทะเบียนผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิ
มาลาเคร่ืองราชอิสริยาภรณดิเรกคุณาภรณ  และคืนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 

7)  การขอมีบัตรประจําตัวเจาท่ีรัฐ 
  แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ผูขอมีบัตรกรอกรายละเอียดขอมูลสวนบุคคลตางๆ โดยมีเอกสารหลักฐาน

ท่ีเกี่ยวของ 
  (2)  ตรวจสอบเอกสารใหถูกตอง 
  (3)  นําเสนอผูมีอํานาจลงนามในบัตรประจําตัว  โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับ

โดยคุมทะเบียนประวัติไวสงคืนบัตรประจําตัวถึงโรงเรียน 
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 สรุปไดวา  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  เพื่อการดําเนินงานใหบุคคล
ในหนวยงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เต็มความรูความสามารถ  โดยไดรับการดูแลเกื้อกูล
ในดานตาง  ๆเชน  การปฐมนิเทศ  การนิเทศงาน  การฝกอบรมและการพัฒนา  การเล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน  
การพิจารณาความดีความชอบ  การจัดสวัสดิการ  การอํานวยความสะดวกในการทํางานเปนตน 

2.3.8  วินัยและการรักษาวินัย 
    1)  กรณีความผิดวินยัไมรายแรง 
  แนวทางปฏิบัติ 
 (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการสอบสวน
ใหไดความจริงและความยุติธรรม โดยไมชักชา  เม่ือมีกรณีอันมีมูลท่ีควรกลาวหาวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
  (2)  ผูอํานวยการสถานศึกษาส่ังยุติเร่ือง  ในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว
พบวา  ไมไดกระทําผิดวินัย  หรือส่ังลงโทษภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน  หรือลดข้ันเงินเดือนตามที่
คณะกรรมการสอบสวนแลวพบวามีความผิดวินัยไมรายแรง  
  (3)  รายงานการดําเนินงานทางวินัยไมรายแรงไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี 
  2)  กรณีความผิดวินยัรายแรง 
       แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ตามระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนกรณีอันมีมูลวาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทําผิดวินัยอยางรายแรง  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไว 

        (2)  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ตามระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เสนอผลการพิจารณา  ใหอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (3)  ผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้ง  ตามระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ส่ังลงโทษปลดออกหรือไลออกตามหลักการพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
       (4)  รายงานการดําเนินงานทางวินยัไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  3)  การอุทธรณ 
       แนวทางปฏิบัติ 
 กรณีการอุทธรณความผิดวินัยที่ไมรายแรง  ใหขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษายื่นเร่ืองอุทธรณ  ตอคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใน 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



28 
 

30  วัน  นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากําหนด 
 กรณีการอุทธรณความผิดวินยัรายแรง  ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นเร่ืองขออุทธรณตอคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายใน  30  วัน  
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ัง 

4)  การรองทุกข 
     แนวทางปฏิบัติ 

  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดตีอผูใตบังคับบัญชา 
  (2)  ดําเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกําลังใจ  การจูงใจ 
ในอันท่ีจะเสริมสรางและพฒันาเจตคติ  จติสํานึกและพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 
 (3)  หม่ันสังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส  ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิให
ผูใตบังคับบัญชากระทําผิดวนิัยตามควรแกกรณ ี
 สรุปไดวา  วินัยและการรักษาวินัย  เพื่อการสงเสริมใหบุคคลมีความรูและปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัยของทางราชการ  รวมท้ังการดําเนินการทางวินัยกับบุคคลท่ีประพฤติผิดวินัย 

 2.3.9  การออกจากราชการ 
  1)  การลาออกจากราชการ 
        แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  พิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการของ

ครูผูชวย  ครูและบุคลากรอ่ืนทางการศึกษา 
  (2)  รายงานการอนุญาตการลาออกไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
  2)  การใหออกจากราชการ  กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการหรือไมผาน
การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมขน 
        แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ดําเนินการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการหรือเขารับการพัฒนาอยางเขมขนตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกาํหนด 
  (2)  ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ท่ีกําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
  (3)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ส่ังใหผูท่ีไมผานการประเมินทดลองปฏิบัติราชการ
หรือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมขนออกจากราชการ 
  (4)  รายงานสํานักงานกองการศึกษา  
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  3)  การใหออกจากราชการไวกอน 
        แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษาส่ังพักราชการหรือส่ังใหออกจากราชการไวกอน
ในกรณีท่ีครูผูชวย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง  
จนถึงต้ังคณะกรรมการสอบสวน  หรือถูกฟองคดีอาญา  หรือตองหาวากระทําผิดอาญา  (เวนแตไมได
กระทําผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) 
  (2)  รายงานการส่ังพักราชการหรือการใหออกจากราชการไวกอนไปยัง
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 4)  การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 
  แนวทางปฎิบัติ 

   (1)  ตรวจสอบขอเท็จจริงเกีย่วกบัการปฏิบัติราชการ อันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
   (2)  ผูอํานวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการเม่ือเห็นวาไมสามารถ 
ปฏิบัติราชการได 
  (3)  รายงานการส่ังใหออกจากราชการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

   กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไมเหมาะสม 
        แนวทางปฏิบัติ 
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเมื่อครูผูชวย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  มีกรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถ
ในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม 
   (2)  ถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษาเห็นวาครูผูชวย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไมเปนผูหยอนความสามารถ  ไมบกพรองในหนาท่ีราชการหรือ
เปนผูประพฤติตนเหมาะสม  ใหส่ังยุติเร่ือง  แตถาคณะกรรมการสอบสวนและผูอํานวยการสถานศึกษา
เห็นวาเปนผูหยอนความสามารถ  บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสม  
ใหสงเรื่องไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อเสนออนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 5)  กรณีมีมลทินมัวหมอง  
  (1)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  ส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง 
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาครูผูชวย  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดมีการกระทําความผิดวินัย
อยางรายแรง  แตการสอบสวนไมไดความแนชัดพอที่ส่ังลงโทษวินัยรายแรง  ถาใหรับราชการตอไป
จะทําใหเสียหายตอราชการชการอยางรายแรง 
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   (2)  ผูอํานวยการสถานศึกษา  เสนอผลการสอบสวนไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี  เพื่อเสนออนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
เม่ืออนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีมติใหผูนั้นออกจากราชการ  เพราะมีมลทิน
หรือมัวหมอง  กรณีถูกสอบขางตนใหผู อํานวยการสถานศึกษาสั่งการใหออกจากราชการ

เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน 
  6)  กรณีไดรับโทษจําคุก  โดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด
ใหจําคุกในความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ผูอํานวยการสถานศึกษาส่ังใหออกจากราชการ เพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน
เม่ือปรากฏวาครูผูชวย  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ัง 
 สรุปไดวา  การออกจากราชการ  เพื่อพนจากสภาพขาราชการครูเนื่องจากเกษียณ  ลาออก  
ตาย  ผูบังคับบัญชาส่ังใหออก  ไลออก  กรณีมีมลทินมัวหมอง 
 

2.4  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
 
 สถานศึกษาเปนองคการทางการศึกษา  ประกอบดวยผูบริหาร  ครู  นักเรียนและนักการภารโรง
ทําใหเกิดการสอนอยางสมบูรณ  การจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลนั้นสถานศึกษาจะตองมีความสามารถ
ในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม  การกําหนดนโยบายตางๆ ของสถานศึกษาตองสอดคลองและทันสมัย
กับความเจริญกาวหนา  โดยมีผูใหความหมายและคําจํากัดความไวหลายทานดวยกันดังนี้ 
 กิบสัน  และคนอ่ืนๆ (Gibson, et  al.,  1997,  p. 27)  ไดกลาวถึงประสิทธิผลของบุคคลไววา
ประสิทธิผลของบุคคล  คือลักษณะของบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดหรือปฏิบัติกิจกรรมใดๆ
แลวประสบผลสําเร็จ  ทําใหบังเกิดผลตรงและครบถวนตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ผลที่เกิดข้ึน
มีลักษณะคุณภาพ  เชนความถูกตอง  ความมีคุณคา  ความเหมาะสม  ความดีงาม  ตรงกับความตองการ
ท่ีคาดหวังและความตองการของหมูคณะ  สังคม  และผูจะนําผลนั้นไปใชเปนผลที่ไดจากการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพคือเปนการปฏิบัติดวยความพอใจ  ปฏิบัติเต็มความสามารถ  ปฏิบัติดวยการเลือกสรร
กลวิธีและเทคนิควิธีการที่เหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุผลอยางสูงสุด  จากแนวคิดดังกลาว
การใหคําจํากัดความของคําวาประสิทธิผลนั้นเปนการท่ีนําความรูความสามารถดําเนินการใหเกิดองคการ

หรือสถานศึกษานั้นบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีไดตั้งไว  ประสิทธิผลนั้น  จะแบงออกเปน  2  ดานคือ  
ประสิทธิผลของบุคคลและประสิทธิผลขององคการ  ประสิทธิผลขององคการจะอธิบายถึงเกณฑ
ของความมีประสิทธิผลขององคการไววาประกอบไปดวยตัวบงช้ี  4  ตัว  คือ 
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 1)  ดานความพึงพอใจของครู  สถานศึกษามีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษานํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในสถานศึกษา  
และมีความพึงพอใจตอสถานศึกษา 
 2)  ดานการปรับเปล่ียน  สถานศึกษามีประสิทธิผลถาสถานศึกษามีกลไกท่ีสามารถ
ปรับเปล่ียนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไปท้ังภายในสถานศึกษาและ

ภายนอกสถานศึกษา 
 3)  ดานประสิทธิภาพ  สถานศึกษามีประสิทธิผล  ถาอัตราสวนระหวางทรัพยากร
ท่ีใชกับผลผลิต  มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใชปจจยัทรัพยากรไดคุมคา 
 4)  ดานการพฒันา  สถานศึกษามีประสิทธิผลถาสถานศึกษาสามารถเพิ่มพูนศักยภาพ
และวิสัยทัศนของสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  
 สมใจ  ลักษณะ  (2542, หนา 6)  กลาวไววา  ประสิทธิผลนั้นเปนเร่ืองของการกระทําใดๆ  
หรือความพยายามใดๆ ท่ีมีความมุงหมายจะไดรับผลอะไรสักอยางท่ีเกิดข้ึน  การกระทําหรือความ
พยายามจะมีประสิทธิผลสูงหรือตํ่าเพียงใดข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับนั้น  ตรง  ครบถวน  ท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  ประสิทธิผลนั้นแบงเปน  2  ระดับ  คือประสิทธิผลของบุคคลและประสิทธิผลของ
องคการประกอบดวย  4  ดาน  คือ  ดานประสิทธิภาพ  ดานความพึงพอใจ  ดานการปรับเปลี่ยน  
ดานการพัฒนา 
 เปรมสุรีย  เช่ือมทอง  (2536, หนา 9)  กลาววา  ประสิทธิผลคือผลงานกลุม  ซ่ึงเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไวดังนั้นประสิทธิผลของสถานศึกษาคือความสําเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถทําหนาท่ี

ใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งเอาไวท้ังนี้เกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถใชความรู

ความสามารถและประสบการณในการบริหารงานเพ่ือโนมนาวใหผูท่ีอยูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน

ใหเกิดผลตามเปาหมายท่ีตั้งเอาไว 
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2536, หนา 97)  กลาวววาประสิทธิผลขององคการ  หมายถึง  
การท่ีองคการสามารถดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย  หรือบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 
 ดังนั้น  ประสิทธิผลของสถานศึกษานั้น  หมายถึง  ความสามารถในการดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาโดยมีตัวบงช้ีหลายๆ ตัวในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงช้ีนั้นๆ เชนความพึงพอใจ  ประสิทธิภาพ  การปรับเปล่ียน  การพัฒนาเปนตน 
 2.4.1  ความพงึพอใจของครู 
 1)  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  การทํางานเปนเร่ืองท่ีนาสนใจ
ศึกษากันมากในปจจุบันท้ังนี้เพราะปจจัยสําคัญท่ีทําใหองคการหรือหนวยงานประสบการณ

ความสําเร็จมากนอยเพียงใด  ข้ึนอยูกับความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองคการใดก็ตาม
หากบุคคลในองคการไมพึงพอใจในการทํางาน  ก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งท่ีทําใหผลการปฏิบัติงานตํ่า  
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คุณภาพงานลดลง  มีการขาดงาน  ลาออกจากงานเปนตน  แตในทางตรงกันขาม  เดวิส  และนิวสตอม  
(Davis & Newstrom, 1985,  p.  107)  กลาววาถาบุคคลในองคการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ก็จะทําใหการปฏิบัติงานไดผลดีและมีประสิทธิภาพ  และยังเปนเคร่ืองหมายแสดงใหถึงการบริหาร
ท่ีดีอีกดวย  ดังนั้นผูบริหารควรศึกษา  และทําความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบท่ีสําคัญสงผล
ตอความพึงพอใจในการทํางาน  เพื่อใชเปนประโยชนในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ใหเกิดข้ึนกับคนในองคการ 
  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายทาน

