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แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

The Encouragement Guidelines Job Satisfaction of Government  

Employee of The Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1

สุพัฒน์	ศรีกงพาน1 อาทิตย์	ฉัตรชัยพลรัตน์	2 

สมโภชน์	วัลยะเสวี	3,	เยาวอนงค์	ชนะวงศ์	4

บทคัดย่อ 

	 การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการ	 ภายในส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 2)	 เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	 ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	ได้แก่	พนักงานราชการ	ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1	

ประจ�าปี	2557	จ�านวน	75	คน	จ�าแนกตาม	เพศ	ระดับการศึกษา	ประเภทของกลุ่มงานและประสบการณ์การท�างาน	

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม	ซึง่มค่ีาความเชือ่ม่ันท้ังฉบบั	เท่ากับ	0.96	วเิคราะห์ข้อมลูด้วย

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส�าเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าความถี่	ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย	(µ)	ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (σ)	 ค่าเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 โดยใช้สูตรของครอ

นบาค	(Cronbach)

 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า

	 1.	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	 เขต	 1	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	 ได้แก่	 

ด้านความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาและด้านความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียในระดับมาก	 ได้แก	่ 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ	 ด้านความรับผิดชอบในการท�างาน	ด้านความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงาน	ด้านการได้รับการ

ยอมรับนับถอืและด้านท่ีมค่ีาเฉล่ียปานกลาง	ได้แก่	ด้านสวัสดกิารและค่าตอบแทน	ด้านความมัน่คงของงาน	ตามล�าดบั

		 2.		 แนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	1 สรปุโดยรวม ดังนี	้1)	ควรส่งเสรมิให้พนกังานราชการทุกกลุ่มงานได้ปฏบิตังิานตาม

มาตรฐานของงานและปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่ในงานที่ปฏิบัติตลอดถึงการรักษามาตรฐานของงานที่ปฏิบัติ

อย่างสม�่าเสมอ	2)	ควรส่งเสริมให้พนักงานราชการได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ	ขั้นตอน	กระบวนการ	วิธีการ	ตลอดถึงการ

ประเมินผลจากงานที่ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	 และสามารถตรวจสอบความถูกต้อง	 โปร่งใส	 ได้อย่างชัดเจน	 3)	

ควรส่งเสริมให้พนักงานราชการได้ปฏิบัติงานกันอย่างมีความสุข	มีจิตอาสาเข้าช่วยงานของหน่วยงาน	การน�าความรู้

1 นักศึกษาปริญญาโท	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2  ดร.	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
3,4	ดร.	อาจารย์ประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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ใหม่ๆ	 หรือมีประสบการณ์ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และน�ามาพัฒนางานอย่างสม�่าเสมอ	 4)	 ผู้บังคับบัญชาควรให้

ความไว้วางใจ	ความเชือ่ใจกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาในการปฏิบตังิานอยูเ่สมอและมคีวามเช่ือมัน่ในการตดัสนิใจในการปฏบัิติ

งานของผูใ้ต้บงัคบับญัชากบังานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิติัตามค�าสัง่นัน้ด้วย	5)	ผูบ้งัคบับญัชาควรให้ความไว้วางใจใน

การปฏิบัติงานการตัดสินใจในการปฏิบัติงานตลอดถึงการให้ค�าปรึกษา	การยอมรับยอมรับความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะของพนักงานราชการ	 6)	 ควรเปิดโอกาสให้พนักงานราชการได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานท่ีท�าอย่างต่อเนื่อง

และพร้อมยินดีที่จะให้ค�าปรึกษากับผู้ร่วมงานเม่ือเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน	7)	 ควรมีการปรับให้มีระบบแท่งขั้น 

เงินเดือน	 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการหรือสามารถท�าผลงานทางวิชาการหรือท�าวิทยฐานะในระดับต่างๆ	 ได ้

8)	ควรมกีารเปลีย่นแปลงจากระบบสญัญาจ้างเป็นการบรรจไุปจนถงึเกษยีณอาย	ุ60	ปีบรบิรูณ์เหมอืนข้าราชการทัว่ไป	

หรือไม่ก็เปลี่ยนจากระบบการใช้สัญญาจ้าง	1	สัญญาโดยใช้เวลา	4	ปี	เป็นการจ้างจนครบเกษียณอายุ	60	ปีบริบูรณ์	

เหมือนระบบข้าราชการทั่วไป	

ค�าส�าคัญ : แนวทางการส่งเสริม,	ความพึงพอใจ,	พนักงานราชการ

Abstract

		 This	independent	study	aimed	to:	1)	study	the	satisfaction	in	the	performance	of	government	

employees	at	the	Khon	Kaen	Primary	Educational	Service	Area	Office	1.,	and	2)	promote	an	offer	of	

satisfaction	in	the	performance	of	government	employees	at	The	Khon	Kaen	Primary	Educational	

Service	Area	Office	1.The	population	used	in	this	study	were	government	employees	in	the	Office	

Area	of	primary	education	Khon	Kaen	area	1,year	2014,	with	population	a-lotal	75	people.It	was	by	

Sex,	sorted	education,	types	and/Work	experience.	The	instrument	used	for	data	collection	was	a	

questionnaire,	which	has	the	confidence	of	0.96	analyzed	by	a	computer	program.	The	statistics	

used	for	data	analysis	were	frequency,	percentage,	mean	(µ)	and	standard	deviation	(σ)	with	the	

reliability	of	the	questionnaire	measured	by	coefficient	alpha	(Alpha	Coefficient)	using	the	formula	

of	Cronbach	(Cronbach).

