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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร และ  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  
จ านวน  140 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and  Morgan 
ซึ่งก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน  (Krejcie and Morgan)  แล้วสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน  (Multistage  Random Sampling) ประเภทและลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามมาจาก และตามทฤษฏี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg) แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ  ได้แก่ เพศ และ ประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  มี  5  ระดับ  วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบด้วย t-test และ F-test  ผลวิจัย พบว่า 

1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

Abstract 
 The objective this research is; 1) A Study of Job Satisfation of Personnel Under the Sakon 

Nakhon Education Area; 2) to compare A Study of Job Satisfation of Personnel Under the Sakon 

                                           
1 นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Nakhon Education Area;, by using the theory of Spaulding. Simple random sampling was used to 
determine the sample size. 140  Person were selected from those of the Sakon Nakhon Education 
Area The instrument used for collecting the data was a 5-rating scale questionnaire with 50 items. 
The descriptive statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean ( X ), standard 
deviation (S.D.), t-test and one way analysis of variance. The LSD method was used for the pair 
comparison. 

 The results revealed that; 
 1. The results of A Study of Job Satisfation of Personnel Under the Sakon Nakhon Education 

Area had a good level of reasonable and quality  
 2. The results of investigate operations of A Study of Job Satisfation of Personnel Under the 

Sakon Nakhon Education Area, overall obtained significantly higher scores and creative scores than 
those in the control group (p < 0.05)  
Keywords:  Job Satisfation of Personnel 

 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

องค์กร  ไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชน จะอยู่ได้ด้วยมนุษย์ มนุษย์มีขีดความสามารถสูง  มีความหวังตั้งใจ
สูง ที่จะท างานให้ดี ยิ่งๆ ขึ้นไป  ก็ย่อมจะสามารถประสบผลส าเร็จได้อย่างดี 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นงานส าคัญยิ่งขององค์กรทุกแห่ง  การที่สามารถดูแลบริหารจัดการคน  ให้
เขามีความสุข มีขวัญก าลังใจ สามารถท างานร่วมกันกับมนุษย์อื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข เมื่อมีงานท าแล้ว  ก็สามารถ
สร้างความรู้สึกดี ๆ ให้เกิดขึ้น มีแรงจูงใจ  แรงบันดาลใจ ที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ การงานในความรับผิดชอบของตน
อย่างเต็มความสามารถ องค์กรใด ๆ ก็ตาม ที่สามารถดูแลให้มนุษย์ในองค์กรของตน มีคุณลักษณะเช่นที่กล่าวนี้ได้  
องค์กรนั้น ย่อมเป็นองค์กรที่มีสุขภาพดียอดเยี่ยม  มีผลการด าเนินงานที่ดี ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูง  
เช่นเดียวกัน การบริหารองค์การ ผู้บริหารที่ฉลาดทางโลกแล้ว ก็อย่าลืมฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ด้วย ตามทฤษฎีองค์กร
แล้ว ถือว่า องค์ประกอบส าคัญขององค์กร  มีสองส่วน คือ “งาน” และ “คน”  หมายความว่า  องค์กรทุกประเภท
จะต้องมีองค์ประกอบด้านงาน  ซึ่งได้แก่ ภารกิจที่จะต้องกระท าตามวัตถุประสงค์ และการจัดระบบงาน เพื่อให้สามารถ
กระท าตามวัตถุประสงค์และการจัดระบบงาน เพื่อให้สามารถกระท าภารกิจ ได้ตามเป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ  
การที่จะประกอบภารกิจได้ตามเป้าหมายขององค์กร  จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ  ด้านคน  คือ   มีคนหรือบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ เหมาะสม เพยีงพอ ที่จะปฏิบัติงาน หน่วยงานทุกประเภทย่อมมีภารกิจหลักที่จะต้อง  ด าเนินการ
ให้บังเกิดผล การที่หน่วยงาน จะกระท าภารกิจหลัก ได้ดี มีประสิทธิภาพ หน่วยงานจ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในจ านวนที่เหมาะสมกับภาระงาน  จึงอาจกล่าวได้ว่าบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานทุกประเภท 
บุคลากร  นับว่าเป็นองค์ประกอบ  ที่ส าคัญที่สุด   ในการบริหารงาน  เพราะบุคลากรเป็นผู้ปฏิบัติงาน  และผู้ใช้
ทรัพยากร  เช่น  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น บุคลากรจึงสามารถสร้างความส าเร็จ  สร้างความล้มเหลว  ให้
เกิดขึ้นแก่งานได้   ถ้าเราได้บุคลากร  ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจ ความกระตือรือร้น อุทิศเวลา   แรงกาย  
แรงใจ และมีความพึงพอใจในการท างาน  งานนั้นก็จะประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
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ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรจึงมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การ รวมทั้งความสุขของผู้
ท างานด้วย  องค์การใดก็ตามหากบุคคลในองค์การไม่มีความพึงพอใจในองค์การ ก็จะเป็นมูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลงาน
และการปฏิบัติงานต่ าลง คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม
และปัญหาทางวินัย ได้อีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้าม หากองค์การมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการท างานสูง มีผล
ทางบวกต่อการปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจในการท างาน  ย่อมปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ และได้ผลดีกว่าคนที่
ไม่มีความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg พบว่า หากสามารถสร้างให้ผู้
ท างานมีความรู้สึกที่ดีต่อหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นตัวงาน ปัจจัยทางจิตวิทยา ความส าเร็จในงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้า และความเป็นไปได้ของความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg อ้างถึงในยงยุทธ เกษสาคร
,2544)ได้นิยามปัจจัยเหล่านี้ว่า “ความพึงพอใจในการท างาน” ก็จะสามารถท าให้ ผู้ท างาน ท างานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพงานสูงสุด จากการศึกษา ดังกล่าว ถ้าหากน ามาประยุกต์ให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็น่าจะท าให้ได้งานที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเช่นกัน  

