
บทความวิชาการ
การศึกษาความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร

คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

นายสมัย แข็งขันธ และคณะฯ 

บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ ความผาสุกและขอคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในดานตางๆ ของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน ประกอบดวย
1) บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 71 คน 2) บุคลากร

สายสนับสนุน จํานวน 129 คน โดยใชประชากรเปน
กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองโดยสงแบบสอบถามท้ังหมด 200 ชดุ ไดรบักลบัคนื
จํานวน 184 ชุด คิดเปนรอยละ 92.00 การวิเคราะหขอมลู
ใชคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณ
คาสถิติ รอยละ คาเฉล่ียและ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสายผูสอน มีความ
พงึพอใจและความผาสกุ โดยภาพรวมอยูในระดบั ปานกลาง 

( X = 3.48) และขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในดาน
ตางๆ บุคลากรสายผูสอน มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

ในภาพรวมอยูในระดบัมาก ( X = 3.64)  สวนบคุลากรสาย
สนับสนุน มีความพึงพอใจและความผาสุกในภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 3.52) และขอคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตในดานตางๆ บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจ

ในคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.68) 
แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวาบุคลากรทั้งหมดมีความ
พึงพอใจและความผาสุกในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.51) สวนขอคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพชีวิตใน
ดานตางๆ บุคลากรทั้งหมดมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิต

ในภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.67)  

ABSTRCT
 This descriptive research aimed to study 
the satisfaction, happiness, and opinion of life 
qualities of staffs in the faculty of Veterinary medi-
cine. Seventy-one teaching and 129 supporting 
staffs in all sectors of the faculty were included in 
this study. 200 questionnaires were sent out and 
184 (92%) were received and used for analysis by 
statistical program. 
 The results of this study found that the 
satisfaction and happiness  of teaching staffs were 
in the medial level (mean = 3.48) and their opinion 
for life qualities were in high level (mean = 3.64). 
The supporting staffs had high level (mean = 3.52) 
for the satisfaction and happiness as well as high 
level (mean = 3.68) for the opinion of life qualities. 
However, the satisfaction and happiness (mean = 
3.51) as well as the opinion of life qualities of all 
staffs in the faculty were high.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกนครั้ งที่ 
1/2511 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2511 มีมติรับหลักการใน

การจัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตร และในป พ.ศ.2523 ไดมคีาํสัง่
มหาวทิยาลยัขอนแกนที ่153/2523 ลงวนัที ่13 กมุภาพนัธ 
2523 แตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาความเปนไปไดใน
การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร ผลการศึกษาเห็นวาควร
จัดต้ังคณะสัตวแพทยศาสตรขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงมีคําสั่งที่ 2027/2526 
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ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2526 แตงตั้งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร และคําสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 2125/2526 ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 
2526 แตงตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดตั้งคณะ
สัตวแพทยศาสตรเพิ่มเติมข้ึน และมีพระราชกฤษฎีการ
จดัตัง้คณะสตัวแพทยศาสตร ประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เลม 103 ตอนที่ 81 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2529 คณะ
สตัวแพทยศาสตร  เริม่เปดรบันกัศกึษารุนที ่1 ในปการศึกษา
2530 จํานวน 40 คน 
 ในยุคแหงการเปล่ียนแปลง เชน ในปจจุบัน ทุก
องคการตางพยายามพฒันาและแสวงหายทุธวิธตีาง ๆ   เพือ่
ความสําเร็จขององคกร ไมวาจะเปนการปรับโครงสราง  

ลดขัน้ตอนการทาํงาน หรือการนําเทคโนโลยเีขามาใช เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพ “คน” ยงันบัวาเปนองคประกอบท่ีสาํคัญท่ีสดุ
ในการทาํงานเพราะคนคอืผูขบัเคลือ่นองคการใหกาวหนาสู
ความสําเร็จหรอืถอยหลังสูความลมเหลว “การบริหารคน” 
เปนงานท่ียากและมีปญหามากท่ีสุด นักบริหารหลายคน

ตองหนักใจกับปญหาอันเกิดจากผูรวมงานหรือผูใตบงัคบับญัชา
ไมใหความรวมมือ ทํางานไดตํ่ากวามาตรฐาน ขาดความ
กระตือรือรนในการทํางาน เพื่อเปนการมุงเนนใหเห็นถึง 
คนเปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาประเทศและการศึกษา
มีความสัมพันธกับการพัฒนาคน ดังน้ันในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 กําหนดใหมีการ
เปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาไทย ทั้งในดานสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกัน ในการไดรับการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป อยางตอเนื่องและมี
คุณภาพ โดยไมตองเสียคาใชจายและการศึกษา ดังกลาว
จะตองคาํนงึถงึการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิน่

