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Abstract

  The purposes of this research were 1) to study personnel management. 2) to investigate job satisfaction 

of teachers. 3) to study the relationship between personnel management and affecting teachers’ job satisfaction. 

and 4) to study the personnel management affecting teachers’ job satisfaction in Chachoengsao Primary Education 

Service, Area 2. The samples consisted of 330 teachers. The instrument for collecting data was a questionnaire.  

The data were statistically analyzed by using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment  

Correlation Coefficient, and Regression Multiple Analysis.

 The research results were as follows:

 1. Personnel management of the school administrators under 

Chachoengsao Primary Education Service, Area 2, as a whole, was at a high level, ranking by mean scores from high 

to low; personnel maintemance, personnel recruitment, personnel development, and the personnel termination of 

employment.

 2. Job satisfaction of teachers in the schools under Chachoengsao Primary Education Service, Area 2, as a 

whole, was at a high level, ranking by the mean scores from high low; personnel advancement, responsibility,  

administration, and work achievement.

 3. Personnel management relationship and affecting teachers’ job satisfaction in Chachoengsao Primary  

Education Service, Area 2 as a whole, was at a high positive.

 4. Personnel management attributes affecting job satisfaction of teachers in the schools under Chachoengsao 

Primary Education Service, area 2 which had prediction power were: personnel maintenance, personnel development, 

and the termination of employment. The standard equation was as follows: Z´y = .339X
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วารสารราชนครินทร์ กรกฎาคม-ธันวาคม 2558104

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 การศึกษาเป ็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการส�าคัญใน 

การพัฒนาความรู้ ความคิดและความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม 

เจตคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล คุณสมบัติของบุคคล 

ดงักล่าวเป็นปัจจยัส�าคญั ในการพัฒนาประเทศทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงต้องวางรากฐานความรู้ 

ความสามารถทีเ่หมาะสมให้สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 

เพือ่ให้เกดิขึน้ในตวัของผูเ้รยีน ดงัเจตนารมณ์ของปรัชญาการพฒันา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 

(2555 – 2559) ที่ก�าหนดปรัชญาการพัฒนาประเทศว่า “คนเป็น

ศูนย์กลางของการพัฒนา” 

 ครู ถือว่าเป็นบุคคลท่ีส�าคัญท่ีจะท�าให้การจัดการศึกษาไป 

สูเ่ป้าหมายตามแผนพฒันาการศกึษาได้ เพราะครเูป็นผู้วางรากฐาน

การศึกษาให้แก่เยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมีความรู้ สามารถด�ารง

ชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ครูจะมีความรู้ความสามารถ มีความขยันหมั่น

เพียรเพียงใด แต่หากผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้มีความเอาใจใส่ดูแลครู

เหล่านั้นให้เกิดความพึงพอใจในการท�างานแล้ว งานที่ท�าก็ไม่

สามารถส�าเรจ็ตามทีผู่บ้รหิารมุง่หวงัไว้ได้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนควรเหน็

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูในสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษา และ  

4) การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู จ�านวน 330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่า

 1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ย

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร ด้านการได้มาซึ่งบุคลากร ด้านการพัฒนา

บุคลากร และด้านการพ้นจากงานของบุคลากร 

 2. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ ด้าน 

ความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความส�าเร็จของงาน 

 3. การบรหิารงานบคุคลมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของครใูนสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ในทางบวกระดับค่อนข้างสูง 

 4. การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เรียงล�าดับด้านที่มีอ�านาจพยากรณ์จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร ด้านการพัฒนา

บุคลากร และด้านการพ้นจากงานของบุคลากร เขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z’y = .339X
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ค�าส�าคัญ : การบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ความส�าคัญของการสร ้างแรงจูงใจให ้ครูเกิดความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน เพราะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น 

ความรู้สึกและเจตคติที่ดีของบุคคลที่มีต่อการปฏิบัติงานท่ีท�าอยู่ 

(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2545, หน้า 143) ความพึงพอใจในงาน

มคีวามส�าคญัต่อองค์กร เพราะการทีบ่คุคลท�างานด้วยความพงึพอใจ  

ย่อมน�าผลมาสู ่การท�างานที่มีประสิทธิภาพ ผู ้บริหารควรให้ 

ความส�าคญักบัการสร้างความพอใจในงาน เพราะการส�ารวจความพอใจ 

ในงาน นอกจากจะช่วยให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 

ความพอใจในงานแล้ว ยงัช่วยค้นหาปัญหาขององค์กร เพือ่น�าไปเป็น 

แนวทางในการลดการขาดงาน ลางาน และทีส่�าคญัยงัเป็นการกระตุน้

การสื่อสารที่ดีระหว่างผู ้บริหาร และผู ้ใต ้บังคับบัญชาอีกด้วย  

(นฤนเนตร์ เมฆขจร, 2547, หน้า 6) นอกจากน้ีความส�าคัญของ 

ความพึงพอใจยังเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการท�างานอย่างมี 

ประสิทธภิาพ เพราะการทีบ่คุคลใดจะปฏิบตังิานอย่างเตม็ศกัยภาพ

ได้น้ัน บคุคลนัน้จะต้องมคีวามรู้สกึทีด่ต่ีองาน ถงึแม้ว่าหน่วยงานจะ

มวีสัดอุปุกรณ์อย่างเพยีงพอ มบีคุลากรทีม่คีวามรู้ความสามารถเป็น

อย่างดี แต่ถ้าหากบุคลากรขาดความรู ้สึกที่ดี ขาดความตั้งใจ  

ขาดความกระตอืรอืร้นในงานแล้ว องค์กรหรอืหน่วยงานกจ็ะประสบ

ปัญหา หรือไม ่ประสบผลส�าเร็จในการบริหารงานอย ่างมี
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ประสทิธิภาพ ด้วยเหตนุีก้ารปฏบิตังิานทีเ่กิดจากความพงึพอใจจงึมี

ความส�าคัญมาก ในการปฏิบัติงาน (อดิศร แดงเรือน, 2547,  

หน้า 7-8) และการท�างานใดก็ตาม ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ

จะมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะท�าให้งานนัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วยด ีท�าให้