    ความพึงพอใจในปัจจัยการปฏิบัติงานเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรจะสร้างให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรใน
หน่วยงานให้ได้มากที่สุดโดยผู้บริหารเป็นผู้น าและมีความรับผิดชอบต่างๆ รวมทั้งให้ค าชี้แนะ ตัดสินใจ แก้ปัญหา 
อ านวยการ บ ารุงขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เพราะจะช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและ
ความส าเร็จของหน่วยงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเป็นผู้น าที่มีความรู้ความสามารถเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจ
ของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วยเพราะจะช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นผลให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานมีประสิทธิภาพด้วย     ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้องเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สร้าง
สภาพแวดล้อมทั่วไป รวมทั้งคิดหาวิธีที่จะไม่ให้การท างานเกิดความเบื่อหน่าย โดยการสับเปลี่ยนงานหรือลดงานจ าเจ
จัดกิจกรรมอื่นเพิ่มให้ความส าคัญกับบุคลากร จัดบรรยากาศกับการท างานเป็นบรรยากาศแบบแจ่มใส ผู้บังคับบัญชาให้
การสนับสนุน  นับว่ามีค่ายิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนและเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจน ามาเป็นองค์ประกอบ
ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงงาน ให้สามารถด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้นผู้บริหารทุกระดับชั้น นอกจากจะมี
หน้าที่ในการก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดองค์กร วินิจฉัย สั่งการ ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเข้าใจซึ่งกันและกันประสานสามัคคี เพื่อเป็นพลัง ที่จะน าองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ฉะนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา “ความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร”  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    เกิดจากการที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งเป็นกฎหมายทางการศึกษาที่เกิดขึ้ น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 37 ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษา โดยค านึงถึงปริมาณของสถานศึกษา จ านวนประชากรเป็น
หลัก และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย ให้รัฐมนตรี โดยค าแนะน าของสภาการศึกษาแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ก าหนดเขตพื้นที่การศึกษา  จ านวน  186  เขต  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย  6  กลุ่ม
งานและ1 หน่วย  ดังนี้ 1. กลุ่มอ านวยการ  2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 3. กลุ่มนโยบายและแผน  4. กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา  5. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  และ 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 

จากการที่มีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ท าให้มีปัญหาในหลาย ๆ ด้านของสถานที่การปฏิบัติงาน บุคลากร
ในส านักงานไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้  ในส านักงานไม่เพียงพอ สาธารณูปโภคยังไม่พร้อม  ท า
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ให้เกิดความไม่สะดวก และไม่คล่องตัวในการบริหารและการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก สถานที่ท างานคับแคบ  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จึงบริหารงานภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ หลายด้าน นอกจากจ านวนบุคลากรและอาคาร
สถานที่แล้ว ยังมีปัญหาเรื่องความรู้ความสามารถและความช านาญของบุคลากรในการปฏิบัติงานในรูปแบบของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร  มีความพึงพอใจในการท างานมากน้อยเพียงใด และพฤติกรรมของผู้น าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร กับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร มีความสัมพันธ์
กันหรือไม่ ซึ่งผลที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมผู้น าให้สอดคล้องกับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสกลนครต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร                               