 The research found that :

		 1.		 Satisfaction	 in	 the	 performance	 of	 government	 employees	 within	 the	 Khon	 Kaen	 

Primary	Educational	Service	Area	Office	1	overall	was	at	high	level,	a	considering	it	was	found	that	

the	side	with	the	highest	commander	of	the	relationship	and	the	success	of	the	operation,	section	

with	an	average	level,	including	the	nature	of	the	practice.	The	responsibility	to	work	Relationship	

of	colleagues.	The	recognition	and	respect	with	an	average	moderate	welfare	and	remuneration	and	

Security	of	work,	respectively.

		 2.		 Guidelines	 for	 the	 Promotion	 of	 satisfaction	 in	 the	 performance	 of	 government	 

employees	at	the	Khon	Kaen	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	summarized	:	1)	Should	

encourage	government	employees	operating	by	the	standards	of	practice	and	a	commitment	to	

meet	the	standards	of	practice,	as	well	as	a	regular	practice.	2)	All	employees	should	be	encouraged	

to	learn	about	the	process	all	the	way	to	the	evaluation	of	the	work	performed	to	date,	accurate,	
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transparent	 and	 verifiable	 clearly.	 3)	 Government	 should	 encourage	 all	 employees	 to	 work	 

together	happily	and	volunteer	 to	help	 the	agency,	which	can	also	 lead	 to	new	knowledge	or 

experience	 used	 to	 benefit	 and	 develop	 regularly.	 4)	 Supervisors	 should	 trust	 subordinates	 to	 

perform	 regularly	 and	 confidence	 in	 their	 decision-making	 skills	 in	 the	 performance	 of	 their	 

subordinates	to	the	work	that	has	been	entrusted	to	comply	with	the	order.	5)	Supervisors	should	

put	their	trust	in	the	performance	of	operational	decisions,	as	well	as	the	consultation	to	accept	

the	opinions	and	suggestions	of	all	government	employees.	6)	Should	be	open	to	all	government	

employees	who	attended	and	commented	on	the	ongoing	work	and	will	be	happy	to	consult	with	

colleagues	 on	 problems	 in	 practice.	 7)	 There	 should	 be	 a	 system	 of	 salary	 adjustments.	 

Compensation	of	employees	can	do	the	work	or	academic.	8)	Should	be	changed	from	an	official	

contract	and	retired	60	years	as	servant	general	to	switch	from	using	an	employment	contract	for	

four	years	until	his	retirement	60	years	as	servant	general	system.

Keywords : The	Encouragement	Guidelines,	Satisfaction,	Government	Employee

1. บทน�า

		 การท�างานของภาครัฐหรือการจ้างงานเป็น

โครงการหนึง่ในแผนปรับระบบบรหิารภาครฐั	ทีมุ่ง่เน้นให้

ภาครัฐมีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลาย	 และมีหลัก

เกณฑ์	วิธีการที่ยืดหยุ่น	ซึ่งจะท�าให้เกิดความคล่องตัวต่อ

สภาพและความจ�าเป็นตามเงือ่นไขของการท�างานในภาค

ราชการ	ท่ีสอดรบักับระบบบรหิารจดัการภาครัฐแนวใหม่	

การจ้างงานระบบใหม่ในภาครัฐ	 เป็นส่วนหนึ่งจากการ

ศกึษาของโครงการพฒันารปูแบบเงือ่นไขการท�างานและ

การจ้างงานภาครัฐเพื่อสร้างระบบการจ้างงานภาครัฐ

ระบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจากการที่ภาครัฐเป็นผู้ด�าเนิน

การเองทัง้หมด	ไปสูร่ะบบทีภ่าครฐัจะด�าเนนิการเท่าทีจ่�า

เป็นและมีข้าราชการประจ�าจ�านวนไม่มาก	 แต่มีคุณภาพ

สูงโดยเฉพาะงานที่เป็นภารกิจหลัก	 ส�าหรับงานท่ีเป็น

ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุนสามารถจ้างบุคคลหรือ

นติบุิคคลภายนอกมาช่วยปฏบิตังิานโดยมข้ีาราชการประ

จ�าบางส่วน	 ควบคุมดูแลบุคคลเหล่านี้ (กระทรวง

ศึกษาธิการ,	2555)