ดังนี้ 
  จรัส  โพธจันทร  (2527,  หนา  96)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ในการทํางานวาความรูสึกทางบวกเปนกลาง  หรือทางลบ  ความรูสึกเหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงาน  กลาวคือ  หากความรูสึกโนมเอียงไปในทางบวกการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง  
แตหากความรูสึกโนมเอียงไปในทางลบการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพตํ่า 
  กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532, หนา 423)  ไดสรุปวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หมายถึง  ความรูสึกที่ชอบ  หรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบ  และส่ิงจูงใจในดานตางๆ ของงาน  และ
ผูปฏิบัติงานนั้น  ไดรับการตอบสนองความตองการของเขา 
  เฟรนซ  (French, 1964, pp.  28-31)  ไดใหความเห็นไววา  การที่คนงาน  ลูกจาง
ในหนวยงานหรือองคการใดจะบังเกิดความพึงพอใจในงานของเขาหรือไมนั้น  ยอมข้ึนอยูกับดุลยพินิจ
ของเขาเองวางานท่ีเขาทํานั้นโดยสวนรวมแลวไดสนองความตองการในดานตางๆ ท่ีจะตอบสนอง
ความตองการในดานตางๆ ของคนงาน  ลูกจาง  ท่ีจะพึงกอใหเกิดความพึงพอใจ  จําแนกไดดังน้ี 
 (1)  มีความม่ันคงในอาชีพ 
 (2)  เงินเดือนหรือคาจางเปนธรรมหรือเปนไปตามหลักงานมากเงินมาก 
 (3)  การควบคุมบังคับบัญชาดี  คือผูบริหารมีใจเปนธรรมและยึดหลักมนษุยสัมพนัธ 
 (4)  สวัสดกิารและประโยชนเกื้อกลูด ี
 (5)  สภาพการทํางานด ี
 (6)  มีโอกาสกาวหนา  คือ  มีโอกาสไดเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  ข้ึนคาจาง
เงินเดือน  และเพิ่มพูนคุณวุฒ ิ
 (7)  เปนอาชีพท่ีมีเกียรตใินสังคม 
   จากความหมายดังที่ไดกลาวมาพอสรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น

เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตองานตอปจจัยหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับงานนั้นๆ 
จนสามารถตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจ  เปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งข้ึน 
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 2)  ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานใดๆ ความพึงพอใจของการปฏิบัติงานมีความสําคัญเกี่ยวของกับ
ทัศนคติและคานิยมของบุคคล  การปฏิบัติงานของบุคคลโดยใชความรูความสามารถอยางเต็มท่ี  
ทําใหงานสัมฤทธ์ิผลหรือบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายสภาพการทํางานและส่ิงจูงใจในหนวยงาน

มีสวนทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  การที่บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จนบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย  จึงถือวาเปนภาระหนาที่อันสําคัญยิ่งของผูบริหารทุกระดับ
ในองคการ  อยางไรก็ตามความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีแนวคิดแตกตางกัน  
2  ลักษณะ  คือ 
 (1)  ความพึงพอใจอาจนําไปสูการปฏิบัติงาน  จากการศึกษาทดลองท่ี  Howthome 
ในป ค.ศ. 1920  ในเร่ืองของแสงสวางและสภาพแวดลอมท่ีใชในการทํางาน  ช้ีใหเห็นถึงการเพ่ิมของ
ผลผลิตเปนผลสืบเนื่องมาจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคนงาน เดวิส  (Davis, 1983, p. 82)
ไดกลาวถึงความสําคัญในลักษณะเชนนี้วา  “การตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน
จนเกิดความพึงพอใจ  จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงกวาผูท่ีไมไดรับ
การตอบสนอง”  ดังภาพ 2 
 

ผลตอบแทน

ท่ีไดรับ 
 

 ความพึง

พอใจของ

ผูปฏิบัติงาน 

 แรงจูงใจ  การปฏิบัติงาน 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพ  2  ความพึงพอใจนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
(ท่ีมา : นัยนา  ม่ังค่ัง, 2540, หนา 22) 
 
 จากแนวคิดดังกลาวผูปริหารที่มุงเพิ่มผลิตดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการทํางานใหสูงข้ึน  จึงพยายามจัดปจจัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน  เชน  เงินเดือน  สวัสดิการ
และความกาวหนาในตําแหนง  ตอบสนองความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีดีจนบรรลุวัตถุประสงคองคการ 
 (2)  ผลการปฏิบัติงานนําไปสูความพึงพอใจ  เอ็ดเวิรด  และพอรเตอร (Edward & 
Porter, 1967, p. 23)  ไดตั้งสมมติฐานจากการพัฒนารูปแบบจําลอง  เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา  “ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและผลการปฏิบัติงาน
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จะเชื่อมโยงดวยปจจัยอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทนที่เหมาะสม  ซึ่งในที่สุด
จึงนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ” 
 สรุปไดวา  ครูและบุคลากรในสถานศึกษานั้นจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
เม่ือไดรับความกาวหนาในตําแหนงและผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่ม่ันคง  การปฏิบัติงานจึงจะมี
ประสิทธิภาพ 
 2.4.2  การปรับเปล่ียน  (เกษม  วัฒนชัย,  2546, หนา  17) 
 การออกแบบและการปรับเปล่ียนระบบการศึกษา 
 การออกแบบและการปรับเปล่ียนระบบบริหาร 
  1)  การออกแบบระบบใหม  การบริหารการเปล่ียนผานของระบบเปนเร่ืองสําคัญมาก
ตองออกแบบระบบใหมโดยจะตองกลาวถึงแนวคิดกอนวา  เขตพื้นท่ีการศึกษาเกิดข้ึนเพราะอะไร  
และเพื่ออะไร  หลังจากนั้นก็ออกแบบเพื่อสนับสนุนแนวคิด  ทดสอบแลวนํามาใชดังนี้ 
 

แนวคิด  ออกแบบ  ทดสอบ  นําไปใช 

   
  2)  การปรับเปล่ียนระบบท่ีใชกันอยู  ทุกประเภททั่วโลกมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา
คือภาวะปกติของโลกใบนี้  การปรับเปล่ียนตองเปล่ียนเพราะนโยบายเปล่ียน  เทคโนโลยีเปล่ียน  และ
ปจจัยอ่ืนเปล่ียนแตท่ีสําคัญท่ีสุดคือนโยบายเปล่ียน  สวนเทคโนโลยีเปล่ียนนั้น  ควรคิดถึงการจัดการ
เทคโนโลยีมากกวากลาวโดยสรุปไดคือ  การปรับเปล่ียนระบบท่ีใชกันอยูคือ 
 (1)  ปรับเปล่ียนเพราะนโยบายใหม 
 (2)  ปรับเปล่ียนเพราะเทคโนโลยีใหม 
 (3)  ปรับเปล่ียนเพราะปจจัยใหมอ่ืนๆ 
 กลาวโดยสรุปก็คือ  การออกแบบระบบใหม  มีวิธีการคือ  มีแนวคิดใหม  จึงคิดวางแผนหรือ
ออกแบบ  นํามาทดสอบ  หลังจากนั้น  จึงนํามาใช  สาเหตุของการปรับเปล่ียนก็คือ  มีนโยบายใหมๆ  
หรือเทคโนโลยี ใหม  และปจจัยใหม 
 สรุปไดวา  การทําใหองคกรมีระบบและแนวคิดที่พัฒนาข้ึนใหม  ใหสอดคลองกับเหตุการณ
หรือสถานการณปจจุบัน  การนําไปใชในการทดสอบ  รวมทั้งการออกแบบ  ดานวิสัยทัศนของผูบริหาร
และจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรคของสถานศึกษา 
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 2.4.3  ประสิทธิภาพ  แนวคิดเร่ืองประสิทธิภาพทางการศึกษา  (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, ม.ป.ป.) 
 นักการศึกษาสวนใหญอยากจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูง  โดยจะเห็นไดจากการทําวิจัย  
และทดลองในดานวิธีการสอน  วิธีใชอุปกรณการสอน  วิธีระดมใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ใหไดผลตอบแทนสูงท่ีสุด  การวิเคราะหระบบการศึกษาของ  Coombs  เปนตนแบบท่ีนักการศึกษา
นํามาใชเพ่ือหาทางปรับปรุงกระบวนการของการศึกษาอยางเขมขน  นักการศึกษาหันไปสนใจกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามากข้ึน  การทดลองใชเทคโนโลยีบางอยางนั้นถึงแมจะเปน
การเพิ่มคาใชจายแตถาทําใหคุณภาพการศึกษาสูงข้ึน  และลดความสูญเปลาทางการศึกษาลงก็ไดรับ
การสนับสนุนดวยดี 
 การวิเคราะหคาใชจายทางการศึกษาอยางละเอียดทําใหนักศึกษามองเห็นลูทางท่ีประหยัด

คาใชจายไดเปนบางสวน  อยางไรก็ตามระบบการศึกษายังประสบปญหาเรื่องการใชครูใหมี
ประสิทธิภาพสูงอยู  การศึกษาเปนระบบท่ีตองใชกําลังคนระดับสูงเปนจํานวนมาก  ระบบการศึกษา
จึงหาลูทางท่ีจะลดคาใชจายในดานนี้ใหมากข้ึน 
 ในดานการพัฒนาการศึกษา  นักวิชาการลงความเห็นตรงกันวา  ควรมีการพัฒนาระบบ
การบริหารการศึกษาเพื่อทําใหเกิดประโยชนอยางสูง 
 กลาวโดยสรุป  การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงนั้นมีการทดลองใชหลายวิธีการ  
ซ่ึงนักการศึกษา  ไดหันไปสนใจทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนการเพ่ิมคาใชจาย  และ
คิดหาวิธีการในการใหระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ 
 สรุปไดวา  การผลิตนักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถในคุณลักษณะท่ีพงึประสงค  
การมีบุคลากรในสถานศึกษาอยางเพียงพอและใชความสามารถและความถนัดตรงกับความรูท่ีเรียนมา  
รวมท้ังดานงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ  ทําใหระบบการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพอยางสูง
 2.4.4  การพัฒนา   
 โรงเรียนมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย  จติใจ  
สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  และอยูในสังคม
อยางมีความสุขตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เปนการใหการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนไดอยางเต็มศักยภาพ  และเปนกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต  โดยท่ัวไปแลวโรงเรียนแตละโรงเรียนจะมีมาตรฐานการศึกษา  
เปนแนวทางในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อใหโรงเรียนมีระบบ
การบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน  และพัฒนา 
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การเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับการปฏิรูปการเรียนรู  และการบริหารงานใหครอบคลุม
ภารกิจหลักของโรงเรียน 
  1)  บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ  ปฏิบัตงิานในหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 
  2)  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ
สติปญญา  มีความรูคูคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต อยูรวมกันไดอยางมีความสุข 
  3)  สรางความม่ันใจใหผูปกครอง  ท้ังทางดานการพัฒนาการศึกษา  ดานความปลอดภัย
ท้ังรางกายและจิตใจ 
  4)  ผูปกครองมีสวนรวมกบัระบบคุณภาพในเร่ืองท่ีเกีย่วของ 
  5)  ผูปกครอง  ชุมชน  สังคมมีความม่ันใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
  6)  ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝายมีการพัฒนาอยางเปนระบบ 
  7)  เปนการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 
  8)  การบริหารงานของโรงเรียน  ดําเนินไปอยางเปนระบบ และตอเนื่อง  สามารถ
รับการตรวจสอบคุณภาพท้ังภายในและภายนอกได  
 สรุปไดวา  เพื่อความมุงมั่นในการพัฒนาสถานศึกษา  บุคลากรในโรงเรียนทุกระดับ  
การพัฒนาการศึกษาท้ังทางดานรางกายและจิตใจ  การยกระดับคุณภาพของโรงเรียน  รวมท้ังแผนพัฒนา
สถานศึกษามีความครอบคลุมในทุกๆ ดาน 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 

 สุรินทร  ทองเกลี้ยง  (2543,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร
โรงเรียนประถมชายแดน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกวผลการวิจัยพบวา  
การบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้จากการศึกษา
ปจจัยของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  การบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 สวาง   เรืองอุไร  (2530, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดตรัง  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการปฏิบัติงานดานการวางแผนบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  อยูในระดับมาก   
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 สมบูรณ  คุปตภากร  (2530, บทคัดยอ) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในเขตการศึกษา  2  ผลการวิจัยพบวา  
บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในเขตการศึกษา  2  อยูในระดับปานกลาง
ท้ัง  4  ดาน  คือ  การไดมาซ่ึงบุคลากร  การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  และการใหบุคลากร
พนจากงาน  
 วิกรม  ศาสวัตวงศกร  (2538, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารงานบุคคล
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา  4  ผลการวิจัยพบวา  
สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา  ไดดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ในดานการพัฒนาบุคคลเปนอันดับ  1  ดานการธํารงรักษาบุคคลเปนอันดับ  2  
 ชุมพล  เปยมศรี  (2545, บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ซ่ึงพบวาประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับมากซ่ึงสวนใหญ
จะพบวาผูบริหารมีความสามารถในการแกปญหาภายในโรงเรียนมากซ่ึงจําแนกตามประสบการณ

ในการทํางานของผูบริหารและแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  อภิปทม  สุวรรณโชติ  (2544,  บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา  ดานความสมัครใจ  ความสําเร็จ  และความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
มีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก   สวนประสิทธิผลในระดับปานกลาง   ไดแกความมั่นคง  
สวนการเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  จําแนกตามตําแหนงขาราชการครู  พบวา
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูปฏิบัติการสอน  
โดยรวมและรายดาน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  สวนประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
จําแนกตามขนาดของโรงเรียนประถมศึกษา  พบวา  ประสิทธิผลของโรงเรียนมีความมั่นคง  
ดานความสมัครใจ  และดานความผสมผสานเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  สวนดานความสําเร็จ  แตกตางกันอยางมีนัยท่ีสําคัญทางสถิติที่ .05  โดยโรงเรียนขนาดเล็ก
กับโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ  มีประสิทธิผล
แตกตางกัน  สวนโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ  มีประสิทธิผลไมแตกตางกัน 
  ขัตติยา  พันธุทรัพยสาร  (2546, บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความตองการพัฒนาบุคลากร  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา 
  1)  ความตองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับ
มากทุกดาน  โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  คือ  การพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากร
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โดยกระบวนการบริหาร  การพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการพัฒนาตนเอง  การพัฒนาบุคลากร
โดยสงบุคลากรไปศึกษาอบรมหรือดูงาน  การฝกอบรม  และการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการ
ปฏิบัติงาน 
  2)  เปรียบเทียบความตองการการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  จําแนกตามตําแหนง  และรายดานมีความแตกตางกัน  
โดยครูวิชาการมีความตองการพัฒนามากกวาผูบริหาร 
  3)  เปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี  จําแนกตามประเภทโรงเรียน  โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 มัย  สุขเอ่ียม  (2535,  บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบการวางแผนการศึกษาแบบมีสวนรวม
ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พบวารูปแบบการพัฒนาการศึกษาของสถาบันมี  10  ข้ันตอนและ
กิจกรรมท่ีควรใหบุคลากรมีสวนรวม  ดังนี้คือ  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  การกําหนด  
วัตถุประสงคและนโยบายการกําหนดมาตราการ  การกําหนดเปาหมาย  การจัดทําแผนไปปฏิบัติ 
การติดตามและประเมินผล  การทบทวนปรับปรุงพัฒนาบุคลากร  โดยแบงกลุม  ผูบริหาร  ครู  
ตามบทบาท  หนาท่ีและแผนงานในแตละระดับ 
 พรทิพย  สระบงกช  (2544, บทคัดยอ)  ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก  ผลการวิจัย  พบวา 
  1)  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานทรัพยากร 
ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  และปจจัยดานชุมชน  สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก  อยูในระดับมาก 
  2)  ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานทรัพยากร  
ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก  และปจจัยดานชุมชน  มีความสัมพันธกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 ภารดี  อนันตนาวี  (2545,  บทคัดยอ)  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ผลการวิจัย  พบวา  ปจจัยคุณลักษณะผูนํา
ของผูบริหารสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร  พฤติกรรมการบริหารสงผล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ
ของผูบริหาร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหารสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร  พฤติกรรม 
การบริหารสงผลทางตรงตอบรรยากาศของโรงเรียน   และสถานการณโรงเรียน  มีความสัมพันธกับ
คุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
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 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 ฟาวเลอร  (Fowler,  1986; อางถึงใน  โกศล  สุวรรณมณี,  2534,  หนา  41)  ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมตัดสินใจกับขวัญกําลังใจการทํางานของครู  อาจารยโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาครัฐ  ภาคตะวันออกเฉียงใต  เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  5  ดาน  คือ  ดานหลักสูตร  
ดานกิจการนักเรียน  ดานบุคลากร  ดานทรัพยากร  และดานสัมพันธชุมชนผลการวิจัยพบวา 
  1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจมีความสัมพันธทางบวกกับขวัญกําลังใจ  การทํางาน 
  2)  โรงเรียนที่เปดโอกาสใหครู  อาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจกับโรงเรียน
ที่ไมเปดโอกาสใหครูอาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการ  มีขวัญกําลังใจในการทํางาน
แตกตางกัน 
 อเมนู  เทคา  (Amenu – Takaa, 1998, p. 1626 – A; อางถึงใน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 
2537, หนา 185)  ศึกษาทัศนะของชาวอินเดียนในแคนนาดา  เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการการศึกษาการวิจัยแสดงวา  การจัดการศึกษาประสพความสําเร็จในชุมชนท่ีมีประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร  การจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองตอบความตองการของชุมชน
และสอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ  เม่ือประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็ง  การจัดการศึกษา
ประสบความสําเร็จ 
  สโตน  (Stone, 1991, p. 11)  ไดสํารวจความสัมพันธของโครงการพัฒนาบุคลากรและ
คาตอบแทนกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวา
ตัวแปรดานตางๆ ของครูไดแก อายุ  ประสบการณเปนครู  การฝกอบรม  การไดรับคาตอบแทน  
มีความสัมพันธกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของครูจํานวน  347  คน  ท่ีเลือกมาเปนกลุมตัวอยาง
หรือไม  ในการวิเคราะหคะแนนประเมิน  ไดแบงครูออกเปนกลุมไดรับการพัฒนาโครงการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และกลุมท่ีไมไดรับการฝกอบรม
ตามโครงการดังกลาว  โดยแยกกลุมครูท่ีไดรับคาตอบแทนเปนปท่ี  5  และปท่ี  6  ดวยผลการวเิคราะห
ขอมูลพบวา  คะแนนเฉลี่ยของการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมท่ีไดรับคาตอบแทน
เปนปท่ี  5  และปท่ี  6  แตโดยท่ัวไป  ถาไมคํานึงถึงการฝกอบรมครูที่ไดรับคาตอบแทน
จะมีผลการประเมินสูงกวาครูท่ีไมไดรับคาตอบแทนขอคนพบนี้แสดงใหเห็นวา  การมองเห็นประโยชน
จากคาตอบแทนอาจทําใหครูตั้งใจทํางานและพัฒนาการสอนใหดียิ่งข้ึน 
 ฮารริส  (Harris, 1979, p. 23)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  หนาท่ีของผูบริหารบุคคลในระบบโรงเรียน
ประถมศึกษา  รัฐมิสซูรี่  ผลการวิจัยสรุปวา  หนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษา
ทางดานบริหารบุคคลประกอบดวยกระบวนการที่สําคัญ  11  ประการ  คือ  การวางแผนกําลังคน
การสรรหา  การคัดเลือก  การนําเขาสูหนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคาตอบแทน
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หรือส่ิงจูงใจ  การไกลเกล่ียปญหาดานบุคคล  ความม่ันคงในงาน  การปฏิบัติงานตอเนื่องและ
การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคล 
 

2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 
ไดกําหนดการศึกษาไว  3  ประการ  โดยเนนการศึกษาตลอดชีวิต  สังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา
พรอมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดยยึดความมีเอกภาพในการกําหนดนโยบาย  
เนนการศึกษาตลอดชีวิตเนนการกระจายอํานาจ  ประกันคุณภาพการศึกษา  สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ  
ระดมทรัพยากรท่ีมีอยูรอบ ๆ สถานศึกษา  โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  การปฏิรูปการศึกษาการเรียนรูภายใตสาระแหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ซ่ึงใหมี
การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา  มีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา  ตามมาตรา  39  
ท่ีวากําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ท้ังดานวิชาการ  งบประมาณ  
การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลเพ่ือท่ีจะสงเสริม
ใหสถานศึกษามีการพัฒนา  สามารถปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาท้ังบุคลากรทางการศึกษา
ไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ  ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหมีความกาวหนา
และสงเสริมใหสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลเปนท่ีนาพึงพอใจตอไป 
 จากการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในขอบขายงาน
ดังนี้ 
 2.6.1  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท้ัง  5  ดาน 
  1)  การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
  2)  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
  3)  การเสิมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 
  4)  วินยัและการรักษาวินยั 
  5)  การออกจากราชการ 
 2.6.2  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาท้ัง   4  ดาน 
 1)  ความพึงพอใจของครู 
 2)  การปรับเปลี่ยน 
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 3)  ประสิทธิภาพ 
 4)  การพัฒนา 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัย  ตามข้ันตอนตอไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
  3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3  การรวบรวมขอมูล 
 3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 3.5  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 3.6  แผนปฏิบัติการวิจยั 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 3.1.1  ประชากร  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในปการศึกษา  2552  
จํานวน  6  โรงเรียน  รวมครู  212  คน 
 1)  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหมชลบุรี    จํานวน  37   คน 
 2)  โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค           จํานวน  36  คน 
 3)  โรงเรียนทาขามพิทยาคม                        จํานวน   24  คน 
 4)  โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ            จํานวน  64  คน 
 5)  โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา              จํานวน  36  คน 
 6)  โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวทิยาคาร)  จํานวนครู  15  คน 
 3.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  212  คน  ในปการศึกษา  
2542  จํานวน  6  โรงเรียน  โดยกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางของ  เครจซ่ีและมอรแกน  
(Krejcie  &  Morgan, 1970, pp. 607- 610)  เทียบบัญญัติไตรยางคแลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง  
140  คน  ดังตาราง  1 
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ตาราง  1  แสดงประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ช่ือ-โรงเรียน ประชากร กลุมตัวอยาง 
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม 
โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค 
โรงเรียนทาขามพิทยาคม 
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ 
โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 
โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร) 

37 
36 
24 
64 
36 
15 

24 
24 
16 
42 
24 
10 

รวม 212 140 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจยัสรางข้ึนเองเปนแบบสอบถามรวม  2  ตอน  คือ 
 ตอนท่ี  1  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวม  โดยสรุปเปน
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ตามความคิดเห็นของครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  5  ดานคือ  ดานการวางแผน
กําลังและการกําหนดตําแหนง  ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  ดานวินัยและการรักษาวินัย  และดานการออกจากราชการ  แบบสอบถามเลือกตอบ  
(Check  List)  ลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ  ตามแนวคิด
ของลิเคริท  Likert  (Best & Kahn,  1993,  p. 246) 
 5  หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง   มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลระดับนอย 
 1  หมายถึง   มีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลระดับนอยท่ีสุด 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา   สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ตามความคิดเห็นของครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  
4  ดานคือ  ความพึงพอใจของครู  การปรับเปล่ียน  ประสิทธิภาพ  การพัฒนา  ลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราประมาณคา  (Rating  Scales)  5  ระดับ  ตามแนวคิดของ  Likert  (Best & Kahn, 1993 p. 246) 
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 5  หมายถึง  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษามากที่สุด 
 4  หมายถึง  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษามาก 
 3  หมายถึง  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาปานกลาง 
 2  หมายถึง  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษานอย 
 1  หมายถึง  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษานอยท่ีสุด    

 3.2.1  การสรางเคร่ืองมือ 
  1)  ศึกษาทฤษฎีเอกสารตํารา  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี   
 การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  จํานวน  5  ดาน 
 (1)  ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง 
 (2)  ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 
 (3)  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 (4)  ดานวินยัและการรักษาวนิัย 
 (5)  ดานการออกจากราชการ 
 ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  จาํนวน  4  ดาน 
 (1)  ความพึงพอใจของครู 
 (2)  การปรับเปล่ียน 
 (3)  ประสิทธิภาพ 
 (4)  การพัฒนา 
 2)  ศึกษาแบบสอบถามของ  บรรจบ  ศรีประภาพงศ  (2548, หนา 100-105)  
ของ  สุญานี  ฉิมอํ่า  (2550, หนา  111-118) 
 3)  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
 4)  นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวปรึกษาอาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  
เพื่อตรวจสอบปรับปรุงแกไข 
 3.2.2  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง  
(Validity)  และความถูกตองของเนื้อหา  (Content)  แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  ทาน  ดังมีรายช่ือตอไปนี้ 
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 (1)  ดร.สมหมาย สรอยนาคพงษ 
                                       อาจารยประจํากลุมวิชาพื้นฐานและการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร   
                                       มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร    
 (2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
 (3)  บาทหลวงดร.ลือชัย  จันทรโป 
       ผูรับใบอนุญาตโรงเรียนประชาสงเคราะห 
 (4)  นายสมนกึ  ทองแกว 
        ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนทาขามพิทยาคม 
 (5)  นางอัมพร  ภูระหงษ 
        ครูชํานาญการโรงเรียนทาขามพิทยาคม 
 2)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับกลุมบุคคลท่ีมีลักษณะ
คลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จาํนวน  30  คน คือ 
 (1)  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต จํานวนครู  20  คน 
 (2)  โรงเรียนวดัสัมปทวน  จํานวนครู  10  คน 
 3)  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ  Cronbach  
(Cronbach, 1990, pp.202-204)  ที่เรียกวา  “สัมประสิทธิ์แอลฟา  (α -Coefficient)”  ไดทั้งฉบับ
ท่ีระดับ  .95 
 4)  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.3.1  บันทึกเสนอใหบัณทิตศึกษาวิทยาลัย  ออกหนังสือขอความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถามถึงผูอํานวยการกองการศึกษา  องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง  ท่ีกําหนดไว 
 3.3.2  นําหนังสือเสนอตอผูอํานวยการกองการศึกษา  เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแลว
นําหนังสือท่ีผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีไดกําหนดเปนกลุมตัวอยาง

