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บทคัดยอ
 การวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน    
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ปฏิบัติงานใน
ทุกหนวยงาน  ในรอบปงบประมาณ 2555 เคร่ืองมือท่ี
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาสถิติ 
รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติ
งานของบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร โดยภาพรวมอยู
ในระดับ ปานกลาง ( X  = 3.49)  เมื่อพิจารณาตามกลุม
บุคลากรพบวา บุคลกรสายผูสอน มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.55)  สวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุ มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยูในระดบั ปานกลาง 
( X= 3.45) และเมือ่พจิารณารายดานเรยีงตามคาเฉลีย่มาก
ไปหานอย พบวา ดานหนาท่ีความรับผิดชอบ มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับ มาก ( X= 
3.63) ดานสวสัดกิาร มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
บุคลากรอยูในระดับ มาก ( X= 3.53) ดานสภาพแวดลอม
ในการทาํงานและวฒันธรรมองคกร มคีวามพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับ มาก ( X= 3.52) ดาน
ผูนํา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูใน
ระดับมาก ( X= 3.51) ดานการพัฒนาบุคลากร/การสราง

ความกาวหนาในสายงาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของบคุลากรอยูในระดบัปานกลาง (X= 3.42) และดานการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง ( X= 3.35) ตามลําดับ

 ความพงึพอใจในคณุภาพชวีติของบคุลากร คณะ
พยาบาลศาสตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 3.62)  
เม่ือพิจารณาตามบุคลากรท้ังสองกลุม พบวา บุคลากรสาย
ผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 3.67) โดยมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดจากมากไปหานอยสามลําดับแรก 
คือ มีความสุขในครอบครัว รูสึกชื่นชมกับผลงานของเพ่ือน
รวมงาน และมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตามลําดับ สวน
บุคลากรสายผูสนับสนุนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
(X= 3.57) โดยมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุจากมากไปหานอย
สามลําดับแรกคือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง รูสึกชื่นชม
กับผลงานของเพ่ือนรวมงาน และมีความภูมิใจในองคกร
ที่ทํางานอยูทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

ABSTRACT
 This descriptive research was conducted 
with the aim to investigate personnel’s levels of 
work satisfaction and quality of life at the Faculty 
of Nursing Khon Kaen University. Target population
included all staffs working in every unit at the 
Faculty of Nursing during the 2012 fi scal year.  A 

questionnaire was used as a research instrument.  
Data analysis was completed using a statistical 
program to obtain percentages, means and standard 

deviations.
 Results revealed that the Faculty of 
Nursing personnel indicated a moderate level of 
overall work satisfaction ( X= 3.49).  When exam-
ining closely it was found that the teaching staffs 
reported a high level of work satisfaction (X= 3.55) 

while supporting staffs stated a moderate level 
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of work satisfaction ( X= 3.45).  When considering 
each dimension of work satisfaction it was found 
that the satisfactions in terms of job responsibil-
ity, benefi ts, work environment and organizational 
culture, and leadership were reported at a high 
level ( X= 3.63, 3.53, 3.52, and 3.51 respectively).  
Satisfactions related to personnel development/
career advancement and job appraisal were rated 
at a moderate level ( X= 3.42 and 3.35 respec-
tively).
 In addition, the satisfaction in quality 
of life was rated at a high level ( X= 3.62).  Both 
the teaching and supporting staffs reported high 
overall quality of life ( X= 3.67 and 3.57 respec-
tively). The highest rated aspects of quality of life 
reported by teaching staffs were family happiness, 
appreciation in colleagues’ achievement, and self-
respect.  Similarly, the supporting staffs rated their 
highest quality of life in terms of self-respect, col-
leagues’ achievement and pride to be employed 
by the Faculty of Nursing and the University.