		 เมือ่ระบบพนกังานราชการ	(Government	Em-

ployee	 System)	 ให้มี	 “ระบบสัญญาจ้าง”	 เป็นกลไก

รองรบัในการจ้างงาน	ซึง่ท�าให้ผู้บรหิารสามารถบริหารรปู

แบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ	

โดยใช้	 “สัญญาจ้าง”	 เป็นข้อก�าหนดหรือเง่ือนไขในการ

จ้างงาน	ถอืเป็นเครือ่งมอืส�าหรบัการบรหิารผลการปฏบิตัิ

งาน	 การบริหารงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหา

รก�าลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ�าเป็น

ตามเงื่อนไขการท�างานสอดคล้องกับแนวคิดการบริหาร

จดัการภาครฐัแนวใหม่ทีเ่น้นความยดืหยุน่	คล่องตวัระบบ

พนักงานราชการ	(Government	Employee	System)	

เป็นการจ้างงานระบบสัญญาจ้างในหน่วยงานภาครัฐ	 

ที่	 มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีรูปแบบการจ้างงานที่หลากหลายมี

หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีย่ดืหยุน่	ช่วยให้เกดิความคล่องตวั

ต่อสภาพและความจ�าเป็นตามเงื่อนไขของการท�างานใน

ภาคราชการท่ีสอดรับกับระบบการบริหาร	 มี	 “ระบบ

สัญญาจ้าง”	 เป็นกลไกรองรับ	 และผู้บริหารสามารถ

บริหารรูปแบบการจ้างให้เหมาะสมกับลักษณะงานและ

ภารกจิ	โดยมรีะเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยพนกังาน

ราชการ	 พ.ศ.2547	 และประกาศคณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากร

บคุคลของพนกังานราชการในเรือ่งต่างๆ	เป็นเครือ่งมอืใน

การบรหิารจดัการระบบพนกังานราชการได้เริม่ใช้ในส่วน

ราชการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2547	จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา
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กว่า	10	ปี	(กระทรวงศึกษาธิการ,	2555)

		 ดังน้ันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกองค์กร

ต่างพยายามพัฒนาและแสวงหายุทธวิธีต่างๆ	 เพื่อความ

ส�าเร็จขององค์การไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง	 

ลดขั้นตอนการท�างาน	 หรือการน�าเทคโนโลยีเข้าใช้เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพคน	คนนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ

ท่ีสุดในการท�างาน	 เพราะคนคือผู้ขับเคลื่อนองค์กรให้

ก้าวหน้าสูค่วามส�าเรจ็	หรอืถอยหลงัสูค่วามล้มเหลว	“การ

บริหารคนในองค์กรที่จะช่วยให้บุคคลสามารถท�างานให้

ประสบความส�าเรจ็เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรได้	นัน่

คือ	ความพึงพอใจในการท�างาน

  ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาแนวทางการส่ง

เสรมิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ	

ภายในส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	1	เพ่ือเป็นข้อมลูส�าหรบัผู้บรหิารและหน่วย

งานท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรและ

สร้างขวัญก�าลงัใจให้บคุลากร	พนกังานราชการในองค์การ

หน่วยงานต่อไป

2.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

  2.1	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนกังานราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1

		 2.2	เพือ่เสนอแนวทางการส่งเสริมความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	ภายในส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	1

3. วิธีการด�าเนินการศึกษา

 ประชากรที่ศึกษา 

 ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้ผูศ้กึษาได้ศกึษา

กบัประชากรทีเ่ป็นพนกังานราชการ	ภายในส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 ประจ�าป	ี

2557	จ�านวน	75	คน	จ�าแนกตาม	เพศ	ระดับการศึกษา	

ประเภทของกลุ่มงานและประสบการณ์การท�างาน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 แบบสอบถาม

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศกึษาในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 

เก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของพนักงานราชการ	ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 เป็นแบบสอบถาม	

จ�านวน	1	ฉบับ	แบ่งออกเป็น	3	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	เป็น

แบบตรวจสอบรายการ	(Checklist)	เพือ่สอบถามเก่ียวกับ 

เพศ	ระดับการศึกษาประเภทของกลุ่มงาน	ประสบการณ์

การท�างานของผู ้ตอบแบบสอบถาม	 ตอนที่	 2	 เป็น

แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Ratting	scale)	มี	5	ระดับตามวิธีของลิเค

อร์ท	 (Likert)	ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง	8	ด้าน	แบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีความสอดคล้อง	 (Index	 of	 Item	

Objective	Congruence	:	IOC)	ระหว่าง	0.50	-	1.00	

และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (Alpha	 Coefficient)	 ของ 

ครอนบาค	 (Cronbach)	 เท่ากับ	 .96	 ตอนที่	 3	 เป็น

แบบสอบถามแบบปลายเปิด	 (Questionnaire	 Open	

end)	 ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความ 

พึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้ง	8	ด้าน

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

		 1.		 ค่าร้อยละ	(Percentage)	(%)

	 2.		 ค่าเฉลี่ย	(Mean)	(µ)

	 3.		 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	(Standard	Devia-

tion)	(σ)

	 แนวทางการส่งเสรมิความพงึพอใจในการปฏบัิติ

งานของพนักงานราชการ	ภายในส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	 1	 สรุปโดยรวม	 ดังนี้	 

