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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุ คลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 10 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่ งงาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญ ชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริ ห ารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสถานที่การทางาน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่
ทางาน สายการปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ และ 3) เพื่อเสนอ
แนวทางพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่อไป พร้อมทั้งสามารถทาให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามมีมาตราวัดแบบ Likert แบ่งจานวนได้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อ ย และน้อ ยที่ สุ ด มี ค่ าความเชื่ อ มั่น ทั้งฉบับ = 0.97 กลุ่ ม ประชากรของบุ ค ลากร
วิท ยาลัย แบ่ งเป็ นสายอาจารย์ และสายสนับ สนุ น จานวนรวมทั้งสิ้ น 297 คน ซึ่ งได้ด าเนิ น การเก็บ
รวบรวมข้อ มู ล ได้แ บบสอบถามคื น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100.00 มี ก ารวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ด้ว ยค่ าสถิ ติ คื อ
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 25 - 35 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มี
สถานที่ทางานอยู่ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี) ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานที่ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 1 - 2 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราช
พฤกษ์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
จาแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
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มากที่สุด ส่ วนเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จาแนกตามอายุ พบว่า
กลุ่มอายุต่ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจด้านความสาเร็ จในการทางานมากที่สุด ส่ วนกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี มี
ความพึ ง พอใจในด้า นความรั บ ผิ ด ชอบมากที่ สุ ด และกลุ่ ม อายุ 36 - 46 ปี มี ค วามพึ ง พอใจด้า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจ
ด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จาแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มระดับการศึกษาปวช. และกลุ่ม
ระดับการศึกษาปวส. มีความพึงพอใจในด้านความสาเร็ จในการทางานมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความพึง
พอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด ส่ วนกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญา
เอก มีความพึงด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จาแนกตามสถานที่ที่ทางาน พบว่า กลุ่มวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ (นนทบุรี) และกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์โรงเรี ยนระยองพาณิ ชยการ) มีความพึงพอใจ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่ สุด ส่ วนกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์
โรงเรี ยนภูเก็ตเทคโนโลยี) มีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด จาแนกตามสายการปฏิบตั ิงาน
พบว่า สายอาจารย์ มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด และ
สายสนับสนุนมีความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด จาแนกตามประสบการณ์ พบว่า กลุ่มน้อย
กว่า 1 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี
และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การยอมรับนับถือมากที่สุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความ
พึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด
3) แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสู งขึ้น คือ ควรเพิ่มสวัสดิการให้
มากขึ้น ควรปรับปรุ งสถานที่จอดรถให้มีร่มเงาและหลังคา ควรปรับปรุ งเรื่ องการติดต่อสื่ อสารระหว่าง
ที่ต้ งั หลักกับศูนย์ ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กบั บุคลากร ควรเพิ่มอุปกรณ์ใน
การสอน/การท างาน เช่ น ไมโครโฟน โปรเจ็ค เตอร์ คอมพิ วเตอร์ และควรมี ก ารปรั บ ปรุ งในเรื่ อ ง
สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
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Abstract
This research is purpose for 1) Study the job satisfaction in work of personal of
Ratchaphruek College in 10 factors which are job duties, job responsibility, career growth, job
success, respect from other, relationship with colleague and supervisor, policy/plan and
management, compensation and benefits, job security and work environment. 2) To compare the
job satisfaction in work of personal of Ratchaphruek College in overall and each factor classify
by sex, age, education, work place, line of work and experience of work at Ratchaphruek College.
And 3) To propose the guideline to develop the personal of Ratchaphruek College and lead to
increase job satisfaction.
The questionnaire with Likert scale is the tool of this study, the scale classify into 5
levels which are most, much, moderate, less and least with the confidential level at 0.97 of the
research. The population of personal work in Ratchaphruek College consists of 297 people
divided into lecturer and support field. The questionnaire were collected and returned 100%. The
statistical techniques which are frequency, percentage, means and standard deviation were used
for data analysis.
The research result showed that
1) Most of the persons are female age between 25 – 35 years old, graduated master
degree, work at Ratchaphruek College (Nontaburi), work as lecturer, with experience of work
with Ratchaphruek College 1 – 2 years have much satisfied in overall.
2) The result of analysis to compare the job satisfaction in work of personal of
Ratchaphruek College classify by sex, found that male persons have most satisfied in relationship
with colleague and supervisor but female persons have most satisfied in the respect from other. If
classify by age, found that the persons with age under 25 years old have most satisfied in job
success. The persons with age between 25 -35 years old have most satisfied in job responsibility.
The persons with age between 36 – 46 years old have most satisfied in relationship with colleague
and supervisor. And the persons with age older than 46 years old have most satisfied in the
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respect from other. If classify by education level, the persons who graduated in diploma and
higher diploma have most satisfied in job success. The persons who graduated in bachelor degree
have most satisfied in job responsibility. The persons who graduated in master degree have most
satisfied in relationship with colleague and supervisor while the persons who graduated in
doctoral degree have most satisfied in the respect from other. If classify by work place, the
persons who work at Ratchaphruek College (Nontaburi) and Ratchaphruek College (Rayong
Commercial College School Center) have most satisfied in relationship with colleague and
supervisor while the persons who work at Ratchaphruek College (Phuket Technology Scholl
Center) have most satisfied in job responsibility. If classify by line of work, the persons who work
in lecturer have most satisfied in relationship with colleague and supervisor while the persons
who work in support filed have most satisfied in job responsibility. If classify by year of work
experience, the persons who have work experience less than 1 year have most satisfied in
relationship with colleague and supervisor while the persons who have work experience 1 – 2
years and 3 – 4 years have most satisfied in the respect from other. The persons who have work
experience more than 4 years have most satisfied in job responsibility.
