
บทความการวจิัย 
 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

A Study on Working Satisfaction of Government Teachers and Educational Personnel 
under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 15 
 

ราวฎอห  หวนัมามะ  
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ท่ีมีเพศ วุฒิ
การศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั โดยกลุ่มตวัอยา่งคือ ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 224 คน การวเิคราะห์ขอ้มูล ใชค้่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยั พบวา่ 
1. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และ
ขนาดของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 

ภูมหิลงั 



2 
 

 
สังคมโลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมท่ีเต็มไปด้วยความรู้ 

วิทยาการต่างๆ การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วฒันธรรมความก้าวหน้า
ทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีมีผลท าให้สังคมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงทุกดา้นซ่ึงเรียกว่า 
“ยุคโลกาภิวฒัน์” หรือโลกท่ีไร้พรมแดนด้านการส่ือสาร ปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถเผชิญการ
เปล่ียนแปลงดงัท่ีไดก้ล่าว คือ คุณภาพของคน โลกท่ีมีการแข่งขนัสูง คุณภาพของคนจึงเป็นตวัแปร
ส าคญัท่ีสุดในเชิงความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเพื่อการพฒันาประเทศในทุกดา้น วิธีการพฒันาคนท่ี
มีประสิทธิภาพนั้น คือ การศึกษา การจดัการศึกษาเพื่อพฒันาให้คนมีคุณภาพเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นอยา่ง
ยิ่ง เป็นรากฐานส าคญัในการสร้างความเจริญงอกงาม  ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ลกัษณะท่ีดีงาม มีความพร้อมท่ีจะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคม 

รายงานของส านกังานปฏิรูปการศึกษา (2544) ก็ยงัไดก้ล่าวถึงปัญหาของการศึกษาไทย
ว่าการบริหารและจดัการศึกษาของไทย ก็เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัท่ีท าให้การจดัการศึกษาของ
ประเทศไทยไม่บรรลุผลเท่าท่ีควรจะเป็น โดยมีสาเหตุมาจากการบริหาร เป็นองคก์รแบบพีรามิดรวม
ศูนยอ์  านาจไวท่ี้ส่วนกลาง ท าให้ผูป้ฏิบติัตอ้งคอยรับค าสั่งจากส่วนกลาง มีสายบงัคบับญัชาหลาย
ระดบั มีขั้นตอนซับซ้อน ใชเ้วลาในการตดัสินใจด าเนินงานอยา่งล่าชา้ขาดเอกภาพในดา้นนโยบาย
การบริหารและการจดัการศึกษา เพราะในกระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบดา้น
การศึกษา ระดบักรมมากเกินไปอีกทั้งยงัขาดการประสานงานกนัทั้งดา้นนโยบาย ดา้นการปฏิบติั ซ่ึง
ในแต่ละหน่วยงานไดก้ าหนดนโยบายทางการศึกษาของตนเอง 

การปฏิรูประบบราชการเป็นแนวทางหน่ึงซ่ึงจ าเป็นต้องอาศยัทรัพยากรต่างๆ เป็น
จ านวนมากและทรัพยากรท่ีส าคญัส่วนหน่ึงก็คือบุคลากรซ่ึงปฏิบติังานประจ าอยา่งต่อเน่ืองบุคลากร
จะปฏิบติังานในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายๆ ดา้นทั้งด้านความรู้
ความสามารถทกัษะและจิตใจของขา้ราชการแต่ละบุคคลและตอ้งค านึงถึงปัจจยัดา้นความพึงพอใจ 
การปฏิบติังานนั้นๆ เป็นส าคญัเพราะแมว้า่บุคลากรจะมีความสามารถเพียงใดถา้ขาดปัจจยัดา้นความ
พึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานนั้นแล้วผลงานก็ไม่อาจส าเร็จลงได้อย่างมีคุณภาพการบริหารงานท่ีมี
คุณภาพตอ้งตระหนกัถึงความส าคญัดา้นการบริหารบุคลากรและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากร
หากบุคลากรไม่มีความรู้ความสามารถขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขาดขวญัก าลังใจ
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานไม่เหมาะสมขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานแล้ว การ
บริหารงานขององคก์รจะไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การท่ีจะใช้ให้คนปฏิบติังาน
มิไดค้  านึงเฉพาะความรู้ความสามารถเท่านั้น แต่ตอ้งค านึงถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้นๆ 
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เป็นส าคญั เพราะแมว้า่บุคคลมีความรู้ความสามารถสักเพียงใด ถา้ขาดความพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังาน
นั้น ผลงานก็ไม่อาจส าเร็จลงอยา่งมีคุณภาพได ้(ประเวช  แสนนามวงษ,์ 2543) 

ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) (Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel) 
(2547) ไดก้  าหนดให้มีส านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จงัหวดั ทุกจงัหวดัรวม 76 จงัหวดั แบ่งเป็นภาคกลาง 27 จงัหวดั ภาคใต ้ 14 จงัหวดั ภาคเหนือ 16 
จงัหวดั และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 19 จงัหวดั และไดก้ าหนดโครงสร้างส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ส านักอ านวยการ 
ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานพฒันาระบบบริหารงานบุคคล ส านกังานสวสัดิการครู 
ส านักงานสวสัดิภาพครูส านักกฎหมายและคุม้ครองสิทธิครู  (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
สวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา , 2546หนา้ 22) ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาล ซ่ึงมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจดัการองค์กรของรัฐให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการน าพาประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื สังคมมีความเขม้แขง็และประชาชนมีความสุขดว้ยการ
ด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้การรับราชการมีความเป็นมืออาชีพขา้ราชการและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐสามารถด ารงชีพอย่างพอเพียง มีมโนสุจริตตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถ
ในการใหบ้ริการประชาชน 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอาชีพท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อการจดัการศึกษา ซ่ึงเป็น
พื้นฐานของการพฒันาสังคมและประเทศชาติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยให้
ความส าคญักบัวิชาชีพครู ว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงผูป้ระกอบวิชาชีพครูจะตอ้งมีการพฒันาตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง มีระบบการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเอ้ือต่อการดารงชีวิตอยา่งมีคุณภาพท าให้รู้สึกมีความ
มัน่คงในการประกอบวิชาชีพ ดงันั้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 หมวด 7 
มาตรา 55 ก าหนดใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยเงินเดือนค่าตอบแทนสวสัดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลอ่ืน
ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายไดท่ี้เพียงพอ และเหมาะสมกบัฐานะ
ทางสังคมและวิชาชีพ ให้มีกองทุนส่งเสริมครูคณาจารยบุ์คลากรทางการศึกษาเพื่อจดัสรรเป็นเงิน
อุดหนุนงานริเร่ิมสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น และเป็นรางวลัเชิดชูเกียรติครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 
2545) 

โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั เป็นสถาบนัแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งคน้ควา้ 
วิทยาการต่างๆ เป็นสถาบนัท่ีได้รับการพิจารณาจากสังคมว่า เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด 
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ประกอบไปดว้ย ครู อาจารย ์นกัเรียน นิสิต นกัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทในการจดั
การศึกษาและสนับสนุนการสอน อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการแก้ไขระบบระเบียบใหม่ให้
กรรมการในสถาบนันั้นๆ มีบทบาทในการช่วยสนบัสนุนในสถาบนัทุกๆ ดา้น ซ่ึงถา้ฐานะของครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษากบัการพฒันาท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบนัจะเป็นกระจกสะทอ้นให้ผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาตอ้งปรับปรุงและแกไ้ขต่อไปเพื่ออนาคตของศึกษาท่ีดีข้ึน 

ตามท่ีกล่าวมานั้ น การท่ีจะปฏิรูปหรือปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลท่ีดีนั้น คงเป็นเร่ืองท่ีใหญ่ท่ีตอ้งใชก้ารลงทุนท่ีสูงพอสมควร นอกจากความสามารถใน
ด้านการเรียนรู้วิธีการจดัการศึกษาแล้ว ยงัตอ้งมีความสามารถท่ีจะปรับปรุงการศึกษาให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองด้วย ร่วมถึงการฟูมฟักครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารุ่นใหม่ท่ีมีคุณภาพ เพื่อใหก้ลบัไปเป็นก าลงัแก่สถาบนัการศึกษา การดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นเร่ือง
ท่ีส าคญัเพื่อให้คนดีๆ มาเป็นครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีดี เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้
อยูใ่นแวดวงของการจดัการศึกษาตอ้งตระหนกั 

สภาพการจดัการศึกษาในพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็นส่ิงท่ีวงการการศึกษาของ
ไทยตอ้งให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีเส่ียง การดูแลเอาใจใส่ ให้ความสะดวก ความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นและชีวิต  
จึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาและสนับสนุนทางการศึกษา การจดัสรรอตัราก าลังครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นอีกปัญหาหน่ึงท่ีพบเจอ เพราะปริมาณของครูท่ีกระจายอยูใ่น
แต่ละพื้นท่ี ยงัไม่ทดัเทียมกนั เป็นปัญหาดา้นเฉล่ียอตัราก าลงัครูให้เกิดความสมดุล ซ่ึงสาเหตุอาจจะ
มาจากพื้นท่ีเส่ียง ไม่มัน่ใจในความปลอดภยั การตั้งถ่ินฐานของประชากรท่ีกระจดักระจายอยูใ่นเขต
ชนบท และอาจจะมีเร่ืองศาสนาเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย จากลกัษณะของปัญหาท่ีได้กล่าวมาขา้งตน้ 
ผูว้ิจยัได้ตระหนักถึงปัญหาการจดัการศึกษาในพื้นท่ีเส่ียง โดยเฉพาะพื้นท่ีสามจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้ท่ีมีความยากล าบากในการเรียนการสอนให้แก่ผูเ้รียน ความหวาดหวัน่ต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
การปฏิบติัหน้าท่ีในพื้นท่ีท่ีห่างไกล พื้นท่ีเส่ียงภยั ขาดขวญัก าลงัใจ ค่าตอบแทนท่ีไม่เพียงพอกบั
ค่าใชจ่้าย ตลอดจนขาดความร่วมมือจากชุมชน จึงอาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคท่ีครู อาจารย ์และ
บุคลากรทางการศึกษาไม่อยากเขา้ไปปฏิบติังานในพื้นท่ีดงักล่าว 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 
เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขให้การจดัการศึกษาประสบผลส าเร็จมีคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจงัหวดัยะลา และจงัหวดั
อ่ืนๆ ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ
ราชการ สถานภาพ และขนาดของโรงเรียนท่ีต่างกนั 
 

ความส าคญัของการวจิัย 
 

1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 

2. เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าผลท่ีไดรั้บจากการวิจยั ไปใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
และปรับปรุง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู และดา้นอ่ืนๆ ในโรงเรียน 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนจงัหวดัยะลา และจงัหวดัอ่ืนๆ 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
 

1. ประชากร 
การวิจยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ซ่ึงมีจ านวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจ านวน 510 คน 
 

2. กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ปีการศึกษา 2558 ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 224 คน 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปร 2 ตวั ดงัน้ี 
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3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และขนาดของ
โรงเรียน 

3.2 ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

- ความตอ้งการทางกายภาพ 
- ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง 
- ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ 
- ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ 
- ความตอ้งการความสมบูรณ์ของชีวติ 

 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั ส าหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียน สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 15 แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบดว้ยเพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และ
ขนาดของโรงเรียน 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั (ภทัราพร เกษสังข์, 2548) โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบ
และใหค้ะแนนดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 เป็นค าถามปลายเปิดท่ีใหแ้สคงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 
จงัหวดัยะลาในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือมีดงัน้ี 

1. ศึกษาและคน้ควา้เอกสาร บทความ งานวิจยั หนังสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง
ความพึงพอใจของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. ศึกษาและคน้ควา้เอกสาร บทความ งานวจิยั หนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง
แบบสอบถาม 

3. ก าหนดนิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยั แลว้น าไปสร้างแบบสอบถาม 
4. ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม รายการขอ้ค าถามตามนิยามท่ีไดก้ าหนดไว ้
5. น าแบบสอบถามเสนอต่อประธานท่ีปรึกษางานวิจัยเพื่อขอความเห็นชอบ และ

ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
6. น าแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม

ของภาษา พร้อมปรับปรุงแกไ้ข โดยผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
6 . 1  อ า จ า ร ย์ ห ริ รั ก ษ์   แ ก้ ว กั บ ท อ ง  อ า จ า ร ย์ ภ า ค วิ ช า จิ ต วิ ท ย า 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
6 .2  ผู ้ช่ วยศาสตราจารย์  ดร .นัท ธี   บุญจันทร์  อาจารย์ภาควิชาพลศึกษา 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
6.3 อาจารย์มาเรียนี  บูงอ อาจารย์พิเศษสาขาบริหารธุรกิจ สถาบันรัชต์ภาคย ์       

ศูนยย์ะลา 
7. น าแบบสอบถามท่ีไดก้ลบัคืนเพื่อหาค่าความสอดคลอ้ง ทั้งน้ีควรพิจารณาวา่ 

+1   หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามตรงตามวตัถุประสงค/์เน้ือหา 
  0   หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามตรงตามวตัถุประสงค/์เน้ือหา 
-1    หมายถึง แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่ตรงตามวตัถุประสงค/์เน้ือหา 

โดยยอมรับคุณภาพของค่าเคร่ืองมือเท่ากบั 0.33 
8. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try-out) กบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจริง จ  านวน 30 คน เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกดว้ยวธีิของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
9. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาคุณภาพแลว้มาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) รายขอ้ 

ไดค้่าของความเช่ือมัน่เท่ากบั .91 โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ในการค านวณค่าสถิติต่าง 
ๆมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี  1 โดยการแจกแจงความถ่ี 
(f) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แลว้น าเสนอในรูปตาราง 

2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในงานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ซ่ึงเป็นมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยหาค่าเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก าหนดการแปลผลโดยใชค้่าเฉล่ียของช่วงคะแนน 
(Class interval) ดงัน้ี (ภทัราพร  เกษสังข,์ 2548) 
  4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัมาก 
  2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในงานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผู ้วิจ ัย ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อความเข้าใจในการแปล
ความหมาย ดงัน้ี 

x  แทน ค่าเฉล่ีย 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
DF แทน องศาอิสระ 
F แทน จ านวนหรือค่าความถ่ีท่ีตอ้งการหาค่าร้อยละ 
N แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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สรุปผลการวจิัย 

 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี 
1. สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
สถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 224 คน พบวา่ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 66.10 เพศชายร้อยละ 33.92 มี
อายุราชการ 10 ปีข้ึนไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.66 วุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 98.66 มีสถานภาพ ส่วนมากสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 62.05 และขนาดโรงเรียน 
เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.60 

2. ลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามล าดับความต้องการของมาสโลว ์
(Maslow’s The Human Needs Theory) ความพึงพอใจของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ตามความต้องการ 5 ขั้นของ มาสโลว ์
(Maslow) มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ 1. ด้านความ
ตอ้งการทางกายภาพ 2. ด้านความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ 3. ด้านความตอ้งการ
เกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจ และ 4. ดา้นความตอ้งการตระหนกัในตนเอง ส่วนดา้นความ
ตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คงมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

3. ลกัษณะความพึงพอใจ พิจารณาตามเพศ อายุราชการ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และ
ขนาดของโรงเรียน 

3.1 เพศ 
 ลักษณะของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวม      
จะเห็นไดว้า่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากกวา่เพศชาย 

3.2 อายรุาชการ 
 ลักษณะของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 ด้านอายุราชการมีความพึง
พอใจตามความตอ้งการ 5 ขั้น ของมาสโลว ์(Maslow) แตกต่างกนั 
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3.3 วฒิุการศึกษา 
 ลักษณะความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ดา้นวุฒิการศึกษาต่างกนั มี
ความพึงพอใจตามความตอ้งการ 5 ข้ึนของมาสโลว ์(Maslow) ไม่แตกต่างกนั 

3.4 สถานภาพ 
 ลักษณะของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 ดา้นสถานภาพการสมรส มี
ความพึงพอใจตามความตอ้งการ 5 ขั้นของมาสโลว ์(Maslow) แตกต่างกนั 

