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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จังหวดัชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล  จํานวน  7  ดาน  ดังนี้  ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการ
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ดานการบรรจุแตงตั้ง  ดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน
ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ   ดานการรกัษาวนิัย   ดานการใหพนจากตําแหนง 

 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคดังนี ้
               1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการ
บริหารงานบุคคล จํานวน 7  ดาน  
               2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จังหวดัชลบุรี จําแนกตาม  เพศ  ตําแหนงหนาทีแ่ละประสบการณการทาํงาน 
                   การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถามไปสอบถามผูบริหารสถานศึกษา 
และครูเทศบาลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี ในปการศกึษา 2548  จํานวน 236  คน 
           เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคนควาเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จํานวน 7 ดาน แบงเปน 3  
ตอน  ดังนี้   
                ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
นอย  และนอยที่สุด จํานวน 45  ขอ  ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจังหวดัชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล   ตามขอบขายการบริหารงาน  7  ดาน  คือ  ดานการ
วางแผนอัตรากําลังคน  7  ขอ  ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  จาํนวน  7  ขอ  ดานการบรรจุแตงตั้ง  
จํานวน  5  ขอ  ดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน  จํานวน 7  ขอ  ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ 
จํานวน  7  ขอ  ดานการรักษาวินยั  จํานวน  6  ขอ  ดานการใหพนจากตําแหนง  จาํนวน  6  ขอ  
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 ตอนที่ 3  เปนคําถามปลายเปดที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
          การเกบ็รวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัครัง้นี้  ผูวจิยัดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล
ตามวิธีการและขั้นตอน  ดังตอไปนี ้    
        1)  ขอหนังสือรับรองจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร  ถึง  ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดชลบรีุ  เพื่อขอความอนุเคราะหใน
การเกบ็รวบรวมขอมูลจากโรงเรยีนสังกัดเทศบาลจงัหวดัชลบุรี  
        2)  จัดสงแบบสอบถาม  จํานวน  236  ฉบับไปยังผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวดัชลบุรีดวยตนเอง  โดยขอความอนุเคราะหใหตอบแบบสอบถามสงกลับตนสังกดั  
ภายในเวลาที่กําหนด 
        3)  ผูวิจัยไดแบบสอบถามคืน  จํานวน  236  ฉบับ   คิดเปนรอยละ 100  ผูวิจัย
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม  ปรากฏวาสมบูรณทุกฉบับ 
        4)  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามน้ําหนักคะแนนแตละขอ  
และบันทึกขอมูลลงในคอมพิวเตอร  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
              จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล ปรากฏผลดังนี ้
   5.1.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  ตําแหนง
หนาที่และประสบการณ 
     ผลการศึกษาจากผูตอบแบบสอบถาม   สวนใหญเปนเพศหญิง  รอยละ 80.08  และ
เปนเพศชาย  รอยละ 19.92  สวนใหญมีตําแหนงเปนพนักงานครู รอยละ 94.50  และเปนผูบริหาร  รอยละ 
5.50  ดานประสบการณการทํางาน พบวาครึ่งหนึ่ง  มีประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 10 ป รอยละ 
50.42   และมปีระสบการณในการทํางาน  ตั้งแต 10 ป ขึ้นไป รอยละ 49.58  
   5.1.2  ผลการวิเคราะหความพงึพอใจของพนกังานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบรีุตอ
การบริหารงานบุคคลความพึงพอใจของผูบริหารและครูที่มีตอการบริหารงานบุคคล   ในภาพรวมทุกดาน
อยูในระดับมาก โดยเรยีงจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานการบรรจแุตงตั้ง  ดานการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร  ดานวินัยและการรักษาวินัย  ดานวางแผนอัตรากําลังคน   ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ดานการใหพนจากตําแหนง  และดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน ตามลําดบั   และเมื่อแยก
พิจารณารายดานทั้ง 7 ดานพบวา 
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     1)  ดานการวางแผนอัตรากําลัง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดย
เรียงแตละรายการจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ผูบริหารมีการประชุมชี้แจงใหครูรับรูถึง
บทบาทหนาที่ของครู  รองลงมาผูบริหารมีการชี้แจงภารกิจหนาที่ที่บุคลากรมีความรับผิดชอบใน
แตละงาน  และผูบริหารจัดทาํแผนผังโครงสรางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนปรากฏชัดเจน  

     2)  ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูระดับมาก 
โดยเรียงแตละรายการจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมใชความคิดริเร่ิมในการปฏิบัติงานอยางสรางสรรค  รองลงมาผูบริหารมีระบบการคัดเลือก
บุคลากรตามวุฒกิารศึกษา  และงานที่ปฏิบัติอยูในขณะนี้มีความกาวหนาในอาชีพ  