3) The guideline for developing the college to get higher satisfaction of personal of
Ratchaphruek College to increase welfare, to improve car park with shade or roof, to improve
internal communication between college center. The college should provide the external seminar
or incentive tour for personal in college. The college should provide adequate classroom
equipments such as microphone, projector, and computer. And the college should improve in
hygienic and overall environment in college.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญ
ทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อการจัดการ หรื อที่เรี ยกว่า 4 Ms ได้แก่ บุคคล (Man)
เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดยที่ทรัพยกรเหล่านี้ จะมีอยู่ในแต่ละ
องค์การในปริ มาณที่ จากัดและแตกต่างกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ ห ารที่ มีศกั ยภาพจะต้องสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่ของงองค์การในอัตราส่ วนที่เหมาะสมได้ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล
และประโยชน์ สูงสุ ดแก่ องค์ก าร โดยทรั พ ยากรที่ มีความส าคัญ ที่ สุด ในทรั พ ยากรทั้งสี่ คื อ คน
(ณัฐฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2545) คนเป็ นปัจจัยสาคัญยิง่ ของการจัดการ เพราะคนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานทุก
อย่างขององค์การ และคน เปรี ยบเสมือนวัตถุดิบที่ช่วยให้ทุกกิ จกรรมและทุกหน้าที่ในองค์การ
สามารถดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ อง จึงกล่าวได้ว่าคนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานในทุกหน่วยงานขององค์การ
และเป็ นผูป้ รับเปลี่ยนองค์การให้ดาเนิ น การไปในแนวทางที่ตอ้ งการ องค์การจะประสบผลสาเร็ จ
ตามที่ ต ้อ งการได้ หรื อ ไม่ จ าเป็ นต้อ งอาศัย คนที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถและเชี่ ย วชาญในการ
ปฏิบตั ิงาน หากไม่มีคนหรื อมีคนที่ ไม่มีคุณภาพ จะทาให้การจัดการเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การนั้นย่อมดาเนิ นไปได้โดยยากยิ่ง (สมคิด บางโม, 2553) ดังนั้นองค์การต่าง ๆ จะต้องหา
วิธีการรักษาคนที่มีประสิ ทธิภาพให้อยูก่ บั องค์การนานที่สุด
วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ เป็ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน แห่ ง การเรี ย นรู ้ ยุค ใหม่ คุ ณ ภาพ
คุณธรรม นาหน้าสู่ สากล ได้ดาเนิ นการเปิ ดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี และระดับปริ ญญา
โท ประกอบด้ว ย คณะบริ หารธุ ร กิ จ ได้แ ก่ หลัก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการ
ท่ องเที่ ยว และสาขาวิชาการจัด การโลจิ ส ติ ก ส์ คณะบัญ ชี สาขาวิชาการบัญ ชี คณะนิ ติศาสตร์
สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ สาขาวิ ช าการโฆษณาและการประชาสั ม พัน ธ์ คณะ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละสาธารสุ ข ศาสตร์ ได้แ ก่ สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ แ อนิ เมชัน และสาขาวิ ช า
สาธารณสุ ขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสู ตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป
วิทยาลัย ซึ่งจัดตั้งขึ้นจากปณิ ธานของ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผูก้ ่อตั้งสถาบันในเครื อตั้งตรงจิตรที่
ต้องการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทย ได้มีโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น และ
ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะความรู ้ ความชานาญในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม
จริ ย ธรรม พร้ อมทั้งส่ งเสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญภาษาต่ างประเทศ ดังนั้น การที่ จะผลิ ต
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บัณฑิตให้มีคุณภาพนั้น วิทยาลัยราชพฤกษ์ตอ้ งมีบุคลากรที่ทางานอย่างมีประสิ ทธิภาพ การทางาน
ให้เกิดความมีประสิ ทธิภาพนั้น จะต้องทาให้บุคลากรที่อยูใ่ นองค์กรมีความพึงพอใจก่อน เนื่องจาก
ความต้องการของแต่ละบุคคลเป็ นความต้องการที่แตกต่างกันและไม่มีที่สิ้นสุ ด จึงทาให้บุคคลมี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน จากความสาคัญและความจาเป็ นดังกล่าว ผูว้ ิจยั ในฐานะเป็ นบุคลากร
ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานดังกล่าว จะต้องทาการค้นหาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ให้พบ เพื่อสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุ งการบริ หารงานและทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
(เฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่) วิทยาลัยราชพฤกษ์ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในด้าน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการความสาเร็ จของงาน การได้การยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน นโยบาย/แผน และการบริ หาร ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา สภาพการทางาน และความมัน่ คงในงาน โดยผลการวิจยั ที่ได้จากความพึงพอใจใน
ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น สามารถนาไปเป็ นแนวทางให้ผบู ้ ริ หารทางการศึกษามาใช้ในการวางแผน
และพัฒนาความสามารถของบุคลากร ตลอดจนเสริ มสร้างปั จจัยต่าง ๆ ที่ยงั บกพร่ องอยูใ่ ห้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสู งสุ ดในการปฏิบตั ิงาน ต่อสู ้อุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้
การดาเนิ นงานประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ ต้ งั ไว้ และสร้างความ
เจริ ญก้าวหน้าให้กบั องค์การ อีกทั้งสามารถนาผลการวิจยั ในครั้งนี้ มาเป็ นแนวทางในการยกระดับ
ความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรให้สูงขึ้น อันจะส่ งผลให้บุคลากรมี
ความรักผูกพันต่อองค์กรและประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์จาแนก
ตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
สมมติฐำนกำรวิจัย
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของบุ ค ลากรวิ ท ยาลัย
ราชพฤกษ์ประจาปี การศึกษา 2555
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ขอบเขตด้ ำนเนือ้ หำ
ผูว้ ิจยั มุ่งศึกษาตัวแปรในส่ วนของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะส่ วนบุคคล ประกอบด้วย
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 สถานที่ทางาน
1.5 สายการปฏิบตั ิงาน
1.6 ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
2.1 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2.2 ความรับผิดชอบ
2.3 ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
2.4 ความสาเร็ จในการทางาน
2.5 การได้การยอมรับนับถือ
2.6 ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา
2.7 นโยบาย/แผนและการบริ หารงาน
2.8 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
2.9 ความมัน่ คงในงาน
2.10 สถานที่การทางาน
ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ซึ่ งได้แก่
อาจารย์ คณะบริ หารธุ รกิ จ คณะบัญ ชี คณะนิ ติศาสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
สาธารณสุ ขศาสตร์ คณะศิ ลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 หมู่ 1
ถนนนครอิ น ทร์ (พระราม5-ราชพฤกษ์) ตาบลบางขนุ น อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุ รี และ
ศูน ย์การศึ กษานอกที่ ต้ งั 2 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง
บริ ห ารธุ รกิ จ จ านวน 297 คน (ข้อ มู ล จากฝ่ ายทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ วิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ณ วัน ที่ 30
พฤศจิกายน 2555)
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ขอบเขตด้ ำนระยะเวลำ
ข้อมูลที่ ใช้ในการศึ กษาได้จากข้อมูลของประชากรในเดื อน พฤศจิ กายน 2555 –
พฤษภาคม 2556
ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
ใน ก ารศึ ก ษ าวิ จั ย ค รั้ งนี้ ไ ด้ ศึ ก ษ าจ าก ข้ อ มู ล ป ระ ช าก รศู น ย์ ที่ ตั้ งห ลั ก
(พระราม5 - ราชพฤกษ์) และศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และวิทยาลัย
เทคโนโลยีระยองบริ หารธุรกิจ
ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ใน
ด้านลัก ษณะของงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้านความรั บ ผิด ชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ งงาน ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ด้านความ
มัน่ คงในงาน และด้านสถานที่การทางาน
2. ทาให้ทราบถึงข้อมูลจากการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ในปี การศึกษา 2554 และ 2555 โดยจาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคล
3. ทาให้ผบู ้ ริ หารวิทยาลัยราชพฤกษ์สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัยให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น โดยใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย หรื อแผนงานการ
ปรับปรุ งการบริ หารงานบุคลากร และการจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
คำนิยำมศัพท์
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ค่าระดับความรู ้สึกชอบ ยอมรับ มีความสุ ขที่เกิด
จากการปฏิบตั ิงาน กระตือรื อร้น มุ่งมัน่ เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงาน
จึงทาให้มีความรู ้สึกเกี่ยวกับการทางานโดยรวมในเชิงบวกส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล ซึ่งสามารถกาหนดความพึงพอใจไว้ 10 ด้าน คือ
1. ลักษณะงำนที่ ป ฏิ บั ติ หมายถึ ง ลัก ษณะของงานที่ มี ค วามท้าทาย เหมาะสมความรู ้
ความสามารถ มีความถนัด แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ สามารถใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ มี