1)	ควรส่งเสรมิให้พนกังานราชการทกุท่านทกุกลุม่งานได้

ปฏิบตังิานตามมาตรฐานของงานและปฏิบตังิานด้วยความ

มุ่งม่ันเอาใจใส่ในงานทีป่ฏบิติัตลอดถงึการรักษามาตรฐาน

ของงานที่ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 2)	 ควรส่งเสริมให้

พนกังานราชการทกุท่านได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัระบบ	ขัน้ตอน	

กระบวนการ	 วิธีการ	 ตลอดถึงการประเมินผลจากงานที่
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ปฏิบัติให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและสามารถตรวจสอบ

ความถูกต้อง	โปร่งใส	ได้อย่างชัดเจน	3)	ควรส่งเสริมให้

พนกังานราชการทกุท่านได้ปฏบิตังิานกนัอย่างมคีวามสขุ	

มจีติอาสาเข้าช่วยงานของหน่วยงาน	การน�าความรูใ้หม่ๆ	

หรอืมปีระสบการณ์ทีม่อียูม่าใช้ให้เกดิประโยชน์และน�ามา

พัฒนางานอย่างสม�่าเสมอ	4)	ผู้บังคับบัญชาควรให้ความ

ไว้วางใจ	ความเชือ่ใจกบัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในการปฏบิตังิาน

อยู่เสมอและมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจในการปฏิบัติ

งานของผู้ใต้บังคับบัญชากับงานที่ได้รับมอบหมายให้

ปฏิบัติตามค�าสั่งนั้นด้วย	5)	ผู้บังคับบัญชาควรให้ความไว้

วางใจในการปฏิบัติงานการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน

ตลอดถึงการให้ค�าปรึกษา	 การยอมรับยอมรับความคิด

เห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานราชการทุกท่าน	 6)	

ควรเปิดโอกาสให้พนักงานราชการทุกท่านที่ร่วมงานได้

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ท�าอย่างต่อเนื่องและ

พร้อมยินดีท่ีจะให้ค�าปรึกษากับผู้ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา

ในการปฏิบตังิาน	7)	ควรมกีารปรบัใหม้รีะบบแทง่ขัน้เงนิ

เดือน	 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการหรือสามารถท�า

ผลงานทางวชิาการหรอืท�าวิทยฐานะในระดับต่างๆ	ได้	8)	

ควรมกีารเปล่ียนแปลงจากระบบสัญญาจ้างเป็นการบรรจุ

ไปจนถงึเกษยีณอาย	ุ60	ปีบรบิรูณ์เหมือนข้าราชการทัว่ไป	

หรอืไม่กเ็ปลีย่นจากระบบการใช้สญัญาจ้าง	1	สญัญาโดย

ใช้เวลา	4	ปี	เป็นการจ้างจนครบเกษียณอาย	ุ60	ปีบรบิรูณ์	

เหมือนระบบข้าราชการทั่วไป

4.  สรุปผลและอภิปรายผล

 ผู้ศึกษาค้นคว้ามีประเด็นส�าคัญที่น�ามาอภิปราย

ผล	ดังนี้

 1.		 ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	 เขต	 1	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	

ได้แก่ด้านความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาและด้านความ

ส�าเรจ็ในการปฏบิตังิานส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ในระดบัมาก	

ได้แก่ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบตัด้ิานความรบัผดิชอบในการ

ท�างานด้านความสัมพนัธ์ของเพือ่นร่วมงานด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือและด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยปานกลาง	 ได้แก่	

ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนด้านความมั่นคงของงาน	

ตามล�าดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ชวาล	 กันทอง	

(2552)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานครูเทศบาล	จังหวัดสมุทรปราการ	ผลการศึกษา	

พบว่า	 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู

เทศบาล	 จังหวัดสมุทรปราการ	 อยู่ในระดับปานกลาง	

ปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก	 ด้านปัจจัยค�้าจุนอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 ทั้งนี้เพราะว่า	 งานที่ได้รับมอบหมายและให้

ความส�าคัญกับงานนั้นในหน่วยงานนั้นย่อมแสดงให้เห็น

ว่าผู้ท่ีได้รับมอบหมายงานนั้นมีความส�าคัญต่อหน่วยงาน

มากความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนอยากท�างาน

 2.		 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

ความรับผิดชอบในการท�างาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานมากที่สุด	4	ข้อ	ได้แก่	งานของท่านเป็น

งานทีจ่ะต้องศกึษาค้นคว้าอยูเ่สมอท่านพอใจในการรกัษา

มาตรฐานในการปฏิบตังิานอย่างสม�า่เสมอท่านมคีวามมุง่

ม่ันและเอาใจใส่ในงานท่านมีโอกาสรับผิดชอบงานตั้งแต่

ต้นจนจบส่วนข้ออื่นๆ	 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดบัมากทกุข้อ	ได้แก่ท่านยนิดทีีจ่ะท�างานให้บรรลเุป้า

