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บทคัดย่ อ
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 15 ที่มีเพศ วุฒิ
การศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และขนาดของโรงเรี ยนที่ต่างกัน โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ปี การศึกษา
2558 จานวน 224 คน การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และ
ขนาดของโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ภูมหิ ลัง

2

สังคมโลกในปั จจุ บนั มี การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เป็ นสั งคมที่ เต็ม ไปด้วยความรู ้
วิทยาการต่างๆ การเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรมความก้าวหน้า
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีผลทาให้สังคมโลกเกิ ดการเปลี่ยนแปลงทุกด้านซึ่ งเรี ยกว่า
“ยุค โลกาภิ ว ฒ
ั น์ ” หรื อ โลกที่ ไ ร้ พ รมแดนด้า นการสื่ อ สาร ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะสามารถเผชิ ญ การ
เปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าว คือ คุณภาพของคน โลกที่มีการแข่งขันสู ง คุณภาพของคนจึงเป็ นตัวแปร
สาคัญที่สุดในเชิงความได้เปรี ยบในการแข่งขันเพื่อการพัฒนาประเทศในทุกด้าน วิธีการพัฒนาคนที่
มีประสิ ทธิ ภาพนั้น คือ การศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้คนมีคุณภาพเป็ นเรื่ องที่จาเป็ นอย่าง
ยิ่ง เป็ นรากฐานสาคัญในการสร้ างความเจริ ญงอกงาม ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ลักษณะที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะต่อสู ้เพื่อตนเองและสังคม
รายงานของสานักงานปฏิรูปการศึกษา (2544) ก็ยงั ได้กล่าวถึ งปั ญหาของการศึกษาไทย
ว่าการบริ หารและจัดการศึกษาของไทย ก็เป็ นอี กสาเหตุหนึ่ งที่สาคัญที่ทาให้การจัดการศึกษาของ
ประเทศไทยไม่บรรลุผลเท่าที่ควรจะเป็ น โดยมีสาเหตุมาจากการบริ หาร เป็ นองค์กรแบบพีรามิดรวม
ศูนย์อานาจไว้ที่ส่วนกลาง ทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิตอ้ งคอยรับคาสั่งจากส่ วนกลาง มีสายบังคับบัญชาหลาย
ระดับ มีข้ นั ตอนซับซ้อน ใช้เวลาในการตัดสิ นใจดาเนิ นงานอย่างล่าช้าขาดเอกภาพในด้านนโยบาย
การบริ หารและการจัดการศึกษา เพราะในกระทรวงศึกษาธิ การมีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้าน
การศึกษา ระดับกรมมากเกินไปอีกทั้งยังขาดการประสานงานกันทั้งด้านนโยบาย ด้านการปฏิบตั ิ ซึ่ ง
ในแต่ละหน่วยงานได้กาหนดนโยบายทางการศึกษาของตนเอง
การปฏิ รูป ระบบราชการเป็ นแนวทางหนึ่ ง ซึ่ ง จาเป็ นต้อ งอาศัย ทรั พ ยากรต่ า งๆ เป็ น
จานวนมากและทรัพยากรที่สาคัญส่ วนหนึ่งก็คือบุคลากรซึ่ งปฏิบตั ิงานประจาอย่างต่อเนื่ องบุคลากร
จะปฏิ บตั ิ งานในหน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ข้ ึ นอยู่กบั ปั จจัยหลายๆ ด้านทั้งด้านความรู ้
ความสามารถทักษะและจิตใจของข้าราชการแต่ละบุคคลและต้องคานึ งถึงปั จจัยด้านความพึงพอใจ
การปฏิบตั ิงานนั้นๆ เป็ นสาคัญเพราะแม้วา่ บุคลากรจะมีความสามารถเพียงใดถ้าขาดปั จจัยด้านความ
พึ ง พอใจที่ จะปฏิ บ ตั ิ ง านนั้น แล้วผลงานก็ ไ ม่ อาจส าเร็ จ ลงได้อ ย่า งมี คุ ณ ภาพการบริ ห ารงานที่ มี
คุณภาพต้องตระหนักถึงความสาคัญด้านการบริ หารบุคลากรและปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
หากบุ ค ลากรไม่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถขาดความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านขาดขวัญ ก าลัง ใจ
ค่ า ตอบแทนในการปฏิ บ ัติ ง านไม่ เ หมาะสมขาดความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บ ัติ ง านแล้ว การ
บริ หารงานขององค์กรจะไม่ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้ การที่จะใช้ให้คนปฏิบตั ิงาน
มิได้คานึ งเฉพาะความรู ้ความสามารถเท่านั้น แต่ตอ้ งคานึ งถึ งความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานนั้นๆ
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เป็ นสาคัญ เพราะแม้วา่ บุคคลมีความรู ้ความสามารถสักเพียงใด ถ้าขาดความพึงพอใจที่จะปฏิบตั ิงาน
นั้น ผลงานก็ไม่อาจสาเร็ จลงอย่างมีคุณภาพได้ (ประเวช แสนนามวงษ์, 2543)
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) (Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel)
(2547) ได้กาหนดให้มีสานักงานส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัด ทุกจังหวัดรวม 76 จังหวัด แบ่งเป็ นภาคกลาง 27 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด ภาคเหนือ 16
จังหวัด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด และได้กาหนดโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัสดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ประกอบด้วย สานักอานวยการ
สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานพัฒนาระบบบริ หารงานบุคคล สานักงานสวัสดิการครู