ความอิสระในการปฏิบตั ิงาน
2. ควำมรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจและเอาใจใส่ ที่จะปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งมีจิตสานึก
ในความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
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3. ควำมก้ ำวหน้ ำในต ำแหน่ ง งำน หมายถึ ง การได้รับ โอกาสในการศึ ก ษาหาความรู ้
เพิ่มเติมหรื อได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน และการเลื่อนตาแหน่งใน
การปฏิบตั ิงานตามตามความรู ้ ความสามารถโดยพิจารณาอย่างยุติธรรม
4. ควำมสำเร็ จของงำน หมายถึ ง การทางานที่ ส่งทันกาหนดเวลา เมื่ อเกิ ดปั ญ หาต่างๆ
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาได้ เมื่ อ ปฏิ บ ัติ งานเสร็ จ สิ้ น คุ ณ ภาพของผลงานจะแสดงให้ เห็ น ถึ งความ
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
5. กำรได้ ก ำรยอมรั บ นั บ ถื อ หมายถึ ง การได้รับ ค าชมเชย การยอมรั บ นับ ถื อ ในด้าน
ความรู ้ ความสามารถ จากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. ควำมสั มพัน ธ์ กับเพื่อนร่ วมงำน และผู้บังคับบัญ ชำ หมายถึ ง ความสัมพันธ์ในการ
ทางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดีระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน
7. นโยบำย/แผนและกำรบริหำรงำน หมายถึง แนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานที่
มีหลักการ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ โดยการให้มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย แผนปฏิบตั ิงาน
ควบคุม กากับและประเมินผล ซึ่งต้องมีความชัดเจนและมีการชี้แจงให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
8. ค่ ำ ตอบแทนและสวัส ดิ ก ำร หมายถึ ง เงิ น เดื อ นที่ ไ ด้รั บ เมื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บกับ
ปริ มาณงานที่ได้ทา ความยุติธรรมในการขึ้นเงินเดือน จานวนชัว่ โมงการทางานและการพักต่อวัน
วันหยุดพักผ่อนประจาปี สวัสดิการที่ได้รับเพิ่มเติม
9. ควำมมั่นคงในงำน หมายถึง อาชีพและตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิให้อนาคตที่มนั่ คง
10. สถำนที่ ก ำรท ำงำน หมายถึ ง สภาพทั่ว ไปของสถานที่ ท างาน ความสะดวกสบาย
ไม่แออัด ตลอดจนสิ่ งอานวยความสะดวกในการทางาน
บุ ค ลำกรวิ ท ยำลั ย รำชพฤกษ์ หมายถึ ง อาจารย์แ ละเจ้าหน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านที่ วิ ท ยาลัย
ราชพฤกษ์ท้ งั ที่ต้ งั หลัก และศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั

บทที่ 2
แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี
การศึ ก ษา 2555 ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจ ัยได้รวบรวมสาระความรู ้ และงานวิจ ัยต่ างๆที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อเป็ น
แนวทางในการศึกษา โดยนาเสนอสาระสาคัญดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
3. แนวทางการเสริ มสร้างความพึงพอใจ
4. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสถานศึกษา
5. ข้อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2550
6. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
7. กรอบแนวคิดในการศึกษา

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้บุคคลมีความรู ้สึกที่ดีต่องานที่
ทา รวมถึงเป็ นแรงกระตุน้ ที่ ช่วยให้บุคคลมี ความตั้งใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่างเต็มความสามารถ
ทาให้เกิดประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามได้มีนกั วิชาการทาง
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไว้ต่าง ๆ กัน
ดังนี้
Edwin A. Locke (2519: 1342) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานเป็ นภาวะทางอารมณ์ ซ่ ึ ง
เป็ นผลจากการรับรู ้ในผลงานของบุคคล ๆ หนึ่ง หรื อประสบการณ์ในงานของบุคคล ๆ หนึ่ง
Feldman & Arnold (1983 อ้างถึงใน ณัทฐา กรี หิรัญ, 2550: 9) ได้ให้ความหมายว่าความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ สิ่ งที่แสดงออกหรื อความรู ้สึกในทางบวกที่มีอยู่ท้ งั หมดที่บุคคลมีต่อ
งานที่ปฏิบตั ิ
Good (1973 อ้างถึงใน ณัทฐา กรี หิรัญ, 2550: 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
หมายถึ ง คุ ณ ภาพ สภาพ หรื อระดับความรู ้ สึ กพอใจอัน เป็ นผลสื บ เนื่ องมาจากความสนใจและ
ทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่ทาอยู่
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Hulin (1966 อ้างถึงใน ณัฐวรรณ ศุภลาภ, 2543: 10) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในงานต้อง
รวมถึงความรู ้สึกที่เกิดขึ้นของคนงานต่อการตอบสนอง การทางานกับการพาดพิงถึงงานที่ทาอยูใ่ น
ปั จจุบนั ความรู ้สึกนี้ยงั รวมถึงความคาดหวังของคนที่ได้รับบริ การ และการตอบแทนที่เขาได้รับใน
การทางาน
Morse (1955: 27) ให้ ค วามหมายของความพึ ง พอใจในงานที่ ท าด้ า นเชิ ง จิ ต วิ ท ยาว่ า