งานมีประสิทธิภาพสูง แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติงานเกิด

ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วก็จะแสดงออกมาในรูปของ

การขาดงานเป็นประจ�า การโยกย้ายสับเปล่ียน การออกจากงาน  

(ชนดิา ยอดด,ี 2543, หน้า 98) นอกจากนี ้พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส�าคัญกับครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพื่อให้เกิดขวัญก�าลังใจและมีความพึงพอใจต่อการ

ปฏิบัติงาน โดยระบุไว้ในหมวดที่ 7 มาตรา 52 ถึงความส�าคัญของ

ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาว่า “ให้กระทรวง

ศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู

คณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา ให้มคีณุภาพและมาตรฐานที่

เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการก�ากับและประสานให้

สถาบันท่ีท�าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียม

บุคลากรใหม่ และพัฒนาบุคลากรประจ�าการอย่างต่อเน่ือง รัฐพึง

จัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ และมาตรา 55 ให้มีกฎหมาย

ว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์เกื้อกูล

อื่น ส�าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีรายได ้

ที่ เพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพให้ม ี

กองทุนส่งเสรมิคร ูคณาจารย์และบคุลากรทางการศกึษา เพือ่จัดสรร

เป็นเงนิอดุหนนุงานรเิริม่สร้างสรรค์ ผลงานดเีด่น ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง” (ส�านักงานการปฏิรูปการศึกษา, 2543, 

หน้า 55 – 59)

 ในการปฏบิัตงิานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรนั้น ต้อง

อาศยัความพงึพอใจของบคุลากร ในการปฏบิตังิาน ซึง่ความพงึพอใจ

นั้นแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจ ประกอบไปด้วย  

ความส�าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน และปัจจัยค�้าจุน ซึ่งประกอบด้วย 

นโยบายและการบรหิาร การปกครองบงัคบับญัชา ความสมัพนัธ์กับ

เพือ่นร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการท�างาน เงนิเดอืนและประโยชน์

เก้ือกูล หากบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีขวัญ

ก�าลังใจ ก็จะส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีในการท�างาน บุคลากรมีความ

เต็มใจที่จะช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน สร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นใน

การท�างานเพื่อวัตถุประสงค์อันเดียวกัน อีกทั้งยังมีสัมพันธภาพที่ดี

กับบุคคลอื่นภายในหน่วยงานและต่อผู้มาใช้บริการ เมื่อบุคลากร

รู้สึกพึงพอใจในงาน รู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในการท�างานให้กับ

หน่วยงานและองค์กรที่ตนเป็นสมาชิกอยู่แล้วนั้น บุคลากรจะใช้

ความรู้และศักยภาพที่มีอยู่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องค์กร และต้องการทีจ่ะรกัษาสภาพความปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิก

ขององค์กรไว้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2542, หน้า 111)  

และในการบริหารงานจะต้องอาศัยปัจจัยในการบริหารท่ีส�าคัญ  

4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ คน เป็นปัจจัยใน 

การพฒันาองค์กรสูค่วามส�าเรจ็ ถ้าคนมคีวามรู ้ความสามารถและมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างๆ ก็จะส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ดังนั้นการบริหารบุคคลจึงเป ็นหัวใจของการบริหารงานซึ่ง  

รุ่ง แก้วแดง (2546, หน้า 129) ได้กล่าวไว้ว่า “มนุษย์เป็นปัจจัยที่

ส�าคญัทีส่ดุในการบรหิาร ถงึแม้ว่าคณุค่าของมนุษย์จะเป็นสิง่จบัต้อง

ไม่ได้ และไม่สามารถใช้หลักเกณฑ์ก�าหนดคุณค่าเช่นเดียวกับวัตถุ

หรือสินค้าอื่นได้ แต่ถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีทั้ง

คณุค่าและเกยีรติภมู”ิ จะเหน็ได้ว่าการทีอ่งค์กรสามารถด�าเนนิงาน

ไปสูเ่ป้าหมายได้อย่างมีประสทิธภิาพ เพ่ือองค์กรจะส�าเรจ็และเตบิโต 

ก้าวหน้า และมั่นคง “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด เชื่อว่า 

คนเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการท�างาน องค์กรใดมีก�าลังคนที่มี

คุณภาพ มีความเต็มใจในการปฏิบัติงาน องค์กรนั้นย่อมประสบ 

ความส�าเร็จ ซึ่งภาระหน้าที่โดยตรงที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติคือ ต้องมี

การบริหารงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล เพ่ือจะได้ใช้

ทรัพยากรที่มีค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

 พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการครแูละบคุลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  

ได้ก�าหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคลไว้ 8 ประการ ได้แก่  

การวางแผนก�าลังคน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาหรือ 

การฝึกอบรม การให้ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การประเมนิผลงาน 

การได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัล และการออกจากราชการ จะ

เห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ท�าให้องค์กรได้คนที่

ดีมีคุณภาพเข้ามาท�างาน ได้ใช้ความรู้ความสามารถท�างานให้เต็มที่ 

ตลอดจนการดูแลให้เกิดความพึงพอใจ เพื่อให้มีความเต็มใจใน 

การปฏบิตังิานจนบรรลวุตัถุประสงค์ขององค์กร และการปฏบิตังิาน

จะมีคุณภาพสูงหรือต�่าเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรที่ท�าหน้าที่ใน

องค์กรนั้น เมื่อปฏิบัติงานไประยะหนึ่งอาจจะหย่อนสมรรถภาพ  

เบื่อหน่าย อันเป็นเหตุให้ท�างานไม่เต็มที่โดยเฉพาะครู ถ้าขาดความ

กระตือรือร้นในเรื่องการเรียนการสอน ย่อมท�าให้การศึกษาขาด

คุณภาพ จึงจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาครู มีการดูแลรักษา เพื่อให้เกิด

ความพึงพอใจและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ (สุธีระ  

ทานตวนิช, 2545, หน้า 52) นอกจากนี้  สุนทร อามาตย์  

(2544, หน้า 2) ยังกล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญ

ทีสุ่ดของการบรหิารทุกประเภท ในกระบวนการบรหิารจงึได้ก�าหนด
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ให้การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร  