3.5 ขนาดของโรงเรียน 
 ลักษณะของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 ดา้นขนาดของโรงเรียน กลุ่ม
ขา้ราชการครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนักบักลุ่ม
ขา้ราชการครูและบุคลากรโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 

อภิปรายผล 
 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ของการศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีประเด็นท่ีน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 พบวา่ เพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชายซ่ึงตาม
ทฤษฎีแลว้ เพศหญิงเป็นเพศท่ีอ่อนแอมากกวา่เพศชาย แสดงให้เห็นวา่ในสังคมปัจจุบนั ความเสมอ
ภาค สิทธิเสรีภาพเป็นแรงผลกัดนัให้เพศหญิงเร่ิมท างานเท่าเทียมกบัเพศชายโดยไม่ค  านึงถึงความ
ยากล าบากมากนัก ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม ซ่ึงสภาพท่ีมีผลต่อการท างานประกอบด้วย                    
2 องคป์ระกอบ คือองคป์ระกอบค ้าจุน และองคป์ระกอบจูงใจ และดา้นอายุราชการ10 ปีข้ึนไปมาก
ท่ีสุด ดา้นสถานภาพการสมรส มากท่ีสุด ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด และส่วนมากปฏิบติังานอยูใ่นโรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดเล็ก ตามล าดบั 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 ศึกษาจากภาพรวมพบวา่ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



11 
 

สังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow) พบวา่ 

2.1 ดา้นความตอ้งการทางกายภาพ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดั
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความตอ้งการด้านร่างกายอยู่ใน 
ระดบัมาก 

2.2 ดา้นความตอ้งการดา้นความปลอดภยัและความมัน่คงส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง 

2.3 ดา้นความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของพิจารณาเป็นรายดา้นแลว้ พบวา่ 
มีความพึงพอใจในระดบัมากเน่ืองจาก สภาพแวดลอ้มทัว่ไปในการท างานของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยูก่นัแบบกนัเอง พึ่งพาอาศยักนัได ้และต่างใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

2.4 ดา้นความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียงและความภาคภูมิใจมีความพึงพอใจในดา้นน้ี
อยูใ่นระดบัมาก และเห็นวา่บุคคลรอบขา้ง เช่น นกัเรียน เพื่อนร่วมงาน ประชาชน บุคคลภายนอกมี
ความเช่ือถือ เพราะอาชีพครูน้ีเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติยศ บุคคลให้ความเคารพนับถือ ทั้งหน่วยงาน
เดียวกนั และสังคมรอบขา้ง จึงท าใหค้รูมีความพึงพอใจในระดบัมาก 

2.5 ดา้นความตอ้งการตระหนกัในตนเอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกดัเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 15 มีความพึงพอใจดา้นน้ีอยูใ่นระดบัมากซ่ึงน่าจะมาจากความส านึก
ในการรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ต่อนกัเรียนท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้จึงท าให้ขา้ราชการ
ครูมีแรงบนัดาลใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีใหส้ าเร็จลุล่วงโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคใด ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิยคร้ังนี้ 
จากผลการวิจยัจะเห็นว่าความตอ้งการทั้ง 5 ขั้นของมาสโลว ์(Maslow) ขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในโรงเรียน มีความตอ้งการดา้นปลอดภยัและความมัน่คง 
มากท่ีสุด และยงัคงเป็นปัญหาต่อการปฏิบติังาน คือ ในหน่วยงานไม่มีการประกนัภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์น เน่ืองจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติังานในเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 15 นั้นอยูใ่นเขตพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการด ารงชีวติ 
 
 
 



12 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวา่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 15 กบัสังกดัอ่ืนๆ 
2. ควรให้ความส าคญัดา้นพื้นฐานของบุคลากร สถานภาพความเป็นอยู่ ปัจจยัดา้นค่า

ครองชีพ การจดัสวสัดิการ ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงน าไปสู่การพฒันา
ทรัพยากรมนุษยต่์อไป 

3. ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการวิจยัเร่ืองอ่ืนๆ           
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 