หมายถึง ทุกสิ่ งทุกอย่างที่สามารถลดความเครี ยดของผูท้ างานให้น้อยลง ความเครี ยดจะส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ หรื อไม่พึงพอใจในงานที่ทา ถ้ามีความเครี ยดมากจะทาให้เกิดความไม่พอใจในงาน
และความเครี ยดนี้ มีผลมาจากความต้องการของมนุ ษย์ (Human Needs) เมื่อได้รับการตอบสนอง
ความต้องการดังกล่าวแล้ว ความเครี ยดนั้นจะลดลงหรื อหมดไป และเกิ ดเป็ นความพึงพอใจขึ้น
ทดแทน
Smith and Wakeley (1972 อ้างถึงใน นันทา รัตพันธุ์, 2541: 9) กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจ
ในงานเป็ นความรู ้สึกของบุคคลที่มี ต่องานที่ทา อันแสดงถึงระดับความพึงพอใจต่อการได้รับการ
สนองตอบทั้งทางร่ างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นเพียงใด
Strauss and Sayles (1960: 119) กล่าวถึงความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู ้สึกพอใจใน
งานที่ทาและเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานนั้น ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ บุคคลจะรู ้สึกพอใจใน
งานที่ทา เมื่องานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุจิตใจ ซึ่ งสามารถสนองตอบความ
ต้อ งการพื้ น ฐานของบุ ค คลได้ ค านิ ย ามนี้ เน้ น ถึ ง ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในการทางาน
กิติมา ปรี ดีดิลก (2539: 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึกที่
ชอบหรื อพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ และแรงจูงใจในด้านต่าง ๆ ของงานและผูป้ ฏิบตั ิน้ นั ได้รับการ
ตอบสนองอันจะเป็ นผลที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกเต็มใจ หรื อมีความผูกพันกับงานและพร้อมที่จะ
ปฏิบตั ิงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
จอมพล พิเศษกุล (2537: 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึก
ที่จะกระตุน้ และผลักดันให้บุคคลปฏิบตั ิงาน เพื่อบรรลุผลสาเร็ จตามจุดมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้โดยมีผลมา
จากปั จจัยหลายด้านด้วยกัน ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น เพื่อนร่ วมงานผูบ้ งั คับบัญชา ฯลฯ และ
สภาพแวดล้อมภายใน เช่น ลักษณะบุคลิกภาพส่ วนตัว เป็ นต้น
ณั ฏ ฐพัน ธ์ เขจรนั น ทน์ (2551: 78) ให้ ค วามหมายไว้ว่ า ความพอใจในงาน หมายถึ ง
ทัศนคติเกี่ยวกับงานของพนักงาน ซึ่ งเกี่ยวข้องกับปั จจัยแวดล้อมในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน
โอกาสในการเลื่อนตาแหน่ ง ความก้าวหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่ วมงาน ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อ
การรับรู ้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยังเกิดขึ้นจากปั จจัยแวดล้อมของงาน ได้แก่ รู ปแบบ
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การบริ ห าร นโยบายและขั้น ตอนการท างาน กลุ่ ม งานที่ เกี่ ย วข้อ ง สภาพแวดล้อ มการท างาน
ตลอดจนประโยชน์และผลตอบแทน
ธร สุ น ทรายุ ท ธ (2553: 111) มี ค วามเห็ น ว่ า ความพึ ง พอใจในการท างาน หมายถึ ง
ความรู ้ สึ กรวม ๆ ของบุ ค คลต่ อ การท างานในทางด้ า นดี ที่ เกิ ด จากการท างาน ท าให้ ไ ด้รั บ
ผลตอบแทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู ้สึก กระตือรื อร้น มุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจใน
การทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึงความสาเร็ จตามเป้ าหมาย
ขององค์กร
นเรศ ภู โ คกสู ง (2541: 7) มี ค วามเห็ น ว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน หมายถึ ง
ความรู ้ สึ ก ที่ มี ค วามสุ ข หรื อ เจตคติ ข องบุ ค คลที่ มี ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน ซึ่ งเกิ ด จากการได้รั บ การ
ตอบสนองความต้องการในปั จจัยต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน ถ้าบุคคลมีความรู ้สึกหรื อเจตคติที่ดีต่อ
การปฏิบตั ิงานในทางบวก จะมีผลทาให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานมีการเสี ยสละ อุทิศกาย
แรงใจ และสติ ปั ญ ญาให้ แ ก่ ง านมาก ตรงกัน ข้ามถ้าบุ ค คลมี ค วามรู ้ สึ ก หรื อ เจตคติ ที่ มี ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานในทางลบ จะทาให้เกิ ดความไม่พึงพอใจแก่งาน ทาให้ไม่มีความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ เนื่ องจากความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคคลไม่คงที่แน่นอน อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป ฉะนั้น ผูบ้ ริ หารจึงควรทาการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน เพื่อที่จะ
ได้ทาการแก้ไขปรับปรุ งบทบาทหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานให้เอื้อหรื อสนองตอบต่อความต้องการ
ของบุคลากร เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ ให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเกิ ดความเต็มใจที่จะใช้พลัง
