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ศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 8  ท่ีมีตอการบริหาร     

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

วิภาวี  ศรีเจริญ1  ฉัตรฐาพงค คงทุง1 

บทคัดยอ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่
ปศุสัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ขาราชการ
กรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต  8  ที่ปฏิบัติงานในปจจุบันทุกตําแหนง  ประเภทและระดับ จํานวน  
222  คน  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการศึกษา   การวิเคราะหขอมูลใชคาสถิติแจกแจงความถี่  
คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเพศชาย  จํานวน  137  ราย  มีอายุระหวาง    
56-59  ป  จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  อายุราชการ  26-35  ป  ดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส  ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน  6-15  ป  และมีรายไดตอเดือน  35,100-45,000  
บาทตอเดือน  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวโดยรวม     
ในระดับมาก  ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดในแตละดาน  ไดแก  ดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคกร  ดานความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  ดานสิทธิของขาราชการ  ดานการนําองคกรของผูบริหารทุกระดับ    
ดานการทํางานเปนทีม  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน  ดาน
คาตอบแทนและสวัสดิการ  ดานโอกาสท่ีจะไปสูความกาวหนาในสายอาชีพ  และดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น  ไดแก ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่  ควร
จัดหลักสูตรอบรมในแตละตําแหนง ควรจัดสรรอัตรากําลังใหเพียงพอตอหนวยงานและปริมาณงาน การ
พิจารณาตําแหนงวางใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ การเลื่อนระดับและการประเมินผล
การปฏิบัติงานใหคํานึงถึงความเปนธรรม  เสมอภาค  ไมอคติหรือมีผลประโยชนสวนตัว 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารทรัพยากรบุคคล 
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Satisfaction  of  Department of Livestock Region 8  Official  toward Department 

of Livestock Development Human Resources  Management 
Vipavee  Sricharearn1   Chatthaphong  Kongtung1 

Abstract 
 Objective  was  to study,  satisfaction of  Department of Livestock Development 

officials in  Livestock Region 8  toward  Human Resource Management  of  Department 

of Livestock Development. The samples  were  officials of  Department of Livestock 

Development Region 8,  currently working  all positions.  amount  222 people, use 

questionnaire as a tool in education. Data analysis was performed using frequency 

distribution statistics, percentage, mean, standard deviation. 

The results showed that most of the male respondents, 137.  Age between   

56-59 years.  Graduate  bachelor's degree.  Operate time 26-35 years.  General positions  

senior level.  Work in current position 6-15 years.  Income 35,100-45,000 baht per 

month.  Satisfied  Human Resource Management of  Department of Livestock 

Development, high level such as pride in the organization. Balance between life and 

work. Civil rights.  Leadership. Teamwork.  Work  environment.  Development of work 

potential.  Compensation and welfare.  Opportunity  career  advancement.  and  

human  resource  management. 

Suggestions and opinions include budget allocation for personnel 

development. Training courses should be arranged in each position. Should allocate 

enough workforce for the department and workload. Consideration of an appropriate 

position by considering the knowledge and ability promote and evaluate performance 

shall be considered fairness, equality, without prejudice or personal interest. 

 

Keywords    :  Satisfaction, Human Resource Management 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ       

พลเรือน (พ.ศ.2560-2579) ท่ีมุงเนนยุทธศาสตรที่ 6 ของกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุมคา โปรงใส และเกิดความเปนธรรมในการ

บริการสาธารณะ และสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยไดกําหนดกลยุทธการ

เปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาคราชการ ไดแก    กลยุทธการกระจายอํานาจและ

เสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (Department focused HR 

Platform)  กลยุทธการเสริมสรางเกียรติภูมิและคุณภาพขาราชการ (Civil Service of Integrity & 

Passion) และกลยุทธการเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนานโยบายทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (Smart HR 

Policy)  

 กรมปศุสัตว  ในฐานะเปนหนึ่งในองคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  ทําหนาที่ขับเคลื่อนการพัฒนางานดานการปศุสัตวของประเทศ โดยที่ตองเปนหนวยงานที่มี

ขีดความสามารถและสมรรถนะสูง  บุคลากรตองปฏิบัติงานไดเหมาะสมอยางมืออาชีพ มีความ

รับผิดชอบ มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพสามารถขับเคลื่อนองคกรดวยมุงตอบ          

I2- Smart ที่เปนคานิยมหลักขององคกร อีกทั้งกรมปศุสัตวเปนหนวยงานภาครัฐที่ตองดําเนินการ

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว รวมทั้งตองขับเคลื่อนนโยบาย

ภายใตกรอบยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐดังกลาว  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการ

เตรียมความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง และใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว 

ซึ่งทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสําคัญที่สุดในองคกร  บุคคลคือผูจุดประกายความคิด  สรรคสรางสิ่ง

ตาง ๆ ใหเกิดข้ึนในองคกร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ วัตถุประสงค เปาหมายขององคกร อีกทั้งการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลจะทําใหบุคลากรมีความสามารถในการทํางาน และสงผลใหองคกรประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมาย  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยสนใจศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรม

ปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตว เพ่ือเปนขอมูลที่เกิด

ประโยชนตอผูบริหารและผูที่เก่ียวของกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในการนําขอมูลที่ไดไปใช
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ประโยชนในการพัฒนา การบริหาร การกําหนดนโยบาย และการวางแผน ดานงานทรัพยากรบุคคลของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตามนโยบายของ         

กรมปศุสัตวและกระทรวงเกษตรและสหกรณในดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตลอดจนทําใหบุคลากร

ของกรมปศุสัตวเปนบุคลากรที่มีคุณภาพทั้ง 4Hs +1B ตอไป 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นท่ีปศุสัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

1.3  นิยามศัพทเฉพาะ 

  ทรัพยากรบุคคล  คือ  ขาราชการกรมปศสุัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต  8 

ความพึงพอใจ  คอื  ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล  ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการ

ตอบสนองตามที่ตนตองการ  ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น



3 

 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1  ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมีผูใหความหมายของความพึงพอใจไวหลายความหมาย 
ดังนี้ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน (2542)  ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววาพึงพอใจ 
หมายถึง  รัก ชอบใจ และพึงใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ 

 ดิเรก  (2528) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทําของบุคคลที่มีตองานในทางบวก ความสุขของบุคคลอัน
เกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจ ทําใหบุคคลเกิดความกระตือรือรน มีความสุข 
ความมุงมั่นท่ีจะทํางาน มีขวัญและมีกําลังใจ มีความผูกพันกับหนวยงาน มีความภาคภูมิใจใน
ความสําเร็จของงานที่ทํา และสิ่งเหลานี้จะสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสงผล
ตอถึงความกาวหนาและความสําเร็จขององคการอีกดวย 

 วิรุฬ  (2542) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกภายในจิตใจของมนุษยที่ไมเหมือนกัน 
ขึ้นอยูกับแตละบุคคลวาจะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางไร ถาคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก
และไดรับการตอบสนองดวยดีจะมีความพึงพอใจมากแตในทางตรงกันขามอาจผิดหวังหรือไมพึงพอใจ
เปนอยางยิ่ง เม่ือไมไดรับการตอบสนองตามที่คาดหวังไวทั้งนี้ข้ึนอยูกับสิ่งที่ตั้งใจไววาจะมีมากหรือ
นอย (อางโดย  รัตตัญู,  2558)  

 ฉัตรชัย  (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่ง
หนึ่งหรือปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายในระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความ
ตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง (อางโดย  รัตตัญู,  2558)  