และเอกชน เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
ใหประชาชนมีสวนรวมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝายและทุกคนทุกฝายมี
สวนรวมในการจัดการศึกษา อันเปนหลักการพื้นฐานที่ได
รับการยอมรับทั่วโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2547 : 4)

 ปจจัยที่จะชวยใหบุคคลทํางานประสบผลสําเร็จ
เปนไปตามเปาหมายขององคการ คือความพึงพอใจในงาน
ผูปฏิบัติ งานและคุณภาพชีวิต ท่ีมีความพึงพอใจใน
การทํางาน ยอมปฏิบัติงานไดสําเร็จและไดผลดีมากกวา
บุคคลอ่ืนที่ไมมีความพอใจในการทํางาน ไมวาปจจัยนั้นจะ
มาจากสาเหตุใด จงึควรท่ีจะศกึษาใหลกึซึง้ถงึปจจยัและองค
ประกอบท่ีจะทําใหเกิดความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
เพื่อใหเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิดประโยชนตอ
องคการยิ่งๆ ขึ้นไป  
 สืบเนื่องจากสภาพความเปนมาและความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่อง

ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานและคุณภาพชีวติของบุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมท้ัง
ขอคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพชวีติ ในดานตางๆ นาํมาเปรยีบเทยีบ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของ
บคุลากรของบคุลากรคณะสตัวแพทยศาสตร มหาวทิยาลยั
ขอนแกน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใหมีความเหมาะสมมากข้ึน
และรายงานคณะกรรมการประเมินภายในคณะสัตว-
แพทยศาสตร รวมทัง้เปนแนวทางในการแกไขปรบัปรงุและ
นําไปสูการสรางสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานซึ่งเปน
ไปตามแนวทางท่ีกาํหนดไวในกระบวนการพัฒนา คณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

และคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร  
มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2) เพื่อศึกษาขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตในดานตางๆ ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

วิธีการดําเนินการวิจัย
 1)  ประชากรและกลุมตัวอยาง
  1.1 ประชากร  (Population) ที่ใชใน

การวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติงานในทุกหนวยงาน ใน
รอบปงบประมาณ 2554 จํานวน 200 คน ประกอบดวย 

1) บคุลากรสายผูสอน (ขาราชการและพนกังานมหาวทิยาลยั)
จํานวน 71 คน 2) บุคลากรสายสนับสนุน (ขาราชการ)
จํานวน 47 คน 3) บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ลูกจาง
ชั่วคราว) จํานวน 82 คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง
   ใชประชากรทัง้หมดเปนกลุมตวัอยาง
 2)  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

การสรางเคร่ืองมือและคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
 1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารตํารา และ
งานวิจยัทีเ่กีย่วของ แลวนาํมาเปนกรอบแนวคิดในการสราง
แบบสอบถาม
 2)  กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ

 3)   นาํขอมลูจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม 

เสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย
 4)  เสนอรางเคร่ืองมือใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รูปแบบ (For-
mat) ตรวจสอบดานภาษา (Wording) และความเหมาะสม
ในเร่ืองเวลา (Timing)
 5) ปรับปรุงเคร่ืองมือตามขอเสนอแนะของ

ผูเชี่ยวชาญ
 6) ทําเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ ไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางที่จะศึกษาวิจัย
ลักษณะของเครื่องมือ

  เครือ่งมอื ทีใ่ชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม

โดยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ  ทฤษฎแีละงาน
วิจัยที่เก่ียวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  
ผูวิจัยแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้

  สวนท่ี 1 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม 
เปนขอคําถามท่ีใหเลือกเติมเครื่องหมาย (P) หนากลุม
ขอความทีกํ่าหนดและเตมิขอความ หรอืตวัเลขให สมบูรณ