สานักงานสวัสดิ ภาพครู สานักกฎหมายและคุม้ ครองสิ ทธิ ครู (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ ม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา, 2546หน้า 22) สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มสวัสดิ การและสวัส ดิ ภาพครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ได้ดาเนิ นการตามนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่ งมุ่ งเน้นการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลและการจัดการองค์กรของรั ฐให้สอดคล้องกับทิ ศ
ทางการนาพาประเทศไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน สังคมมีความเข้มแข็งและประชาชนมีความสุ ขด้วยการ
ดารงชี พตามปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยให้การรับราชการมีความเป็ นมืออาชี พข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดารงชี พอย่างพอเพียง มีมโนสุ จริ ตตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถ
ในการให้บริ การประชาชน
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นอาชี พที่มีความสาคัญยิ่งต่อการจัดการศึกษา ซึ่ งเป็ น
พื้นฐานของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยให้
ความสาคัญกับวิชาชี พครู ว่าเป็ นวิชาชี พชั้นสู งผูป้ ระกอบวิชาชี พครู จะต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบการบริ หารจัดการที่เกี่ยวข้องที่เอื้อต่อการดารงชี วิตอย่างมีคุณภาพทาให้รู้สึกมีความ
มัน่ คงในการประกอบวิชาชี พ ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 7
มาตรา 55 กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนค่าตอบแทนสวัสดิการและสิ ทธิ ประโยชน์เกื้อกูลอื่น
สาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับฐานะ
ทางสังคมและวิชาชี พ ให้มีกองทุนส่ งเสริ มครู คณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดสรรเป็ นเงิ น
อุ ดหนุ นงานริ เริ่ มสร้ า งสรรค์ผ ลงานดี เด่ น และเป็ นรางวัลเชิ ดชู เกี ยรติ ค รู ค ณาจารย์และบุ คลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,
2545)
โรงเรี ยน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย เป็ นสถาบันแห่ งการเรี ยนรู ้ และเป็ นแหล่งค้นคว้า
วิท ยาการต่ างๆ เป็ นสถาบันที่ ไ ด้รับการพิ จารณาจากสั ง คมว่า เป็ นสถาบันที่ มี บ ทบาทมากที่ สุ ด
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ประกอบไปด้วย ครู อาจารย์ นักเรี ยน นิ สิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาที่มีบ ทบาทในการจัด
การศึ ก ษาและสนับ สนุ น การสอน อย่า งไรก็ ต ามปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารแก้ไ ขระบบระเบี ย บใหม่ ใ ห้
กรรมการในสถาบันนั้นๆ มีบทบาทในการช่ วยสนับสนุ นในสถาบันทุกๆ ด้าน ซึ่ งถ้าฐานะของครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากับการพัฒนาที่ไร้พรมแดนในปั จจุบนั จะเป็ นกระจกสะท้อนให้ผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องปรับปรุ งและแก้ไขต่อไปเพื่ออนาคตของศึกษาที่ดีข้ ึน
ตามที่ ก ล่ า วมานั้น การที่ จ ะปฏิ รู ป หรื อ ปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผลที่ดีน้ นั คงเป็ นเรื่ องที่ใหญ่ที่ตอ้ งใช้การลงทุนที่สูงพอสมควร นอกจากความสามารถใน
ด้านการเรี ย นรู ้ วิธีก ารจัดการศึ ก ษาแล้ว ยัง ต้องมี ความสามารถที่ จะปรั บ ปรุ ง การศึ ก ษาให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิ จ และการเมื องด้วย ร่ วมถึ งการฟูมฟั กครู และบุคลากรทางการ
ศึกษารุ่ นใหม่ที่มีคุณภาพ เพื่อให้กลับไปเป็ นกาลังแก่สถาบันการศึกษา การดูแลเอาใจใส่ จึงเป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญเพื่อให้คนดีๆ มาเป็ นครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ดี เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวข้องกับผูท้ ี่
อยูใ่ นแวดวงของการจัดการศึกษาต้องตระหนัก
สภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ นสิ่ งที่วงการการศึกษาของ
ไทยต้องให้ความใส่ ใจเป็ นอย่า งยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครู อาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ ก ษาที่
ปฏิ บตั ิหน้าที่ในพื้นที่เสี่ ยง การดูแลเอาใจใส่ ให้ความสะดวก ความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชี วิต
จึ ง เป็ นเรื่ องที่ ส าคัญในการจัดการศึ ก ษาและสนับ สนุ นทางการศึ ก ษา การจัดสรรอัตราก าลัง ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นอีกปั ญหาหนึ่งที่พบเจอ เพราะปริ มาณของครู ที่กระจายอยูใ่ น
แต่ละพื้นที่ ยังไม่ทดั เทียมกัน เป็ นปั ญหาด้านเฉลี่ยอัตรากาลังครู ให้เกิดความสมดุล ซึ่ งสาเหตุอาจจะ
มาจากพื้นที่เสี่ ยง ไม่มนั่ ใจในความปลอดภัย การตั้งถิ่นฐานของประชากรที่กระจัดกระจายอยูใ่ นเขต