     3)  ดานการบรรจุแตงตั้ง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูระดับมาก โดยเรียงแตละ
รายการจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ผูบริหารไดบรรจุทานเขาสูตําแหนงตามหลักเกณฑของ
พนักงานครู ทานไดรับการบรรจุเขาทํางานตรงตามวุฒิการศึกษา และผูบริหารไดมีการมอบหมายงาน
ตรงตามวุฒกิารศึกษาและประสบการณ   

      4)  ดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู
ระดับมาก โดยเรียงแตละรายการจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ทานไดรับเงินเดือนเทาเทียม
กับบุคลากรอื่นที่มีระดับการศึกษาเทากัน เงินเดือนที่ไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถ และ 
ผูบริหารไดชี้แจงใหรูถึงหลักเกณฑการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  

      5)  ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูระดับมาก โดย
เรียงแตละรายการจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ทานไดรับการสนับสนุนใหเขารวมกิจกรรม
ของเทศบาลและหนวยงานอื่น ทานไดรับการสนับสนุนใหมีโอกาสไดเขารับการอบรม ประชุม 
สัมมนา และทานไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารใหปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ  

      6)  ดานวินัยและการรักษาวินัย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยเรียง
แตละรายการจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ทานมีวิธีการควบคุมตนเองไมใหทําผิดวินัย  
ผูบริหารใหความเปนธรรมในเรื่องวินัยของพนักงานครู และผูบริหารไดแนะนําใหทานทราบถึงขอ
หามของการปฏิบัติหนาที่  

     7)  ดานการใหพนจากตําแหนง ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดย
เรียงแตละรายการจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก คือ ผูบริหารใหโอกาสในการยายสถานที่ทํางาน
ตามเงื่อนไขการรองขอ ผูบริหารใหโอกาสในการโอนไปทํางานในภูมิลําเนาตามระเบียบ ก.ท.จ.
ตามความเหมาะสม และผูบริหารอนุญาตใหโอนไปปฏิบัติหนาที่ในเทศบาลเดียวกันตามระเบียบ 
ก.ท.จ ตามความเหมาะสม 
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 5.1.3  ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
                       เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคลในปจจัยดานตางๆ ทั้ง 7  ดาน โดยจําแนกตาม เพศ, 
ตําแหนงงาน  และประสบการณในการทํางาน 

     1)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามเพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณารายขอพบวา ทุกขอแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
     2)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามตําแหนงงาน ในภาพรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขอแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ยกเวนดานการใหพนจากตําแหนงแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

    3)  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามประสบการณการทํางาน ในภาพรวม แตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขอไม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ยกเวนดานการบรรจุแตงตั้ง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ .05 
 5.1.4  ขอเสนอแนะในการบริหารบุคคล  สําหรับผูบริหารสถานศึกษา  
    1)  ดานวางแผนอัตรากําลังผูตอบแบบสอบถามสวนมากวามีการวางแผนเปน
ขั้นตอนโดยมีการสํารวจความตองการอัตรากําลังที่ขาดจริงและจัดตามความเหมาะสม เปนไปตาม
ระเบียบ สวนพนักงานครูตองการใหคณะครูมีสวนรวมในการวางแผนดวย 
     2)  ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาผูบริหารทํา
ตามขั้นตอนอยางมีระบบทําใหไดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดครูเขาทํางานตรงตาม
ความรูความสามารถ การสรรหาเปนไปอยางบริสุทธิยุติธรรม มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน มีการ
สรรหาตามคุณสมบัติที่กําหนดดวยวิธีที่หลากหลาย 
      3)  ดานการบรรจุแตงตั้ง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาการบรรจุแตงตั้งเปนไปตาม
เปาหมายในการขาดแคลนครูในแตละวิชา  และมีความพึงพอใจในการบรรจุแตงตั้งตาม
ความสามารถและตามลําดับ แตการปรับตําแหนงตองรอนาน 
     4)  ดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน ผูตอบสวนใหญใหความคิดเห็นวา
ควรมีโบนัสใหกับพนักงานครูเพื่อเปนขวัญและกําลังใจ คาตอบแทนคอนขางนอยไมเพียงพอตอ
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คาใชจายในปจจุบัน และการไดรับสิทธิประโยชนเทาเทียมกับหนวยงานอื่นแตชาควรไดเร็วกลานี้ 
ควรใหสิทธิในการเบิกคาเชาบานหรือมีบานพักใหกับผูที่ไดรับการบรรจุที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด 
      5)  ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาผูบริหาร
สงเสริมและสนับสนุนใหเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามหนาที่ความสามารถ มีการพัฒนา
การศึกษาอยางตอเนื่อง และควรแจงขาวสารที่เปนปจจุบันและรวดเร็ว 
     6)  ดานวินัยและการรักษาวินัย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบวามีการปฏิบัติ
ตามระเบียบและรักษาวินัยอยางเครงครัด มีการวางระเบียบ กฎเกณฑ ไดอยางเปนระบบ เรียบรอย
และบุคลากรเต็มใจพรอมที่จะปฏิบัติตาม แตควรมีคณะกรรมการตรวจสอบวินัยที่โรงเรียน ซ่ึง
ไดรับการชี้แนะ ตักเตือนจากผูบริหารอยูเสมอ 
     7)  ดานการใหพนจากตําแหนง ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา ผูบริหารควรใหโอกาสใน
การยายสถานที่ทํางานตามเงื่อนไขในการรองขอ และเปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม 
 