เพื่อให้องค์กรสามารถปฏิบัติภารกิจได้บรรลุตามวัตถุประสงค ์

ส�าหรับการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนมีหน้าที่

บริหารงานบุคคล ซ่ึงเป็นภารกิจส�าคัญอีกด้านหนึ่ง ผู ้บริหาร  

ที่ด�าเนินการด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถใช้ทรัพยากร

บคุคลทีม่อียูน่ัน้เป็นก�าลงัส�าคญัในการบริหารงานด้านอืน่ๆ ให้บรรลุ

เป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เม่ือบคุลากรได้รบัการเอาใจใส่ดแูล

แล้ว บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ท�าให ้

การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะความส�าเร็จของ

งานขึ้นอยู่กับคน การบริหารงานบุคคลจึงเป็นภารกิจที่ส�าคัญของ 

ผู้บริหารโรงเรียน ถ้าการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก็จะท�าให้งานด้านอื่นๆ ดีไปด้วย ผู้บริหารจึงควรสร้างแรงจูงใจให้

บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้

บุคลากรเกิดความมุ่งม่ัน ไม่ละท้ิงหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ แต่ถ้าหาก

บุคลากรไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลเสียก็จะเกิดกับ 

ผูเ้รยีนและโรงเรยีน ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจงึเป็นส่ิงส�าคัญ 

ที่ท�าให้งานประสบผลส�าเร็จ

 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 2 ด�าเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  

ประถมศกึษา มัธยมศกึษาตอนต้น โดยมีสถานศกึษาในความรบัผดิชอบ  

จ�านวนทั้งหมด 167 แห่ง ประกอบด้วยสถานศึกษาสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 157 แห่ง และเป็น

สถานศึกษาเอกชน จ�านวน 10 แห่ง อยู่ในบริเวณ 7 อ�าเภอ ได้แก่ 

พนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ แปลงยาว บางคล้า  

ราชสาส์น และคลองเขื่อน (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2555, หน้า 9-12)

 จากผลการด�าเนินงาน สภาพปัจจุบันของครูในสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

พบว่า ครูมีอัตราก�าลังน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

ครูต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ แม้จะมี

อัตราครูจ้าง ก็ยังไม่เพียงพอและต้องท�าการสอนแทนเม่ือครูขาด 

หรือลางาน นอกจากนี้ครูยังต้องปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ที่ผู้บริหาร 

มอบหมาย ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน งานดูแลอาคาร

สถานที ่ซึง่เป็นงานทีน่อกเหนอืจากการสอนตามปกต ิซึง่เป็นหน้าที่

ทุกคนต้องปฏิบัติ ท�าให้ภาระงานของครูมีมาก ประกอบกับปัญหา

อื่นๆ อีก เช่น การบริหารงานท่ีเคร่งครัดของผู้บริหาร ครูไม่ได้รับ

ความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ โอกาสในการ 

ส่งเสริมความรู้ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปฏิบัติตาม

นโยบายและมาตรการต่างๆ มคีวามเหลือ่มล�า้ ท�าให้ครเูกดิความไม่ 

พึงพอใจ หมดก�าลังใจและขาดขวัญในการปฏิบัติงาน ท�าให้เกิด 

ความท้อแท้ เกดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอองค์กร ไม่ต้องการปฏิบตังิานและ

ไม่ตัง้ใจปฏบิตังิานประจ�าวนัของครู มกีารโอนย้าย เปลีย่นต�าแหน่งบ่อยๆ 

ดังที่อุทัย หิรัญโต (2541,หน้า163-164) กล่าวว่า ตามหลัก 

การบริหารงานบุคคล การที่บุคลากรในหน่วยงานมีการโอนย้าย 

เปลี่ยนต�าแหน่งหรือลาออกบ่อยๆ นั้น เป็นการบ่งบอกถึงระดับ 

ความพงึพอใจ ขวญัก�าลังใจของผู้ปฏิบัตงิานได้ว่า มบีางสิง่บางอย่าง

ผิดปกติ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของ

นักเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติที่มี 

ผลต�่ากว่าร้อยละ 50 (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2, 2555, หน้า 15-19) นอกจากนี้ มีผลการวิจัยที่

พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนต�า่ ครจูะมคีวามพงึพอใจ

และขวญัก�าลงัใจต�า่ เพราะครจูะมปีระสิทธิภาพในการสอนเพยีงใด 

ย่อมขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและขวัญก�าลังใจ ฉะนั้นความพึงพอใจ

ของครูจึงมีความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานมาก เนื่องจากความพึงพอใจ

สัมพันธ์กับความส�าเร็จของงานด้วย (ชัยชาญ ศรีทรง, 2540, หน้า 3) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูเกิดจากปัจจัยจูงใจและ 

ปัจจัยค�้าจุน โดยมีความสัมพันธ์กับผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน  

(ภูนัย ภูถาวร, 2549, บทคัดย่อ) ด้วยเหตุผลดังกล่าว การสร้างขวัญ 

ก�าลังใจในองค์กร โดยผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลบริหารงาน 

พิจารณาความดี ความชอบ ด้วยความยุติธรรมตามผลงาน รวมทั้ง

รับฟังเหตุผลของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ความใกล้ชิดเป็นกันเอง  

ควรจะสร้างความพงึพอใจอนัจะเป็นแรงกระตุน้ในการปฏิบตังิานท่ี

ดีในองค์กรต่อไป

 จากสภาพความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหาดงักล่าว 

ผู้วจิัยเล็งเห็นความส�าคญัของปัญหา จึงสนใจที่จะศึกษาการบริหาร

งานบุคคลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อให้เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความคิด 

ความรู้สึกความต้องการของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา และจะน�าผลทีไ่ด้จากการศึกษามาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนที่ เกี่ยวข ้องกับ 

การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีความรู ้

ความสามารถด�ารงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมี

ศักยภาพเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาระดบัการบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
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 2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2

 3. เพื่อศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารงาน 

บุคคลของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2

 4. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารที่ส่งผล 

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

สมมติฐานการวิจัย
 1. การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยู่ในระดับมาก