 กาญจนา  (2546) กลาววา ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปน
นามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม 
สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการของ
บุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการมีสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิด
ความพึงพอใจในงานนั้น
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นภารัตน  (2544) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกทางบวกความรูสึกทางลบและ
ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรูสึกทางบวกมากกวา
ทางลบเทพพนม และสวิง (2540) กลาววา ความพึงพอใจเปนภาวะของความพึงใจหรือภาวะที่มี
อารมณในทางบวกที่เกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณของคนๆหนึ่ง สิ่งท่ีขาดหายไประหวาง
การเสนอใหกับสิ่งท่ีไดรับจะเปนรากฐานของการพอใจและไมพอใจได (อางโดย  รัตตัญู,  2558) 
 สงา (2540) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความรูสึกที่เกิดขึ้นเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความ
มุงหมายหรือเปนความรูสึกขั้นสุดทายที่ไดรับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (อางโดย  รัตตัญู,  2558) 
 จากการตรวจเอกสารขางตนสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดี
ของบุคคล ซึ่งมักเกิดจากการไดรับการตอบสนองตามที่ตนตองการ ก็จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น 
ตรงกันขามหากความตองการของตนไมไดรับการตอบสนองความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Shelly  อางโดย  ประกายดาว  (2536)  ได เสนอแนวคิดเ ก่ียวกับความพึงพอใจวา        

ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย  คือ  ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 
ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้เปนความรูสึกที่แตกตาง
จากความรูสึกทางบวกอื่นๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิด
ความรูสึกทางบวกเพ่ิมขึ้นไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่สลับซับซอนและความสุขนี้
จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกในทางบวกอื่นๆ 

วิชัย  (2531)  กลาววา  แนวคิดความพึงพอใจ  มีสวนเก่ียวของกับความตองการของมนุษย 
กลาวคือ  ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับการตอบสนอง ซึ่งมนุษย
ไมวาอยูในท่ีใดยอมมีความตองการข้ันพ้ืนฐานไมตางกัน  (อางโดย อําไพ,  2559) 

พิทักษ  (2538) กลาววา  ความพึงพอใจเปนปฏิกิริยาดานความรูสึกตอสิ่งเราหรือสิ่งกระตุนที่
แสดงผลออกมาในลักษณะของผลลัพธสุดทายของกระบวนการประเมิน โดยบงบอกทิศทางของผล
การประเมินวาเปนไปในลักษณะทิศทางบวกหรือทิศทางลบหรือไมมีปฏิกิริยาคือเฉยๆ ตอสิ่งเราหรือ
สิ่งท่ีมากระตุน 

สุเทพ  (2541)   ไดสรุปวา สิ่งจูงใจที่ใชเปนเครื่องมือกระตุนใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ มี
ดวยกัน 4 ประการ คอื (อางโดย  อําไพ,  2559)  

1.  สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ (material inducement) ไดแก เงิน สิ่งของ หรือสภาวะทางกายที่
ใหแกผูประกอบกิจกรรมตางๆ 

2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา (desirable physical condition ) คือ สิ่งแวดลอมในการ
ประกอบกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งอันกอใหเกิดความสุขทางกาย 

3.  ผลประโยชนทางอุดมคติ (ideal benefaction) หมายถึง สิ่งตางๆที่สนองความตองการ
ของบุคคล 

4.  ผลประโยชนทางสังคม (association attractiveness) หมายถึง ความสัมพันธฉันทมิตร
กับผูรวมกิจกรรม อันจะทําใหเกิดความผูกพัน ความพึงพอใจและสภาพการรวมกัน อันเปนความ    
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พึงพอใจของบุคคลในดานสังคมหรือความมั่นคงในสังคม ซึ่งจะทําใหรูสึกมีหลักประกันและมีความ
มั่นคงในการประกอบกิจกรรม 

ปรียากร (2535) ไดมีการสรุปวา  ปจจัยหรือองคประกอบที่ใชเปนเครื่องมือบงชี้ถึงปญหาที่
เก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานนั้นมี 3 ประการ คือ (อางโดย  อําไพ,  2559)  

1.  ปจจัยดานบุคคล (personal factors) หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของ
กับงาน ไดแก ประสบการณในการทํางาน เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการ
ทํางาน การศกึษา เงินเดือน ความสนใจ เปนตน 

2.  ปจจัยดานงาน (factor in the Job) ไดแก ลักษณะของงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะ
ทางวิชาชีพ ขนาดของหนวยงาน ความหางไกลของบานและที่ทํางาน สภาพทางภูมิศาสตร เปนตน 

3.  ปจจัยดานการจัดการ (factors controllable by management)  ไดแก  ความมั่นคง
ในงาน  รายรับ  ผลประโยชน  โอกาสกาวหนา  อํานาจตามตําแหนงหนาที ่ สภาพการทํางาน  เพ่ือน
รวมงาน ความรับผิดชอบ การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบริหาร การนิเทศงาน  
เปนตน 

2.2.1  ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

Kotler and Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมี
สิ่งจูงใจ (motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการที่กดดันจนมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลเกิด
พฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง  ซึ่งความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน    
ความตองการบางอยางเปนความตองการทางชีววิทยา(biological) เกิดข้ึนจากสภาวะ  ตึงเครียด  
เชน  ความหิวกระหายหรือความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา  (psychological)  
เกิดจากความตองการการยอมรับ  (recognition)  การยกยอง  (esteem)  หรือการเปนเจาของ
ทรัพยสิน  (belonging)  ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอที่จะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลา
นั้น ความตองการกลายเปนสิ่งจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด โดย
ทฤษฎีท่ีไดรับความนิยมมากที่สุด  มี  2  ทฤษฎี  คือ  ทฤษฎีของอับราฮัม  มาสโลว  และทฤษฎีของ
ซิกมันด  ฟรอยด 

2.2.2  ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

อับราฮัม  มาสโลว  (A.H.Maslow)  คนหาวิธีที่จะอธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดัน
โดยความตองการบางอยาง ณ เวลาหนึ่ง ทําไมคนหนึ่งจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพ่ือให
ไดมาซึ่งความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหนึ่งกลับทําสิ่งเหลานั้น เพ่ือใหไดรับการยกยองนับถือจาก
ผูอ่ืน คําตอบของมาสโลว  คือ  ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งท่ีกดดันมากที่สุด
ไปถึงนอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ 

1.1  ความตองการทางกาย  (Physiological needs)  เปนความตองการพ้ืนฐาน 
คือ อาหาร  ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

1.2  ความตองการความปลอดภัย  (Safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา 
ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 
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1.3  ความตองการทางสังคม  (Social needs)  เปนการตองการการยอมรับจาก
เพ่ือน 

1.4  ความตองการการยกยอง  (Esteem needs)  เปนความตองการการยกยอง
สวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 

1.5  ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (Self – actualization needs) เปน
ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 

มาสโลว (Maslow)  มีขอสังเกตเก่ียวกับความตองการของคนที่มีผลพฤติกรรมที่ 
แสดงออกมาวาจะประกอบไปดวย  2  ประการคือ  1.หลักการแหงความขาดตกบกพรอง (the 
deficit principle)  ความขาดตกบกพรองในชีวิตประจําวันของคนที่ไดรับอยูเสมอ  จะทําใหความ
ตองการที่เปนความพอใจของคน ไมเปนตัวจูงใจใหเกิดพฤติกรรมในดานอ่ืนๆ อีกตอไป คนเหลานี้กลับ
จะเกิดความพอใจในสภาพที่ตนเปนอยู  ยอมรับและพอใจความขาดแคลนตางๆ ในชีวิต  โดยถือเปน
เรื่องธรรมดา  2.  หลักการแหงความเจริญกาวหนา (the progression principle) กลาวคือ ลําดับ
ขั้นของความตองการทั้ง  5  ระดับ  จะเปนไปตามลําดับที่กําหนดไวจากระดับต่ําไปหาระดับสูงกวา  
และความตองการของคนในแตละระดับจะเกิดข้ึนได  เมื่อความตองการของระดับท่ีต่ํากวา ไดรับการ
ตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแลวเทานั้น  จากที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นวา มนุษยมีความ
ตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  ความตองการของมนุษย  แบงตามลําดับขั้นความสําคัญ  5  ขั้น
ดวยกัน ความตองการทางรางกายเปนความตองการขั้นมูลฐานของมนุษย และเปนสิ่งจําเปนที่สุด
สําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยทุกคน หากไมไดรับการตอบสนองความตองการลําดับแรกแลว  จะทํา
ใหมนุษยไมสามารถจะมีชีวิตอยูในโลกนี้ได  สวนความตองการอีก 4 ขั้น คือความตองการความ
ปลอดภัย ความตองการทางสังคม ความตองการที่จะไดรับการยกยองในสังคม และความตองการที่จะ
ไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด ซึ่งถือวาเปนความตองการขั้นสุดยอดของมนุษยท่ีนอยคนจะบรรลุ
ถึงความตองการขั้นนี้ไปได 