เพื่ออํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล 
 3.3.3  การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางผูวิจัยสงดวยตนเอง 
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 3.3.4  การรวบรวมแบบสอบถาม  ผูวิจัยรวบรวมดวยตนเอง  หลังจากสงแบบสอบถามไปแลว  
2  สัปดาห 
 3.3.5  ผูวิจัยไดรับแบบสอบถาม  กลับคืนมาจํานวน  140  ฉบับ  เปนฉบับสมบูรณท้ังหมด
คิดเปนรอยละ  100 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
 3.4.1  ตรวจสอบจํานวน  และความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาแตละฉบับ 
 3.4.2  ใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร 
 ตอนท่ี 1  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระดับของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ตามความคิดเห็นของครูสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง  พรอมกับคําบรรยายประกอบ 
 ตอนท่ี 2  เแบบสอบถามประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ตามความคิดเห็นของครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  แลวนําเสนอในรูปแบบตาราง  
พรอมกับคําบรรยายประกอบ 
 ตอนท่ี 3  นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี  2  และตอนท่ี  3  มาวิเคราะห  การมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรตามมาสรางเปน
สมการถดถอย 
 3.4.3  เกณฑการวิเคราะหขอมูล  (Best, 1993, p. 247) 
  คาเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  การมีสวนรวมและ/ประสิทธิผลอยูในระดบัมากท่ีสุด 
  คาเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  การมีสวนรวมและ/ประสิทธิผลอยูในระดบัมาก 
  คาเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  การมีสวนรวมและ/ประสิทธิผลอยูในระดบัปานกลาง 
  คาเฉล่ีย   1.51-2.50  หมายถึง  การมีสวนรวมและ/ประสิทธิผลอยูในระดับนอย 
  คาเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  การมีสวนรวมและ/ประสิทธิผลอยูในระดับนอยท่ีสุด   
            3.4.4  เกณฑการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการบริหาร 
งานบุคคลกับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  ใชเกณฑดังนี้  (Runyon, 1997, p. 238) 
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 -.29  ถึง  -.10  หรือ  .10  ถึง  .29      หมายถึง    มีความสัมพันธในระดับนอย 
 -.49  ถึง  -.30  หรือ  .30  ถึง  .49     หมายถึง    มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
 -.1.00  ถึง  -.50  หรือ  .50  ถึง  .1.00 หมายถึง    มีความสัมพันธในระดับมาก 
 

3.5  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
        ในการวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้ 
        3.5.1  คาเฉล่ีย  (Mean)  และคาเบ่ียงเบนมาตราฐาน  (Standard  Deviation) 
        3.5.2  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression) 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 
 เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล
ท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ  ครูสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี  เปนผูใหขอมูล  จํานวนทั้งสิ้น  140  คน  ไดแบบสอบถามกลับคืนมา  จํานวน  140  ฉบับ 
คิดเปนรอยละ  100  การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชตารางประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน 
3  ตอน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารสถานศึกษา  สังกดัองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 เนื่องจากการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้เปนการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ของตัวแปรและสถิติ
ท่ีใชเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันไวดังนี้ 
 n    หมายถึง  จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 
 Xtot หมายถึง  การบริหารงานบุคคล 
 X1  หมายถึง  การวางแผนกาํลังและการกําหนดตําแหนง 

 X2  หมายถึง  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง      

 X3  หมายถึง  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

 X4  หมายถึง  วินัยและการรักษาวนิัย 

 X5  หมายถึง  การออกจากราชการ  

 Ytot  หมายถึง  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา         

 Y1  หมายถึง  ความพึงพอใจของครู 

 Y2  หมายถึง  การปรับเปล่ียน    

 Y3  หมายถึง  ประสิทธิภาพ       

 Y4  หมายถึง  การพัฒนา        
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 X  หมายถึง  คาเฉล่ียปจจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 

 S.D. หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 R  หมายถึง  คาประสิทธ์ิสหสัมพันธพหคูุณ 
 R2  หมายถึง  ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
 b        หมายถึง              สัมประสิทธ์ิถดถอยของตัวพยากรณซ่ึงพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
 B  หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิการพยากรณท่ีปรับตัวแปรเปนคามาตรฐาน 
 S.E.b หมายถึง  คาความคาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการพยากรณ 
 t  หมายถึง  สถิติทดสอบคาที 
 
 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลในการวิเคราะหระดับ
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  สําหรับคาระดับปจจัยของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  ใชเกณฑระดับ
คุณภาพท่ีกําหนดไว  ผลการวิเคราะหขอมูล  ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง  2  ดังนี้ 
 
ตาราง 2  คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล          
               (Xtot) 
 

(n = 140) 
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.  การวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง 3.61 .82 มาก 3 
2.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 3.08 1.09 ปานกลาง 5 
3.  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3.96 .77 มาก 1 
4.  วินัยและการรักษาวินยั 3.95 .85 มาก 2 
5.  การออกจากราชการ 3.23 1.28 ปานกลาง 4 

รวมเฉล่ีย 3.57 .76 มาก  

 
 จากตาราง  2  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  3.57  เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย  3  อันดับแรกไดแก  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  คาเฉล่ีย  
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3.96  ดานวินัยการรักษาวินัย  คาเฉล่ีย  3.95  และการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  คาเฉล่ีย  
3.61  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ดานสรรหาบรรจุแตงต้ังอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  3.08    
 
ตาราง 3  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดบัการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
               ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  (X1) 
 

(n = 140) 
การวางแผนกาํลังและการกําหนดตําแหนง 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.   คณะครูมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจของ

สถานศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบอยู 
3.79 1.08 มาก 3 

2. คณะครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนอัตรากาํลัง 
ของสถานศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติอยู 

3.52 1.12 มาก 5 

3. คณะครูมีสวนรวมในการประเมินสภาพความ

ตองการอัตรากําลังบุคลากรของสถานศึกษา 
3.34 1.14 ปานกลาง 6 

4. คณะครูมีสวนรวมในการจัดทําภาระงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
ในสถานศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู 

3.56 1.09 มาก 4 

5. คณะครูมีสวนรวมในการนําแผนอัตรากําลัง 
มากําหนดตําแหนง 

3.22 1.11 ปานกลาง 7 

6. คณะครูมีสวนรวมในการสงเสริมการทําวิทยฐานะ

เพื่อพฒันาความกาวหนาของตนเอง 
3.88 1.08 มาก 2 

7. คณะครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อประเมิน 
ในการปรับปรุงกําหนดตําแหนง 

3.96 1.00 มาก 1 

รวมเฉล่ีย 3.61 .82 มาก  

  
 จากตาราง  3  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั 
ชลบุรี  ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.61   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรกไดแก  คณะครูมีการพัฒนาตนเอง
เพื่อประเมินในการปรับปรุงกําหนดตําแหนง  คาเฉล่ีย  3.96  คณะครูมีสวนรวมในการสงเสริม
การทําวิทยฐานะเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของตนเอง  คาเฉล่ีย  3.88  คณะครูมีสวนรวมในการวิเคราะห
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ภารกิจของสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบอยู  คาเฉล่ีย  3.79  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  
คณะครูมีสวนรวมในการนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย 3.22 
   
ตาราง 4  คาเฉล่ีย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
               ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  (X2) 
 

(n = 140) 
การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.   คณะครูมีสวนรวมในการสรรหาบรรจุแตงตั้ง

รวมกับหนวยงาน 
3.10 1.17 ปานกลาง 2 

2. คณะครูรวมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาในการ

เสนอความตองการจํานวนอัตรากําลังของโรงเรียน 
3.29 1.25 ปานกลาง 1 

3. คณะครูมีสวนรวมเสนอคํารองขอยายไปยงักอง

การศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ 
2.94 1.22 ปานกลาง 4 

4. คณะครูมีสวนรวมในการเสนอขาราชการท่ีมีความ

เหมาะสมเปนผูรักษาการในตําแหนง 
3.01 1.33 ปานกลาง 3 

รวมเฉล่ีย 3.08 1.09 ปานกลาง  

  
 จากตาราง  4  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉล่ีย  3.08  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  คณะครูรวมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการเสนอความตองการจํานวนอัตรากําลังของโรงเรียน  คาเฉล่ีย  3.29  คณะครูมีสวนรวม
ในการสรรหาบรรจุแตงต้ังรวมกับหนวยงาน  คาเฉล่ีย  3.10  คณะครูมีสวนรวมในการเสนอขาราชการ
ท่ีมีความเหมาะสมเปนผูรักษาการในตําแหนง  คาเฉล่ีย  3.01 สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  
คณะครูมีสวนรวมเสนอคํารองขอยายไปยังกองการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  คาเฉล่ีย  
2.94 
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ตาราง 5  คาเฉล่ีย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
               ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ  (X3) 
 

(n = 140) 
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.   คณะครูมีสวนรวมในการกําหนดภาระงานตาม

มาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการประเมินผลงานตามเกณฑกอน
มอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน 

3.75 1.04 มาก 5 

2. คณะครูมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการพัฒนา

ใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 
4.12 .92 มาก 3 

3. คณะครูมีการศึกษา วเิคราะหความตองการจําเปน 
ในการพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียน 

3.93 .97 มาก 4 

4. คณะครูมีการติดตามผล และประเมินผลการพัฒนา 
การเรียนการสอนอยางตอเนือ่ง 

4.14 .86 มาก 2 

5. คณะครูรวมรับการอบรมเพ่ิมความรู เพิ่มทักษะเจตคติ
ท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

4.21 .85 มาก 1 

6. คณะครูรวมกบัคณะกรรมการพจิารณาความดี

ความชอบ โดยยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม เปดเผย
โปรงใส ยึดผลการปฏิบัติงาน 

3.66 1.24 มาก 6 

รวมเฉล่ีย 3.96 .77 มาก  

  
 จากตาราง  5  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  
3.96  เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  คณะครู
รวมรับการอบรมเพิ่มความรู  เพิ่มทักษะเจตคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
คาเฉล่ีย  4.21  คณะครูมีการติดตามผล  และประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
คาเฉล่ีย  4.14  คณะครูมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการ
ในการพัฒนา  คาเฉล่ีย  4.12  สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  ไดแก  คณะครูรวมกับคณะกรรมการ
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พิจารณาความดีความชอบ  โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  เปดเผยโปรงใส  ยึดผลการปฏิบัติงาน 
คาเฉล่ีย 3.66 
 
ตาราง 6  คาเฉล่ีย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  
               ดานวินัยและการรักษาวนิัย  (X4) 
 

(n = 140) 
วินัยและการรักษาวนิัย 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.   ผูบริหารและคณะครูสถานศึกษาปฏิบัติตน 

เปนแบบอยางท่ีดี 
4.07 1.00 มาก 1 

2. คณะครูมีสวนรวมในการดําเนินการสงเสริม 
ในการฝกอบรมสรางขวัญและกําลังใจ การจูงใจ ฯลฯ 
ท่ีจะสงเสริมพฒันาเจตคตแิละความประพฤติท่ีดีงาม 

3.89 1.08 มาก 4 

3. ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการใหความรู 
ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ วินยั  
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

3.91 1.01 มาก 3 

4. คณะครูมีสวนรวมในการหม่ันตรวจสอบดูแลเอาใจใส 
ปองกันและขจัดเหตุเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากระทําผิดวนิัย 

3.95 1.06 มาก 2 

รวมเฉล่ีย 3.95 .85 มาก  

 
 จากตาราง  6  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี  ดานวินัยและการรักษาวินัยการเสริมสราง  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.95   
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรกไดแก  ผูบริหารและ
คณะครูสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  คาเฉล่ีย  4.07  คณะครูมีสวนรวมในการหม่ันตรวจสอบ
ดูแลเอาใจใส  ปองกันและขจัดเหตุเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย  
คาเฉล่ีย  3.95  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการใหความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ วินัย 
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ  คาเฉล่ีย  3.91  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  คณะครูมีสวนรวม
ในการดําเนินการสงเสริมในการฝกอบรมสรางขวัญและกําลังใจ  การจูงใจ ฯลฯ ท่ีจะสงเสริมพฒันา
เจตคติและความประพฤติท่ีดีงาม  คาเฉล่ีย 3.89 
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ตาราง 7  คาเฉล่ีย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับของปจจัยการมีสวนรวม 
               ในการบริหารงานบุคคล  ดานการออกจากราชการ  (X5) 
 