ชนบท และอาจจะมีเรื่ องศาสนาเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย จากลักษณะของปั ญหาที่ ได้กล่ าวมาข้างต้น
ผูว้ ิจยั ได้ตระหนัก ถึ งปั ญหาการจัดการศึ ก ษาในพื้ นที่ เสี่ ยง โดยเฉพาะพื้ นที่ ส ามจัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีความยากลาบากในการเรี ยนการสอนให้แก่ผเู ้ รี ยน ความหวาดหวัน่ ต่อชี วิตและทรัพย์สิน
การปฏิบตั ิหน้า ที่ในพื้นที่ ที่ห่างไกล พื้นที่ เสี่ ยงภัย ขาดขวัญกาลังใจ ค่าตอบแทนที่ ไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนขาดความร่ วมมือจากชุ มชน จึงอาจจะเป็ นปั ญหาและอุปสรรคที่ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาไม่อยากเข้าไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ดงั กล่าว
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 15
เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ไขให้การจัดการศึกษาประสบผลสาเร็ จมีคุณภาพและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนจังหวัดยะลา และจังหวัด
อื่นๆ ต่อไป

5

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
2. เพื่ อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 15 ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ
ราชการ สถานภาพ และขนาดของโรงเรี ยนที่ต่างกัน

ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
2. เพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องนาผลที่ได้รับจากการวิจยั ไปใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหา
และปรับปรุ ง เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู และด้านอื่นๆ ในโรงเรี ยน
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรี ยนจังหวัดยะลา และจังหวัดอื่นๆ

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่งศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่ งมีจานวนครู และ
บุคลากรทางการศึกษาจานวน 510 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึ กษา เขต 15 ปี การศึกษา 2558 กาหนดขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 224 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวแปร 2 ตัว ดังนี้
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3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และขนาดของ
โรงเรี ยน
3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
- ความต้องการทางกายภาพ
- ความต้องการความปลอดภัยและความมัน่ คง
- ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ
- ความต้องการเกียรติยศชื่อเสี ยงและความภาคภูมิใจ
- ความต้องการความสมบูรณ์ของชีวติ

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามจานวน 1 ฉบับ สาหรับข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ใ นโรงเรี ย น สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะ
เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วยเพศ วุฒิการศึกษา อายุราชการ สถานภาพ และ
ขนาดของโรงเรี ยน
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบ
มาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (ภัทราพร เกษสังข์, 2548) โดยมีเกณฑ์การเลือกตอบ
และให้คะแนนดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดที่ให้แสคงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ ก ษาที่ ป ฏิ บ ตั ิ ง านในโรงเรี ย น สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 15
จังหวัดยะลาในการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือมีดงั นี้
1. ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร บทความ งานวิจยั หนังสื อ และตาราที่ เกี่ ยวข้องในเรื่ อง
ความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร บทความ งานวิจยั หนังสื อ และตาราที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
แบบสอบถาม
3. กาหนดนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจยั แล้วนาไปสร้างแบบสอบถาม
4. ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม รายการข้อคาถามตามนิยามที่ได้กาหนดไว้
5. น าแบบสอบถามเสนอต่ อ ประธานที่ ป รึ ก ษางานวิ จ ัย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ และ
ตรวจสอบคุณภาพ พร้อมปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
6. นาแบบสอบถามเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความเหมาะสม
ของภาษา พร้อมปรับปรุ งแก้ไข โดยผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่
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
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6.2 ผู ้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.นั ท ธี บุ ญ จั น ทร์ อาจารย์ ภ าควิ ช าพลศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6.3 อาจารย์ม าเรี ย นี บู ง อ อาจารย์พิ เ ศษสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบัน รั ช ต์ ภ าคย์