2.2.3  ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด 

ซิกมันด ฟรอยด ( S. M. Freud) ตั้งสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทาง
จิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพ่ิมและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่งเรา
เหลานี้อยูนอกเหนือการควบคมุอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคําที่ไมตั้งใจพูด มีอารมณอยูเหนือ
เหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก 

ชาริณี (2535) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา บุคคลพอใจจะกระทํา
สิ่งใดๆที่ใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งที่เขาจะไดรับความทุกขหรือความยากลําบาก 
โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีนี้ได 3 ประเภท คือ 

1.  ความพอใจดานจิตวิทยา (psychological hedonism) เปนทรรศนะของความพึง
พอใจวามนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใดๆ 

2.  ความพอใจเก่ียวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวา
มนุษยจะพยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของ
มนุษยเสมอไป 
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3.  ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะนี้ ถือวามนุษย
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูและเปนผูไดรับ
ผลประโยชนผูหนึ่งดวย 

2.2.4  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

การบริหารทรัพยากรมนุษย  (Human Resource Management: HRM )  เดิมเรียก

กันวาการบริหารงานบุคคล  (Personnel Management)  แตเมื่อโลกปจจุบันมีความเจริญเติบโต

ขยายตัวมากขึ้น  กรอบแนวคิดดานงานบุคคลจึงจําเปนตองขยายและพัฒนาใหสอดคลองกับความ

เปลี่ยนแปลงดังกลาว  ซึ่งนักวิชาการสวนใหญไมไดมองวาบุคลากรในองคการเปนเพียงผูรับคําสั่ง

ตามที่มอบหมายเทานั้น  ในบทบาทใหมบุคลากรมีฐานะเปนทรัพยากรขององคการ  หรือในปจจุบัน

เรียกวา  “ทุนมนุษย”  ที่มีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนใหภาระงานตางๆ  ขององคการดําเนินไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สรางความสําเร็จ  ความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการ  

ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนที่ยอมรับและมีความสําคัญยิ่งตอองคการ ใน

สวนของความหมายตามที่นักวิชาการใหไว  มีดังนี้ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธ
ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาปฏิบัติงานในองคการพรอม
ทั้งใสใจพัฒนา บํารุงรักษาใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพรางกาย
และจิตใจที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมถึงการแสวงหาวิธีการที่ทําใหบุคลากรในองคการที่ตองพนจากการ
ปฏิบัติงานดวยเหตุทุพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การจัดระเบียบดูแลบุคลากรใหปฏิบัติงาน
เพ่ือใหบุคลากรไดใชประโยชนจากความรู ความสามารถของแตละบุคลากรใหไดมากที่สุด อันเปนผล
ทําใหองคการอยูในฐานะไดเปรียบทางการแขงขัน และความสัมพันธระหวางผูบริหารกับบุคลากร 
ตั้งแตระดับสูงสุดและต่ําสุด รวมตลอดถึงการดําเนินการตางๆ อันเก่ียวของกับบุคลากรทุกคนใน
องคการ (เสนาะ,  2549) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย  หมายถึง การจัดการในเรื่องทรัพยากรมนุษยของ
องคการ เชน    เรื่องการสรรหา การพัฒนา การรักษา และการใชประโยชนทรัพยากรบุคคล ให
สามารถพัฒนาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม รวมถึงการตอบสนอง
ความตองการเฉพาะบุคลากรใหมากที่สุดดวยเทคโนโลยีและวิทยาการดานตางๆ  ( ดนัย,  2546) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง หมายถึงการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ี
เก่ียวกับทรัพยากรที่มีคาที่สุดขององคการ ซึ่งหมายถึงทรัพยากรบุคคลที่เปนผูปฏิบัติงาน อุทิศเวลา
เพ่ือความสําเร็จที่ยั่งยืนตามวัตถุประสงคขององคการ ( Dessler 1997:2 อางโดยเสนาะ,  2549 ) 

การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง การใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคาขององคการ
ใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ  โดยมีภารกิจหลัก  7  ดาน  คือ  การวางแผน
ดานกําลังคน  การสรรหาและการคดัเลือก การฝกอบรมพัฒนา การจายคาตอบแทนและผลประโยชน
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เก้ือกูล  การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย ( Robert 
and David,2001: 4 อางถึงโดยเสนาะ,  2549 ) 

จากความหมายที่กลาวมา  สรุปให เห็นวา  การบริหารทรัพยากรมนุษยเปน

กระบวนการหนึ่งที่จะชวยใหองคการไดบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ  เขามาปฏิบัติงาน  เพื่อ

สรางความเจริญเติบโตกาวหนาใหแกองคการ  และพรอมจะรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค

ปจจุบันได ดังจะเห็นไดจากขอบขายของการบริหารทรัพยากรมนุษย  ที่กวางครอบคลุมกิจกรรมตางๆ 

ในองคการและเก่ียวของผูกพันทุกข้ันตอนของการบริหารงาน  นับตั้งแตการวางแผนเพ่ือสรรหา

บุคลากรเขามาปฏิบัติ  การดูแลบํารุงรักษา จนกระทั่งบุคลากรพนไปจากการปฏิบัติงาน 

การบริหารทรัพยากรมนุษย มีความสําคัญในแงของการบริหารจัดการในรูปของทุน
มนุษยดังตอไปนี ้

1. ชวยสรางความเจริญเติบโตมั่นคงใหแกองคการ  ในฐานะท่ีงานดานการบริหารทรัพยากร
มนุษยจะทําใหไดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และมีความพรอมเขามาเชื่อมโยงภารกิจตางๆ ของ
แตละหนวยงานในองคการ 

2. ชวยสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เม่ือบุคลากรไดปฏิบัติงานที่ตนเอง มี
ความรู ความสามารถ และยังจะสงผลทําใหเกิดการทุมเท เสียสละ จงรักภักดีตอองคการมากขึ้น 

3. ชวยกระตุนใหบุคลากรตื่นตัวที่จะเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของตนเอง โดยอาศัย
ความรู ความสามารถแบบหลากหลาย 

4. ชวยสรางความมั่นคงใหแกสังคมและประเทศชาติ  โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากร
มนุษยที่ดียอมจะชวยเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพ สรางผลผลิตใหแกองคการ และเพ่ิมรายไดใหแก
ประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง 

2.3  แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย 

แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ไมวาจะเปนการดําเนินงานขององคการจะมี
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ยอมตองการบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณเปน
พ้ืนฐาน เพ่ือสามารถควบคุมการดําเนินงานใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ไมวาจะเปนดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี โดยจะตองคํานึงวามนุษยมิใชเครื่องจักร แตเปนผูสราง
ความสําเร็จใหแกองคการยอมตองการขวัญกําลังใจรวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดวยกันทุกคน 
ดังนั้นจึงจําเปนที่จะใหบุคลากรในองคการไดแสดงความสามารถของตนเอง พรอมทั้งเปดโอกาสให
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดใชความรู ความสามารถ
อยางเต็มที่ นอกจากนี้ ยังตองคํานึงถึงคานิยม วัฒนธรรม จริยธรรม และวินัยในการปฏิบัติงานของ
องคการเปนสําคัญ 