ตามความเปนจริง ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาตําแหนง และ
ระยะเวลาที่รับราชการ 
  สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรของคณะสัตวแพทย- 
ศาสตร เปนขอคําถามที่วัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในดานตางๆ โดยแยกเปน ระดบัทีค่าดหวงัและระดบัทีเ่ปน
อยู ในเชน ดานการปฏิบัติงาน ดานส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติ
งาน ดานสวัสดิการและดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล  
ขอคําถามเปนแบบประมาณคา (Rating  Scale)  มีการวัด 
5 ระดับ คือ นอยมาก  นอย  ปานกลาง  มากและมากท่ีสุด 
  สวนที่ 3 ขอมูลเ ก่ียวกับคุณภาพชีวิต
ของผูตอบแบบสอบถาม  เปนขอคําถามทีว่ดัความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ โดย
แยกเปน ระดบัทีค่าดหวังและระดับทีเ่ปนอยู ขอคาํถามเปน
แบบประมาณคา (Rating Scale) มีการวัด 5 ระดับ  คือ 
นอยมาก นอย ปานกลาง มากและมากที่สุด 
คุณภาพของเครื่องมือ
  ผูศึกษาไดนําเครื่องมือที่สรางขึ้น เสนอตอ
ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ
เปนแนวทางแกไขและปรับปรุง ตรวจสอบ ความตรงเชิง
โครงสราง (Construct Validity) ความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) รูปแบบของแบบสํารวจ (Format) 
ตรวจสอบดานภาษา (Wording) และความเหมาะสมใน
เรื่องเวลา (Timing) ในการตอบแบบสํารวจ จากนั้นดําเนิน

การแกไขปรับปรุงเครือ่งมอื ตามขอเสนอแนะของท่ีปรกึษา
โครงการ และไดนาํไปทดลองใช (Try out) กบักลุมตวัอยาง
ที่มีลักษณะท่ีคลายกัน คือบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน 30 คน  เพื่อหาความ

เที่ยงโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคา
สัมประสิทธิ์ความเท่ียง (Reliability) เทากับ 0.87 
 3)  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง โดยประสานงานกับเจาหนาที่บริหารงานที่ประจํา

ในสาขาวิชา และประสานงานกับหัวหนางาน หวัหนาหนวย
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ในสํานักงานคณบดี โดยใชแบบสอบถาม  ที่พัฒนาขึ้นตาม
กรอบการวิจัย 
 4)  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาสถิติ
ไดแก  คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 5) การแปลผลการวิเคราะหขอมูล
  การแปลความหมายของขอมูลพจิารณาจาก
คาเฉล่ีย ตามเกณฑจดุกลางของชวงระดับคะแนน 5 ระดับ 
โดยใชเกณฑคะแนนของ Likert (อางใน ประยูร อาษานาม, 
2543) มีรายละเอียดดังนี้

4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับมากท่ีสุด

3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับมาก

2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับนอย

1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
 1. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานและคณุภาพ
ชีวิตของบุคลากรสายผูสอน
  1.1  ขอมูลทั่วไปของบุคลากรสายผูสอน 
บุคลากรสายผูสอน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ

53.03 อายุสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 
30.30 มีระยะเวลาที่ทํางานในคณะสัตวแพทยศาสตร 
26 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 31.81 มีระดับการศึกษา

สวนใหญระดบัปรญิญาเอก คดิเปนรอยละ 51.51 สวนใหญ
เปนขาราชการสายผูสอน คิดเปนรอยละ 84.84 และมี
ตําแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย คิดเปนรอยละ 50.00
  1.2  ความพึงพอใจและความผาสุก
บุคลากรสายผูสอน มีความพึงพอใจและความผาสุก โดย

ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา บุคลากรสายผูสอน มีความพึงพอใจและความ
ผาสุก อยูในระดับมาก ดังนี้ 1) ดานหนาที่ความรับผิดชอบ 
2) ดานสวัสดกิารและ 3) ดานการพัฒนาบุคลากร/การสราง
ความกาวหนาในสายงาน โดยพิจารณาแตละดาน ดังนี้ 
ดานหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรสายผูสอน มีความ
พงึพอใจและความผาสกุ ในภาพรวมอยูในระดบั มาก และเมือ่
พิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรสายผูสอนมีความ
พงึพอใจและความผาสกุอยูในระดบั มาก เกอืบทกุขอ ยกเวน
การมีสวนรวมในการบรหิารจดัการองคกร มคีวามพงึพอใจ
และความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและวัฒนธรรมองคกร บุคลากรสายผูสอน
มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากร
สายผูสอน มคีวามพงึพอใจและความผาสกุ อยูในระดบั ปานกลาง 