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
 ในปจจุบันระบบราชการตองเปนกลไกสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ โดยทําหนาที่เปนแกนหลักในการนํา
นโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และสนองตอบความตองการของประชาชน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจมีผลทําให
ขาราชการตองปฏิบัติงานแบบมืออาชีพมากข้ึน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดศึกษาคุณลักษณะ

และทักษะเฉพาะท่ีสําคัญของขาราชการไทย ซึ่งประกอบ
ดวยทักษะ 11 ประการ คือ 1) ทักษะในการใชความคิด  
2) การทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 3) การบริหารทรัพยากร
อยางคุมคา 4) ทักษะในการสื่อสาร 5) ความนาเชื่อถือและ
นาไววางใจ 6) การมุงเนนใหบริการ 7) จริยธรรม 8) ความ

รูความสามารถในการปฏิบัติงาน  9) ความสามารถในการ

แกปญหา 10) การทํางานเปนทีม 11) ทักษะพื้นฐานทาง
ดานคอมพิวเตอร (ศุภชัย  เยาวประภาส, 2546 : 59-60)
ในปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงการเปล่ียนแปลง ดังนั้นองคกร
ตางๆ จึงไดพยายามพัฒนาและแสวงหายุทธวิธี เพื่อความ
สําเร็จขององคการไมวาจะเปนการปรับโครงสราง ลดขั้น
ตอนการทํางานหรือการนําเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ยังนับวาเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดในการทํางานเพราะคนคือ ผูขับเคล่ือนองคการ
ใหกาวหนาสูความสําเร็จหรือถอยหลังสูความลมเหลว  
“การบริหารบุคลากร” เปนงานที่ยากและมีปญหามาก
ที่สุด นักบริหารหลายคนตองหนักใจกับปญหาอันเกิดจาก
ผูรวมงานหรอืผูใตบงัคบับญัชาไมใหความรวมมอื ทาํงานได
ตํา่กวามาตรฐาน ขาดความกระตอืรอืรนในการทาํงาน เพือ่
เปนการมุงเนนใหเหน็ถงึ คนเปนปจจยัสาํคัญของการพัฒนา
ประเทศและการศึกษามีความสัมพันธกับการพัฒนาคน 
ดังนั้นในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  
กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย ทั้งใน
ดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกันในการ
ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12 ป อยางตอเนื่อง
และมีคุณภาพ โดยไมตองเสียคาใชจายและการศึกษา
ดงักลาว จะตองคํานงึถงึการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเอกชน เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับ
ประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝายมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา อันเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีไดรับการ

ยอมรับทั่วโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 4)
 จากสภาพความเปนมาและความสําคัญของ
ปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัขอนแกน โดยมวีตัถปุระสงค
เพือ่ศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบตังิานและคุณภาพชีวติ 

รวมทั้งขอคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในดานตางๆ นํามา
เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและคุณภาพ

ชีวิต ของบุคลากรของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร  
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มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรใหมีความเหมาะ
สมมากข้ึนและรายงานคณะกรรมการประเมินภายในคณะ
พยาบาลศาสตร รวมทั้งเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง
และนําไปสูการสรางสมดุลระหวางชีวิต และการทํางาน
ซึ่งเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดไวในกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจและความ
ผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
 2)  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
ชีวิตของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
 3) เพือ่ศกึษาขอคดิเหน็เกีย่วกบัคณุภาพชวีติใน
ดานตางๆ ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

วิธีการดําเนินการวิจัย
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
  ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย
คร้ังน้ี ไดแก บคุลากรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ทีป่ฏบิตังิานในทกุหนวยงาน ในรอบปงบประมาณ 
2555 ประกอบดวย

  -  บคุลากรสายวิชาการ (อาจารยและพนักงาน

มหาวิทยาลัย)  จํานวน   101  คน
      -  บุคลากรสายสนับสนุน (สาย ข. ค. 
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจาง) จํานวน 136 คน กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ใชประชากรเปนกลุม

ตัวอยาง   
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
 1.  การสรางเครือ่งมอืและคณุภาพของเครือ่ง

มือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือ  โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสารตํารา และ

งานวิจยัทีเ่กีย่วของ แลวนาํมาเปนกรอบแนวคิดในการสราง

แบบสอบถาม
 2) กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ
 3) นาํขอมลูจากการศึกษามาสรางแบบสอบถาม
เสนอท่ีปรึกษาโครงการวิจัย
 4) เสนอรางเคร่ืองมือใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) รูปแบบ (For-
mat) ตรวจสอบดานภาษา (Wording) และความเหมาะ
สมในเร่ืองเวลา (Timing)
 5) ปรับปรุงเคร่ืองมือตามขอเสนอแนะของผู
เชี่ยวชาญ
 6)  ทําเคร่ืองมือฉบับสมบูรณ ไปเก็บขอมูลกับ
กลุมตัวอยางที่จะศึกษาวิจัย
 2.  ลักษณะของเคร่ืองมือ
  เครือ่งมอื ทีใ่ชในการวิจยัเปนแบบสอบถาม
โดยไดสรางแบบสอบถามตามกรอบแนวคดิ  ทฤษฎแีละงาน
วิจัยที่เก่ียวของใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย  
ผูวิจัยแบงออกเปน  3  สวน  ดังนี้
  สวนท่ี 1 ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  
เปนขอคําถามท่ีใหเลือกเติมเครื่องหมาย (P) หนากลุม
ขอความทีก่าํหนดและเตมิขอความ  หรอืตวัเลขใหสมบรูณ
ตามความเปนจริง ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับขอมูล
ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ  
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษาตําแหนง และ
ระยะเวลาที่รับราชการ 

 สวนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจและ

ความผาสุกในฐานะบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตรเปน
ขอคําถามทีว่ดัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในดานตางๆ 
เชน ดานหนาทีค่วามรบัผดิชอบ ดานสภาพแวดลอมในการ
ทาํงานและวัฒนธรรมองคกร ดานผูนาํ ดานการประเมินผล
การปฏบิตังิาน ดานสวัสดกิาร และการพฒันาบคุลากร/การ

สรางความกาวหนาในสายงาน ขอคาํถามเปนแบบประมาณ
คา (Rating Scale)  มีการวัด 5 ระดับ คือ นอยมาก นอย  
ปานกลาง มากและมากท่ีสุด 
  สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ  เปนขอคําถามที่วัดคุณภาพชีวิต

ในการปฏบิตังิานในดานตางๆ ขอคําถามเปนแบบประมาณ
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คา (Rating  Scale)  มกีารวดั 5 ระดบั  คอื นอยมาก  นอย 
ปานกลาง  มากและมากท่ีสุด 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล
  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย
ตนเอง  โดยใชแบบสอบถามทีพ่ฒันาขึน้ตามกรอบการวจิยั 
โดยแจกแบบสอบถาม  จํานวน  237 ชุด  ไดรับกลับคืน 
จํานวน  194  ชุด คิดเปนรอยละ  81.85
 4. การวเิคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อคํานวณคาสถิติ
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูวิจัย
วเิคราะหขอมลู โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รปู โดย

ใชสถิติดังนี้
 สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
นํามาแจกแจงหาคาความถี่และรอยละ
 สวนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและ
ความผาสุกนาํมาหาคารอยละ และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
คณุภาพชีวติในดานตาง ๆ  นาํมาหาคารอยละและสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน
 5.  การแปลผลการวิเคราะหขอมูล
  การแปลความหมายของขอมูลพจิารณาจาก
คาเฉล่ีย ตามเกณฑจดุกลางของชวงระดับคะแนน 5 ระดับ 
โดยใชเกณฑคะแนนของ Likert (อางในประยูร อาษานาม, 
2543) มีรายละเอียดดังนี้
 4.51 - 5.00 หมายถึง ความพงึพอใจ/คณุภาพ

ชีวิต อยูในระดับมากท่ีสุด
 3.51 - 4.50 หมายถึง ความพงึพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับมาก
 2.51 - 3.50 หมายถึง ความพงึพอใจ/คณุภาพ

ชีวิต อยูในระดับปานกลาง
 1.51 - 2.50 หมายถึง ความพงึพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับนอย

 1.00 - 1.50 หมายถึง ความพงึพอใจ/คณุภาพ
ชีวิต อยูในระดับนอยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
 1) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
  ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
( X=3.49) เมื่อพิจารณาตามกลุมบุคลากรพบวา บุคลการ
สายผูสอน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
( X=3.55) สวนบุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยูในระดบั ปานกลาง (X=3.45) และเมือ่พจิารณา
รายดาน พบวา
  ดานหนาที่ความรับผิดชอบ พบวา  ความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากรอยูในระดบั มาก เมือ่
พิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ผูสอนและสายสนับสนุน พบวา ทั้งสองกลุมมีความพึง
พอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจท่ีมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ สามารถใชศักยภาพของตนเองอยางเต็มที่ในการ
ทํางาน และคาเฉล่ียที่นอยที่สุดคือ มีเวลาทํางานและเวลา
พักผอนที่สมดุลกัน 
  ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
วัฒนธรรมองคกร พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยูในระดับมาก เม่ือพิจาณาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนและ สายสนับสนุน 
พบวา บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับ 
ปานกลาง สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับ มาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากร
ทุกระดับมีความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สถานที่
ทาํงานมคีวามสะดวกสบายในการปฏิบตังิาน และนอยทีส่ดุ
คือ มีที่จอดรถอยางสะดวกเพียงพอในสถานที่ทํางาน 
  ดานผูนาํ พบวา  ความพงึพอใจในการปฏิบตัิ