ปจจุบันแนวคิดดังกลาว มิไดเนนในเรื่องความรู ความสามารถเพียงอยางเดียวหากแตมีการ
ขยายแนวคิดในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษยแผนใหมใหมีขอบเขตกวางยิ่งข้ึน ถือเปนการ
สงเสริมกระบวนการบริหารใหมีคุณธรรม โดยผูรับผิดชอบงานดานนี้จะตองมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการใช
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กลยุทธท่ีจะชวยใหการบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยมีสวนผลักดันใหองคการหาจุดยืน และ
สามารถยกระดับการบริหารงานใหมีคุณภาพ โดยเนนหลักปฏิบัติตอไปนี้ 

1. มุงสรางประสิทธิภาพของบุคลากร  ในเรื่องประสิทธิภาพนอกจากจะไดตระหนักวา
ประสิทธิภาพของงานยอมขึ้นอยูกับความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดีเปนสําคัญแลว ยังจะตองมองใหไกลออกไปวา  บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะตองรับรู
บทบาทและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตน เพ่ือผลประโยชนขององคการและสังคม และที่สําคัญแต
ละคนจะตองรูวาตนเองอยูในฐานะอะไร  จะตองประพฤติปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเหมาะสม ซึ่งแนวคิด
เหลานี้มุงเปาหมายท่ีจะไดเห็นการปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และใหเปนไปในทิศทางที่จะสนับสนุนเก้ือกูลตอการพัฒนาองคการใหเติบโต
กาวหนายิ่งขึ้นตอไป 

2. มุงเสริมสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณคา  เปนแนวคิดที่มองการบริหารทรัพยากร
มนุษยในแงที่เปนคุณ (Position Approach) คือมุงใชบุคลากรใหเกิดประโยชนมากที่สุด โดยใหความ
สนใจวาบุคลากรทุกคนมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงและพัฒนาตนเองตลอดเวลาหากอยูในสภาพแวดลอมที่
สนับสนุนสงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานโดยเทาเทียมกัน ดังนั้น แนวคิดในเรื่องนี้จึงเปนการ
พัฒนาบุคลากร ดวยการเสริมสรางความรู และพยายามทําใหบุคลากรทุกคนมีความอบอุนเกิดความ
มั่นใจ รูสึกมั่นคงในตําแหนงหนาที่ของตนเอง 

3. เนนการจัดองคการใหอยูในฐานะเปนศูนยกลางบริหารทรัพยากรมนุษย  เปนแนวคิดที่
เนนในเรื่องประสิทธิภาพขององคการเปนสําคัญ ซึ่งจะมองครอบคลุมไปถึงบทบาทและวิสัยทัศนของ
ผูนําในการบริหารจัดการ ที่จะทําใหองคการเปนเสมือนศูนยกลางที่คอยทําหนาที่กระตุน และพัฒนา
บุคลากรใหมีศักยภาพพรอมที่จะปฏิบัติภารกิจไดทุกสถานการณ แมวาจะตองเผชิญกับปญหาและ
อุปสรรคที่ยากตอการควบคุมก็ตาม 

2.4  การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ 

 Human  Resource  (ทรัพยากรมนุษย) มีความหมายอยางกวางๆ คือ ผลรวมของความรู  

ความชํานาญ  ความถนัดของประชากรท้ังหมดในประเทศ  จึงกลาวไดวา  ทรัพยากรมนุษย คือ  

ผลรวมทั้งปริมาณและคุณภาพ  ทั้งนี้  ผลรวมดานปริมาณ  คือ จํานวนและการกระจายของประชากร

และกําลังงาน  สวนผลรวมดานคุณภาพ  คือ  ความรู  ความชํานาญ  ความถนัด  คุณคา  และ

แรงจูงใจ 

 แนวความคิดที่เนน คน (ทรัพยากรมนุษย) เปนศูนยกลางของการพัฒนา  คือ  คนเปน

ผูบริหารจัดการ  ปจจัยท่ีเก่ียวของแบบองครวม ไดแก ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  

และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 Human  Resource  Development (HRD) (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย)  เปนกระบวนการ

เพ่ิมความรู  ความชํานาญ  และความสามารถโดยรวมของประชากรในสังคม  ดังนั้น  การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  จึงมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทรัพยากรมนุษยเพียงพอในแงปริมาณ  และเปนมนุษยที่มี

คุณภาพ  และมีบทบาทสรางสรรคความเจริญทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  อยางสมดุล 
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 Human  Capital (ทุนมนุษย)  หมายถึง  กิจกรรมตางๆ หรือพฤติกรรมตางๆ  ซึ่งจะมีผลตอ

ระดับรายไดท่ีเปนเงิน หรือ ผลทางจิตวิทยาในอนาคต  โดยผานการเพ่ิมพูนในตัวบุคคล (ความรูความ

ชํานาญ) 

 Human  Resource  Management (HRM) (การบริหารทรัพยากรมนุษย)  (3 R’s)  คือ  

กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ การบริหารงานทั่วไปในองคกร การวางแผน การบัญชี การเงิน การ

จัดการคุณภาพ  สาธารณูปโภค เพ่ือใหบุคลากรในองคการนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เต็มความรูความสามารถของแตละบุคคลใหมากที่สุด   ขณะเดียวกันก็เพ่ิมความรู

ความสามารถใหกับบุคลากรนั้นๆ เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจและความกาวหนา  และการใหบุคลากร

อยูในองคการไดตลอด  คือการใชคนใหถูกวิธี  ใหเหมาะกับงาน  รักษาคนดีใหอยูในองคการไดนาน  

โดยมี 3 ขั้นตอน ที่สําคัญ  คอื 

 1.  Recruit  การไดมาซึ่งทรัพยากรมนุษย  มีกิจกรรมสําคัญ 4 อยางคือ การวางแผน        

การสรรหา  การคัดเลือก  การปฐมนิเทศ 

 2.  Retention  การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  มีกิจกรรม 6 อยางคือ  การวัดเพื่อ

ประเมินผลงาน  การอบรมและการพัฒนา  การวินัยและการรักษาวินัย  การบริหารคาตอบแทน  การ

สอนงานและการใหคําแนะนํา  สุขภาพและความปลอดภัย 

 3.  Retire  การพนจากองคการหรือการทํางาน  มีกิจกรรม 3 อยางคือ  การสัมภาษณเมื่อ

พนองคการ  การชวยหางานใหม  การวางแผนเกษียณอาย ุ

2.4.1  หลักการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม 

  การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม (New Public Management :NPM) คือ  

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการแบบดั้งเดิม  ไปเปนการพัฒนาระบบ

บริหารงานภาครัฐแนวใหม  หมายถึง  การสรางระบบราชการที่มีคุณลักษณะของระบบในเชิง

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ที่อิงหลักธรรมาภิบาล  และหลักประชาธิปไตย  (สํานักงาน ก.พ) 

2.4.2  การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม 

  บุคลากรเปนปจจัยหลักและเปนกําลังสําคัญในการดําเนินงานและนําความสําเร็จมา

สูองคการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในภาครัฐ  ซึ่งเปนตัวแปรสําคัญของความสําเร็จในการแปลง

นโยบายจากรัฐไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์  การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในภาครัฐ  ใหมีความรู  

ความสามารถ  ทักษะ ที่ทันตอสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง  จึงมีความจําเปนเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ  อีกทั้งเพ่ือสรางศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

กับนานาประเทศ  ตามการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกที่เปลี่ยนในยุคโลกาภิวัฒน 

  การพัฒนาประเทศใหเจริญ ตองสรางเสถียรภาพและความม่ันคงของประเทศในทุก

ดาน รวมทั้งตอบสนองความตองการของประชาชน  ซึ่งมีอยูอยางไมจํากัด  ใหเกิดความพึงพอใจ  

ดังนั้นภาคราชการตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิธีการทํางาน  ซึ่งมีผลตอระบบและตัวบุคคล   