5.2  การอภปิรายผล 
 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของพนักงานครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบรีุ มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี ้
 5.2.1. ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล
จังหวัดชลบุรีตอการบริหารงานบุคคลในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ดานการบรรจุแตงตั้ง ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ดานวินัยและการรักษาวินัย  ดาน
วางแผนอัตรากําลัง ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ ดานการใหพนจากตําแหนง และดานที่นอยสุด
ไดแกดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน  เนื่องจาก การบริหารบุคคลทุกแหงของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี จะดําเนินงานภายใตระเบียบปฏิบัติราชการในแตละดานทั้ง 7 ดาน     
อยางครอบคลุมทุกดาน  จึงทําใหผูบริหารและพนักงานครูมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน  
แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษานี้  ก็สอดคลองกับผลการศึกษาของ  สเตาส และเซลลเลส (Strauss & 
Sayles, 1960,  p. 119-121)  ที่อธิบายไววา  ความรูสึกพอใจในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานนั้นให
ผลประโยชนตอบแทนที่ผูปฏิบัติงานควรจะไดรับ เชน คาจาง เงินเดือน ส่ิงเกื้อกูลตางๆ  เปนงานที่
สงเสริมใหเกิดความกาวหนา เกิดความมั่นคง ปลอดภัย  ไดรับความพึงพอใจสูงสุดทั้งในดานวัตถุ
และจิตใจ ทําใหบุคคลเต็มใจปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมายไดอยางดีที่สุด  และอาจเปนเพราะผล
ของการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคลก็เปนได  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ภิญโญ   สาธร  (2519,  หนา  157) ที่อธิบายวา  การบริหารงาน
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บุคคลนั้นเปนหัวใจของการบริหาร เพราะความสําเร็จของงานนี้อยูกับคน บรรดาสิ่งกอสราง อาคาร
สถานที่ วัสดุครุภัณฑและเงิน  แมจะมีเพียงพอและสมบูรณเพียงใดจะไมมีความหมายเลย  ถาคนที่
ใชส่ิงเหลานี้ไมมีความรู ความสามารถเพียงพอ หรือขาดขวัญกําลังใจที่จะปฏิบัติงาน  ผูบริหารที่ดี
คือ ผูที่มีความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคล  สามารถทําใหคนรวมกันปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
 5.2.2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามเพศ พบวา แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตซ่ึิงไม
สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว อาจเปนไปไดวาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี มีความยุติธรรมและเที่ยงตรงในการดําเนินงานแตละดาน ทํา
ใหพนักงานครูทั้งชายและหญิง ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชามีความคิดเห็นดานความพึงพอใจตอการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดชลบุรี ไมแตกตางกัน ซ่ึง
สอดคลองกับ วัฒนพล สิทธิโชคสกุล  (2545, บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองชลบุรี” ผลการศึกษาพบวาเมื่อ
ศึกษาตามลักษณะของประชากรที่ทําการศึกษาพบวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจ
ปจจัยจูงใจใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดแกความพึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงาน 
ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และการไดรับความยุติธรรมใน
หนวยงาน สวนดานความเพียงพอของรายไดจากการปฏิบัติงาน ดานโอกาสกาวหนา และดานความ
พึงพอใจในสวัสดิการของหนวยงานไมมีความสัมพันธกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และ
การบริหารงานของผูบริหารงานดานบุคลากรในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สอดคลองกับมีณา ทองปาน 
(2545,  บทคัดยอ) ไดศึกษาคนควาเรื่อง  “ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลเมืองแสนสุข” ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในดาน
คุณภาพการใหบริการ ดานสอบถามประชาสัมพันธ ดานเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ดานสถานที่ และ
ภาพรวมของความพึงพอใจ ไมมีความแตกตาง 
 5.2.3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามตําแหนง ในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยผูบริหารมีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคลของตนเองในระดับมาก สวนพนักงาน
ครูหรือผูใตบังคับบัญชา มีความพึงพอใจตอการบริหารงานบุคคล ของผูบริหารสถานศึกษา  ใน
ระดับปานกลาง  เทานั้น  ซ่ึงสาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเพราะวา ผูบริหารไดปฏิบัติงานอยางเต็มที่ตาม
ความรูความสามารถของตนเองแลว  จึงมีความคิดเห็นและความพึงพอใจในระดับมาก  สวน
พนักงานครูแตละคนผูไดรับผลจากการบริหารงานบุคคลโดยตรงอาจมีความรูสึกนึกคิดตอผลงาน
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การบริหารแตละดานแตกตางกัน อาจจะเขาใจมูลเหตุจูงใจหรือความจําเปนหรือขอจํากัดในแตละ
ดานไมเหมือนกัน  และอาจเปนไปไดวา ทั้งผูบริหารและพนักงานครูตางก็เปนปุถุชนหรือ มนุษยที่
มีพฤติกรรมตามทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของ มาสโลว  (Maslow, 1970,  p. 69)  ที่ไดตั้งทฤษฎี
เกี่ยวกับการจูงใจ  (Maslow’s  General  Theory  of  Human  Motivation)  ไววา คนทุกคนมีความ
ตองการ  และความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีส้ินสุด   เมื่อความตองการที่ไดรับการ
ตอบสนองแลวจะไมเปนที่จูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป  ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนอง
เทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม  ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง
ตามลําดับความสําคัญ กลาวคือ  เมื่อความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความ
ตองการระดับสูงก็จะเรียกรองใหตอบสนอง   จึงทําใหทั้งผูบริหารและพนักงานครูแตละคนก็จะมี
ความตองการตอบสนองในแตละระดับแตกตางกันไป  ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของทั้งสองกลุม
นี้จึงแตกตางกันดังกลาวแลว 