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

อยู่ในระดับมาก

 3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับการบริหารงานบุคคลทั้ง 4 ปัจจัย

 4. การบรหิารงานบคุคลทัง้ 4 ปัจจยั ส่งผลต่อความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ขอบเขตการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

  1.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การบริหารงานบุคคล จ�านวน 4 

ปัจจัย คือ การได้มา ซ่ึงบุคลากร (X
1
) การพัฒนาบุคลากร (X

2
)  

การบ�ารงุรกัษาบคุลากร (X
3
) และการพ้นจากงานของบคุลากร (X

4
)

  1.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

จ�านวน 10 ด้าน คือ ความส�าเร็จของงาน (X
1
) การยอมรับนับถือ 

(X
2
) ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่ (X

3
) ความรับผิดชอบ (X

4
) 

ลักษณะของงาน (X
5
) นโยบายและการบริหาร (X

6
) การปกครอง

บังคับบัญชา (X
7
) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (X

8
) สภาพแวดล้อม

ในการท�างาน (X
9
) และด้านผลประโยชน์ตอบแทน (X

10
)

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

  2.1 ประชากร ได้แก่ ครทูีป่ฏบัิตงิานสอนในสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 1,875 คน

  2.2 กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ประชากรครปูฏบิตังิานสอนใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 330 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็นครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 330 คน  
จากประชากร 1,875 คน โดยค�านวณหาจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง  
ในแต่ละอ�าเภอ โดยเทียบบญัญตัไิตรยางศ์และสุ่มตัวอย่าง แบบง่าย 
ให้ได้จ�านวนครบตามจ�านวน
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู 
ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้แก่ 
อ�าเภอที่ปฏิบัติงาน เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์การปฏิบัติงาน
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
ผู้บรหิารสังกัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา
เขต 2 รวม 4 ปัจจัย ได้แก่ การได้มาซึง่บคุลากร การพฒันาบคุลากร
การบ�ารงุรกัษาบคุลากร และการพ้นจากงานของบคุลากร เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)
 ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบติังาน
ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รวม 10 ด้าน ได้แก่ ความส�าเร็จของงาน 
การยอมรบันบัถอื ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ลักษณะของงาน นโยบายและการบรหิาร การปกครองบงัคบับญัชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สภาพแวดล้อมในการท�างาน และ 
ผลประโยชน์ตอบแทน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)

การวิเคราะห์ข้อมูล
 การวจิยัเรือ่ง การบรหิารงานบคุคลทีส่่งผลต่อความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�าแนกตามเพศ 
กลุ่มตัวอย่างชายคิดเป็นร้อยละ 34.50 และเพศหญิง คิดเป็น 
ร้อยละ 65.50 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ในการท�างาน
มากกว่า 16 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 44.80 มีเพียงร้อยละ 55.20  
มปีระสบการณ์ในการท�างานต�า่กว่า 16 ปี จ�าแนกตามวฒุกิารศกึษา 
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 75.50 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

ร้อยละ 24.50 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
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 2. ผลการศึกษา การบรหิารงานบคุคลของผู้บรหิารในสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X  = 3.80) ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากทีส่ดุคอื ด้านการบ�ารงุรกัษาบคุลากร (X
3
 = 3.90) รองลงมาคอื

ด้านการได้มาซ่ึงบุคลากร (X
1
 = 3.85) ด้านการพัฒนาบุคลากร  

(X
2 
= 3.84) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือด้านการพ้นจากงาน

ของบุคลากร (X
4 
= 3.56) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

  2.1 ด้านการได้มาซ่ึงบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X
1 
= 3.85) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ ได้แก่ 

สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมใน

การเสนอความต้องการจ�านวนและอัตราก�าลัง ( X  = 4.05)  

รองลงมาคือ สถานศึกษาเสนอข้าราชการที่มีความเหมาะสม ให้

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการในต�าแหน่ง  

(X  = 4.04) สถานศึกษามีส่วนร่วมในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด (X  = 4.02) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด 

คือ สถานศึกษาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาที่รับย้ายมาจากสถานศึกษาอื่น เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลน

ได้ทันเวลาตามความต้องการของสถานศึกษา (X  = 3.58)

  2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X
2
 = 3.84) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ ได้แก่ 

สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการให้พิจารณาความดีความชอบ  

โดยยึดหลักคุณธรรม มีความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส ยึดผล 

การปฏิบัติงานเป็นหลัก (X  = 4.21) รองลงมาคือ สถานศึกษาแจ้ง

ภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณ

วิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงานก่อนมีการประเมินผลงาน  

( X  = 4.14) สถานศึกษาแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน

ก่อนมกีารมอบหมายหน้าทีใ่ห้ปฏบิตั ิ(X  = 4.10) ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ีย

ต�า่ทีส่ดุ คอื สถานศกึษาจดัปฐมนเิทศผูท้ีไ่ด้รบัการสรรหาและบรรจุ

แต่งตั้ง (X  = 3.91)

  2.3 ด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (X
3
 = 3.90) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูตามล�าดับ ได้แก่ 

สถานศกึษาส่งเสรมิการสร้างขวญัและก�าลงัใจ การจงูใจ ฯลฯ ในอนั

ที่จะเสริมสร้างพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  

(X  = 4.14) รองลงมาคือ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อ

ด�าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้า

เมื่อมีกรณีอันมีมูลที่กล่าวหาว่ากระท�าผิดวินัย ( X  = 3.99)  
สถานศึกษาให้สวัสดิการบ้านพักครู น�้า ไฟ บริการบุคลากรครู  
(X  = 3.83) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ สถานศึกษาให้ค่ายาน
พาหนะในการเดินทางไปอบรม (X  = 3.52)
  2.4 ด้านการพ้นจากงานของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (X

4
 = 3.56) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก 3 ข้อ และปานกลาง 2 ข้อ โดยเรียง
ล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ ได้แก่ สถานศึกษาจัดท�าทะเบียน
เพื่อควบคุม ตรวจสอบการเกษียณอายุ (X  = 3.82) รองลงมาคือ 
สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออกจากราชการ (X  = 3.66) 
สถานศึกษายบัยัง้การลาออกจากราชการและแจ้งเหตผุล ให้ผูข้อลา
ออกทราบ (X  = 3.56) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ สถานศึกษา
สั่งให้ผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสม ออกจากราชการ (X  = 3.36)
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(X  = 4.17) ซึ่งสอดคล้องกับสมมตฐิานที่ตั้งไว้เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ี 
(X