  การปรับเปลี่ยนระบบราชการ  มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 
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1.  ปรับระบบวิธีการทํางานจากเดิมที่ใชคนเปนหลัก มาเปนการใชเทคโนโลยี ระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร  การเชื่อมโยงระหวางกัน  ใหบริการทางอิเล็กทรอนิคส  เปดบริการจุดเดียว 
(one stop  service)  ใหความสะดวกสบายในการใหบริการแกประชาชน  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน 

2.  ปรับระบบวิธีการบริหารงานจากเดิมที่ตางคนตางทํา  เปนแบบบูรณาการ
เชื่อมโยง  ทํางานเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร  จะทําใหไมเกิดการทํางานที่ซ้ําซอน  มีการ
ประสานงานที่งาย  และไมสิ้นเปลืองงบประมาณ 

3.  ปรับเปลี่ยนการติดตอสื่อสารสั่งการ เปนวงจรเครือขายและประสานงานใน
แนวราบมากขึ้น สรางวัฒนธรรมการทํางานแบบมีสวนรวม 

4.  เปลี่ยนการทํางานเพื่อระบบและตามระเบียบ  เปนการทํางานเพ่ือผูรับบริการ  
คือทํางานมุงผลสัมฤทธิ์เพ่ือสวนรวม  เคารพสิทธิหนาที่ของประชาชน 

5.  จัดขนาดองคกรใหเหมาะสม  รัฐมีบทบาทหนาที่เฉพาะสวน  เปดโอกาสให
เอกชนมีบทบาทมากขึ้น 

6.  เนนผลสําเร็จของงานเปนเกณฑ มีการวัดผลงานที่มีประสิทธิภาพชัดเจน เปน
รูปธรรม โปรงใส  ตรวจสอบได  เนนการทํางานอยางสรางสรรค  มีกลไกการบริหารที่ไดมาตรฐาน    
มีระบบคาตอบแทนท่ีเปนธรรมเพ่ือเปดโอกาสใหคนไทยที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูง  เต็มใจเขารับ
ราชการเปนอาชีพ  

บุคคลในภาครัฐถูกคาดหวังใหมีคุณลักษณะ ดังนี ้

1.  เปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนมืออาชีพ มีความสามารถในการเรียนรูและปรับตัวให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

2.  เปนบุคคลที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมสูง  ซื่อสัตยสุจริต  ยุติธรรม  มีความเปน
กลาง  ปฏิบัติหนาที่ดวยหลักการและเหตุผลท่ีนาเชื่อถือ  ทํางานมุงผลสัมฤทธิ์  คือ  มีศีลธรรมและ
จริยธรรม  เปนที่วางใจของประชาชน 

3.  เปนบุคคลที่มีทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน    เปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

รัตตัญู (2558)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไดแก ความเหมาะสมของปริมาณงาน 
ความสอดคลองระหวางลักษณะงานกับความรู  ความสามารถ  ความภาคภูมิใจในหนวยงาน  และ
ลักษณะงานที่สรางสรรค   มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ไดแก การมอบหมายงาน  การประสานงาน  การตดิตอสื่อสาร  การ
ไดรับการยอมรับ   และความรูสึกในการปฏิบัติงาน   มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
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 อําไพ (2559)  ไดศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครู โดยการศึกษาระดับความพึงพอใจและปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
จากระดับสูงสุดถึงต่ําสุดรวม 13 ดาน  คือ ปจจัยดานความสําเร็จในนโยบายและการบริหารของ
หนวยงาน การนิเทศ สัมพันธภาพในหนวยงาน สภาพการทํางาน สถานภาพของตําแหนง เงินเดือน 
ชีวิตสวนตัวและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของบุคลากรในสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครู อยูในระดับมาก ปจจัยที่ทําใหความพึงพอใจมากเปนดานความสําเร็จในการทํางาน 
สัมพันธภาพในหนวยงานและชีวิตสวนตัว สวนปจจัยที่บุคลากรมีความพึงพอใจนอย คือ ดานเงนิเดือน 
สภาพการทํางานและความกาวหนาตามลําดับ 

 เสาวรถย  (2559)  ไดศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการสายธุรการ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา ขาราชการสายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานทุกดานอยูในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุราชการในมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงทางราชการ ระดับตําแหนง ระยะทางในการเดินทาง
จากบานถึงมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวนบุตร-ธิดาที่อยูในความอุปการะและจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต  8  ที่มีผลตอการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  ในครั้งนี้  เปนการศึกษาโดยใชเทคนิควิเคราะหวิจัยเชิง

ปริมาณ  ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียดประชากรกลุมตัวอยาง  

เครื่องมือที่ใช  การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  เกณฑการวัดระดับตัวแปร  ดังนี ้

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้  ไดแก  ขาราชการกรมปศุสัตวที่ปฏิบัติงานในสํานักงานปศุสัตว

เขต 8  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพ้ืนที่ปศสุัตวเขต 8  และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต

ตอนบน  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ขาราชการกรมปศุสัตวทุกตําแหนง ประเภทและระดับ  

ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานปศุสัตวเขต 8  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกระบี่ ชุมพร นครศรธีรรมราช พังงา 

ภูเก็ต ระนอง สุราษฏรธานี ตรัง พัทลุง  และศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใตตอนบน     

รวม  222  คน 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ใชแบบสอบถาม (Questionnaires)  ประกอบดวย  3  สวน  ดังนี ้

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด  อายุราชการ  ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทและระดับ  ระยะเวลาปฏิบัติงาน       
ในตําแหนงปจจุบัน  รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม โดยเปนแบบตรวจสอบรายการ        
(Check list) 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม 
ปศุสัตว โดยจําแนกเปน  10 ดาน  และแจงเปนรายขอในแตละดาน  มีขอคําถามจํานวน 45 ขอ ไดแก   
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ดานการนําองคกรของผูบริหารทุกระดับ ดานโอกาสที่จะไปสู
ความกาวหนาในสายอาชีพ ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดาน
การพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ดานการทํางานเปนทีม ดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคกร ดานสิทธิ
ของขาราชการ และดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคริต (Likert) โดยเกณฑการใหคะแนนมีดังนี ้
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  5  หมายถึง   ความพึงพอใจมากที่สุด 
  4  หมายถึง   ความพึงพอใจมาก  
  3  หมายถึง    ความพึงพอใจปานกลาง 
  2  หมายถึง   ความพึงพอใจนอย  
  1  หมายถึง    ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 สวนที่   3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะและความไมพึงพอใจของขาราชการ          
กรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต  8  ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  มีลักษณะเปน
คําถามปลายเปด  (Open ended) 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3.1. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  มีขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ  ดังนี ้
  3.3.1.1 ศึกษาเอกสารเนื้อหาเก่ียวกับความพึงพอใจ  
  3.3.1.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักการบริหาร  
นโยบายการบริหาร การนําองคกร  การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ สวัสดิการ การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร  ฯลฯ  

3.3.1.3 ศึกษาแนวทางในการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูล 
3.3.1.4 สรางแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล เปนคําถามปลายปด 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลสําเร็จรูป  เพ่ือวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาสถิติแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 เกณฑการวัดระดับตัวแปร  เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ 
ปศุสัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวในสวนที่  2  ของแบบสอบถาม  
ตามหลักของ John W. Bast (1970) ดังนี้  
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
 ชวงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ความพึงพอใจนอยที่สุด 
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บทที่ 4 