 5.2.4.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ชลบุรีตอการบริหารงานบุคคล จําแนกตามประสบการณ ในภาพรวม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณารายขอพบวาทุกขอไมแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว ยกเวนดานการบรรจุแตงตั้งแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้อาจเปนเพราะผูบริหารและ
พนักงานครูที่มีประสบการณในการสอนระยะเวลา  1- 10 ป  และ 10 ปขึ้นไป   ไดรับความพึงพอใจ
จากการบริหารบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาอยางตรงไปตรงมาตามระเบียบปฏิบัติราชการอยาง
เสมอกัน  โดยผูบริหารไมคํานึงถึงประสบการณของพนักงานครูในการดําเนินการแตละดานไมวา
จะเปนดานการบรรจุแตงตั้ง  ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  ดานวินัยและการรักษาวินัย   
ดานวางแผนอัตรากําลัง ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ ดานการใหพนจากตําแหนง และดานสิทธิ
ประโยชนและประโยชนตอบแทน แตผูบริหารพยายามบริหารใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานเปนสําคัญ 
โดยใชกลยุทธตางๆ  สอดคลองกับทฤษฎีความคาดหวัง ของ ปอรเตอร และ ลอรเลอร (Porter & 
Lawler, 1968,  p. 165) ที่สรุปไดวา  การปฏิบัติงานยอม  กอใหเกิดผลตอบแทนหรือรางวัล  ใน
ขณะเดียวกัน  ผลตอบแทนหรือรางวัลที่มีความรูสึกวาเปนธรรม  กอใหเกิดความพึงพอใจดวย  หาก
รางวัลที่ไมมีคุณคาพอใจในสายตาของคนงานกับโอกาสที่จะไดรับรางวัลมีนอย  ความพยายามใน
การทํางานจะไมเกิดขึ้น  หากคนงานไมรูชัดในบทบาทหนาที่ของตน  อีกทั้งยังขาดความสามารถ
เพียงความพยายามประการเดียวจะไมทําใหงานสัมฤทธิผลได 
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 