ปฏิบตั ิงาน ทาให้องค์กรเกิดความเจริ ญและประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
ปรี ย าพร วงศ์อ นุ ต รโรจน์ (2535: 36) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านเป็ น
ความรู ้สึกส่ วนรวมของบุคคลต่อการทางานในทางบวก เป็ นความสุ ขของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบตั ิงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิดความกระตือรื อร้น
มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญ และกาลังใจ สิ่ งเหล่านี้ จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ของการทางาน รวมทั้งส่ งผลต่อความสาเร็ จ และเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
สมยศ นาวีการ (2533: 14) ให้ความเห็ น ว่า ความพึ งพอใจในงาน คือ ความรู ้ สึกที่ ดีโดย
ส่ ว นรวมของคนที่ มี ต่ อ งาน เมื่ อ บุ ค คลกล่ า วว่ า คนมี ค วามพอใจในงานสู ง โดยทั่ว ไปมัก จะ
หมายความว่า บุคคลชอบและให้คุณค่ากับงานสูงและมีความรู ้สึกที่ดีต่องานที่ทานัน่ เอง
สุ ระ หี บโอสถ (2540: 38) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึก
หรื อทัศนคติที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน เกิดความสุ ขสบายที่ได้จากการทางาน ความสุ ขที่ได้ทางานกับ
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เพื่อนร่ วมงาน และมีความพึงพอใจเกี่ ยวกับลักษณะงาน ค่าตอบแทน การบังคับบัญชา กลุ่มงาน
และความก้าวหน้าในอาชีพ
เสถียร เหลืองอร่ าม (2519 อ้างถึงใน ณัฐวรรณ ศุภลาภ, 2543: 11) ให้ความหมายไว้ว่า
ความพึงพอใจในงานเป็ นผลของการจูงใจให้มนุ ษย์ทางาน โดยออกมาในรู ปของความพอใจที่
คนทางานมากได้เงินมาก บรรยากาศในสภาพที่ทางานดี เป็ นการเสริ มสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความ
พึงพอใจในงานด้วยเงินและรางวัลตอบแทนด้วยกันทั้งนั้น ความพึงพอใจในงานจะเกิดขึ้น เมื่อคน
มี ค วามรู ้ สึ ก ว่า ประสบผลส าเร็ จ ในการท างานที่ ย อมรั บ สามารถท าด้ว ยตนเอง และมี โอกาส
ก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน นอกจากนี้ ถา้ หน่ วยงานสามารถออกแบบรายงาน ให้ผปู ้ ฏิบตั ิ
เกิดความพึงพอใจในงานได้แล้ว หน่วยงานก็จะมีทางหาความร่ วมมือจากพนักงานได้มากขึ้น และ
ผูป้ ฏิบตั ิมีความเต็มใจ และพร้อมที่จะทางานมากขึ้น
โสภิณ ทองปาน (2542: 36) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจในการทางานเป็ นระดับ
(Degree) ความรู ้สึกของแต่ละคนที่มีความรู ้สึกในแง่บวกหรื อลบต่องานที่ทา เป็ นการสนองตอบใน
ความรู ้ สึ ก หรื อในความคิ ด ต่ องานที่ ต นเองท า ต่ อ สถานที่ ท างาน รวมทั้งลัก ษณะทางกายภาพ
(Physical Conditions) เช่น ห้องทางาน ทางเข้า-ออก ตาแหน่ งที่ต้ งั ของเครื่ องจักร อุปกรณ์ ห้องน้ า
บัน ได และอื่ น ๆ และลัก ษณะทางสั ง คม (Social Conditions) คื อ สั ง คมของผู ้ร่ ว มงานตั้ง แต่
หัวหน้างาน เพื่อนร่ วมงาน มองในอีกแง่หนึ่ งความพึงพอใจในการทางานเป็ นระดับเครื่ องชี้วดั ถึง
ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในความรู ้สึกกับสิ่ งที่เป็ นจริ ง
จากค าจ ากัด ความดังกล่ าวสรุ ป ได้ว่ า ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งาน คื อ ความรู ้ สึ ก
ด้านจิตใจ หรื อทัศนคติ ความชอบ ความพอใจ ของแต่ละบุคคลต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งแต่ละบุคคลมี
ความระดับความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ถ้าได้รับความประทับใจ รู ้สึกดี จะได้รับการตอบสนองใน
แง่บวก แต่ไม่ประทับใจ จะได้รับการตอบสนองในทิศทางตรงกันข้าม
แนวความคิดเกีย่ วกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Mumford (1972: 4-5 อ้า งถึ ง ใน ณั ท ฐา กรี หิ รั ญ , 2550: 12-13) ได้จ าแนกแนวความคิ ด
เกี่ยวกับความพึงพอใจในงานจากผลการวิจยั ออกเป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มความต้องการทางด้านจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มนี้ ได้แก่
มาสโลว์ (Maslow) เฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg) ลิเคิร์ท (Likert) โดยมองความพึงพอใจในงานเกิดจาก
ความต้องการของบุคคลที่ตอ้ งการความสาเร็ จของงานและความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่น
2. กลุ่มภาวะผูน้ า (Leadership School) มองความพึงพอใจในงานจากรู ปแบบและการ
ปฏิ บตั ิ งานของผูน้ าที่ มีต่อผูใ้ ต้บ ังคับบัญ ชา กลุ่มนี้ ได้แก่ เบลค (Blake) มูตนั (Mouton) ฟิ ดเลอร์
(Fiedler)
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3. กลุ่มความพยายามต่อรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เป็ นกลุ่มที่มองความ
พึ งพอใจในงานจากรายได้ เงิ น เดื อ นและผลตอบแทนอื่ น กลุ่ ม นี้ ได้แ ก่ กลุ่ ม บริ ห ารธุ รกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร์ (Manchester Business School)
4. กลุ่มอุดมการณ์ทางการจัดการ (management Ideology School) มองความพึงพอใจจาก
พฤติกรรมการบริ หารขององค์การ ได้แก่ โครซิเอร์ และโกลเนอร์ (Crozier & Gouldner)