3 
= 4.31) รองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ (X

4 
= 4.27)  

ด้านการปกครองบงัคบับญัชา (X
7 
= 4.21) ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่น้อย

ที่สุด คือ ด้านความส�าเร็จของงาน (X
1 
= 3.56) เมื่อพิจารณา 

รายด้าน พบว่า
  3.1 ด้านความส�าเร็จของงานมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X

1 
= 3.56) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงตามล�าดับ ได้แก่ 
ความคิดเห็นของท่านได ้รับการยอมรับในการน�าไปปฏิบัต ิ 
( X  = 4.38) รองลงมาคือ ท่านมีความภาคภูมิใจในสภาพแห่ง 
ความส�าเร็จของงานที่ท�าอยู่ (X  = 4.33) ท่านปฏิบัติงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก�าหนดไว้ (X  = 4.24) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ  
ผู้บริหารโรงเรียนให้ค�าชมเชยเม่ือท่านท�างานได้รับความส�าเร็จเป็น
อย่างดี (X  = 4.11)
  3.2 ด้านการยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X

2 
= 4.08) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงตามล�าดับ ได้แก่ 
ผู้บริหารให้ความไว้วางใจในการปฏิบัติงานของท่าน (X  = 4.18)  
รองลงมาคือ การแสดงความคิดเห็นได้รับการยอมรับจากผู้บังคับ
บญัชาและเพือ่นร่วมงาน (X  = 4.12) ผูบ้รหิารยอมรบัผลการปฏบิตัิ
งานของท่าน (X  = 4.11) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ผู้บริหาร
ได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง (X  = 3.89) 
 3.3 ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าทีม่ค่ีาเฉลีย่โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X

3
= 4.08) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
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อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ 

ได้แก่ ผู้บริหารให้การสนับสนุนศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรม

ศึกษาดูงานสม�่าเสมอ (X  = 4.20) รองลงมาคือ ท่านมีโอกาสได้รับ

พิจารณาความดีความชอบ ในแต่ละปีอยู ่ในระดับที่น ่าพอใจ  

(X  = 4.18) ผู้บริหารให้โอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่การงานใน

ต�าแหน่งที่สูงขึ้น (X  = 4.13) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ ท่าน

ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้สูงขึ้น (X  = 4.08)

  3.4 ด้านความรับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ใน 
ระดับมาก (X

4
 = 4.27) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 2 ข้อ และในระดับมาก 3 ข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มี
ค่าเฉลีย่สงูตามล�าดบั ได้แก่ ท่านตัง้ใจและเอาใจใส่ต่อการปฏบิตังิาน 
(X  = 4.52) รองลงมาคือ ท่านมีจิตส�านึกในความรับผิดชอบใน 
การปฏิบัติงาน (X  = 4.51) ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่
ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ (X  = 4.49) ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่าท่ีสุด คือ ท่านมีอิสระในการก�าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ
งาน (X  = 4.30)
  3.5 ด้านลักษณะของงานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ใน 
ระดับมาก (X

5
 = 4.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ ได้แก่ 
ท่านเต็มใจท่ีจะรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ( X  = 4.25)  
รองลงมาคือ ท่านมีความพึงพอใจในลักษณะงานที่ท�าในโรงเรียน  
(X  = 4.23) การปฏิบตังิานในโรงเรยีนท้าทายความสามารถของท่าน 
(X  = 4.17) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ งานที่ท่านปฏิบัติเป็น
งานที่มีนโยบาย เป้าหมาย และขอบเขตงานที่ชัดเจนตรงกับความรู้
ความสามารถ (X  = 4.04)
  3.6 ด้านนโยบายและการบริหารมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X

6
= 4.15) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูตามล�าดับ ได้แก่ 
การบรหิารงานในโรงเรยีน ผูบ้รหิารยดึหลกัความโปร่งใสเป็นส�าคญั 
(X  = 4.25) รองลงมาคอื ผูบ้รหิารโรงเรยีนได้แจ้งนโยบายการบรหิาร
งานในโรงเรียนแก่บุคลากรในโรงเรียนอย่างชัดเจน (X  = 4.22)  
ครูมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและแผนปฏบิตังิานของโรงเรยีน 
(X  = 4.18) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ นโยบายการบริหารงาน
สนองความต้องการของครูในโรงเรียนและชุมชน (X  = 4.03)
  3.7 ด้านการปกครองบงัคบับญัชามค่ีาเฉล่ียโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X

7
 = 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูตามล�าดับ ได้แก่ 
ผู ้บริหารใช ้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการบริหารงาน  
(X  = 4.28) รองลงมาคือ ผู้บริหารให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็น
กันเอง (X  = 4.27) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหา 

อุปสรรคในการท�างาน (X  = 4.23) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและสามารถน�ามาปฏิบัติได้  
(X  = 4.16)
  3.8 ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลมค่ีาเฉลีย่โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X

8
 = 4.21) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ 
ได้แก่ ผู้บริหารใช้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการบริหารงาน  
(X  = 4.28) รองลงมาคือ ผู้บริหารให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็น
กันเอง (X  = 4.27) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ เมื่อประสบปัญหา 
อุปสรรคในการท�างาน (X  = 4.23) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ 
ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างและสามารถน�ามาปฏิบัติได้  
(X  = 4.16) 
  3.9 ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานมีค่าเฉล่ียโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X9 = 3.90) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล�าดับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงตามล�าดับ 
ได้แก่ สิง่แวดล้อมในสถานทีท่�างานมอีากาศถ่ายเท ไม่มเีสยีงรบกวน 
เหมาะแก่การท�างาน (X  = 4.09) รองลงมาคือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่อง
มือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (X  = 4.06) สถานที่ท�างานของ
ท ่านเป ็นสัดส ่วนเหมาะสมกับต�าแหน่งและหน้าท่ีการงาน  
(X  = 4.05) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด คือ สถานศึกษาของท่านมี
วัสดุเครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งอ�านวยความสะดวกที่จ�าเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ (X  = 3.98)