เกือบทุกขอ ยกเวน สถานที่ทํางานท่ีมีความสะดวกสบาย
ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ มาก ดานผูนํา บุคลากร
สายผูสอน มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยู
ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจและความผาสุกอยูใน
ระดบั ปานกลาง ทกุขอ ดานการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
บุคลากรสายผูสอน มีความพึงพอใจและความผาสุก
ในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจและ
ความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง ทุกขอ โดยขอที่มีเฉล่ีย
มากท่ีสุดสามลําดับแรก คือ 1) การไดรับขอเสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงปฏิบัติงานโดยปราศจากอคติ 

2) การไดรบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานเพือ่ขึน้คาตอบแทน
มีความเหมาะสมและเปนธรรมและ 3) การไดรับแจง
ผลการประเมินท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดานสวัสดกิาร
บุคลากรสายผูสอน มีความพึงพอใจและความผาสุก ใน

ภาพรวมอยูในระดับ มาก และเม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวา
บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจและความผาสุกอยูใน
ระดับ มาก เกือบทุกขอ ยกเวนการไดรับการสนับสนุนใน

ดานส่ิงแวดลอมในการทํางานเปนอยางดี มีความพึงพอใจ
และความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง ดานการพัฒนา
บุคลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน บุคลากรสาย



การศึกษาความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน50

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

ผูสอน มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูใน
ระดับ มาก และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากร
สายผูสอนมคีวามพงึพอใจและความผาสกุอยูในระดบั มาก 
เกอืบทกุขอ ยกเวน การมโีอกาสไดรบัรางวลัและสิง่จงูใจใน
รูปแบบตางๆ จากคณะหรือมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ
และความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง 
  1.3  ขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
ดานตางๆ
   บุคลากรสายผูสอน มีความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวิต ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเปนรายเร่ืองพบวา บุคลากรสายผูสอน สวนใหญ
มีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตอยูในระดับ มาก เกือบ
ทกุเรือ่ง จากสามลาํดบัแรก คอื 1) การมคีวามสขุในครอบครวั
2) การมีความภาคภูมใจในตนเอง และ 3) ไดรับความรูสึก
ชื่นชมกับผลงานของเพ่ือนรวมงาน ยกเวน การมีความสุข
ในที่ทํางาน  การไมเคยมีเรื่องเดือดรอนใจในชีวิตที่แกไข
ไมได การไมไดออกกาํลังกายหรอืเลนกฬีาเปนประจาํ และ
การไมมีเร่ืองที่ตองวิตกกังวลเลย มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับ ปานกลาง
 2. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานและคณุภาพ
ชีวิตของบุคลากรสายสนับสนุน
  2.1  ขอมลูทัว่ไปของบุคลากรสายสนับสนนุ 
   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลยัขอนแกน สวนใหญเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 52.54 อายุสวนใหญอยูระหวาง 41-50 ป 
คิดเปนรอยละ 57.62 มีระยะเวลาท่ีทํางานในคณะสัตว
แพทยศาสตร ระหวาง 16 – 25 ป คิดเปนรอยละ 39.83 

สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 49.15 เปนลูกจางประจํา/ลูกจางช่ัวคราว 
คิดเปนรอยละ 46.61

  2.2  ความพึงพอใจและความผาสุก
   บุคลากรสายสนับสนุน มีความ
พึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ มาก และ

เมือ่พจิารณารายดานพบวา บคุลากรสายสนบัสนนุสวนใหญ 
มีความพึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ มาก ยกเวน 
ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการพัฒนา

บุคลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน พิจารณา
แตละดาน ดังน้ี ดานหนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากร
สายสนับสนุน มคีวามพึงพอใจและความผาสกุในภาพรวมอยู
ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากร
สายสนับสนุนสวนใหญมีความพึงพอใจและความผาสุก
อยูในระดับ มาก เกือบทุกดาน ยกเวน การไดรับการ
สงเสรมิใหพฒันาสมรรถนะหรอืศกัยภาพจากองคกร  มเีวลา
ทํางานและเวลาพักผอนที่สมดุลกัน และการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการองคกร มีความพึงพอใจและความผาสุก
อยูในระดับ ปานกลาง ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
และวัฒนธรรมองคกร บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึง
พอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ มาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรสายสนับสนุน
สวนใหญมีความพึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ มาก 
เกอืบทุกขอ ยกเวน บรรยากาศในการทาํงานภายในองคกร 
(รวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา) มีความพึงพอใจ
และความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง ดานผูนํา บุคลากร
สายสนับสนุน มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพ
รวมอยูในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
บุคลากรสายสนับสนุนสวนใหญมีความพึงพอใจและความ
ผาสุกอยูในระดับ มาก เกือบทุกขอ ยกเวนผูนําไดมีการ
สงเสริมใหบุคลากรในดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจและความผาสุก ใน
ภาพรวมอยูในระดบั ปานกลาง และเมือ่พจิารณาเปนรายขอ
พบวา บคุลากรสายสนบัสนนุสวนใหญมคีวามพงึพอใจและ
ความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง เกือบทุกขอ ยกเวนการ