  5.3.1  ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 
     ผลการศึกษาจะทําใหผูบริหารทราบขอบกพรองหรือการดําเนินงานบรหิารงานบุคคล
ที่ประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายบางสวน   ทําใหผูบริหารควรตองตระหนักถึงการดําเนินงาน
ในแตละดานใหมีความเทีย่งธรรมและบริสุทธ์ิยุติธรรมเพือ่เปนการสรางความพึงพอใจใหแกพนกังาน
ครูหรือผูใตบังคับบัญชาใหมากที่สุดซ่ึงจะทาํใหสามารถสรางผลสัมฤทธิ์ของการบริหารงานไดดยีิ่งขึ้น
โดยคํานึงถึงงานทั้ง 7 ดาน 
             1)  ดานการวางแผนและกําหนดตําแหนง  ผูบริหารควรเสนอขอกําหนดตําแหนง
มาตรฐานตําแหนง   คดัเลือก   เสนอแตงตั้งรองผูอํานวยการสถานศึกษาและสามารถเลือ่นขัน้เงนิเดือน
ครู และบุคลากรทางการศกึษาในสถานศึกษาทกุระดบั   
      2)  ดานการสรรหาและคดัเลอืกบุคลากร   ผูบริหารควรเสนอขอตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนง โดยทางผูบริหารกําหนดบุคคลตามวิชาเอกที่โรงเรยีนขาดแคลน 
         3)  ดานการบรรจุและการแตงตั้ง  ผูบริหารควรจะหาแนวทางการดาํเนินการบรรจ ุและ
การแตงตั้งพนักงานครู  ซ่ึงลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารงตําแหนงทางการเมืองกลับเขารับ
ราชการในสายงานเดิมไดผูบริหารคัดเลือกบุคคลที่เชี่ยวชาญ  หรือชํานาญการเขารับราชการกรณี
ความจําเปนหรือเหตุพิเศษกรณีเหตุความจาํเปนอยางยิ่งได 
                       4)  ดานสิทธิประโยชนและประโยชนตอบแทน  ผูบริหารควรจะหาแนวทางดําเนนิการ
พิจารณาสั่งเล่ือนหรือแตงตัง้พนักงานครสูายงานการสอนใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น หรือ รับเงินเดอืน
ระดับสูงขึ้น เนื่องจากการทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการภายในสถานศึกษา 
พรอมทั้งจัดหาที่พักใหกับพนักงานครูที่มาบรรจุใหมที่มาจากตางจังหวดั  เพื่อชวยเหลือพนักงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
                 5)  ดานพัฒนาประสิทธิภาพ โรงเรียนหรือหนวยงานควรมีกองทุนในการพัฒนา
พนักงานครู ผูบริหารอนุญาตใหครูลาศึกษาตอในสาขาที่เปนประโยชนตอหนวยงาน มีฐานขอมูล  
และพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงทุกระดบั 
      6)  ดานการรักษาวินยั  ผูบริหารควรจะมีการกําหนดแนวทางใหผูถูกเพกิถอนใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีแตงตั้งเปนขาราชการอืน่ในและตางหนวยงานรวมถึงใหพนกังานครูลาออกดวยความ
สมัครใจไปปฏิบตัิงานใดๆ  ตามความประสงคของทางราชการได  
      7)  ดานการใหพนจากตําแหนง  ผูบริหารควรจะหาวิธีการยับยัง้การลาออกจากราชการ
ของขาราชการครูสายงานการสอนที่มีความรูความสามารถทุกระดับ  และผูบริหารควรเปนผูพิจารณา
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อนุญาตใหพนกังานครูและบคุลากรทางการศึกษาลาออกไปดํารงตําแหนงทางการเมืองมีผลตั้งแต
วันที่ขอลาออก 

 5.3.2  ขอเสนอแนะในการวจิัยคร้ังตอไป 
       1)  ควรมีการศึกษาใหครอบคลุมสถานศึกษาในระดับภาค เขต โดยการศึกษาในกลุม
ประชากรขนาดใหญขึ้น    เพื่อที่จะไดนําความรูไปใชในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลไดอยาง
นาเชื่อถือยิ่งขึน้ 
      2)  ควรมีการศึกษาปจจัยทั้ง  4  ดาน ที่มีผลตอความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  คือ  ดานเงิน  ดานบุคคลากร  ดานวัสดุครุภณัฑ  และดานวิธีการบรหิารจัดการของครู
และนักเรียน  จึงจะทําใหทราบลักษณะการบริหารงานในทุกมิติ ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารดานตางๆ ของผูบริหาร  
     3)  ควรมกีารศกึษารูปแบบการบริหารงานบคุคลเปรยีบเทยีบระหวางสถานศึกษาของ
เทศบาลกับสถานศึกษานอกสังกัดเทศบาล เพื่อนํามาพิจารณาเปรียบเทยีบคุณภาพของการบริหาร
บุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