ศูนย์ยะลา
7. นาแบบสอบถามที่ได้กลับคืนเพื่อหาค่าความสอดคล้อง ทั้งนี้ควรพิจารณาว่า
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามตรงตามวัตถุประสงค์/เนื้อหา
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามตรงตามวัตถุประสงค์/เนื้อหา
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคาถามไม่ตรงตามวัตถุประสงค์/เนื้อหา
โดยยอมรับคุณภาพของค่าเครื่ องมือเท่ากับ 0.33
8. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่ มตัวอย่างที่ ไม่ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างจริ ง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าอานาจจาแนกด้วยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)
9. นาแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุ ณภาพแล้วมาหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) รายข้อ
ได้ค่าของความเชื่อมัน่ เท่ากับ .91 โดยจาแนกเป็ นรายด้าน
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป ในการคานวณค่าสถิ ติต่าง
ๆมีข้ นั ตอนดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 1 โดยการแจกแจงความถี่
(f) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรู ปตาราง
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจในงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ซึ่ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กาหนดการแปลผลโดยใช้ค่าเฉลี่ยของช่วงคะแนน
(Class interval) ดังนี้ (ภัทราพร เกษสังข์, 2548)
4.51 - 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51 - 4.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมาก
2.51 - 3.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51 - 2.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับน้อย
1.00 - 1.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ผู ้วิ จ ัย ก าหนดสั ญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เพื่ อ ความเข้า ใจในการแปล
ความหมาย ดังนี้
แทน ค่าเฉลี่ย
x
S.D. แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
DF แทน องศาอิสระ
F
แทน จานวนหรื อค่าความถี่ที่ตอ้ งการหาค่าร้อยละ
N แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
*
แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** แทน ความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สรุปผลการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
1. สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 224 คน พบว่าข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 66.10 เพศชายร้อยละ 33.92 มี
อายุราชการ 10 ปี ขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 48.66 วุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 98.66 มีสถานภาพ ส่ วนมากสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 62.05 และขนาดโรงเรี ยน
เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 61.60
2. ลัก ษณะความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านตามล าดับ ความต้อ งการของมาสโลว์
(Maslow’s The Human Needs Theory) ความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 15 ตามความต้อ งการ 5 ขั้น ของ มาสโลว์
(Maslow) มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ตั ิ ง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก 4 ด้าน คื อ 1. ด้านความ
ต้องการทางกายภาพ 2. ด้านความต้องการความรั ก และความเป็ นเจ้าของ 3. ด้านความต้องการ
เกียรติยศชื่ อเสี ยงและความภาคภูมิใจ และ 4. ด้านความต้องการตระหนักในตนเอง ส่ วนด้านความ
ต้องการความปลอดภัยและมัน่ คงมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ลักษณะความพึงพอใจ พิจารณาตามเพศ อายุราชการ วุฒิการศึ กษา สถานภาพ และ
ขนาดของโรงเรี ยน
3.1 เพศ
ลัก ษณะของความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษา สัง กัดสานัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 15 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม
จะเห็นได้วา่ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงที่มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าเพศชาย
3.2 อายุราชการ
ลัก ษณะของความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึ กษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษาเขต 15 ด้านอายุราชการมีความพึง
พอใจตามความต้องการ 5 ขั้น ของมาสโลว์ (Maslow) แตกต่างกัน
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3.3 วุฒิการศึกษา
ลัก ษณะความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ข องข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ด้านวุฒิการศึกษาต่างกัน มี