(n = 140) 
การออกจากราชการ 

X  S.D. ระดับ    ลําดับ 
1.   ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูท่ี

ไมผานการประเมิน การทดลองปฏิบัติราชการ  
ออกจากราชการ โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ 

3.29 1.37 ปานกลาง 1 

2. ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณา 
ใหผูประพฤตไิมเหมาะสมเสนอออกจากราชการ  
โดยเสนอไปยงัผูมีอํานาจ 

3.23 1.36 ปานกลง 3 

3. ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณา 
ใหความชวยเหลือแกผูท่ีออกจากราชการ 

3.26 1.32 ปานกลาง 2 

4. ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณา 
ใหผูท่ีมีมลทินมัวหมองออกจากราชการ  
โดยเสนอไปยงัผูมีอํานาจ 

3.17 1.36 ปานกลาง 4 

รวมเฉล่ีย 3.23 1.28 ปานกลาง  

 
 จากตาราง  7  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี  ดานการออกจากราชการ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  คาเฉลี่ย  3.23  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวม
ในการพิจารณาใหผูท่ีไมผานการประเมิน  การทดลองปฏิบัติราชการ  ออกจากราชการ  โดยเสนอ
ไปยังผูมีอํานาจ  คาเฉล่ีย  3.29  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหความชวยเหลือ
แกผูท่ีออกจากราชการ  คาระดับ  3.26  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูประพฤติ
ไมเหมาะสมเสนอออกจากราชการ  โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ  คาเฉลี่ย  3.23  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
ไดแก  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูที่มีมลทินมัวหมองออกจากราชการ 
โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ  คาเฉล่ีย  3.17 
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 ตอนท่ี  2  การวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาในการวเิคราะหประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย  ( X )  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
สําหรับคาระดับ ประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  ใชเกณฑระดับคุณภาพท่ีกําหนดไว 
ผลการวิเคราะหขอมูล  ปรากฏดังรายละเอียดในตาราง  8  ดังนี ้
 
ตาราง 8  คาเฉล่ีย  คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และคาระดับของประสิทธิผล 
               ในการบริหารสถานศึกษา  (Ytot) 
 

(n = 140) 
ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.  ความพึงพอใจของครู 3.99 .57 มาก 4 
2.  การปรับเปล่ียน 4.03 .62 มาก 2 
3.  ประสิทธิภาพ 4.08 .58 มาก 1 
4.  การพัฒนา 3.99 .67 มาก 3 

รวมเฉล่ีย 4.02 .55 มาก  

 
 จากตาราง  8  พบวา  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  4.02  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ดานประสิทธิภาพ  คาเฉลี่ย  4.08  
ดานการปรับเปล่ียน  คาเฉล่ีย  4.03  ดานความพึงพอใจของครู  คาเฉล่ีย  3.99  สวนดานท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด  ไดแก  ดานการพัฒนา  คาเฉล่ีย  3.99 
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ตาราง  9  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของประสิทธิผล 
                ในการบริหารสถานศึกษา  ดานความพึงพอใจของครู  (Y1) 
 

(n = 140) 
ความพึงพอใจของครู 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.   ครูมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา 4.07 .75 มาก 3 
2. ครูมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.86 .80 มาก 7 
3. ครูมีความพึงพอใจในความมั่นคงของอาชีพท่ีปฏิบัติ 4.22 .72 มาก 1 
4. ครูมีความพึงพอใจในสวัสดิการและประโยชนท่ีไดรับ

ตามความเหมาะสม 
3.94 .77 มาก 5 

5. ครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหาร

โรงเรียน 
3.85 .90 มาก 8 

6. ครูมีความพึงพอใจในงานท่ีอยูอยางมีคุณคาและ 
มีความสุข 

4.10 .67 มาก 2 

7. ครูสามารถทํางานรวมกับเพือ่นรวมงานไดอยางราบร่ืน

และมีความสุข 
4.03 .79 มาก 4 

8. ครูไดรับการยกยองและนับถือในการทํางาน 3.89 .74 มาก 6 
รวมเฉล่ีย 3.99 .57 มาก  

 
 จากตาราง  9  พบวา  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานความพึงพอใจของครู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.99  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ครูมีความพึงพอใจ
ในความมั่นคงของอาชีพที่ปฏิบัติ  คาเฉลี่ย  4.22  ครูมีความพึงพอใจในงานที่อยูอยางมีคุณคาและ
มีความสุข  คาเฉล่ีย  4.10  ครูมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา  คาเฉล่ีย  4.07  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
ไดแก  ครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  คาเฉล่ีย  3.85  
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ตาราง  10  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดบัของประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา 
                  ดานการปรับเปล่ียน  (Y2) 
 

(n = 140) 
การปรับเปล่ียน 

X  S.D. ระดับ ลําดับ 
1.   ผูบริหารและครูรอบรูและทันเหตุการณยุคปจจุบัน 4.06 .79 มาก 2 
2. ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนสถานศึกษา 

ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป 
4.02 .80 มาก 3 

3. ผูบริหารและครูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 4.11 .83 มาก 1 
4. ผูบริหารและครูมีขอมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง จุดออน 

ของสถานศึกษาชัดเจน 
4.01 .85 มาก 4 

5. ผูบริหารและครูมีทิศทางการดําเนินงาน สอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

4.01 .83 มาก 5 

6. ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน

เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนไป 
3.97 .77 มาก 6 

รวมเฉล่ีย 4.03 .62 มาก  

 
 จากตาราง  10  พบวา  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานการปรับเปลี่ยน  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย  4.03  
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารและครู
มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  คาเฉล่ีย  4.11  ผูบริหารและครูรอบรูและทันเหตุการณยุคปจจุบัน  คาเฉล่ีย  4.06  
ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนไป  คาเฉล่ีย  4.02 
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  ผูบริหารและครูมีการปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงาน
เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนไป  คาเฉล่ีย  3.97 
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ตาราง  11  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของประสิทธิผล 
                  ในการบริหารสถานศึกษา  ดานประสิทธิภาพ  (Y3) 
 

      (n = 140) 
ประสิทธิภาพ 

X  S.D.    ระดับ      ลําดับ 
 1.  ผูบริหารและคณะครูรวมกันใหการศกึษา อบรม 
      แกนกัเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ             

4.19   .79 มาก             1   

 2.  สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอ 4.09 .81 มาก              6 
 3.  ผูบริหารและครูสงเสริมใหบุคลากรสอนตรงกับ      
      ความรูความสามารถและความถนัด 

4.14 .79 มาก              2 

4.   สถานศึกษามีงบประมาณพอเพียงในการจัด 
      การเรียนการสอน 

4.11 .81 มาก             4 

5.  การกําหนดบทบทหนาท่ีบุคลากรอยางเหมาะสม 
     กับความรูความสามารถ 

4.01 .86 มาก             9 

6.  การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 4.01 .80 มาก              8 
7.  การจัดหาวสัดุอุปกรณ ครุภัณฑอยางเพยีงพอ 4.12 .76 มาก             3 
8.  ผูบริหารและครูรวมกันดําเนินงานในสถานศึกษา 
     เปนไปในลักษณะมีประโยชนสูงสุด 

4.09 .83 มาก            5 

9.  ผูบริหารและบุคลากรมีจุดเนนรวมกันในการเพ่ิม 
     ผลผลิตของสถานศึกษา 

4.03 .79 มาก             7 

รวมเฉล่ีย 4.08 .58 มาก  

  
 จากตาราง  11  พบวา  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานประสิทธิภาพ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  4.08  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารและคณะครูรวมกัน
ใหการศึกษา  อบรมแกนักเรียนใหเปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  คาเฉลี่ย  4.19  ผูบริหารและครู
สงเสริมใหบุคลากรสอนตรงกับความรูความสามารถและความถนัด  คาเฉล่ีย  4.14  การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ  ครุภัณฑอยางเพียงพอ  คาเฉล่ีย  4.12  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  การกําหนด
บทบาทหนาท่ีบุคลากรอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ  คาเฉล่ีย  4.01 
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ตาราง  12  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับของประสิทธิผล 
  ในการบริหารสถานศึกษา ดานการพัฒนา  (Y4) 
 

(n = 140) 
การพัฒนา 

X     S.D. ระดับ   ลําดับ 
1.   การเปดโอกาสใหผูเกีย่วของเขามามีสวนรวม 
      ในการวางแผนสถานศึกษา                

3.93 .86 มาก   6 

2.   แผนพัฒนาสถานศึกษามีความเปนไปไดในการปฏิบัติ 3.96 .82 มาก   3 
3.   ผูบริหารและครู เขาใจตรงกันเกีย่วกับแนวทาง 
      การพัฒนาสถานศึกษา 

3.96 .78 มาก   4 

 4.  ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีความมุงม่ันท่ีจะพฒันา 
     โรงเรียน 

4.14 .75 มาก  1 

5.  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาดําเนนิงานตามแผนท่ี 
     กําหนดไว 

4.04 .79 มาก  2 

6.  ครูมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผล 
     การดําเนินงานไปใชปรับปรุงการดําเนนิงานคร้ังตอไป 

3.94 .84 มาก   5 

รวมเฉล่ีย  3.99 .67 มาก  

 
 จากตาราง  12  พบวา  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ดานการพัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย  3.99  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับ  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษา
มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียน  คาเฉล่ีย  4.14  ผูบริหารและครูในสถานศึกษาดําเนินงานตามแผน
ท่ีกําหนดไว  คาเฉล่ีย  4.04  ผูบริหารและครู  เขาใจตรงกันเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา  
คาเฉล่ีย  3.96  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวม
ในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  คาเฉล่ีย  3.93 
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 ตอนท่ี  3  การวิเคราะหการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยใชการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณแบบการนําตัวแปรตามมาสรางสมการถดถอย  (Multiple  Regression  Analysis 
Method  Enter)  เพื่อเปนการตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยท่ีกําหนดไววา  การบริหารงานบุคคล 
ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  การเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย  และการออกจากราชการ  สงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ผลการวิเคราะหดังนี้  
 
ตาราง  13  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลกับ 
  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี   
                  โดยภาพรวม (Ytot) (n = 140) 
 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Ytot 
 X1 
X2 
X3 
X4 
X5 

  X tot 

  .594** 
.471** 
.521** 
.558** 
.390** 
.622** 

.572** 
.482** 
.572** 
.606** 
.327** 
.621** 

  .492** 
.339** 
.593** 
.562** 
.148** 
.498** 

.620** 

.433** 

.650** 

.629** 

.284** 

.623** 

.634** 

.479** 

.650** 

.655** 

.319** 

.657** 

** p< 0.01 
 

 จากตาราง  13  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลกับการบริหารงานสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม  (Ytot)  มีความสัมพันธทางบวก  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี .01  และอยูระดับมาก เม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
กับการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  รายดาน  พบวา  ความสัมพนัธ
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  (X3)  กับดานการพัฒนา  (Y4)  มีความสัมพันธ
สูงกวาดานอื่นๆ โดยมีคาสัมประสิทธิ์เทากับ  .650  รองลงมาคือความสัมพันธของดานวินัยและ
การรักษาวินัย  (X4)  กับดานการพัฒนา  (Y4)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ  .629  และความสัมพันธ
ของดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  (X1)  กับดานการพัฒนา  (Y4)  โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิเทากับ  .620  การออกจากราชการ  (X5)  กับดานประสิทธิภาพ  (Y3)   มีความสัมพันธ
นอยท่ีสุดโดยมีคาสัมประสิทธ์ิเทากับ  .148 
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ตาราง  14  ผลการวิเคราะหการถดถอยของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอ 
  ประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ  
  โดยภาพรวม (Ytot) 
 

(n = 140) 
ตัวแปร 

b S.E.b B t Sig 
คาคงท่ี (Constant) 1.894 .177  10.72* .00 
การวางแผนกาํลังและการกําหนดตําแหนง .158 .068 .236 2.336* .02 
การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 6.917 .047 .136 1.463 .14 
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ .144 .069 .201 2.085 .39 
วินัยและการรักษาวนิัย .232 .058 .356 3.982* .00 
การออกจากราชการ 4.327 .033 .100 1.300 .19 
รวม .475 .046 .657 10.234* .00 
R =  .740 
R2 =.547      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง  14  พบวา  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  มีอํานาจพยากรณท่ีดีสุด
ไดแก  ดานวินัยและการรักษาวินัย  (X4)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ  .356  รองลงไป
ไดแก  การวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  (X1)  โดยมีคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณเทากับ .236  
คาประสิทธิภาพพยากรณของการ  (R2)  เทากับ .547  หมายถึง  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
สามารถพยากรณประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
โดยภาพรวม  (Ytot)  ไดรอยละ  54.70  แสดงวา  ดานวินัยและการรักษาวินัย  (X4)  การวางแผนกําลัง
และการกําหนดตําแหนง  (X1)  สงผลตอการบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวม  (Ytot) ตามลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 จากความสัมพันธการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลสงผลตอประสิทธิผล

การบริหารงานสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  สามารถเขียนเปนสมการพยากรณ
ในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 

