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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจดัปัจจยัสนับสนุนการปฏิบติังานและ
ศึกษาความตอ้งการการจดัปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์อ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ขา้ราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวของโรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 
110 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ แบ่งออกเป็น             
3 ตอน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยวธีิการหาความถ่ีและร้อยละ 
 ผลการศึกษาพบว่า สภาพการจัดปัจจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียน
ฝางชนูปถัมภ์ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่มีการปฏิบติัในโรงเรียน        
โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการติดต่อส่ือสาร                    
ดา้นเงินเดือนและความมัน่คง  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการยอมรับ
นบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  ดา้นการมีส่วนร่วมในการท างาน  ดา้นนโยบายและการบริหารงาน 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงานท่ีปฏิบติั และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน  
 ส่วนความตอ้งการการจดัปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานของบุคลากรโรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยภาพรวมพบวา่ส่วนใหญ่มีความตอ้งการระดบัมาก และเม่ือวิเคราะห์
เป็นรายองคป์ระกอบพบวา่ ความตอ้งการการจดัปัจจยัสนบัสนุนการปฏิบติังานโดยเรียงล าดบัจากมาก
ไปหาน้อยคือ ดา้นเงินเดือนและความมัน่คง  ดา้นการยอมรับนับถือ  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน                         
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน  และ                  
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ส่วนท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติัตามล าดบั 



 

จ 
 

Independent Study Title Arrangement  of Supporting Factors for Personnel Work Performance  
at Fangchanupathum School, Chiang Mai Province 
 

Author  Miss Naraporn  Takamsang  

 

Degree Master of  Education  (Educational Administration) 
 

Advisory Committee Assoc. Prof. Dr. Choocheep   Puthaprasert Advisor 
 Lect.  Dr.  Suwan  Muentabutara Co-advisor 

 
ABSTRACT  

 
 This study aims to study situations and investigating needs in the arrangement of 
supporting factors for personnel work performance at Fangchanupathum School, Fang District, 
Chiang Mai province. The study group of people was 110 teacher and employees of  
Fangchanupathum School, Fang District, Chiang Mai province. The instruments used in collecting 
data was questionnaire which divided into three parts. The data analysis was done by finding out the 
frequency and percentage. 
 From the study, it was found out that in the overall picture the arrangement of supporting 
factors for personnel work performance at Fangchanupathum School, Fang District, Chiang Mai 
province was do it in school. Then, according to analyze data by considering the sub-factors, they 
were found out that from the high to low  on arrangement of supporting factors were paid to the 
following terms: the personal relations, communication, the compensation and stability, 
responsibility, success, acceptance, job characteristic, working cooperation, policy and administration, 
ruling term, advance in duty, and  working environment in orderly. 
 The investigating needs in the arrangement of supporting factors for personnel work 
performance at Fangchanupathum School, Fang District, Chiang Mai province was need in the 
school. Then, according to analyze data by considering the sub-factors, they were found out that 
from the high to low on arrangement of supporting factors were paid to the following terms: the 
compensation and stability, acceptance, ruling term, communication, working environment, policy 
and administration, the personal relations, acceptance, working cooperation, and success in orderly. 
For the moderate marks, the following terms were mentioned : responsibility, and job characteristic 
in orderly. 