 
สมมติฐานการวิจัย  
 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 และ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  ปีการศึกษา 2560  จ านวน  213  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 1 และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2  
จ านวน  140 คน  การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie  & Morgan.  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ประเภทและลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาและ
ปรับปรุงแบบสอบถามมาจาก (กชกร  สมิตะมาน,2548)  และตามทฤษฏี 2 ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  ได้แก่ เพศ และ ประสบการณ์ในการท างาน ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามมาจาก (กชกร  สมิตะมาน ,2548) โดยมีข้อค าถามที่สร้าง
ขึ้นภายใต้กรอบทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก ซึ่งผู้วิจัยได้มีความสนใจใน 6 ด้าน ดังนี้ 1.  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  2.  ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 3.  ด้านเงินเดือน 4.  ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 5.  ด้านนโยบายและ
การบริหาร 6.  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบด้วย t-test และ F-test   
 
สรุปผลการวิจัย  

1.  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร ดัง
แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบคุลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร 
     จ าแนกเป็นรายด้าน และโดยภาพรวม 

การบริหารงานของบุคลากร X  S.D ระดับ 
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4.17 0.47 มาก 
2. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน 4.19 0.42 มาก 
3. ด้านเงินเดือน  4.27 0.43 มาก 
4. ด้านนโยบายและการบริหาร 4.20 0.41 มาก 
5. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 4.24 0.40 มาก 
6. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.21 0.39 มาก 

โดยรวม 4.21 0.39 มาก 
 
จากตารางพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ

ค่าเฉลี่ยของแต่ละด้านดังนี้คือ ด้านเงินเดือน ( X  = 4.27) ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ( X  = 4.24)  ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน( X  = 4.21 ) ด้านนโยบายและการบริหาร ( X = 4.20)   ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง

หน้าที่การงาน ( X  = 4.19)  และ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ( X  = 4.17) 
 

 2.  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร จ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
อภิปรายผล 
 1) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร  จากผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานของผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร มีการบริหารงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีอิสระในการเสนอความ
คิดเห็นและตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติ รวมถึงงานที่ปฏิบัติช่วยให้เกิดความรู้ใหม่และประสบการณ์เพิ่มขึ้นและการที่ได้รับ
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มอบหมายงานตามความเหมาะสม ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานมีการส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษา
ต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิรวมถึงการมีโอกาสเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษได้ตามผลงานและการมีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถโดยการศึกษาดูงาน ด้านเงินเดือน มีความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับต่อการใช้จ่ายที่จ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวันรวมถึงการได้รับการสนับสนุนสวัสดิการด้านอื่นๆและความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับความรู้
ความสามารถด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการบริหาร มีการจัดระบบงานช่วยให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมถึงการได้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และการมอบ
นโยบายการบริหารของผู้บังคับบัญชาชัดเจน และด้านสภาพแสดล้อมในการท างานมีความยุติธรรมในการบริหารงาน
และการบังคับบัญชารวมถึง การใช้เทคนิควิธีการบริหารปกครองที่ เหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ระเบียบของ
ผู้บังคับบัญชาและการใช้วิธีการบริหารของผู้บังคับบัญชาช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ   สิริกาญจน์  วงศ์โสภา (2549) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนคร 
นครราชสีมาโดยภาพรวมทั้งสองปัจจัยอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของจุมภฎ ม่วงกลิ้ง (2541: 72)ได้
ศึกษา ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลและ
เมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรี พบว่า พนักงานครูเทศบาลเมืองพัทยา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  
ได้ท าการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการปะถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 473คน ผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการครู
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ มีความพึงพอใจในปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ า
จุนอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของยงยุทธ  สิมพา (2542: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาความพึงพอใจของครู
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย
ส่วนรวมและจ าแนกตามขนาดของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้ศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ตามกรอบแนวคิ ด
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูได้รับการตอบสนองจากการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามที่คาดหวัง ความต้องการหรือความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึงมีทัศนคติในทางบวกหรือมีความรู้สึกที่ดีต่อ
การปฏิบัติงานในระดับมากและต้องการที่จะปรับเปลี่ยนยกระดับของตนเองให้เข้าสู่ปฏิรูปการศึกษายุคใหม่และใน
ปัจจุบันอาชีพครูเป็นอาชีพที่สังคมยอมรับนับถือ ยกย่องให้ความส าคัญ ดังนั้นอาจส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามไปใน
ทิศทางที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับพอใจมากทั้งปัจจัยกระตุ้นและปัจจัยค้ าจุนทุกด้าน
 2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน และด้านเงินเดือน ต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรชายและหญิงต่างมีหน้าที่และความรับผิดชอบเหมือนกันแต่จะแตกต่างกันด้านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน และด้านเงินเดือน  
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอื่น
นอกเหนือจากจังหวัดสกลนครเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับการวิจัยครั้งนี้ 
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2. ควรศึกษาขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
สกลนคร และจังหวัดอื่นๆ เพื่อให้ทราบขวัญและก าลังใจของบุคลากรดีหรือไม่ ถ้าขวัญและก าลังใจดีก็ส่งผลให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเช่นกัน 
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