Zytot  = .357Z x4 + .236Z x1 
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บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  สรุปผลการศึกษา
คนควาดังนี้ 
 วัตถุประสงคของการวิจยั 
 1.  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 2.  เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ชลบุรี 
 3.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 สมมุติฐาน 
 ผูวิจัยต้ังสมมุติฐานวา  ปจจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลสงผลตอประสิทธิผล
ของสถานศึกษา 
 วิธีการดําเนนิการวิจยั 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนครูในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
จํานวน  140  คน  กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของเครชซ่ี  และมอรแกน  และเทียบบัญญัติไตรยางศ
แลวสุมอยางงาย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  คือ
แบบสอบถาม  จํานวน  1  ชุด  สอบถามเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมและลักษณะการมีสวนรวม  
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบไปหาความเท่ียงตรง  โดยเสนอใหผูเช่ียวชาญ  5  ทาน  พิจารณาให
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชกับครูในโรงเรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา  จํานวน  2  โรงเรียน
คือ  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใตและโรงเรียนวัดสัมปทวน  จํานวน  30  คน  ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ัน
ท้ังฉบับเทากับ  .95 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือคารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบน  มาตรฐานและ
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบถดถอยพหุคูณ  (Stepwise  Multiple  Regression)  โดยการคํานวณ
ดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย  
  
 5.1.1  การวิจัยในเรื่อง  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  สรุปผลการวิเคราะหระดับ
ปจจัยของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
   1)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาท้ัง  3  ดานอยูในระดับมาก  โดยเรียงคาเฉล่ีย
มากไปหานอย  ไดแก  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ดานวินัยการรักษาวินัย   
และการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยที่สุด  ดานการสรรหาและ
บรรจุแตงต้ัง    
   2)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรกไดแก  คณะครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อประเมิน
ในการปรับปรุงกําหนดตําแหนง  คณะครูมีสวนรวมในการสงเสริมการทําวิทยฐานะเพื่อพัฒนา
ความกาวหนาของตนเอง  คณะครูมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจของสถานศึกษาท่ีตนเองรับผิดชอบอยู    
สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  คณะครูมีสวนรวมในการนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนง 
   3)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  คณะครูรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ในการเสนอความตองการจํานวนอัตรากําลังของโรงเรียน  คณะครูมีสวนรวมในการสรรหาบรรจุ
แตงต้ังรวมกับหนวยงาน  คณะครูมีสวนรวมในการเสนอขาราชการที่มีความเหมาะสมเปนผูรักษาการ
ในตําแหนง  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  คณะครูมีสวนรวมเสนอคํารองขอยายไปยัง

กองการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
   4)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปนรายขอโดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  คณะครูรวมรับการอบรมเพิ่มความรู 
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เพ่ิมทักษะเจตคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  คณะครูมีการติดตามผล  และ
ประเมินผลการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  คณะครูมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร
การพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนา  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  ไดแก  
คณะครูรวมกับคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ  โดยยึดหลัก  คุณธรรม  จริยธรรม  เปดเผย
โปรงใส  ยึดผลการปฏิบัติงาน  
   5)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ดานวินัยและการรักษาวินัยการเสริมสราง  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรกไดแก  ผูบริหารและคณะครูสถานศึกษาปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดี  คณะครูมีสวนรวมในการหมั่นตรวจสอบดูแลเอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุ
เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทําผิดวินัย  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวม
ในการใหความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ  วินัย  ในการปฏิบัตงิานอยูเสมอ  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุด  ไดแก  คณะครูมีสวนรวมในการดําเนินการสงเสริมในการฝกอบรมสรางขวัญและกําลังใจ 
การจูงใจ ฯลฯ ท่ีจะสงเสริมพัฒนาเจตคติและความประพฤติท่ีดีงาม   
   6)  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการออกจากราชการ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูท่ีไมผาน
การประเมิน  การทดลองปฏิบัติราชการ  ออกจากราชการโดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ  ผูบริหารและคณะครู
มีสวนรวมในการพิจารณาใหความชวยเหลือแกผูท่ีออกจากราชการ  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวม
ในการพิจารณาใหผูประพฤติไมเหมาะสมเสนอออกจากราชการ  โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจอยูในระดบั
ปานกลาง  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาให
ผูท่ีมีมลทินมัวหมองออกจากราชการ  โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ   
 5.1.2  ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา 
   1)  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก 
ไดแก ดานประสิทธิภาพ  ดานการปรับเปล่ียน  ดานความพึงพอใจของครู  สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  
ไดแก  ดานการพัฒนา   
   2)  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานความพึงพอใจของครู  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ครูมีความพึงพอใจในความมั่นคงของอาชีพท่ีปฏิบัติ    
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ครูมีความพึงพอใจในงานที่อยูอยางมีคุณคาและมีความสุข  ครูมีความพึงพอใจในงานที่ทํา  สวนขอท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน  
   3)  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ดานการปรับเปล่ียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารและครูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล  ผูบริหารและครูรอบรูและ
ทันเหตุการณยุคปจจุบัน  ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณ
ท่ีเปล่ียนไป  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงาน
เม่ือสภาพแวดลอมเปล่ียนไป   
   4)  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
ดานประสิทธิภาพ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉล่ียจากมาก
ไปหานอย  3  ลําดับแรก  ไดแก  ผูบริหารและคณะครูรวมกันใหการศึกษา อบรมแกนักเรียน
ใหเปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ  ผูบริหารและครูสงเสริมใหบุคลากรสอนตรงกับความรูความสามารถ
และความถนัด  การจัดหาวัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑอยางเพียงพอ  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  
การกําหนดบทบทหนาท่ีบุคลากรอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ  คาเฉล่ีย  4.01 
   5)  ประสิทธิผลในการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ดานการพัฒนา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย  3  ลําดับ  ไดแก  ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียน  ผูบริหาร
และครูในสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว  ผูบริหารและครู เขาใจตรงกันเกี่ยวกับแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษา  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด  ไดแก  การเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา   
 5.1.3  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหาร
สถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
 การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  ท่ีมีอํานาจพยากรณดีท่ีสุดไดแก  ดานวินัยและ
การรักษาวินัย  รองลงไปไดแก  การวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  คาประสิทธิภาพพยากรณ 
(R2) เทากับ .547 หมายถึง  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลในดานตางๆ สามารถพยากรณ
การบริหารงานสถานศึกษา ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวม  ไดรอยละ 54.70 
แสดงวา  ดานวินัยและการรักษาวินัย  การวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  สงผลตอการบริหาร
สถานศึกษา  โดยภาพรวม  ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐาน
ท่ีตั้งไว 
 
 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์



66 
 

5.2  อภิปรายผล 
  
 จากผลการวิจัย  ทําใหทราบระดับปจจัยการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  และ
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
 5.2.1  ระดับของการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวดั
ชลบุรีโดยภาพรวมการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัย
ของสุรินทร  ทองเกลี้ยง  (2543,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน
ประถมชายแดน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกวผลการวิจัยพบวา  การบรหิารงานบุคคล
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  โดยรวมอยูในระดับมาก  ทั้งนี้จากการศึกษาปจจัยของการมีสวนรวม
ในการบริหารงานบุคคล  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  โดยภาพรวมอยูในระดับมากและ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ดานวินัย
การรักษาวินัย  และการวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  อยูในระดับมาก  สวนดานการสรรหา
บรรจุแตงต้ังและดานการออกจากราชการอยูในระดับปานกลางตามลําดับ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของมัย  สุขเอี่ยม  (2535, บทคัดยอ)  ไดศึกษารูปแบบการวางแผนการศึกษาแบบมีสวนรวมของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  พบวารูปแบบการพัฒนาการศึกษาของสถาบันมี  10  ขั้นตอนและ
กิจกรรมที่ควรใหบุคลากรมีสวนรวม  ดังนี้คือ  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  การกําหนด
วัตถุประสงคและนโยบายการกําหนดมาตราการ   การกําหนดเปาหมาย   การจัดทําแผน
ไปปฏิบัติการติดตามและประเมินผล  การทบทวนปรับปรุงพัฒนาบุคลากร  โดยแบงกลุม  ผูบริหาร  
ครู  ตามบทบาท  หนาท่ีและแผนงานในแตละระดับ  ซ่ึงในแตละดานสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้ 
 ดานการวางแผนและการกําหนดตําแหนง  โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสวาง  เรืองอุไร  (2530, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเรื่องการศึกษาการปฏิบัติงาน
ในกระบวนการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดตรัง  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการปฏิบัติงานดานการวางแผนบุคลากรและการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร  อยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู
กอนเขาสูตําแหนงไดรับการพัฒนา  อบรมใหเปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะการวางแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังผูบริหารจะมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  
เพื่อพัฒนาการศึกษาและความกาวหนาในอาชีพสอดคลองกับผลงานวิจัยของฮารริส  (Harris, 1979)  
ไดทําการวิจัยเร่ือง  หนาท่ีของผูบริหารบุคคลในระบบโรงเรียนประถมศึกษา  รัฐมิสซูร่ี  ผลการวิจัย
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สรุปวา  หนาท่ีความรับผิดชอบของโรงเรียนประถมศึกษาทางดานบริหารบุคคลประกอบดวย
กระบวนการที่สําคัญ  11  ประการ  คือ  การวางแผนกําลังคน  การสรรหา  การคัดเลือก  การนําเขาสู
หนวยงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การพัฒนา  คาตอบแทนหรือส่ิงจูงใจ  การไกลเกล่ียปญหา
ดานบุคคล  ความมั่นคงในงาน  การปฏิบัติงานตอเนื่องและการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบุคคล  
จึงมีการพัฒนาโดยดานบุคลากรซ่ึงเปนหัวใจของการดําเนินงานจัดการศึกษา  จึงไดมีการวางแผน
เพื่อใหมีอัตรากําลังท่ีเหมาะสมกับภารกิจงาน  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานบุคคล  ท้ังนี้
เพราะการบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบ
ขอบังคับเกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงาน  เพื่อใหไดมาใชประโยชนและ
บํารุงรักษาไวซึ่งทรัพยากรดานมนุษย  (Human  Resources)  ใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอ  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคกระบวนการดังกลาวนี้ตั้งแตการสรรหาบุคลากร