ความพึงพอใจตามความต้องการ 5 ขึ้นของมาสโลว์ (Maslow) ไม่แตกต่างกัน
3.4 สถานภาพ
ลัก ษณะของความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ด้านสถานภาพการสมรส มี
ความพึงพอใจตามความต้องการ 5 ขั้นของมาสโลว์ (Maslow) แตกต่างกัน
3.5 ขนาดของโรงเรี ยน
ลัก ษณะของความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 ด้านขนาดของโรงเรี ยน กลุ่ม
ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรี ยนขนาดเล็ก มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันกับกลุ่ม
ข้าราชการครู และบุคลากรโรงเรี ยนขนาดกลางและขนาดใหญ่

อภิปรายผล
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ของการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีประเด็นที่นามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับสภาพทัว่ ไปของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 พบว่า เพศหญิงมีจานวนมากกว่าเพศชายซึ่ งตาม
ทฤษฎีแล้ว เพศหญิงเป็ นเพศที่อ่อนแอมากกว่าเพศชาย แสดงให้เห็นว่าในสังคมปั จจุบนั ความเสมอ
ภาค สิ ทธิ เสรี ภาพเป็ นแรงผลักดันให้เพศหญิงเริ่ มทางานเท่าเทียมกับเพศชายโดยไม่คานึ งถึ งความ
ยากล าบากมากนั ก ขึ้ นอยู่ ก ั บ สภาพแวดล้ อ ม ซึ่ งสภาพที่ มี ผ ลต่ อ การท างานประกอบด้ ว ย
2 องค์ประกอบ คือองค์ประกอบค้ าจุน และองค์ประกอบจูงใจ และด้านอายุราชการ10 ปี ขึ้นไปมาก
ที่สุด ด้านสถานภาพการสมรส มากที่ สุด ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาส่ วนใหญ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี มากที่สุด และส่ วนมากปฏิบตั ิงานอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ศึกษาจากภาพรวมพบว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
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สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านตามลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) พบว่า
2.1 ด้านความต้องการทางกายภาพ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เขตพื้นที่ การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 15 มี ค วามพึ งพอใจเกี่ ยวกับความต้องการด้านร่ างกายอยู่ใ น
ระดับมาก
2.2 ด้านความต้องการด้านความปลอดภัยและความมัน่ คงส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง
2.3 ด้านความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของพิจารณาเป็ นรายด้านแล้ว พบว่า
มีความพึงพอใจในระดับมากเนื่ องจาก สภาพแวดล้อมทัว่ ไปในการทางานของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอยูก่ นั แบบกันเอง พึ่งพาอาศัยกันได้ และต่างให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
2.4 ด้านความต้องการเกียรติยศชื่ อเสี ยงและความภาคภูมิใจมีความพึงพอใจในด้านนี้
อยูใ่ นระดับมาก และเห็นว่าบุคคลรอบข้าง เช่น นักเรี ยน เพื่อนร่ วมงาน ประชาชน บุคคลภายนอกมี
ความเชื่ อถื อ เพราะอาชี พครู น้ ี เป็ นอาชี พ ที่ มีเกี ยรติ ยศ บุ คคลให้ความเคารพนับถื อ ทั้งหน่ วยงาน
เดียวกัน และสังคมรอบข้าง จึงทาให้ครู มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.5 ด้านความต้องการตระหนักในตนเอง ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 มีความพึงพอใจด้านนี้อยูใ่ นระดับมากซึ่ งน่าจะมาจากความสานึ ก
ในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อนักเรี ยนที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จตามจุดประสงค์ที่ต้ งั ไว้ จึงทาให้ขา้ ราชการ
ครู มีแรงบันดาลใจที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ให้สาเร็ จลุล่วงโดยไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคใด ๆ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
จากผลการวิจยั จะเห็ นว่าความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมาสโลว์ (Maslow) ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิ บตั ิงานในโรงเรี ยน มีความต้องการด้านปลอดภัยและความมัน่ คง
มากที่สุด และยังคงเป็ นปั ญหาต่อการปฏิ บตั ิงาน คือ ในหน่ วยงานไม่มีการประกันภัยต่อชี วิตและ
ทรั พ ย์สิ น เนื่ องจากข้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาที่ ป ฏิ บตั ิ ง านในเขตพื้ นที่ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 15 นั้นอยูใ่ นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการดารงชีวติ
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 กับสังกัดอื่นๆ
2. ควรให้ความสาคัญด้านพื้นฐานของบุคลากร สถานภาพความเป็ นอยู่ ปั จจัยด้านค่า
ครองชี พ การจัดสวัสดิ การ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา ซึ่ งนาไปสู่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ต่อไป
3. ผลการวิจยั ครั้ งนี้ ส ามารถนาไปใช้เป็ นข้อมู ล และแนวทางในการวิจยั เรื่ องอื่ นๆ
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