5. กลุ่มเนื้ อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึง
พอใจในงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุ่มแนวความคิดนี้ได้แก่ นักวิชาการจากสถาบันทาวิสตอค
(Tavistock Institue) มหาวิทยาลัยลอนดอน
องค์ ประกอบทีเ่ อือ้ อานวยต่ อความพอใจในการปฏิบัติงาน
Von Haller B. Gilmer (2510: 380-384) ได้สรุ ปองค์ประกอบที่เอื้ออานวยต่อความพอใจใน
การปฏิบตั ิงานไว้ 10 ประการ ดังนี้
1. ความมั่น คงปลอดภัย ได้แ ก่ ความมั่น คงทางกายภาพ รวมตลอดถึ ง ความมั่น คง
ปลอดภัยในการทางาน เป็ นต้น
2. โอกาสก้าวหน้าในการทางาน ได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ งสู งขึ้นจากความรู ้
ความสามารถในการทางาน เป็ นต้น
3. บริ ษ ัท หรื อ สถานที่ ท างานและการจัด การ ได้แ ก่ ความพอใจต่ อ สถานที่ ท างาน
ตลอดจนชื่อเสี ยงและการดาเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็ นต้น
4. ค่าจ้าง สาหรับค่าจ้างหรื อรางวัลนั้นต้องเป็ นรางวัลที่เสมอภาคสาหรับการปฏิบตั ิงานที่
เท่าเทียมกันโดยประกาศให้ทราบทัว่ ไป และเป็ นรางวัลที่สอดคล้องกับเป้ าหมายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ด้วย
5. ลัก ษณะของงานที่ ท าหรื อ ความสนใจในลัก ษณะงานนั้น เอง ความพึ งพอใจมัก จะ
เกิ ดขึ้น เมื่ อบุ คคลได้ทางาน ซึ่ งสาหรั บเขาแล้วในเนื้ องานมี ความน่ าสนใจในตัวของมัน เอง แต่
เนื่ องจากบุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นเนื้ องานซึ่ งเป็ นที่น่าสนใจสาหรับบุคคลจึงแตกต่างกันไป
แต่ก็มีลกั ษณะของงานบางประการ อาทิ งานที่มีความเป็ นอิสระ งานที่ไม่จาเจน่ าเบื่อ มีการพบปะ
ผูค้ นมักจะเป็ นงานที่หลาย ๆ คนชอบ แต่ขณะเดียวกันก็มีคนจานวนหนึ่ งที่ชอบงานที่ตอ้ งคิดและ
แก้ปัญหานานัปการ
6. การควบคุมบังคับบัญชา มีความสาคัญที่จะทาให้ผูท้ างานมีความรู ้สึกพอใจหรื อไม่
พอใจต่องานได้ การควบคุมบังคับบัญชาที่ไม่ดีอาจเป็ นสาเหตุอนั หนึ่ งที่ทาให้ยา้ ยงานและลาออก
จากงาน
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7. ลักษณะทางสังคม ถ้าผูป้ ฏิบตั ิงานทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข ก็จะเกิดความ
พอใจในงานนั้น
8. การติ ดต่อสื่ อสาร การติดต่อสื่ อสารมี ความสาคัญ มาก การปฏิ บตั ิงานจะสาเร็ จได้ก็
เพราะมีกระบวนการวิธีการทางานที่ ดี ไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์การ การบริ หารงาน
บุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบังคับบัญชา การประสานงาน และการประเมินผลงาน อาจ
กล่าวได้ว่าภาระหน้าที่ทางการบริ หารที่กล่าวมาจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีการติดต่อสื่ อสารเป็ น
ตัวเชื่อม
9. สภาพการทางาน อาทิ แสง เสี ยง อากาศ ชัว่ โมงทางาน ซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับการ
ทางานนั้น ๆ
10. สิ่ งตอบแทนหรื อประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ เช่น เงินบาเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน
การบริ การและการรักษาพยาบาล สวัสดิการที่อยูอ่ าศัย เป็ นต้น
การวัดความพอใจในงาน
1. การใช้แ บบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ กัน ค่ อ นข้าง
แพร่ หลายในการวัดความพอใจในงาน ได้แก่ แบบสอบถามโดยมีตวั เลือกเป็ นมาตราส่ วนประเมิน
ค่าที่ผตู ้ อบให้ตามลาดับค่าน้ าหนักของแต่ละตัวเลือกจนครบทุกตัวเลือก เครื่ องมือวัดในลักษณะนี้มี
หลายแบบ ซึ่งเรี ยกชื่อแตกต่างกัน เช่น
- ดัชนี บ่งชี้ งาน (Job Descriptive Index : JDI) เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้แพร่ หลายที่สุด
ประกอบด้วยคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน เช่น ด้านเกี่ยวกับลักษณะของงานเอง (Work Itself)
ด้านเงินเดื อนค่าตอบแทน (Pay) ด้านโอกาสก้าวหน้า (Promotional Opportunities) ด้านนิ เทศงาน
(Supervision) และด้านเกี่ ยวกับ คนหรื อเพื่ อนร่ วมงาน (People) โดยแต่ ละด้านจะใช้คาคุ ณ ศัพ ท์
ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับ งานในด้านนั้น ให้ผูต้ อบตอบว่าใช่ ห รื อไม่ ใช่ โดยคาตอบจะบ่ งบอกให้ท ราบ
ทิศทางของความพอใจว่ามีมากน้อยแค่ไหน
- แบบสอบถามความพอใจของมินเนโซต้า (Minnesota Satisfaction Questionnaire :
MSQ) วิธีน้ ี มหาวิท ยาลัย Minnesota ในสหรั ฐอเมริ กา เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาแบบสอบถามนี้ เป็ นวิธีที่ ให้
ผูต้ อบระบุระดับของความพอใจหรื อไม่พอใจในแต่ละด้านของงาน เพื่อใช้วดั ความคิดเห็ นและ
ความพอใจที่ มี ต่องาน เช่ น ด้านเงิ น เดื อนค่าตอบแทน หรื อด้านโอกาสก้าวหน้า เป็ นต้น ถ้าได้
คะแนนมากแสดงว่าผูต้ อบมีความพอใจในงานอยูใ่ นระดับสูง
- แบบสอบถามความพอใจค่าตอบแทน (Pay Satisfaction Questionnaire : PSQ) เป็ น
แบบสอบถามที่เจาะจงเรื่ องเงินเดื อนค่าตอบแทนผูกพันกับความพอใจ โดยเครื่ องมือ PQS จะวัด
ระดับความพอใจที่มีต่อแต่ละประเด็นที่เกี่ยวกับเงินเดือนหรื อค่าตอบแทน เช่น ระดับเงินเดือน การ