หมายแม้ต้องท�าในเวลานอกราชการท่านสามารถรวบรวม

และประมวลความรูใ้นการพฒันาองค์การอยูเ่สมอรองลง

มา	 ได้แก่	 งานของท่านเป็นงานท่ีจะต้องใช้ความรับผิด

ชอบสูงส่วนข้อที่เห็นว่าต�่าสุด	 ได้แก่ผลงานของท่าน

ปรากฏและสามารถประเมนิผลได้อย่างชดัเจนตามล�าดบั	

ทั้งนี้เพราะว่า	 การที่มีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการ

ท�างาน	ตลอดมกีารก�าหนดงานในหน้าท่ีและมีความรบัผดิ

ชอบงานที่ส�าคัญของหน่วยงานจนชัดเจน	และมีการักษา

มาตรฐานในการท�างานอย่างคงเส้นคงวาหรอืความรับผดิ

ชอบอย่างเหมาะสม	 จึงท�าให้ระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด	ซึ่งการได้รับการไว้วางใจใน
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งานที่ที่ได้รับมอบหมายและให้ความส�าคัญกับงานนั้นใน

หน่วยงานนัน้ย่อมแสดงให้เหน็ว่าผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายงาน

นัน้มีความส�าคญัต่อหน่วยงานมากความรับผดิชอบจึงเป็น

สิ่งกระตุ้นให้คนอยากท�างาน	 ซึ่งโดยธรรมชาติของคนไม่

ชอบงานที่สบายเกินเพราะจะท�าให้เกิดความเบ่ือในการ

ท�างาน	 ไม่ชอบงานท่ีง่ายๆ	 แต่ชอบแสดงความสามารถ	 

มคีวามอยากรู้เหนอืคนอืน่	หรอือยากรับผดิชอบ	ซึง่ถอืว่า

เป็นความสขุทางใจอกีอย่างหนึง่	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ	มนชัย	อรพิมพ์	(2550)	ได้ศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของข้าราชการกรมการค้า

ต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ผลการวิจัยพบว่าโดยภาพ

รวมความพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง

จ�าแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล	พบว่าเพศชายและ

เพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกันในด้านค่าตอบแทน

อายุมีความแตกต่างกันในด้านสภาพแวดล้อมในการ

ปฏบัิตงิานระดบัการศกึษามคีวามพงึพอใจแตกต่างกันใน

ด้านความก้าวหน้าการปฏิบัติงานระดับเงินเดือนมีความ

พึงพอใจแตกต่างกันในด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ

งานด้านกระบวนการการปฏบิตังิานด้านความสมัพนัธ์กับ

บุคคลในหน่วยงานด้านความก้าวหน้าจากการปฏบิตังิาน

ด้านค่าตอบแทนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติและความ

สมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยทีเ่กีย่วข้องกับการปฏบิตังิานมคีวาม

สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ	.05

	 3.	 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่าข้อที่มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในระดับสูงสุด	ได้แก่	งานของท่านเป็นงานที่มี

ประโยชน์รองลงมา	ได้แก่	งานของท่านที่ท�าท�าให้ท่านได้

ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่งานของท่านได้เปิด

โอกาสให้ท่านได้ช่วยเหลือผู ้อื่นความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกข้อ	 โดยเรียงจากค่าเฉลี่ย

มากไปหาน้อย	3	ล�าดบัแรก	ได้แก่	ท่านน�านวตักรรมใหม่ๆ	

มาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการท�างาน	 ท่านคิดว่า

ทักษะในการท�างานของท่านเพ่ิมขึ้นท่านมีโอกาสในการ

เข้ารบัการอบรม	ประชมุทางวชิาการอย่างสม�า่เสมอ	ตาม

ล�าดับ	 ส่วนข้อที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต�่าสุด	

คือ	 งานท่ีท่านท�าอยู่เปิดโอกาสให้ท่านได้พัฒนาความรู้

ความสามารถ	และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระ

ดับต�า่สดุ	คอื	งานทีท่�าต้องใช้วธิกีารทีถ่กูต้องงานของท่าน

ท�าให้ท่านรู้สึกมีเกียรติยศ	 ชื่อเสียง	 งานท่านเป็นงานที่

ท้าทายความสามารถ	ตามล�าดบัซึง่สอดคล้องกับงานวจิยั

ของ	สุภาณี	จินดาหลวง	(2550)	ได้ศึกษาความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

ต�าบล	อ�าเภอบ้านโฮ่ง	จังหวัดล�าพูน	ผลการศึกษา	พบว่า	

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร	โดยภาพรวม

อยูใ่นระดับความพึงพอใจมาก	ปัจจยัจงูใจอยูใ่นระดบัมาก

ปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในระดับปานกลาง	 เมื่อพิจารณาราย