  3.10 ด้านผลประโยชน์ตอบแทนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมาก (X
10 

= 3.78) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดบัมากทกุข้อ โดยเรยีงล�าดบัข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูตามล�าดับ ได้แก่ 

เงินเดือนที่ท ่านได้รับอยู ่ เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ  

( X  = 3.98) รองลงมาคือ ท่านได้รับความเป็นธรรมในการขึ้น 

เงินเดือน (X  = 3.95) ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับจาก

โรงเรยีน (X  = 3.85) ส่วนข้อทีม่ค่ีาเฉล่ียต�า่ทีสุ่ด คือ โรงเรยีนมรีางวลั

พิเศษ เมื่อท่านปฏิบัติงานส�าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (X  = 3.71)

 4. ผลการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคล

ของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 มีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับค่อนข้างสูง (r
xy
 = .652)

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารงานบุคคลทั้ง  

4 ปัจจัย

 5. ผลการศกึษาการบรหิารงานบุคคลทีส่่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏบิติังานของครใูนสถานศกึษา สังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่าร

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่าการบริหารงานบุคคล

ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา 
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ได้แก่ การบริหารงานบุคคลด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร ด้านการ

พฒันาบคุลากร และด้านการพ้นจากงานของบคุลากร ซึง่มนียัส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
 จากการศึกษาวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปราย ดังนี้

 1. จากผลของการศกึษาการบรหิารงานบคุคลของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยภาพรวม มค่ีาเฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กับพเยาว์ แสนบุราณ, สุริยา ไสยลาม และนวทัศน์ แนวสุข ทั้งนี้อาจ 

เนื่องมาจากผู้บริหารทุกคนมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับ

บุคลากร เพื่อให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์กร เป็นทรัพยากรมนุษย์

ทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุ ทีจ่ะส่งผลส�าเรจ็ต่อเป้าหมายขององค์กร ซึง่

จะช่วยพฒันาให้องค์กรเจรญิก้าวหน้า เกิดความจงรกัภกัดต่ีอองค์กร 

สร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีการส่ง

เสริมการสร้างขวัญและก�าลังใจ การจูงใจ เพื่อพัฒนาเจตคติและ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารหมั่นตรวจสอบดูแลเอาใจ

ใส่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา มีความยุติธรรม มีการให้สวัสดิการ

บ้านพักครู น�้า ไฟ บริการบุคลากรครู ให้ค่ายานพาหนะในการเดิน

ทางไปอบรม มีการติดตาม ประเมินผล การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

และด�าเนินการพิจารณาการเลื่อนต�าแหน่งอย่างเปิดเผย โปร่งใส  

ยึดผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

 2. ผลการศึกษาการบรหิารงานบุคคลของผู้บรหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

รายด้าน พบว่า ด้านการบ�ารุงรกัษาบคุลากร มค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุและ

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ในระดับมาก เน่ืองจากมีการดูแลและให้

สวสัดกิารแก่บคุลากรเป็นอย่างด ีซึง่สอดคล้องกบัพเยาว์ แสนบรุาณ 

ที่กล่าวว่า โรงเรียนจะต้องบ�ารุงรักษาคุ้มครองบุคลากรให้มีสุขภาพ

กายและจติท่ีด ีมคีวามปลอดภยัจากอบุตัเิหตตุ่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในขณะ

ปฏิบัติงานเป็นสิ่งส�าคัญ การบ�ารุงรักษาช่วยให้ไม่สูญเสียคนดีมี 

ความสามารถไป หากองค์กรใดละเลยเรื่องการบ�ารุงรักษาบุคลากร

ย่อมแสวงหาองค์กรใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อสูญเสีย

บุคลากรที่ดีไป องค์กรต้องเสียเวลาในการหาคนมาทดแทน เพราะ

บคุลากรไม่ใช่เครือ่งจกัร เป็นมนษุย์ทีม่คีวามรูส้กึเพ่ือให้บคุลากรรูสึ้ก 

ถงึความมัน่คง ปลอดภัย ซึง่แนวทางทีอ่งค์กรจะท�าได้คอื จดักจิกรรม

ส่งเสริมสุขภาพจิต กิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับครู และ

จดัหามาตรการเพ่ือเสรมิสร้างความปลอดภยั ในการท�างาน อาจจะ

เป็นรูปสวัสดิการ ค่าตอบแทนต่างๆ เช่น ค่าจ้างและเงินเดือน หรือ

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ที่ข้าราชการได้รับระหว่างอยู่ใน

ราชการ เป็นต้น ซึ่งการบริหารงานบุคคลด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร

ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีการส่งเสริมการสร้างขวัญและก�าลังใจ 

การจูงใจ ฯลฯ ในอันที่จะเสริมสร้างพัฒนาเจตคติและพฤติกรรม 

ในการปฏิบัติงาน ให้สวัสดิการบ้านพักครู น�้า ไฟ บริการบุคลากรคร ู

และให้ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปอบรม ดังนั้นจากการวิจัย

ครัง้นี ้จงึพบว่า ปัจจยัการบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3. ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 2 ด้านการพ้นจากงานของบุคลากร พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

และมีค ่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ ในระดับมาก สอดคล้องกับชนะ  

ธนสมบูรณ์, รุจิราพร มาตย์ภูธร ที่อธิบายว่า การหมุนเวียนเปลี่ยน

ต�าแหน่งงานนับเป็นส่วนหนึ่งของการพ้นจากงาน ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักวิธีท�างานของเทเลอร์ เพื่อลดความเหนื่อยล้าในงานและเพิ่ม