งานของบุคลากรอยูในระดับ มาก เม่ือพิจาณาความ พึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนและสาย
สนับสนุน พบวา บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับปานกลาง สวนสายสนับสนุนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก และเมื่อพจิารณารายขอพบวา บุคลากรสาย
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ผูสอนมคีวามพึงพอใจมากทีส่ดุคอื ผูนาํไดใหความสาํคญัตอ
คณาจารยโดยมีการยกยองชมเชยและใหกําลังใจในโอกาส
ตางๆ สวนบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจมากที่สุด
คือ ผูนําไดมีการเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการองคกรและรวมแสดงความคิดเห็น
  ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยูในระดับ 
ปานกลาง  เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายผูสอนและสายสนับสนุน พบวา บุคลากร
ทัง้สองกลุมมคีวามพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง  และเม่ือ
พิจารณารายขอพบวา บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจ
มากท่ีสดุ คอื ไดรบัการประเมินผลการปฏิบตังิานเพ่ือขึน้คา
ตอบแทนมคีวามเหมาะสมและเปนธรรม สวนบุคลากรสาย
สนับสนุนมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ไดรับขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยปราศจาก
อคติ
  ดานสวสัดกิาร  พบวา  ความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรอยูในระดบั มาก เม่ือพจิารณาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายผูสอนและสาย
สนบัสนนุ พบวา บคุลากรทัง้สองกลุมมีความพงึพอใจอยูใน
ระดบั มาก  และเมือ่พจิารณาเปนรายขอพบวา บคุลากรท้ัง
สองกลุมมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ มีสวัสดิการคารักษา
พยาบาลและไดรบัความเอาใจใสจากหนวยงานเมือ่เจบ็ปวย 
  ดานการพัฒนาบุคลากร/การสรางความ
กาวหนาในสายงาน พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติ

งานของบุคลากรอยูในระดับ ปานกลาง เมือ่พจิารณาความ
พงึพอใจในการปฏบิตังิานของบคุลากร สายผูสอนและสาย
สนับสนุน พบวา บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับ มาก สวนบุคลากร สายสนับสนุนมีความพึงพอใจ
อยูในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
บุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การได
รับโอกาสในการพัฒนาดานวิชาการ สวนบุคลากรสาย
สนบัสนนุมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุคอื การพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรในดานตางๆ ที่จําเปนตอการจัดการเรียนการ
สอน

 2) ระดับความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร ในภาพรวมอยูในระดบัมาก (X=3.62) เมือ่พจิารณา
ตามบุคลากรท้ังสองกลุมมีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา บุคลากรสายผูสอนมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดจากมากไปหานอยสามลําดับแรก 
คือ มีความสุข ในครอบครัว รูสึกชื่นชมกับผลงานของ
เพื่อนรวมงานและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ตามลําดับ  
สวนบุคลากรสายผูสอนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดจากมาก
ไปหานอยสามลําดับแรกคือ มีความภาคภูมิใจในตนเอง 
รูสึกช่ืนชมกับผลงานของเพื่อนรวมงาน และมีความภูมิใจ
ในองคกรที่ทํางานอยูทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 
ตามลําดับ 

อภิปรายผล
 1) เพือ่ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิ
งานในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
 จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน
อยูในระดับ ปานกลาง สอดคลองกับ โสภา ทองขุนดํา 
(2550) ซึ่งไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีสรรพกรในทีมกํากับดูแลผูเสียภาษีในเขตทองท่ี
สํานักงาน ในภาพรวมอยูในระดันปานกลาง   โดยความพึง
พอใจและมีความผาสุกในดานหนาที่ความรับผิดชอบมาก
ทีส่ดุ สอดคลองกบั ชนญิญา  แจมจนัทร (2548) ทีก่ลาววา

ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักงานสลาก
กินแบงรัฐบาลดันอับที่ 1 คือ ดานความรับผิดชอบ รอง
ลงมา ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานความ

สัมพันธกับเพื่อนรวมงานและอันดับสุดทายคือ ดานเงิน
เดอืนและสวัสดกิาร ตามลําดบั และจะเห็นไดวาบคุลากรใน
คณะพยาบาลศาสตร สวนใหญมคีวามพึงพอใจท่ีสามารถใช

ศกัยภาพของตนอยางเตม็ท่ีในการทาํงาน เนือ่งจากบคุลากร
ทัง้สายผูสอนและสายสนับสนนุตางทุมเทความสามารถของ

ตนในการปฏิบตังิาน จะเห็นไดจากการปฏิบตังิานสอนของ
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สายผูสอนทีใ่หความสาํคญักับการเรยีนการสอนทัง้ทางดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติ มีการขึ้นนิเทศนักศึกษาตลอดสัปดาห 
รวมถึงการใชศักยภาพในการผลิตผลงานและงานวิจัยที่มี
จํานวนมาก นอกจากน้ีการไดมีความอิสระในการทํางาน
และอิสระในการตดัสนิใจก็เปนสิง่ทีท่าํใหการปฏบิตังิานเกดิ

ผลสําเรจ็ไดอยางมปีระสทิธภิาพ สวนบคุลากรสายสนับสนนุ
กม็คีวามพงึพอใจทีไ่ดใชศกัยภาพของตนในการทาํงานอยาง
เต็มที่ ไมวาจะเปนการทํางานในตําแหนงตางๆ ถือวาได
ทําใหเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนแกองคกร 
และการไดทํางาน ที่ถนัดและมีใจรักก็ โดยจะเห็นไดจาก
บุคลากรแตละคนที่ปฏิบัติงานในแตละตําแหนงตางปฏิบัติ
งานของตนดวยความเต็มใจรักท่ีจะปฏิบตังิาน ใชทกัษะและ
ฝมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี
 2) ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
  จากผลการวิจยัพบวาบคุลากรคณะพยาบาล
ศาสตรมีความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตอยูในระดับ มาก  
สอดคลองกับ ปวีณา ผาสุก (2547) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิต
ในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
อยูในระดับมาก เชนกัน โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตในดานคา
ตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ดานความกาวหนา และ
ความมั่นคงในการทํางาน ซึ่งตางจาก ชนกเนตร วิไชโย 
(2551) ที่วัดระดับคณุภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน
โรงแรมในจงัหวดัเลยพบวาอยูในระดบัปานกลาง แตผลการ
ศึกษาของ วนิดา เหลืองสัจจกุล (2552) กลับพบวา ระดับ
คุณภาพชีวิตการทํางานและความผูกพันของพนักงานของ
พนกังาน ทีม่ตีอบริษทั ทโีอที จาํกัด (มหาชน) ในกรณศีกึษา

สวนบรกิารลกูคาจงัหวดัราชนรีุทีพ่บวาอยูในระดบัสงู และ
จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในคุณภาพ
ชวีติเรือ่งของความภาคภมูใิจในตนเองสงูสดุ แตกลบัพบวามี

ความพงึพอใจในการไดออกกาํลงกายหรอืเลนกฬีานอยทีส่ดุ  
เนือ่งจากสาเหตขุองเวลาในการปฏบิตังิานของบคุลากรทกุ
คนมจีาํนวนมาก โดยเฉพาะบคุลากรสายผูสอนท่ีตองปฏบิตัิ
งานสอนตลอดทั้งสัปดาห สวนบุคลากรสายสนับสนุนก็มี
ภาระงานที่คอนขางมาก จะเห็นไดจากการที่ตองมาปฏิบัติ

งาน นอกเวลาเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการมีจํานวนอัตรากําลัง

ที่นอยแตภาระงานมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ทําใหไมมีเวลาใน
การสรางเสริมสุขภาพของตนเทาที่ควร

5.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
  1)   ควรศกึษาความพงึพอใจของบคุลากรใน
คณะพยาบาลศาสตรใหเปนการเฉพาะเจาะจงและมุงเนนใน
เรื่องความสุขในที่ทํางาน
             2) ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบโดยตรง
ตอความพึงพอใจของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตรรวม
ทัง้การบรหิารจดัการของผูบรหิารทีส่งผลตอความพงึพอใจ
และคุณภาพชีวิต
             3) ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีมี
ผลกระทบตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะพยาบาลศาสตร

กิตติกรรมประกาศ
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