ด้าน	พบว่า	ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านทีม่คีวาม

พงึพอใจมากทีส่ดุ	คอื	ด้านความรบัผดิชอบ	รองลงมา	คอื	

ด้านลักษณะของงาน

	 4.		 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อที่มีความพึง

พอใจในการปฏบิติังานในระดับสงูสดุ	3	อนัดับ	ได้แก่	ท่าน

พยายามหลีกเลีย่งการกระท�าท่ีก่อให้เกิดความเสยีหายต่อ

หน่วยงาน	รองลงมา	คอื	ท่านแลกเปลีย่นความคดิเหน็ของ

เพื่อนร่วมงาน	 เพื่อปรับปรุงการท�างานให้	 ในระดับที่ต�่า

สดุ	คอื	ท่านได้ศกึษาหาความรูใ้หม่ๆ	เพือ่น�ามาพฒันางาน

อยู่เสมอ	นอกนั้นครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่

ในระดับมากทุกข้อ	 โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย	 

3	 ล�าดับแรก	 คือ	 ท่านเป็นผู้ปลุกกระแสพลังในองค์การ

เพ่ือน�าไปสู่ความส�าเร็จ	 ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าได้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 ส่วนข้อท่ีมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานต�่าสุด	 คือ	 ท่านเป็นผู้มีความรู้และรู้จัก

ใช้วธิกีารเชงิพาณชิย์	ตามล�าดบั	ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิย
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ของ	สมมาต	เพ็ชรเรือง	 (2556)	ได้ศึกษาระดับความพึง

พอใจในการท�างานของพนักงานกลุ่มบริษัท	 โตชิบา	

(ประเทศไทย)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความ

พึงพอใจในการท�างานและเปรียบเทียบความพึงพอใจใน

การท�างานตามสถานภาพส่วนบุคคลของพนักงานตาม

แนวทฤษฏีสองปัจจัยของเฮิร ์ซเบิร ์ก	 พิจารณาองค์

ประกอบ	12	ด้านผลการวิจัยสรุปว่าพนักงานกลุ่มบริษัท	

โตชบิา	(ประเทศไทย)	มรีะดบัความพงึพอใจในการท�างาน

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางการเปรียบเทียบความพึง

พอใจในการท�างานจ�าแนกตามอายุระดับการศึกษาอายุ

งานและลักษณะงาน	 พบว่า	 พนักงานที่มีอายุเท่ากันมี

ความพึงพอใจในการท�างานในส่วนรวมไม่แตกต่างกัน

ยกเว้นด้านการบังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 0.01	 พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่าง

กันมีความพอใจด้านค่าตอบแทนด้านความมั่นคงในการ

ท�างานและด้านการบังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคญัทางสถิตทิี0่.05	พนกังานทีม่อีายงุานต่างกนัมคีวาม

พอใจด้านสวัสดิการแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ที่ระดับ	0.05	พนักงานประจ�าส�านักงานมีความพึงพอใจ

ด้านความส�าเร็จของงานด้านความมั่นคงในการท�างาน

ด้านการบังคับบญัชามากกว่าพนกังานฝ่ายผลติอย่างมนียั

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01

	 5.		 ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

การได้รับการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด	 2	 ข้อ	 ได้แก่ท่านได้รับความเชื่อม่ัน

จากผูบั้งคบับัญชาให้ปฏบิตังิานส�าคญัอยูเ่สมอท่านรูส้กึมี

เกียรตท่ีิได้ท�างานในกลุม่งานทีไ่ด้มอบหมายให้ปฏบิตังิาน	

ส่วนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากทุกข้อ	 โดยข้อที่

เห็นว่า	 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด	 คือ	

บุคลากรในหน่วยงานให้เกียรติและให้ความนับถือใน

ต�าแหน่งหน้าที่การงานของท่าน	รองลงมา	คือ	ท่านได้รับ

ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีท่านได้การ

ยอมรับนับถือจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนข้อที่เห็นว่า	 

มคีวามพึงพอใจในการปฏบิตังิานต�่าสดุ	คอื	ท่านมักได้รบั

การเลือกให ้ เป ็นหัวหน ้างานอยู ่ เสมอ	 ตามล�าดับ 

ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	ฐานพัิทธ์	พรหมศาสตร์	(2555) 

ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน

กลุ่มบริษัท	ทีโอเอ	ผลการวิจัย	พบว่า	1)	พนักงานระดับ

หวัหน้าและพนกังานระดับปฏิบติัการในกลุม่บรษิทัทโีอเอ

มีความพอใจในการปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	 2)	 พนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท	 ทีโอเอมีความความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดับ0.05	 3)	 พนักงานระดับหัวหน้างานและพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในกลุ่มบริษัท	ทีโอเอที่มีระดับการศึกษา

ต�่ากว่าระดับปริญญาตรีกับที่มีระดับการศึกษาต้ังแต่

ปริญญาตรีขึ้นไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตก

ต่างกันอย่างมีนยัส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	0.05	4)	พนกังาน

ระดับหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการในกลุ่ม

บรษัิท	ทีโอเอท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานต�า่กว่า	10	ปี

กับผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการท�างานต้ังแต่	 10	 ปีขึ้นไปมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน

	 6.		 ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

ความสมัพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มากท่ีสดุ	เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีความพงึพอใจ

ในการปฏิบัติงานมากที่สุด	7	ข้อ	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	 ได้แก่	ท่านมีความเชื่อ