เขาปฏิบัติงานจนกระท่ังออกจากงาน  เรียกวาการบริหารงานบุคคล 
 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของสมบูรณ  คุปตภากร  (2530, บทคัดยอ)  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในเขตการศึกษา  2  ผลการวิจัย
พบวา  บริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในเขตการศึกษา  2  อยูในระดับ
ปานกลางท้ัง  4  ดาน  คือ  การไดมาซ่ึงบุคลากร  การบํารุงรักษาบุคลากร  การพัฒนาบุคลากร  และ
การใหบุคลากรพนจากงาน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  สถานศึกษามีการวางแผนและสรรหาบุคลากร
โดยคํานวณตามเกณฑคณะกรรมการขาราชการครู  ซ่ึงสวนใหญสถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากร
และในปจจุบันสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ใหสถานศึกษาวางแผนอัตรากําลังโดยยึดเกณฑจํานวน
นักเรียนวันท่ี  10  มิถุนายน  ของทุกปและใหแจงความตองการครูในวิชาเอกท่ีขาดแคลน  เพื่อท่ีจะได
สรรหาตามความตองการ  ท้ังการบรรจุแตงต้ังใหมและการรับยาย  โดยเฉพาะครูอัตราจางท่ีใชงบประมาณ  
สถานศึกษาเปนผูดําเนินการสรรหาเอง  ใหเพียงพอกับปริมาณงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับผลการวิจัยของวิกรม  ศาสวัตวงศกร  (2538 , บทคัดยอ)  ไดศึกษาเร่ืองสภาพและปญหา
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเขตการศึกษา  4  
ผลการวิจัยพบวา  สภาพและปญหาการบริหารงานบุคคลโรงเรียนประถมศึกษา  ไดดําเนินการเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลในดานการพัฒนาบุคคลเปนอันดับ  1  ดานการธํารงรักษาบุคคลเปนอันดับ  2  
กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532, หนา 117)  กลาววา  การพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางหน่ึง
ในการบริหารงานบุคคล  เพราะเมื่อไดเลือกสรรบุคลากรที่มีความรูความสามารถก็จะลดลงประกอบกับ
วิชาตางๆ เจริญข้ึนอยางรวดเร็ว  ท้ังเทคนิควิธีการทํางานไดเปล่ียนไป  จึงจําเปนตองพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับปจจุบันและตําแหนงหนาท่ี  ท่ีกระทําอยูเปนการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพใหกับองคกรมากข้ึนสอดคลองกับงานวิจัยของ สโตน  (Stone, 1991, p. 11)  ไดสํารวจ
ความสัมพันธของโครงการพัฒนาบุคลากรและคาตอบแทนกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  
ไดแบงครูออกเปนกลุมในการการพัฒนาโครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  คะแนนเฉลี่ยของการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมท่ีไดรับคาตอบแทนเปนปท่ี  5  และปท่ี  6  การมองเห็นประโยชน
จากคาตอบแทนอาจทําใหครูตั้งใจทํางานและพัฒนาการสอนใหดียิ่งข้ึน 
 ดานวินัยและการรักษาวินัย  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  การดําเนินการเสริมสรางและ
พัฒนาวินัย  จริยธรรมขาราชการครู  ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูมีแนวความคิดท่ีสําคัญ
คือ  1)  วินัยเปนปจจัยท่ีสรางความสําเร็จความกาวหนาใหกับบุคคล  สังคมประเทศชาติ  2)  วินัย
เปนผลที่เกิดจากภาวะความเปนผูนํา  หากผูบริหารไดแสดงพฤติกรรมหรือบทบาทของตนเอง  ในฐานะ
ผูนําอยางถูกตองเหมาะสมแลว  เช่ือวาขาราชการครูจะมีวินัยท่ีดี  ปญหาครูกระทําผิดวินัยจะลดลง  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  ผูอํานวยการสถานศึกษาไดประพฤติปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีและ
มีการสงเสริมใหความรูความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ  วินัยของทางราชการรวมทั้งสถานศึกษา
ไดกํากับดูแลขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  ไดปฏิบัติตามระเบียบวินัย  ทําใหไมมีครูกระทํา
ผิดวินัย 
 ดานการออกจากราชการ  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางสอดคลองกบัสนอง  เครือมาก  
(2539, หนา 198)  กลาววา  โรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานระดับปฏิบัติ  ซ่ึงรับนโยบายมาจาก
หนวยงานรับผิดชอบการประถมศึกษาระดับสูงข้ึนไป  ภารกิจงานบุคลากรบางอยางไดดําเนินการ
เสร็จส้ินระดับอําเภอและจังหวัดแลว  ดังนั้นงานบุคลากรในโรงเรียนประถมจึงเนนหนักภารกิจ
ดังตอไปนี้  1)  การกําหนดความตองการบุคลากร  2)  การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน  3)  การควบคุม  
กํากับ  ติดตามและนิเทศบุคลากร  4)  การพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร  5)  การประเมินการปฏบัิติ
ราชการ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  สถานศึกษามีอํานาจท่ีเกี่ยวกับการออกจากราชการตามพระราชบัญญัติ
บริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ท่ีประกาศใชเม่ือ  24  ธันวาคม  2547  
ในชวงนี้เปนระยะแรก  การดําเนินงานบุคคล 
 5.2.2  ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ซ่ึงสอดคลองกับ  ผลการวิจยัของชุมพล  เปยมศรี  (2545,  บทคัดยอ)  
ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดสํานักงานประถมศึกษา  จังหวดั
ฉะเชิงเทรา  ซ่ึงพบวาประสิทธิผลในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยรวมอยูในระดับมากซ่ึงสวนใหญจะพบวาผูบริหารมีความสามารถ
ในการแกปญหาภายในโรงเรียนมากซ่ึงจําแนกตามประสบการณในการทํางานของผูบริหาร  และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  อภิปทม  สุวรรณโชติ  (2544,  บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเร่ืองประสิทธิผล
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ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานประถมศึกษา  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  โดยรวม
อยูในระดับมาก  ซ่ึงศึกษาในหลายดานดวยกันดังนี้ดานความสมัครใจ  ความสําเร็จ  และความผสมผสาน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกนั  ท้ังนี้จากการศึกษา  ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรีโดยรวมอยูในระดบัมาก  เนื่องจากประสิทธิผลท่ีศึกษานัน้จะศึกษาใน  4  ดาน
ซ่ึงไดแก  ดานประสิทธิภาพ  ดานการปรับเปล่ียน  ดานความพึงพอใจ  และดานการพฒันาทุกดาน
อยูในระดับมากทุกขอตามลําดับ 
 ดานความพึงพอใจของครู  ในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  
ในดานนี้อยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับจรัส  โพธจันทร  (2527,  หนา  96)  กลาววาความพึงพอใจ
ในการทํางานความรูสึกทางบวกเปนกลาง  หรือทางลบ  ความรูสึกเหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน  กลาวคือ  หากความรูสึกโนมเอียงไปในทางบวกการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพสูง  
แตหากความรูสึกโนมเอียงไปในทางลบการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพต่ํา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะครูผูสอน
ในสถานศึกษาเห็นความสําคัญและคุณคาของการทํางานกับสมาชิกเพื่อนครูไดอยางมีความสุขและ

ไดรับการยอมรับนับถือในการทํางานจากเพื่อนรวมงานและผูบริหารและไดรับผลตอบแทน

จากการทํางานท่ีคุมคาจึงทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน   
 ดานการปรับเปล่ียน  ในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในดานนี้
อยูในระดับมากซึ่งสอดคลองกับเกษม  วัฒนชัย  (2546, หนา  17)  ที่กลาววา  การออกแบบและ
การปรับเปล่ียนระบบการศึกษาและระบบบริหาร  การบริหารการเปล่ียนผานของระบบเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
ในการออกแบบระบบใหมจะตองคําถึงแนวคิด  การออกแบบเพื่อสนับสนุนแนวคิด  การทดสอบกอน
จึงนํามาใช  ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีสวนใหญ
จะมีผูบริหารและคณะครูท่ีมีความรูสนใจขาวสารและวิสัยทัศนท่ีกวางไกลจึงทําใหมีการเปล่ียนแปลง

องคกรตลอดเวลา  อีกท้ังผูบริหารและครูยังมีการวิเคราะหถึงจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค  
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน  จึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนแผนงานดําเนินการตามสภาพแวดลอม
ท่ีเปล่ียนไป 
 ดานประสิทธิภาพ  ในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในดานนี้
อยูในระดับมาก  (สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)  มีแนวคิดที่สําคัญวา 
การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงนั้นมีการทดลองใชหลายวิธีการ  ทดลองในดานวิธีการสอน
การใชอุปกรณในการสอน  การระดมใชทรัพยากร  ทั้งทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี   และ
คิดหาวิธีการในการใหระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีมีบุคลากรอยางเพียงพอและบุคลากรนั้นมีความรูตรงกับความสามารถ

และความถนัด  อีกทั้งยังมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องโดยการจัดอบรมในดานตางๆ และ
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มีแนวทางรวมกันในการพัฒนาหรือเพิ่มผลผลิตของสถานศึกษาและผลิตนักเรียนออกไปใหเปนบุคลากร

ท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือบุคลากรมีประสิทธิภาพ 
 ดานการพัฒนา  ในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  ในดานนี้
อยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  ขัตติยา  พันธุทรัพยสาร  (2546,  บทคัดยอ)  
ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความตองการพัฒนาบุคลากร  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  อําเภอบอทอง  
จังหวัดชลบุรี  ผลการวิจัยพบวา  ความตองการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษา  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  โดยเรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย  คือการพัฒนาบุคลากร
โดยสงบุคลากรโดยกระบวนการการบริหาร  การพัฒนาบุคลากรโดยสงบุคลากรไปศึกษาดูงาน  
การฝกอบรม  และการพัฒนาบุคลากร ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและครูมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนา
สถานศึกษาใหมีความชัดเจน  มีการวางแผนพัฒนาและผูบริหาร  รวมถึงครูดําเนินงานตามแผนงาน
แลวจึงทําการประเมินในแผนงานหรือโครงการนั้นๆเพื่อพัฒนาใหดีข้ึนตอไป   
 5.2.3  การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารงาน
สถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีพบวามีประเด็นนาสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้
 การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จากการวิจัยพบวาการมีสวนรวมในการบริหารบุคคลสงผลตอ
การบริหารสถานศึกษาพบวาในดานวินัยและการรักษาวินัย  การวางแผนกําลังและการกําหนดตําแหนง  
สงผลตอประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของภารดี  อนันตนาวี  (2545,  บทคัดยอ)  ปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  ผลการวิจัย  
พบวา  ปจจัยคุณลักษณะผูนําของผูบริหารสงผลทางตรงตอพฤติกรรมการบริหาร  พฤติกรรมการบริหาร
สงผล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหาร  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของผูบริหารสงผลทางตรงตอพฤติกรรม 
การบริหาร  พฤติกรรมการบริหารสงผลทางตรงตอบรรยากาศของโรงเรียน  และสถานการณโรงเรียน  
มีความสัมพันธกับคุณลักษณะผูนําของผูบริหาร  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพรทิพย  สระบงกช  
(2544,  บทคัดยอ)  ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดักรมสามัญศึกษา
ในภาคตะวันออก   พบวาปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร  ปจจัยดานหลักสูตร  ปจจัยดานทรัพยากร  
ปจจัยดานอาคารสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวก  และปจจัยดานชุมชน  มีความสัมพันธกับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05  ท้ังนี้เนื่องจากการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลในปจจุบันไดเนนการพฒันา
ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง  ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล   
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ดานการบริหารงานบุคคล 
   1)  ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  สถานศึกษาควรสงเสริมใหคณะครูมีสวนรวม
ในการวางแผน  คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเหมาะสมตรงตามความถนัดและใหมีจํานวนเพียงพอตอ
ความตองการ  เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสถานศึกษาและแบงเบาภาระงานของคณะครู 
   2)  ดานการออกจากราชการ  สถานศึกษาควรสงเสริมใหคณะครูไดรวมกันประเมิน  
พิจารณาบุคลากรท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมในตําแหนงหนาท่ีของตนเองพนจากตําแหนง  
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม 
 ดานประสิทธิผลของสถานศึกษา 
   1)  ความพึงพอใจของครู  สถานศึกษาควรจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใหมี
ความเหมาะสม  รมร่ืน  และเอ้ือตอการเรียนการสอนของคณะครูเพื่อเพิ่มความพึงพอใจและทัศนคติท่ีดี
ของครูตอสภาพแวดลอม  ผูบริหารควรใหเกียรติและยกยองชมเชยคณะครูท่ีปฏิบัติหนาท่ี

อยางเต็มความสามารถ  โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมและเชิดชูคุณธรรม  ความดีงามของคณะครู
ใหสมเกียรติ 
   2)  การพัฒนา  ผูบริหารควรสงเสริมและเปดโอกาสใหคณะครูไดรวมวางแผนงาน
ในการบริหารสถานศึกษา  จัดการกํากับการติดตามประเมินผล  การปรับปรุงและพัฒนาขอบกพรอง
ของสถานศึกษา  เพื่อเปาหมายของการบริหารสถานศึกษารวมกัน 
 5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
   1)  ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
   2)  ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุของปญหาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและสถานศึกษาเอกชน 
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รายการอางอิง 
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รายการอางอิง 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก  ก  รายช่ือสถานศึกษา 
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รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
 

         รายชื่อสถานศึกษา                     ประชากร(คน)                         กลุมตัวอยาง (คน)   
   โรงเรียนอนบุาลเมืองใหมชลบุรี              37                         24 
   โรงเรียนสวนปาเขาชะอางค                     36                                               24 
   โรงเรียนทาขามพิทยาคม                                     24                                               16           
   โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ                                 64                                               42  
   โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา                                   36                                               24 
   โรงเรียนบานเขาซก (เบญจศิริราษฎรวิทยาคาร)  15                                               10  
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รายชื่อสถานศึกษารัฐบาลท่ีใชในการทดลองหาความเชื่อม่ัน 
 

1.  โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมใต จังหวดัฉะเชิงเทรา 
2.  โรงเรียนวดัสัมปทวน  จังหวดัฉะเชิงเทรา 
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ภาคผนวก  ข  การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมอื 
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การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ 
การหาความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา  โดยใหผูทรงคุณวุฒิเปนคนพิจารณาขอสอบวาขอคําถาม

แตละขอวดัไดตรงตามส่ิงท่ีตองการวัดเนื้อหา  หรือวัตถุประสงคมากนอยเพยีงได  โดยใชเกณฑการ
ประเมินดังนี ้

+1  คะแนน หมายถึง  แนใจวาขอสอบนั้นวดัวัตถุประสงค/ เนื้อหาน้ัน 
0    คะแนน หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบนั้นวัดวัตถุประสงค/ เนื้อหานั้น 
-1   คะแนน หมายถึง  แนใจวาขอสอบนั้นไมวัดวัตถุประสงค/ เนื้อหานั้น 
แลวนําขอมูลที่ไดจากการพจิารณาของผูเช่ียวชาญหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถาม

แตละขอ  กับวัตถุประสงค  หรือเนื้อหา  (IOC)  จากสูตร 
 
IOC   =      ∑ R / N 
 
IOC  หมายถึง  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะของพฤติกรรม 
R แทน   ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเช่ียวชาญ 
N จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
  คาดัชนี IOC  ท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5  คําถามนั้นเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะ

กลุมพฤติกรรมนั้น  ถาขอคําถามใดดัชนีต่ํากวา 0.5  ขอคําถามนั้นก็ถูกตดัออกไป  หรือตองนําไป
ปรับปรุงแกไขใหมใหดีข้ึน 
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คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ  
ดาน 