สรุปผลการศึกษาและวิจารณผล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่     

ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  โดยแบบสอบถามแบงเปน 3 สวน  

สํารวจความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางจํานวน  222 คน  ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญ  เปนเพศชาย  รอยละ  61.7  
ชวงอายุระหวาง  56-59  ป  รอยละ  25.2  จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  รอยละ  73  อายุ
ราชการ  26-35  ป  รอยละ  32.9  ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส  รอยละ  25.2  
ปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน  6-15  ป  รอยละ  45.9  และมีรายไดตอเดือน  35,100-45,000  
บาทตอเดือน  รอยละ  28.8  ผลดังตารางที่  1 

ตารางที่ 1  จํานวน  รอยละ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
(N=222) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
 ชาย 137 61.7 
 หญิง 85 38.3 
ชวงอายุ    
 25 - 30 ป 19 8.6 
 31 - 35 ป 20 9.0 
 36 - 40 ป 22 9.9 
 41 - 45 ป 26 11.7 
 46 - 50 ป 32 14.4 
 51 - 55 ป 47 21.2 
 56 - 59 ป 56 25.2 



16 

 

ตารางที่  1  (ตอ)   
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศึกษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 11 5.0 
 ปริญญาตรี 162 73.0 
 ปริญญาโท 47 21.2 
 ปริญญาเอก 2 9 
ชวงอายุราชการ(ป) 
 1 - 5 ป 43 19.4 
 6 - 15 ป 35 15.8 
 16 - 25 ป 50 22.5 
 26 - 35 ป 73 32.9 
 36 - 39 ป 21 9.5 
ตําแหนงประเภทและระดับ   
 อํานวยการ 5 2.3 
 วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 35 15.8 
 วิชาการระดับชํานาญการ 42 18.9 
 วิชาการระดับปฏิบัติการ 24 10.8 
 ทั่วไประดับอาวุโส 56 25.2 
 ทั่วไประดับชํานาญงาน 43 19.4 
 ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 17 7.7 
ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน (ป) 
 1  -  5   ป 91 41.0 
 6  -  15 ป 102 45.9 
 16 - 25 ป 16 7.2 
 26 - 35 ป 13 5.9 
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ตารางที่  1  (ตอ)   
ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

ชวงเงินรายไดตอเดือน (บาท) 
 นอยกวา 14,870 บาท 11 5.0 
 14,870 -25,000 บาท 41 18.5 
 25,100- 35,000 บาท 41 18.5 
 35,100- 45,000 บาท 64 28.8 
 45,100- 55,000 บาท 32 14.4 
 55,100- 65,000 บาท 27 12.2 
 65,100- 75,000 บาท 5 2.3 
 มากกวา 76,800 บาทขึ้นไป 1 5 

รวม  222 100.0 

4.2  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต  8  ท่ีมี

ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

จากการวิเคราะหผลการศึกษาในสวนที่  2  พบวา  ขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตว
เขต  8  มีความพึงพอใจในระดับมากตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  ในดานตาง ๆ  
ที่ทําการศึกษา  ผลดังตารางที่  2 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่
ปศสุัตวเขต  8  ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

(N=222) 
ปจจัย 𝐗 SD ระดับความพึงพอใจ 

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล    

1.  ความพึงพอใจตอการกําหนดอัตรากําลังขององคกร 3.54 0.909 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอสายงานการบังคับบัญชา การมอบอํานาจ 3.75 0.786 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอการบริหารงาน โดยยดึหลักธรรมาภิบาล หลักธรรม
ในการปกครอง 

3.68 0.812 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตอการมอบหมายงานตามความสามารถและระดับ
ตําแหนง 

3.75 0.716 พึงพอใจมาก 

5.  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการในตําแหนงท่ีวาง ดวยความ
ยุติธรรม โปรงใส เสมอภาค 

3.59 0.901 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.66 0.820 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่  2  (ตอ)    

ปจจัย 𝐗 SD ระดับความพึงพอใจ 

ดานการนําองคกรของผูบริหารทุกระดับ    

1.  ความพึงพอใจตอการมีวิสัยทัศนและมภีาวะผูนําสูง 3.83 0.769 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอการเปนแบบอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา 3.86 0.748 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงประโยชนของ
หนวยงาน และสวนรวม 

3.90 0.715 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตอการมรีะบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดดู คนดีคนเกงท่ีมี
จิตสาธารณะ 

3.71 0.849 พึงพอใจมาก 

5.  ความพึงพอใจตอการรับผิดชอบตอผลการปฏิบติังาน และการแกไข
ปญหา 

3.86 0.764 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.83 0.770 พึงพอใจมาก 

ดานโอกาสที่จะไปสูความกาวหนาในสายอาชีพ    

1.  ความพึงพอใจตอการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่
ชัดเจน 

3.74 0.966 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอการสงเสรมิใหบุคลากรไดรับความกาวหนาในสาย
อาชีพอยางเสมอภาค 

3.59 0.987 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอการไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการ
เตรียมความพรอมกาวไปสูตําแหนงที่สูงข้ึน 

3.65 0.923 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตองานที่รับผิดชอบและปฏิบติัอยูที่มสีวนสงเสริมให
ไดรับความกาวหนาในตาํแหนงหนาท่ี 

3.68 0.935 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.67 0.950 พึงพอใจมาก 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ    

1.  ความพึงพอใจตอคาตอบแทนท่ีเปนธรรม เหมาะสมกับตําแหนง
หนาที่ในปริมาณงานและคณุภาพที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.77 0.851 พึงพอใจมาก 

2. ความพึงพอใจคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความยุงยากซับซอนของงาน 3.77 0.825 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอสวัสดิการท่ีไดรับเพียงพอตอความจําเปนของ
ครอบครัวและการดํารงชีพ 

3.72 0.814 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตอความสะดวกรวดเร็วในการเบิกคาใชจายสวัสดกิาร
ตาง ๆ 

3.79 0.774 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.76 0.820 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่  2  (ตอ)    

ปจจัย 𝐗 SD ระดับความพึงพอใจ 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน    

1.  ความพึงพอใจตอเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสํานักงานที่เพียงพอตอการ
ทํางาน 

3.69 0.900 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในท่ีทํางานเอ้ือตอสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีด ี

3.81 0.788 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอบรรยากาศของหนวยงานสงเสรมิใหบุคลากรมคีวาม
กระตือรือรนในการทํางาน 

3.74 0.772 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตอความสัมพันธของผูรวมงานเปนไปอยางมีมิตรภาพ
ไมตรีจิต 

3.93 0.740 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.79 0.800 พึงพอใจมาก 

ดานการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน    

1.  ความพึงพอใจตอไดรับการสนบัสนุนในการพัฒนาศักยภาพอยาง
เสมอภาค 

3.74 0.778 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับตําแหนง
หนาที ่

3.84 0.757 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอการไดรับการอบรมเพ่ิมเตมิเก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบ 

3.72 0.761 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตอผูบังคับบัญชาที่ใหคําแนะนําในการปฏบิัติงานโดย
ปราศจากอคต ิ

3.81 0.786 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.78 0.770 พึงพอใจมาก 

ดานการทํางานเปนทีม    

1.  ความพึงพอใจตอการทํางานแบบรวมคิด รวมทํา  รวมตดัสินใจและ
รวมแกไขปญหา 

3.81 0.737 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอการมีความเอื้อเฟอ มีจิตสาธารณะของผูรวมงาน 3.83 0.739 พึงพอใจมาก 

3.  ความพึงพอใจตอการแลกเปลีย่นความคิดเห็นระหวางผูรวมงาน 3.79 0.705 พึงพอใจมาก 

4.  ความพึงพอใจตอการมีความรบัผิดชอบในผลการปฏิบัติงานรวมกัน 3.84 0.735 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.82 0.730 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่  2  (ตอ)    

ปจจัย 𝐗 SD ระดับความพึงพอใจ 

ดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคกร    

1.  มีความภาคภมูิใจที่ไดทํางานในหนวยงานที่ตนเองสังกัดในปจจบุัน 4.22 0.752 พึงพอใจมาก 