ผลิตภาพของแรงงานด้วย จะเห็นได้ว่า ด้านการพ้นจากงานของ

บุคลากร มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการพ้นจากงาน

น้ัน ไม่ใช่การหมุนเวียนเปล่ียนต�าแหน่งงาน แต่เป็นการออกจาก

ราชการ และผู้บริหารไม่สอบถาม สัมภาษณ์ ชี้แนะและให้การช่วย

เหลือแก่ครูที่ออกจากราชการ ไม่มีการจัดท�าทะเบียนเพื่อควบคุม 

ตรวจสอบการเกษยีณอาย ุและไม่ยบัยัง้การลาออกจากราชการและ

แจ้งเหตุผล ให้ผู้ขอลาออกทราบ ดังนั้นจึงพบว่า ปัจจัยการบริหาร

งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านการพ้นจากงานของ

บุคลากร มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

 4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทรา เขต 2 โดยภาพรวมมค่ีาเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้อง

กบังานวจิยัของ อดศิร แดงเรอืน, กฤตธ ีจ�าเรญิพานชิ และนฤนเนตร์ 

เมฆขจร ที่กล่าวว่า ความพอใจในงานมีความส�าคัญต่อองค์กร  

เพราะการทีบ่คุคลท�างานด้วยความพอใจ ย่อมน�าผลมาสูก่ารท�างาน

ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับการสร้าง

ความพอใจในงาน เพราะช่วยค้นหาปัญหาขององค์กร เพือ่น�าไปเป็น

แนวทางในการลดการขาดงาน ลางาน และที่ส�าคัญยังเป็นการ

กระตุ้นการสื่อสารที่ดีระหว่างผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  

ซึ่งความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญของการท�างานอย่างมี

ประสิทธภิาพ เพราะการทีบ่คุคลใดจะปฏิบตังิานอย่างเตม็ศกัยภาพ

ได้นั้น บุคคลนั้นจะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่องาน ฉะนั้นสถานศึกษาใน

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

ผู ้บริหารควรสร้างความพึงพอใจในงานและบุคลากร โดยให้ 
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การสนบัสนนุในการปฏิบตังิานด้านต่างๆ เปิดโอกาสให้พฒันาความ

รู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงข้ึน ให้โอกาสได้

เลื่อนต�าแหน่งที่สูงขึ้น จึงพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 5. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 รายด้าน พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่ง

หน้าที่ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับพยอม ศรีสุข, เสนาะ ติเยาว์ ที่กล่าวว่า 

การทีม่ตี�าแหน่งงานทีส่�าคญั ท�าให้มอี�านาจมากขึน้ มคีวามเป็นอสิระ

ทีจ่ะท�างานถกูควบคมุน้อยลง การเลือ่นต�าแหน่งเป็นทีต้่องการของ

ทกุคน และเป็นอกีทางหนึง่ทีแ่สดงถงึความก้าวหน้าและความส�าเรจ็

ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้

ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ผู้บริหารให้การ

สนับสนุนในการปฏิบัติงาน จึงพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของครูในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่  

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

 6. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความส�าเร็จของงาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดบัน้อยทีส่ดุและมค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคล้องกบั

ศิริพร สุภาชีพ และอดิศร แดงเรือน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความคิดเห็น

ของครูไม่ได้รับการยอมรับในการน�าไปปฏิบัติ ปฏิบัติงานไม ่

บรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ และไม่เกดิความภาคภูมใิจในสภาพ

แห่งความส�าเร็จของงานที่ท�าอยู่ จึงพบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานของครใูนสถานศกึษา สงักัดส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านความส�าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับน้อยที่สุด

 7. ผลการศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานบุคคล

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า 

มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัค่อนข้างสงู อย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับมานพ ไตรโยธี และสุนทร อามาตย์

ที่ได้กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดของการ

บริหารทุกประเภท การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน ผู้บริหาร

โรงเรียนมีหน้าที่บริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นภารกิจส�าคัญอีกด้านหนึ่ง 

ผู้บริหารที่ด�าเนินการด้านนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถใช้

ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่นั้นเป็นก�าลังส�าคัญในการบริหารงานด้าน

อื่นๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรได้รับ

การเอาใจใส่ดูแล บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ท�าให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบริหารงาน

บุคคลด้านการพ้นจากงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของครู สอดคล้องกับชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ  

ทีอ่ธบิายว่า การหมนุเวยีนเปล่ียนต�าแหน่งงาน นบัเป็นส่วนหนึง่ของ 

การพ้นจากงาน โดยสถานศึกษาจัดท�าทะเบียนเพื่อควบคุม  

ตรวจสอบการเกษยีณอาย ุและสถานศกึษาจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ 

ผู้ที่ออกจากราชการ ถ้าผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ครู คอยดูแล ถึงแม้จะ

พ้นจากงานแล้วก็ตาม จะท�าให้ครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานการบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาบุคลากร มีความสัมพันธ์

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สอดคล้องกับพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส�าคัญกับ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดขวัญก�าลังใจและมี 

ความพงึพอใจต่อการปฏิบตังิาน โดยให้กระทรวงศกึษาธกิารส่งเสรมิ

ให้มีกระบวนการผลิต การพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทาง 

การศกึษา ให้มคีณุภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบัการเป็นวชิาชพี

ช้ันสูง และให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ ส�าหรับข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับ

ฐานะทางสังคมและวิชาชีพ 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า การบริหารงานบุคคลทั้งราย

ด้านและโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน

ของครูในสถานศึกษา ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวกไปในทิศทาง

เดียวกัน 

 8. ผลการศกึษาการบรหิารงานบุคคลทีส่่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 คือ ด้านการบ�ารุงรักษา

บุคลากร (X
3
) ด้านการพัฒนาบุคลากร (X

2
) และด้านการพ้นจาก

งานของบุคลากร (X
4
) ซึ่งการบริหารงานบุคคลทั้ง 3 ปัจจัยนี้ 

สามารถร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมได้ร้อยละ 46.80 ที่ระดับนัยส�าคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 4 ผลการวิจัยนี้

สอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ พุฑฒิบัณฑิต และสุนทร  

อามาตย ์ที่กลา่วว่า การบริหารงานบคุคลเปน็ปจัจยัส�าคญัทีสุ่ดของ

การบรหิารทกุประเภท เนือ่งจากการบรหิารงานบคุคลเป็นการดแูล 

เอาใจใส่ให้สวัสดิการแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งถ้ามีการดูแลที่ดีก็จะท�าให้ 