ม่ันต่อความสามารถในการปฏิบัติงาน	 รองลงมา	 ได้แก	่

หน่วยงานของท่านมีการประชุมชี้แจงให้เข้าใจในการ

ปฏิบติังานอยูเ่สมอและผู้บงัคบับญัชาของท่านพยายามส่ง

เสรมิให้ท่านได้ก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที	่ส่วนข้ออืน่ๆ	นัน้	 

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากทุกข้อ	 โดยเรียง

ล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	 3	 ล�าดับแรก	 ได้แก	่ 

ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมในการเลื่อนต�าแหน่ง	 

ค่าตอบแทนรองลงมา	 คือ	 ท่านได้รับการส่งเสริมจาก 
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ผู้บังคับบัญชาให้มีการเพ่ิมความรู้อย่างสม�่าเสมอส่วนข้อ

ที่เห็นว่ามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต�่าสุด	 ได้แก	่ 

ผู้บังคับบัญชาเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ	 แก่ท่านเสมอ	 ตาม

ล�าดับ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	พิทักษ์	จันทร์เจริญ	

(2551)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการ

ปฏิบัติงานในกิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	

ผลการศึกษา	 พบว่า	 ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อ

การปฏิบัติงานในกิจการพิเศษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 และเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านความส�าเร็จของงาน	

รองลงมา	คือ	ด้านผู้บังคับบัญชา

	 7.		 ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

ความสัมพันธ์ของเพือ่นร่วมงาน	ในภาพรวมอยูใ่นระดับ

มาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด	5	ข้อ	โดยเรียงล�าดับค่า

เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย	3	ล�าดับแรก	ได้แก่	ท่านยินดีที่

จะให้ค�าปรึกษากับผู้ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติ

งานรองลงมา	 ได้แก่	 ในหน่วยงานของท่านมีบรรยากาศ

ความเป็นญาตมิติรและความสามคัคตีามล�าดบั	ส่วนข้อที่

เหน็ว่า	มคีวามพงึพอใจในการปฏิบตังิานต�า่สุด	ได้แก่	ท่าน

เปิดโอกาสให้เพือ่นร่วมงานได้แสดงความคิดเหน็เกีย่วกบั

งานที่ท�า	ส่วนข้ออื่นๆ	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดับมากทุกข้อ	 โดยข้อที่เห็นว่า	 มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานสูงสุด	ได้แก่	เพื่อนร่วมงานของท่านทุกคน

มคีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิ

ชอบ	รองลงมา	ได้แก่	ท่านได้แสดงบทบาทผู้น�าหรอืผูต้าม

ในงานที่ท�าได้รับมอบหมายตามโอกาส	 ส่วนข้อที่เห็นว่า

ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต�่าสุด	คือ	ท่านได้รับ

การยอมรับนับถือจากบุคคลภายนอก	 ตามล�าดับ	 ซึ่ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 สาวิตรี	 อิ่มบูรณาประวัติ	

(2552)	 ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท	เอสซีบี	แคปปิตอล	เซอร์วิส	จ�ากัด	การ

ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	เอสซีบี	แคปปิตอล	

เซอร์วิส	 จ�ากัด	 และเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั	เอสซบีี	แคปปิตอลเซอร์วิส	

จ�ากัด	 โดยจ�าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลการศึกษาวิจัยนี้

เป ็นการวิจัยแบบส�ารวจจากกลุ ่มตัวอย่างที่ใช ้เป ็น

พนักงานบริษัท	เอสซีบี	แคปปิตอลเซอร์วิสจ�ากัด	จ�านวน	

132	คนโดยเคร่ืองมอืทีใ่ช้เป็นแบบสอบถามซึง่ผูว้จิยัสร้าง

เองสถติิท่ีใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ียและ

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานและค่าสถติ	ิt-tes	และ	F-test	ผล

การวิจัยพบว่า	 1.พนักงานบริษัท	 เอสซีบี	 แคปปิตอล

เซอร์วิส	 จ�ากัด	 มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 2.	 พนักงานบริษัท	 เอสซีบี	 แคปปิตอล

เซอร์วสิ	จ�ากัด	ท่ีมเีพศ	อาย	ุต�าแหน่ง	อตัราเงนิเดอืนระยะ

เวลาในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั.

05	ส่วนพนักงานบริษัท	เอสซีบีแคปปิตอลเซอร์วิสจ�ากัด	

ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานไม่แตกต่างกัน

	 8.		 ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

สวัสดิการและค่าตอบแทน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มีความพึงพอใจใน

การปฏิบตังิาน	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	 ท่านได้รับการพิจารณาการลากิจ	 ลาป่วย	 ลาพัก

ผ่อน	รองลงมา	ได้แก่	ท่านได้รบัค่าตอบแทนเหมาะสมกบั

วุฒิการศึกษา	 ท่านได้รับความยุติธรรมของการเลื่อนขั้น

เงนิเดอืน	ท่านได้รบัสวสัดกิารให้กูซ้ือ้เพือ่บ้านซือ้รถ	ท่าน

ได้รบัสวสัดกิารด้านต่างๆ	เช่น	ค่ารกัษาพยาบาล	เงินช่วย

เหลือบุตรและท่านได้รับค่าตอบแทนพิเศษหากท�างาน

หรือปฏิบัติงานพิเศษตามล�าดับ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย

ของ	อานนท์	ศิริทรัพย์วัฒนานนท์	(2551)	ได้ศึกษาความ

พึงพอใจในค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงาน	 บริษัท	

ธานินทร์	เอลน่า	จ�ากัด	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล	เป็นแบบสอบถาม	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	
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ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	สถติิ

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย	ใช้สถิติ	(t-test)	และ	

(F-test)	ผลการศกึษา	พบว่า	ความพงึพอใจของพนกังาน

บริษัท	 ธานินทร์	 เอลน่า	 จ�ากัด	 ที่มีต่อระดับค่าจ้างและ

สวัสดิการที่ได้รับจากบริษัท	 ธานินทร์	 เอลน่า	 จ�ากัด	 

มีความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่นๆ	 

นอกเหนือจากค่าจ้างมากที่สุด

	 9.		 ความพึงพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน	ด้าน

ความม่ันคงของงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	

ได้แก่	 หน่วยงานสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาความรู้ใน

การปฏบัิตงิานสม�า่เสมอท่านมคีวามพอใจกับความมัน่คง

ขององค์การในปัจจุบันการท�างานในองค์การนี้จะช่วยส่ง

เสริมความมั่นคงในชีวิตส่วนตัวของท่านท่านมีความรู้สึก

มัน่คงในต�าแหน่งหน้าทีท่ีท่�าอยูใ่นปัจจบุนัและท่านรูส้กึมี

ความเสีย่งต่อการเลกิจ้างตามล�าดบั	ซึง่สอดคล้องกบังาน

วิจัยของ	 อัจจิมา	 หอมระรื่น	 (2552)	 ได้ศึกษาความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท	แคนนอนไฮ-

เทค	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท	 แคนนอนไฮ-เทค	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด

และ	2)	เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท	 แคนนอน	 ไฮ-เทค	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัดจ�าแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล	 กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้	คือ	พนักงานบริษัท	แคนนอน	ไฮ-

เทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัดจ�านวน	369	คน	เครื่องมือที่ใช้

ในการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 และ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปทาง

สถิติ	(	SPSS	)	ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่า

ร้อยละ	ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ	t-test	และค่าสถิติ	F-test	หรือ

ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way	 ANOVA)	 และ

ทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี	LSD	ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติที่	.05	ผลการวิจัย	พบว่า	1.พนักงานมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลางและเมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	 อยู่ในระดับ

มาก	คือ	ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและอยู่

ในระดับปานกลาง	6	ด้านโดยเรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมาก

ไปหาน้อย	คอื	ด้านความม่ันคงในการท�างาน	ด้านนโยบาย

และการบริหาร	 ด้านการปกครองบังคับบัญชา	 ด้าน

สวัสดิการด้านสภาพแวดล้อมในการท�างานและ	 ด้านค่า

ตอบแทน	 2.พนักงานท่ีมีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลซึ่ง

ประกอบด้วยระดบัการศึกษาและรายได้เฉลีย่ต่อเดอืนต่าง

กันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่าง

กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ส่วนเพศอายแุละ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

5.  ข้อเสนอแนะ

 5.1 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการศึกษาไปใช้

  5.1.1	 ควรมีสวัสดิการที่พึงได้รับทั้งบิดา	

มารดา	และบุตร	จากระบบการจ่ายตรงเหมอืนข้าราชการ

แทนระบบประกันสังคมซึ่งได้รับเพียงเฉพาะตัวพนักงาน

ราชการเท่านั้นในสวัสดิการด้านต่างๆ	 เช่น	 ค่ารักษา

พยาบาล	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

  5.1.2		 ควรมีการปรับให้มีระบบแท่งขั้นเงิน

เดือน	 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการหรือสามารถท�า

ผลงานทางวิชาการหรือท�าวิทยฐานะในระดับต่างๆ	ได้	

	 	 5.1.3	 ควรมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบ

สัญญาจ้างเป็นการบรรจุไปจนถึงเกษียณอายุ	 60	 ปีบริ

บูรณ์เหมือนข้าราชการทั่วไปหรือไม่ก็เปลี่ยนจากระบบ

การใช้สัญญาจ้าง	1	สัญญาโดยใช้เวลา	4	ปี	เป็นการจ้าง

จนครบเกษยีณอาย	ุ60	ปีบริบรูณ์	เหมอืนระบบข้าราชการ

ทั่วไป	

  5.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศกึษาค้นคว้าครัง้ต่อไป

 	 5.2.1		 ควรศึกษารูปแบบแนวทางการส่ง
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เสรมิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานราชการ	

ภายในส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	1

	 	 5.2.2		 ควรศึกษาภาวะผู ้น�าการส่งเสริม

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ	

ภายในส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น	เขต	1	

	 	 5.2.3		 ควรศกึษาในเชงินโยบายแนวทางการ

ส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ราชการ	ภายในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น	เขต	1	–	5
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