2.  ความพึงพอใจตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงานสังกัด 4.00 0.733 พึงพอใจมาก 

3.  ความสําเรจ็ขององคการมีสวนจากผลการปฏิบติังานของตนเอง 4.07 0.668 พึงพอใจมาก 

4.  มีความตั้งใจจะทุมเทกําลังกายกําลังใจใหกับหนวยงานตอไป 4.18 0.778 พึงพอใจมาก 

5.  รักและผูกพันกับองคกรและงานที่ทํา โดยไมคิดลาออกกอน
เกษียณอาย ุ

4.08 0.968 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 4.11 0.780 พึงพอใจมาก 

ดานสิทธิของขาราชการ    

1.มีโอกาสวางแผนการทํางานดวยตนเอง 4.02 0.769 พึงพอใจมาก 

2. มีโอกาสคิดสรางนวัตกรรมใหมๆ  มาใชในการทํางาน 3.83 0.779 พึงพอใจมาก 

3. มีอิสระในงานที่รับผิดชอบ โดยไมเกิดความเสียหายตอราชการ 4.04 0.726 พึงพอใจมาก 

4. มีโอกาสแลกเปลีย่นความคดิเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบตังิาน 3.93 0.638 พึงพอใจมาก 

5. รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมแกไขปญหาตาง ๆ 4.06 0.649 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 3.98 0.710 พึงพอใจมาก 

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน    

1.  มีความภาคภมูิใจที่ไดเปนขาราชการกรมปศสัุตว 4.40 0.754 พึงพอใจมาก 

2.  มีความผาสุกที่ไดปฏิบัติงานในหนาที่ปจจุบัน 4.22 0.807 พึงพอใจมาก 

3.  ปริมาณงานที่รับผิดชอบไมกระทบตอชีวติสวนตัว/ครอบครัว 3.96 0.780 พึงพอใจมาก 

4.  สามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาใหครอบครัวและ
สังคม ไดอยางเหมาะสม 

4.00 0.711 พึงพอใจมาก 

5.  การปฏิบัติงานนอกเวลาไมเปนอุปสรรคตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว 3.88 0.739 พึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 4.09 0.760 พึงพอใจมาก 

4.3  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ 

 จากการสํารวจผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  โดยสรุปเปนประเด็น  ดังนี ้

ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.  ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่ใหมีขวัญ  กําลังใจ  มีความรู 
2.  เปดโอกาสใหบุคลากรมีโอกาสเขารับการอบรมมากขึ้น 
3.  ควรมีหลักสูตรอบรมในแตละตําแหนง เพื่อการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
4.  ควรจัดฝกอบรมจากหนวยงานภายนอกใหกับสวนราชการสวนกลางท่ีมีหนวยงานในภูมิภาค  

เชน  หลักสูตร  นบก.  นบส. 
5.  มีระบบการสรรหาที่ดี  และบรรจุบุคลากรใหเหมาะสมกับปริมาณงาน 
6.  ควรปรับปรุงหลกัเกณฑ  วิธีการ  ในการประเมินเพ่ือแตงตั้งในตําแหนงที่สูงข้ึน 
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ดานโอกาสที่จะไปสูความกาวหนาในสายอาชีพ 
1. การกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ  ควรนําหลักเกณฑที่  ก.พ. กําหนดเปนบรรทัด

ฐานในการกําหนดและถือปฏิบัติ 
2. กําหนดความกาวหนาแตละสายงานใหชัดเจน 
3. พิจารณาตัวบุคคลตามความสามารถเฉพาะทางและใหมีความเหมาะสมกับตําแหนง 
4. ควรเปดโอกาสใหทุกตําแหนงมีความกาวหนาไดสูงขึ้น 

ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 
1.  การปรับฐานเงินเดือน  ใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
1.  จัดยานพาหนะใหเพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
2.  วัสดุอุปกรณไมเพียงพอกับการปฏิบัติงาน 

4.4  วิจารณผลจากการวิเคราะห 

 การศกึษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจของขาราชการปศุสัตวในพื้นที่ปศุ

สัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  แสดงใหเห็นวา  ขาราชการกรมปศุสัตว

ในพื้นที่ปศุสัตวเขต  8  มีความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตวในระดับมาก  ใน

ทุกประเด็นท่ีไดทําการศึกษา  ทั้งนี้  อาจจะเปนไปตามความเห็นของ  ฉัตรชัย ( 2535 )  ที่กลาววา  

ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งหรือปจจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

ความรูสึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุงหมายใน

ระดับหนึ่ง ความรูสึกดังกลาวจะลดลงหรือไมเกิดขึ้น หากความตองการหรือจุดมุงหมายนั้นไมไดรับ

การตอบสนอง  โดยเฉพาะดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคกรและดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการ

ทํางาน  สอดคลองกับการศึกษาของรัตตัญู (2558)  ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พบวา  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ไดแก  ความเหมาะสมของ

ปริมาณงาน ความสอดคลองระหวางลักษณะงานกับความรูความสามารถ  ความภาคภูมิใจในหนวยงาน  

และลักษณะงานท่ีสรางสรรค มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  ไดแก การมอบหมายงาน  การประสานงาน  การติดตอสื่อสาร  การ

ไดรับการยอมรับ   และความรูสึกในการปฏิบัติงาน  มีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน  และงานวิจัยของอําไพ ( 2559 )  ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู ผลปรากฏวา  ความพึงพอใจของบุคลากรในสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครู อยูในระดับมาก ในดานความสําเร็จในการทํางาน  สัมพันธภาพในหนวยงาน

และชีวิตสวนตัว  ท้ังนี้  การศึกษาของ  Kim  และ  Cho  ( 2003 )  ไดเสนอใหนําตัวชี้วัดดานอัตวิสัย    มา

ใชรวมกับตัวชี้วัดดานภาวะวิสัย  ไดแก  ระดับความพึงพอใจตอนโยบายราชการ  ความพึงพอใจในการ

ดําเนินชีวิต  โดยสามารถนํามาเปนขอเสนอใหแกผูบริหารในการพัฒนาระบบราชการตอไปได
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บทที่ 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

5.1  บทสรุป 

 การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่     
ปศุสัตวเขต  8  ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  มผีลการศึกษา  ดังนี้ 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  พบวา  สวนใหญเปนเพศชาย  อายุระหวาง     
56-59  ป  จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี  อายุราชการระหวาง 26-35 ป  ดํารงตําแหนงประเภท
ทั่วไประดับอาวุโส  ระยะเวลาดํารงตําแหนงปจจุบันชวง  6-15 ป  และรายไดตอเดือนเฉลี่ยชวง 35,100-
45,000 บาท 
 2.  ความคิดเห็นของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  ทั้ง  10  ดาน  ดังนี้  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ดานการนํา
องคกรของผูบริหารทุกระดับ  ดานโอกาสที่จะไปสูความกาวหนาในสายอาชีพ  ดานคาตอบแทนและ
สวัสดิการ  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน  ดานการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน  ดานการทํางาน
เปนทีม  ดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคกร  ดานสิทธิของขาราชการและดานความสมดุลระหวางชีวิตกับ
การทํางาน  มคีวามพึงพอใจอยูในระดับมาก   

5.2  ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน 
  ผลการศึกษาในครั้งนี้  สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กําหนดนโยบายและวางแผนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป 
  ควรเพิ่มเติมการวิจัยเชิงคุณภาพรวมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เชน บทสัมภาษณของ
ผูบริหาร 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ศึกษาความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8  ท่ีมีตอการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

 คําชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของขาราชการ

กรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 8 ที่มีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว  เพ่ือนําขอมูลที่

ไดไปใชประโยชนเพ่ือการศึกษาวิจัยและเปนประโยชนตอการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

กรมปศุสัตว ใหมีประสิทธิภาพตอไป ทั้งนี้ ขอมูลดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่การ

งานหรือดานความเปนสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามแตประการใด  จึงขอความรวมมือจากทานตอบ

แบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นใหตรงกับความเปนจริงที่สุด โดยทําเครื่องหมาย  ในชองที่

ตรงกับความเห็นของทาน  

 แบบสอบถาม แบงออกเปน  3  สวน คือ 

สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุ

ราชการ ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภทและระดับ ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน รายได

เฉลี่ยตอเดือน 

 สวนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของขาราชการกรมปศุสัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 ที่มี

ตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะและความไมพึงพอใจของขาราชการกรมปศสุัตวในพ้ืนที่ปศุสัตวเขต 8 

ที่มตีอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

สวนที่ 1:   ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  (  ) หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทาน  

1. เพศ (  )  ชาย    (  )  หญิง 

2. อาย ุ .......................ป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  (  )  ต่ํากวาปริญญาตร ี   (  )  ปริญญาโท 

                     (  )  ปริญญาตร ี    (  )  ปริญญาเอก 

4. อายุราชการ .......................ป 

5. ปจจุบันดํารงตําแหนงประเภท 

(  )  อํานวยการ     (  )  ทั่วไประดับอาวุโส  

(  )  วิชาการระดับชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ (  )  ทั่วไประดับชํานาญงาน 

(  )  วิชาการระดับชํานาญการ   (  )  ทั่วไประดับปฏิบัติงาน 

(  )  วิชาการระดับปฏิบัติการ 

6. ระยะเวลาปฏิบัติงานในตําแหนงปจจุบัน  .......................ป 

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

(  )  นอยกวา  14,870 บาท                       (  )  45,100- 55,000 บาท 
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(  )  14,870 - 25,000 บาท       (  )  55,100 - 65,000 บาท 

(  )  25,100-  35,000 บาท        (  )  65,100 -75,000 บาท 

                     (  )  35,100- 45,000 บาท                         (  )  มากกวา 76,800 บาท 

สวนที่ 2 :  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 

คําชี้แจง  :  โปรดใส ลงในชองระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความพึงพอใจของทาน โดยใชเกณฑ

คะแนน ดังนี้ 

  5 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

  4 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมาก 

  3 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

  2 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอย 

  1 หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

ความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล      
1. ความพึงพอใจตอการกําหนดอัตรากําลังขององคกร      

2. ความพึงพอใจตอสายงานการบงัคบับัญชา การมอบอํานาจ      
3. ความพึงพอใจตอการบริหารงาน โดยยึดหลักธรรมาภบิาล หลักธรรมในการ

ปกครอง 
     

4. ความพึงพอใจตอการมอบหมายงานตามความสามารถและระดบัตําแหนง      
5. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการในตําแหนงที่วาง ดวยความยุติธรรม 

โปรงใส เสมอภาค 
     

ดานการนําองคกรของผูบริหารทุกระดับ      
1. ความพึงพอใจตอการมีวิสัยทัศนและมีภาวะผูนาํสูง      
2. ความพึงพอใจตอการเปนแบบอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา      
3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการโดยคาํนงึถึงประโยชนของหนวยงาน 

และสวนรวม 
     

4. ความพึงพอใจตอการมีระบบการสรรหาที่จูงใจ ดึงดูดคนดีคนเกงที่มี 
    จิตสาธารณะ 

     

5. ความพึงพอใจตอการรับผิดชอบตอผลการปฏิบัตงิาน และการแกไขปญหา      

ดานโอกาสที่จะไปสูความกาวหนาในสายอาชีพ      

1. ความพึงพอใจตอการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน       
2. ความพึงพอใจตอการสงเสริมใหบุคลากรไดรบัความกาวหนาในสายอาชีพ

อยางเสมอภาค 
     

3. ความพึงพอใจตอการไดรับการพัฒนาความรูความสามารถในการเตรียม
ความพรอมกาวไปสูตําแหนงที่สงูข้ึน  

     

4. ความพึงพอใจตองานที่รับผิดชอบและปฏิบัติอยูที่มีสวนสงเสริมใหไดรับ
ความกาวหนาในตําแหนงหนาที ่
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ความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ      

1. ความพึงพอใจตอคาตอบแทนที่เปนธรรม เหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ใน 

ปริมาณงานและคุณภาพทีน่ําไปสูผลสัมฤทธิ์ของงาน 

     

2. ความพึงพอใจตอคาตอบแทนที่เหมาะสมกับความยุงยากซับซอนของงาน      

3. ความพึงพอใจตอสวัสดิการทีไ่ดรับเพียงพอตอความจําเปนของครอบครัว

และการดํารงชีพ 

     

4. ความพึงพอใจตอความสะดวกรวดเร็วในการเบิกคาใชจายสวัสดิการตาง ๆ       

  ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน      

1. ความพึงพอใจตอเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุสํานักงานที่เพียงพอตอการทํางาน      

2. ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในที่ทํางานเอ้ือตอสุขภาพกายสุขภาพจิตทีดี่       

3. ความพึงพอใจตอบรรยากาศของหนวยงานสงเสรมิใหบุคลากรมีความ

กระตือรือรนในการทํางาน 

     

4. ความพึงพอใจตอความสัมพันธของผูรวมงานเปนไปอยางมีมิตรภาพไมตรีจิต      

ดานการพัฒนาศักยภาพในการทํางาน      

1. ความพึงพอใจตอไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพอยางเสมอภาค      

2. ความพึงพอใจตอปริมาณงานที่ไดรับมอบหมายเหมาะสมกับตําแหนงหนาที ่      

3. ความพึงพอใจตอการไดรับการอบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ      

4. ความพึงพอใจตอผูบังคบับัญชาที่ใหคําแนะนาํในการปฏบิัติงานโดย

ปราศจากอคต ิ

     

ดานการทํางานเปนทีม      

1. ความพึงพอใจตอการทํางานแบบรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจและ 

รวมแกไขปญหา 

     

2.  ความพึงพอใจตอการมีความเอ้ือเฟอ มีจิตสาธารณะของผูรวมงาน      

3.  ความพึงพอใจตอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูรวมงาน      

4.  ความพึงพอใจตอการมีความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานรวมกัน             

ดานความภาคภูมิใจที่มีตอองคกร      

1. มีความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานที่ตนเองสังกัดในปจจุบัน      

2. ความพึงพอใจตอตอนโยบายและการบริหารงานของหนวยงานสังกัด      

3. ความสําเร็จขององคการมีสวนจากผลการปฏิบัติงานของตนเอง      

4. มีความตั้งใจจะทุมเทกําลังกายกําลังใจใหกับหนวยงานตอไป      

5. รักและผูกพันกับองคกรและงานที่ทํา โดยไมคิดลาออกกอน

เกษียณอายุ 
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ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ทานกรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศุสัตว 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ดานสิทธิของขาราชการ      

1. มีโอกาสวางแผนการทํางานดวยตนเอง       

2. มีโอกาสคดิสรางนวัตกรรมใหมๆ มาใชในการทํางาน      

3. มีอิสระในงานที่รับผิดชอบ โดยไมเกิดความเสียหายตอราชการ      

4. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน      

5. รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน พรอมแกไขปญหาตาง ๆ       

ดานความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน      

1. มีความภาคภูมิใจที่ไดเปนขาราชการกรมปศุสัตว      

2. มีความผาสุกที่ไดปฏิบัติงานในหนาที่ปจจุบัน      

3. ปริมาณงานที่รับผิดชอบไมกระทบตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว      

4. สามารถแบงเวลาในการทํางาน เวลาสวนตัว เวลาใหครอบครัวและ

สังคม ไดอยางเหมาะสม 

     

5. การปฏิบัติงานนอกเวลาไมเปนอุปสรรคตอชีวิตสวนตัว/ครอบครัว       

 

สวนที่ 3 :  ขอเสนอแนะ 

คําชี้แจง  :  โปรดเสนอแนะและขอคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีมีตอการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมปศสุัตว 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 
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