ผูป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจและปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 

การบริหารงานบุคคล ด้านการบ�ารุงรักษาบุคลากรส่งผลต่อ 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้อง

กบัพยอม วงศ์สารศร ีทีก่ล่าวว่า ถ้าบคุลากรในองค์กรได้รบัการบ�ารงุ

รักษาอย่างเพียงพอ ได้รับแรงเสริมและแรงบันดาลใจจากผู้บริหาร

โรงเรียน ย่อมมีความสุข สนุกกับการท�างาน องค์กรจะได้รับ

ประโยชน์สูงสุด การบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาบุคลากร 

ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา  

ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ให้ 

ความส�าคญักบัครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ให้เกดิขวญัก�าลงั

ใจและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนาครู ให้มี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

สถานศึกษาจ�าเป็นต้องมีการพัฒนาครู ติดตาม ประเมินผล 

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการดูแลรักษา เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ

และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ การบริหารงานบุคคล  

ด้านการพ้นจากงานของบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจัดท�าทะเบียน 

เพือ่ควบคมุ ตรวจสอบการเกษยีณอาย ุและสถานศกึษาให้ความช่วย

เหลือแก่ผู ้ที่ออกจากราชการ เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในชีวิต  

ถ้าผูบ้รหิารดแูลเอาใจใส่คร ูคอยดแูล ถงึแม้จะพ้นจากงานแล้วกต็าม 

จะท�าให้ครเูกดิความพึงพอใจในการปฏบิติังาน จงึพบว่า การบรหิารงาน

บุคคลทั้งโดยรวมและรายด้านส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของครูในสถานศึกษาโดยรวม อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05

 ผลการศึกษาการบริหารงานบุคคล พบว่า ด้านการได้มาซึ่ง

บุคลากร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน 

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษาไม่มีส่วนร่วมใน

การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้ร่วมกบัหน่วยงานต้นสงักดั สถานศกึษา

เลือกบรรจแุละแต่งตัง้ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาทีร่บั

ย ้ายมาจากสถานศึกษาอื่นไม ่ได ้ตรงตามวิชาเอกที่ต ้องการ  

เพราะอ�านาจการบรรจุแต่งตั้งน้ันเป็นของส�านักงานเขตพื้นที ่

การศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 สอดคล้องกับมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช ที่ได้เสนอไว้ว่า กระบวนการบริหารงานบุคคล 

ด้านการได้มาซึ่งบุคลากรเมื่อก�าหนดความต้องการด้านบุคลากร

เป็นกรอบอัตราก�าลังแล้ว การบริหารงานบุคคลของส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาจะต้องท�าหน้าท่ีแสวงหาบุคลากรตามที่ต้องการ 

สถานศกึษาไม่ได้มส่ีวนเกีย่วข้องในการสรรหา จงึพบว่า การบรหิาร

งานบุคคล ด้านการได้มาซ่ึงบุคลากร ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้

  1.1 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ด้านการพ้นจากงานของบคุลากรมค่ีาเฉลีย่

น้อยทีส่ดุ ดงันัน้ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญักบัการบรหิารงานบคุคล

ทางด้านการพ้นจากงานของบคุลากรโดยจดัท�าทะเบยีนเพือ่ควบคมุ 

ตรวจสอบการเกษียณอายุ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ออกจาก

ราชการ

  1.2 จากผลการวิจัย พบว่า การศึกษาความพึงพอใจ

ของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 ด้านความส�าเรจ็ของงานมีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสดุ 

ดังน้ันผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถใน 

การปฏบิตังิานอย่างเตม็ที ่มอิีสระในการปฏบิตังิาน คอยให้ค�าแนะน�า  

รับฟังความคิดเห็น ความรู้ความสามารถของครู แล้วยอมรับน�าไป

ปฏิบัติ และให้ค�าชมเชยเมื่อครูท�างานได้รับความส�าเร็จเป็นอย่างดี

  1.3 จากการศกึษา การบรหิารงานบคุคลกบัความพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า ปัจจัยการบริหารงานบุคคลมี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูใน

สถานศึกษา คือถ้าผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานบุคคลท่ีดี 

กจ็ะท�าให้ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของครดีูตามไปด้วย ดงันัน้

ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารงานบุคคลในแต่ละด้าน

ของสถานศึกษาให้อยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเน่ือง ด้วยการเข้ารับ 

การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 

การบรหิารงานบคุคลทีก่่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏิบติังานของครู 

ในสถานศึกษาตามมาด้วย

  1.4 จากการศกึษา การบรหิารงานบคุคลกบัความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การบริหารงานบุคคลส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา กล่าวได้ว่า 

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารในสถานศึกษามีผลต่อความพึง

พอใจของครูซึ่งถ้ามีบ�ารุงรักษา พัฒนาบุคลากรครูอย่างสม�่าเสมอ 

ครูก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู ้บริหาร 

สถานศึกษาจึงควรพัฒนาการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเน่ือง  

ด้วยการเข้ารบัการฝึกอบรม ศกึษาดงูาน แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผู้อ�านวย- 

การสถานศึกษาอื่น น�าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน  

รวมทัง้รบัฟังเหตผุลของผู้ใต้บงัคบับญัชา ให้ความใกล้ชดิเป็นกนัเอง 

ควรจะสร้างความพงึพอใจอนัจะเป็นแรงกระตุน้ในการปฏิบตังิานท่ี

ดีในองค์กรต่อไป
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 2. ข้อเสนอแนะการท�าวิจัยครั้งต่อไป

  2.1 ควรท�าการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาของ

โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญ่ 

  2.2 ควรท�าการวจิยัเกีย่วกบัการศกึษาเปรยีบเทยีบรปูแบบ

ของการบริหารงานบุคคลระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียน

ขนาดใหญ่

  2.3 ควรท�าการวิจัยเก่ียวกับการศึกษาความสัมพันธ ์

ของสาเหตุปัญหาการบริหารงานบุคคลกับความพึงพอใจของคร ู

ในสถานศึกษา

  2.4 ควรท�าการวจิยัเชงิทดลองสร้างรปูแบบการพฒันา

บุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของครู
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