ขอ

คําถาม

ท่ี 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 
รวม 

 
IOC 

 
สรุป 

การวางแผน

อัตราและการ

กําหนดตําแหนง 

 
1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การสรรหาและ

บรรจุแตงต้ัง 
8 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การเสริมสราง

ประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติ

ราชการ 

 
12 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1.0 

 
ใชได 

 13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ  
ดาน 

ขอ

คําถาม

ท่ี 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 
รวม 

 
IOC 

 
สรุป 

วินัยและการ

รักษาวนิัย 
 

18 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

0 
 

+1 
 

4 
 

0.8 
 

ใชได 
 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

การออกจาก

ราชการ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 25 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
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คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ  
ดาน 

ขอ

คําถาม

ท่ี 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 
รวม 

 
IOC 

 
สรุป 

ความพึงพอใจ

ของครู 
1 +1    +1   +1    +1    +1      5     1.0  ใชได 

 2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 8 +1 +1 +1 +1 +1 4 1.0 ใชได 
การปรับเปล่ียน 9 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 10 +1 +1 +1 0 +1 4     0.8 ใชได 
 11 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
 12 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
 13 +1 +1 +1 0 +1 4 1.0 ใชได 
 14 +1 +1 +1 0 +1 4 1.0 ใชได 
ประสิทธิภาพ 15 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
 16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 17 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
 18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 22 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
 23 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
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คะแนนความเห็นของผูเช่ียวชาญ  
ดาน 

ขอ

คําถาม

ท่ี 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

 
รวม 

 
IOC 

 
สรุป 

การพัฒนา      24    +1    +1    +1      +1     +1      5     1.0 ใชได 
 25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
 27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 

 29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.0 ใชได 
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ภาคผนวก  ค  หนังสือราชการ 
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(สําเนา) 
ท่ี  ศธ  ๐๕๔๘.๑๒/ ว  ๗๓                                                             มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั 
 
เรียน   
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  เคาโครงยอวทิยานิพนธ  และเคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั  จํานวน  ๑  ชุด 
 
 ดวยนางสาวชิดชนก  รอดเงิน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เร่ือง  “การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี”  ซ่ึงขณะน้ีอยูในข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือวิจัยเพ่ือการวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย  พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณ
เปนอยางดี  จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย
ของนักศึกษาในคร้ังนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบพระคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผูชวยศาสตรจารย  ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.  ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
โทรสาร.  ๐-๓๘๕๓-๕๔ 
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(สําเนา) 
ท่ี  ศธ  ๐๕๔๘.๑๒/ ว  ๘๐                                                              มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                                                                                                        อ. เมือง  จ. ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสัมปทวน 
 
ส่ิงท่ีสงมาดวย  แบบสอบถาม  “การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผล 
                        สถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี”   
 
 ดวยนางสาวชิดชนก  รอดเงิน  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารศึกษา  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ
เรื่อง  “การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลที่สงผลตอประสิทธิผลสถานศึกษา  สังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี”  ซ่ึงขณะน้ีอยูในข้ันตอนการทดลองใชเคร่ืองมือเพ่ือเก็บขอมูลการวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ไดพิจารณาแลวเห็นวาสถานศึกษาของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา  จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการศึกษาและเก็บขอมูลเพื่อหาคุณภาพ
เคร่ืองมือวิจัยของนักศึกษาในคร้ังนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  บัณฑิตวิทยาลัย  หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทานและขอขอบพระคุณอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ผูชวยศาสตรจารย  ดร.สายฝน  เสกขุนทด) 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/ โทรสาร  ๐-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก  ง  แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

คําชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีความมุงหมายท่ีจะศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลท่ีสงผล

ตอประสิทธิผลของการบริหารงานสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวดัชลบุรี  
แบบสอบถามนี้แบงเปน  2  ตอน 
 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ ตามความคิดเห็นของครูสังกัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดชลบุรี  จํานวน  5  ดานคือ  ดานการวางแผนกําลังและการกําหนดตาํแหนง  ดาน
การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ดานวินยั
และการรักษาวินัย  และดานการออกจากราชการ แบบสอบถามเลือกตอบ  (Check  List) ลักษณะ
เปนแบบสอบถามมาตราประมาณคา  (Rating  Scales)   5  ระดับ 
 ตอนท่ี  2   เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา สังกดั
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวนและตรงกับสภาพความเปน
จริงมากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณของแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  คําตอบของทานถือวาเปนความลับ
และไมมีผลกระทบใดๆ ตอตัวทาน 
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 ตอนท่ี  1     แบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับระดับของการมสีวนรวมในการบริหารงานบุคคล 
 คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองดานขวาที่ตรงกับความคิดของทานท่ีปฏิบัติจริง 
ในสถานศึกษา  โดยชองตางๆ มีความหมายดังนี ้

     5          หมายความวา        การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมากท่ีสุด                       
      4          หมายความวา        การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับมาก                       
     3          หมายความวา        การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับปานกลาง                      
      2          หมายความวา        การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับนอย                        
      1          หมายความวา        การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลอยูในระดับนอยท่ีสุด                                 

ระดับการมีสวนรวม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
5 4 3 2 1 

 
1 

ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 
คณะครูมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจของสถานศึกษา 
ท่ีตนเองรับผิดชอบอยู 

     

2 คณะครูมีสวนรวมในการจัดทําแผนอัตรากาํลังของสถานศึกษา 
ท่ีตนเองปฏิบัติอยู 

     

3 คณะครูมีสวนรวมในการประเมินสภาพความตองการอัตรากําลัง

บุคลากรของสถานศึกษา 
     

4 คณะครูมีสวนรวมในการจัดทําภาระงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู 
     

5 คณะครูมีสวนรวมในการนําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนง      
6 คณะครูมีสวนรวมในการสงเสริมการทําวิทยฐานะเพื่อพัฒนา

ความกาวหนาของตนเอง 
     

7 คณะครูมีการพัฒนาตนเองเพื่อประเมินในการปรับปรุงกําหนด

ตําแหนง 
     

8 ดานการสรรหาและบรรจุแตงตัง้ 
คณะครูมีสวนรวมในการสรรหาบรรจุแตงตั้งรวมกับหนวยงาน 
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ระดับการมีสวนรวม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
5 4 3 2 1 

9 คณะครูรวมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาในการเสนอความตองการ

จํานวนอัตรากาํลังของโรงเรียน 

     

10 คณะครูมีสวนรวมเสนอคํารองขอยายไปยงักองการศึกษาองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

     

11 
 

 คณะครูมีสวนรวมในการเสนอขาราชการท่ีมีความเหมาะสม 
เปนผูรักษาการในตําแหนง 

     

12  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
คณะครูมีสวนรวมในการกําหนดภาระงานตามมาตรฐาน 
คุณภาพงาน  มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพ   
มีการประเมินผลงานตามเกณฑฯกอนมอบหมายหนาท่ี 
ใหปฏิบัติงาน 

     

13 คณะครูมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาให

สอดคลองกับความตองการในการพัฒนา 
     

14 
 

คณะครูมีการศึกษา  วเิคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา
ตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

     

15 คณะครูมีการติดตามผล  และประเมินผล  การพัฒนาการเรียน 
การสอนอยางตอเนื่อง 

     

16 คณะครูรวมรับการอบรมเพ่ิมความรู  เพิ่มทักษะเจตคติท่ีดี  
คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

17 คณะครูรวมกบัคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยดึ

หลักคุณธรรม  จริยธรรม  เปดเผยโปรงใส  ยึดผลการปฏิบัติงาน 
     

18 ดานวินยัและการรักษาวินัย 
ผูบริหารและคณะครูสถานศึกษาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

     

19 คณะครูมีสวนรวมในการดําเนินการสงเสริมในการฝกอบรม 
สรางขวัญและกําลังใจ  การจงูใจ ฯลฯ  ท่ีจะเสริมสรางพัฒนา 
เจตคติและความประพฤติท่ีดีงาม 
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ระดับการมีสวนรวม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
การมีสวนรวมในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

5 4 3 2 1 
20 ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการใหความรูความเขาใจใน

กฎหมาย  ระเบียบ  วนิัย  ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

     

21 คณะครูมีสวนรวมในการหม่ันตรวจสอบดูแลเอาใจใส  ปองกัน
และขจัดเหตุเพื่อมิใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทําผิดวนิัย 

     

22 ดานการออกจากราชการ 
ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูท่ีไมผาน 
การประเมิน  การทดลองปฏิบัติราชการ  ออกจากราชการ 
โดยเสนอไปยงัผูมีอํานาจ 

     

23 ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูประพฤติ 
ไมเหมาะสมออกจากราชการ  โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ 

     

24 ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหความชวยเหลือ

แกผูท่ีออกจากราชการ 
     

25 ผูบริหารและคณะครูมีสวนรวมในการพิจารณาใหผูท่ีมีมลทิน 
มัวหมองออกจากราชการ  โดยเสนอไปยังผูมีอํานาจ 
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ตอนท่ี 2      ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา  สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองดานขวาที่ตรงกับความคิดของทานท่ีปฏิบัติจริง 
ในสถานศึกษา  โดยชองตางๆ มีความหมายดังนี ้
 5  หมายความวา             ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 
 4  หมายความวา             ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก 
 3             หมายความวา             ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
 2  หมายความวา             ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย 
 1  หมายความวา             ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 
 

ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 
5 4 3 2 1 

 
1 

ดานความพึงพอใจของครู 
ครูมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

     

2 ครูมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน      
3 ครูมีความพึงพอใจในความมั่นคงของอาชีพที่ปฏิบัติ      
4 ครูมีความพึงพอใจในสวัสดิการและประโยชนท่ีไดรับตามความเหมาะสม      
5 ครูมีความพึงพอใจในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน      
6 ครูมีความพึงพอใจในงานท่ีอยูงานมีคุณคาและมีความสําคัญ       
7 ครูสามารถทํางานรวมกับเพือ่นรวมงานไดอยางราบร่ืนและมีความสุข      
8 ครูไดรับการยกยองและนับถือในการทํางาน      
 
9 

ดานการปรับเปล่ียน 
ผูบริหารและครูรอบรูและทันเหตุการณยุคปจจุบัน 

     

10 ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนสถานศึกษาใหสอดคลองกับสถานการณ 
ท่ีเปล่ียนไป 

     

11 ผูบริหารและครูมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล      
12 ผูบริหารและครูมีขอมูลเกี่ยวกับ  จุดแข็ง  จดุออนของสถานศึกษาชัดเจน      
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ระดับความคดิเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

 
ขอ 

 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา 

 
5 4 3 2 1 

13 ผูบริหารและครูมีทิศทางการดําเนินงาน  สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง 
ของสภาพแวดลอม 

     

14 ผูบริหารและครูมีการปรับเปล่ียนแผนการดําเนินงานเม่ือสภาพแวดลอม

เปล่ียนไป 
     

 
15 

ดานประสิทธิภาพ 
ผูบริหารและคณะครูรวมกันใหการศกึษา  อบรมแดนักเรียนใหเปนบุคคล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

     

16 สถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอ      
17 ผูบริหารและครูสงเสริมใหบุคลากรสอนตรงกับความรูความสามารถและ

ความถนัด 
     

18 สถานศึกษามีงบประมาณพอเพียงในการจดัการเรียนการสอน      
19 การกําหนดบทบาทหนาท่ีบุคลากรอยางเหมาะสมกับความรูความสามารถ      
20 การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง      
21 การจัดหาวัสดอุุปกรณ  ครุภณัฑอยางเพียงพอ      
22 ผูบริหารและครูรวมกันดําเนนิงานในสถานศึกษาเปนไปในลักษณะ 

มีประโยชนอยางสูงสุด 
     

23 ผูบริหารและบุคลากรมีจุดเนนรวมกันในการเพ่ิมผลผลิตของสถานศึกษา      
 

24 
ดานการพฒันา 
การเปดโอกาสใหผูเกีย่วของเขามามีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา 
สถานศึกษา 

     

25 แผนพัฒนาสถานศึกษามีความเปนไปไดในการปฏิบัติ      
26 ผูบริหารและครู เขาใจตรงกนัเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา      
27 ผูบริหารและครูในสถานศึกษามีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาโรงเรียน      
28 ผูบริหารและครูในสถานศึกษาดําเนนิงานตามแผนท่ีกําหนดไว      
29 ครูมีสวนรวมในการติดตาม  และประเมินผล  การดําเนินงาน   

ไปใชปรับปรุงการดําเนนิงานคร้ังตอไป 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   นางสาวชิดชนก  รอดเงิน 
วัน เดือน ปเกดิ   19  กันยายน  2516 
สถานท่ีเกิด   อําเภอพนัสนคิม  จังหวดัชลบุรี 
ท่ีอยู    4/1 หมู 3 ตําบลหัวถนน  อําเภอพนัสนิคม 
     จังหวดัชลบุรี 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน  ครู คศ.1 
สถานท่ีทํางาน   โรงเรียนทาขามพิทยาคม  อําเภอพนัสนิคม 
     จังหวดัชลบุรี 
ประวัติการศึกษา   ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เอกศิลปศึกษา 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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