ไดรบัขอเสนอแนะเพือ่การพฒันาและปรบัปรุงการปฏบิตังิาน
โดยปราศจากอคติ  มีความพึงพอใจและความผาสุกอยู
ในระดบั มาก ดานสวสัดกิาร บคุลากรสายสนบัสนนุมคีวาม
พงึพอใจและความผาสกุ ในภาพรวมอยูในระดบั มาก และเมือ่

พจิารณาเปนรายขอพบวา บคุลากรสายสนับสนุนสวนใหญ
มีความพึงพอใจและผาสุกอยูในระดับ มาก เกือบทุกขอ 
ยกเวน การไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหดานสิ่งแวดลอม
ในทีท่าํงานเปนอยางด ีและการมทีีพ่กัอาศัยเปนของตนเอง
ภายใตโครงการของมหาวิทยาลยั มคีวามพึงพอใจและความ

ผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง ดานการพัฒนาบุคลากร/



การศึกษาความพึงพอใจและความผาสุกของบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 51

วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2555)

การสรางความกาวหนาในสายงาน บุคลากรสายผูสอน
มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ 
ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บคุลากรสาย
สนับสนุนสวนใหญมีความพึงพอใจและความผาสุกอยูใน
ระดับ ปานกลาง เกือบทุกขอ ยกเวน การพัฒนาศักยภาพ
ในดานตางๆ ทีจ่าํเปนตอการบรกิารจดัการองคกร  มคีวาม
พึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ มาก
  2.3  ขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
ดานตางๆ
   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจใน
คณุภาพชวีติ ในภาพรวมอยูในระดบั มาก เมือ่พจิารณาราย
ขอพบวา บคุลากรสายสนบัสนนุสวนใหญมคีวามพงึพอใจใน
คณุภาพชวีติอยูในระดบั มาก เกือบทกุขอ จากคาเฉลีย่สาม
ลําดับแรก คือ 1) การมีความภาคภูมิใจในตนเอง  2) ไดรับ
ความรูสึกชื่นชมกับผลงานของเพื่อนรวมงาน และ 3) การ
มคีวามสุขในครอบครัว  สวนความพึงพอใจในคุณภาพชีวติ
ในระดับ ปานกลาง คือ 1) ไมมีเรื่องที่ตองวิตกกังวลเลย 
2) ไมเคยมีเรื่องเดือดรอนใจในชีวิตที่แกไขไมได และ 
3) การไดออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา
 3.  ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานและคณุภาพ
ชีวิตของบุคลากรในภาพรวม
  3.1  ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรในภาพรวม 

   บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอย
ละ 52.72 มีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 47.82  
ระยะเวลาในการทํางานในคณะสัตวแพทยศาสตรระหวาง 

15 – 25 ป คิดเปนรอยละ 33.69  สวนใหญมีระดับการ
ศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ  32.60  และ
สวนใหญเปนบคุลากรสายสนบัสนนุ คดิเปนรอยละ  64.14

  3.2 ความพึงพอใจและความผาสุกใน
ภาพรวม
   บุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจและความผาสุก  
ในภาพรวมอยูในระดบั มาก และเมือ่พจิารณาเปนรายดาน

พบวา บคุลากรของคณะสตัวแพทยศาสตรสวนใหญมคีวาม

พึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ มาก เกือบทุกดาน 
ยกเวน ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการ
พฒันาบคุลากร/การสรางความกาวหนาในสายงาน มคีวาม
พึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ ปานกลาง พิจารณา
แตละดาน ดงันี ้ดานหนาทีค่วามรบัผิดชอบบคุลากรทัง้หมด 
มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ 
มาก และเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา บคุลากรของคณะ
สตัวแพทยศาสตรสวนใหญมคีวามพงึพอใจและความผาสกุ
อยูในระดับ มาก เกือบทุกขอ ยกเวน การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการองคกร มีความพึงพอใจและความผาสุกอยู
ในระดับ ปานกลาง ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
วัฒนธรรมองคกร บุคลากรทั้งหมดมีความพึงพอใจและ
ความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ มาก และเม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา บคุลากรของคณะสตัวแพทยศาสตรสวนใหญ

มีความพึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ มาก เกือบ
ทุกขอ ยกเวน บรรยากาศในการทํางานภายในองคกร 

(รวมมือ รวมคิด รวมทํา รวมแกไขปญหา) และการจัดใหมทีีจ่อดรถ
อยางสะดวกเพียงพอในสถานที่ทํางานและปฏิบัติงาน มี
ความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  ดานผูนํา บุคลากร
ทั้งหมด มีความพึงพอใจและความผาสุก  ในภาพรวมอยู
ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากร
ทั้งหมดสวนใหญมีความพึงพอใจและความผาสุกในภาพ
รวม อยูในระดับ มาก เกือบทุกขอ ยกเวน ผูนําไดมีการ
สงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับความสําคัญในชีวิต
ราชการ มีความพึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ

ปานกลาง ดานการประเมนิผลการปฏบิตังิานบคุลากรทัง้หมด

มีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง และเม่ือพจิารณาเปนรายขอพบวาบคุลากรท้ังหมด
สวนใหญมีความพึงพอใจและความผาสุกในภาพรวมอยูใน
ระดับ ปานกลาง ทุกดาน จากสามลําดับแรก คือ 1) การได

รบัขอเสนอแนะเพือ่การพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน
โดยปราศจากอคต ิ 2) การไดรบัการประเมนิผลการปฏบิตัิ
งานเพ่ือขึน้คาตอบแทนมีความเหมาะสมและเปนธรรม และ 

3) มีระบบการประเมินที่โปรงใส ดานสวัสดิการ บุคลากร
ทั้งหมดมีความพึงพอใจและความผาสุก ในภาพรวมอยูใน
ระดบั มาก และเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวาบคุลากรของ
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คณะสัตวแพทยศาสตรสวนใหญมีความพึงพอใจและความ
ผาสุกอยูในระดับ มาก เกือบทุกขอ ยกเวน การไดรับการ
สนบัสนนุสงเสรมิในดานสิง่แวดลอมในทีท่าํงานเปนอยางด ี
และการมีที่พักอาศัยเปนของตนเองภายใตโครงการของ
มหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจและความผาสุกอยูในระดับ 
ปานกลาง ดานการพัฒนาบุคลากร/การสรางความกาวหนา
ในสายงาน บุคลากรทั้งหมด มีความพึงพอใจและความ
ผาสุกในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวา บคุลากรทัง้หมดสวนใหญมคีวามพงึพอใจ
และความผาสุกในภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง เกือบ
ทุกดาน ยกเวน การพัฒนาศักยภาพในดานตางๆ ที่จําเปน
ตอการจัดการเรียนการสอน คุณภาพของคณาจารย และ
การบริหารจัดการองคกร และการไดรับความกาวหนา
ในสายงานวิชาการและความมั่นคง มีความพึงพอใจและ
ความผาสุกอยูในระดับ มาก
  3.3  ขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
ดานตางๆ ในภาพรวม
   บุคลากรทั้ งหมดของคณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความพึงพอใจใน
คณุภาพชวีติ ในภาพรวมอยูในระดบั มาก และเมือ่พจิารณา
เปนรายขอพบวา บคุลากรทัง้หมดสวนใหญมคีวามพงึพอใจ
และความผาสุกอยูในระดับ มาก จากสามอันดับแรก 
คือ 1) การมีความภาคภูมิใจในตนเอง 2) การมีความสุข
ในครอบครัว และ 3) มีความสุขกับสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน  
สวนความพึงพอใจในคณุภาพชวีติในระดบั ปานกลาง ไดแก 

1) ไมเคยมีเร่ืองเดือดรอนใจในชีวิตท่ีแกไขไมได 2) ไมมี

เรื่องที่ตองวิตกกังวลเลยและ 3) ไดออกกําลังกายหรือเลน
กีฬาเปนประจํา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
      1)  ควรศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรใน
คณะสัตวแพทยศาสตร ใหเปนการเฉพาะเจาะจงและ
มุงเนนในเร่ืองความสุขในท่ีทํางาน 
 2)  ควรศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงตอ
ความพึงพอใจของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร รวมท้ัง

การบริหารจัดการของผูบริหารท่ีสงผลตอความพึงพอใจ
และคุณภาพชีวิต

 3)  ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมี
ผลกระทบตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
คณะสตัวแพทยศาสตร
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