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ขึ้นเงินเดือน หรื อเพิ่มค่าตอบแทน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ โครงสร้างและ
การบริ หารระบบและเงินเดือนค่าตอบแทน เป็ นต้น
2. การใช้เทคนิคกรณี เหตุการณ์สาคัญ (Critical Incident) เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้วดั ความ
พอใจในงาน โดยให้ผูต้ อบเขียนบรรยายถึ งเหตุการณ์ สาคัญที่ เกิ ดขึ้นเกี่ ยวกับงานว่ามีเหตุการณ์
อะไรบ้า งที่ เกิ ด ขึ้ น กับ ตนเอง ที่ ท าให้ เขาพอใจหรื อ ไม่ พ อใจต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จากนั้ น
ผูเ้ ชี่ยวชาญจะนาเหตุการณ์ดงั กล่าวไปวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิคนี้จะเป็ นเทคนิคเชิงคุณภาพ เพื่อพิจารณา
ความพอใจหรื อไม่พอใจ แต่เป็ นเทคนิคที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก และผูต้ อบข้อมูลอาจจะมีอคติในการ
ตอบ หรื อผูว้ ิเคราะห์อาจจะมีอคติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลก็ได้
3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิ คนี้ เป็ นวิธีวดั ความพอใจในงานด้วยการสัมภาษณ์
พูดคุยแบบสองต่อสองกับพนักงานอย่างละเอียด ซึ่ งข้อดีคือ จะได้ขอ้ มูลเชิงลึกและทราบทัศนคติที่
มีต่องานมากกว่าวิธีการตอบแบบสอบถาม ดังนั้นการใช้เทคนิคนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อผูต้ อบพูดความ
จริ ง มีความซื่ อสัตย์ต่อกัน และระบายความรู ้สึกที่แท้จริ งของตนเองออกมา ด้วยเหตุน้ ี การได้รับ
ความร่ วมมือ คือ จุดสาคัญของความสาเร็ จในการเลือกใช้วิธีน้ ี อีกทั้งจะต้องเลือกคาถามสัมภาษณ์
อย่างรอบคอบ พร้อมทั้งมีระบบการบันทึกคาตอบที่ดี นอกจากนี้ ยงั ต้องสร้างความไว้วางใจในการ
ไม่ระบุชื่อผูต้ อบ และไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับของพนักงาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)
ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานนั้น มักเกี่ยวข้องกับความต้องการและการ
จูงใจของบุคคล ซึ่ งการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจในการทางานมากหรื อน้อย เพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่กบั สิ่ งจูงใจในการทางานที่มีอยู่ในหน่ วยงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของบุคคล
ดังนั้นการศึกษาทแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้องกับความต้องการและจูงใจ จึงมีความจาเป็ น เพื่อให้มี
ความเข้าใจพฤติกรรมของผูป้ ฏิ บตั ิงาน อันจะนาไปสู่ การสร้างความพึงพอใจให้เกิ ดขึ้นและเกิ ด
ความร่ วมแรงร่ วมใจในการปฏิบตั ิให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมี
นัก วิ ช าการได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้าและตั้งทฤษฎี ไ ว้ม ากมาย ในที่ น้ ี จะกล่ าวถึ งเฉพาะทฤษฎี ที่
สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีของเฮอร์ ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory)
Herzberg Mausner & Snyderman (1959: 110 - 111) ตั้งสมมติฐานว่า ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง
กับความพอใจในงานจะถูกแยก และทาให้แตกต่างไปจากปั จจัยที่ นาไปสู่ ความไม่พอใจในงาน
ทั้งนี้ เฮอร์ ซเบิร์กและคณะได้ร่วมกันทาวิจยั โดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกรและสมุหบัญชี จานวน 200 คน
จากบริ ษทั ต่าง ๆ 9 แห่ งในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิ ลวาเนี ยเพื่อหาคาตอบว่าประสบการณ์จาก
การทางานแบบใดที่ทาให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทัศนคติความรู ้สึกที่ดีหรื อไม่ดีและความรู ้สึกที่มีต่อ
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ประสบการณ์แต่ละแบบนั้นไปในทางบวกหรื อลบ เมื่อได้คาตอบแล้วเฮอร์ซเบิร์กและคณะได้นามา
วิเคราะห์ แ ละจัด เรี ย งล าดับ โดยแบ่ งเป็ นสองปั จ จัย คื อ ปั จ จัย จู งใจและปั จ จัย ค้ าจุ น หรื อ ปั จ จัย
สุ ขอนามัยซึ่ งปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยที่นาไปสู่ ทศั นคติในทางบวก เพราะทาให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานมีลกั ษณะสัมพันธ์กบั เรื่ องของงานโดยตรง ในขณะที่ปัจจัยค้ าจุนเป็ นปั จจัยที่ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานซึ่งมีลกั ษณะเป็ นภาวะแวดล้อม หรื อเป็ นส่ วนประกอบ
ของงาน ปัจจัยนี้อาจนาไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานได้
ปั จจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่ งเฮอร์ ซเบิร์กได้
อธิบายไว้มีรายละเอียด ดังนี้ (Herzberg Mausner & Snyderman, 1959: 113-119)
ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มี 6 ประการ คือ
1. ความส าเร็ จ ในการท างาน (Achievement) หมายถึ ง การที่ บุ ค คลท างานตาม
ความสามารถแห่งสติปัญญาได้อย่างอิสระ จนได้รับความสาเร็ จเป็ นอย่างดี เกิดความรู ้สึกภูมิใจและ
ปลาบปลื้มในผลสาเร็ จแห่งงานนั้น
2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา
จากเพื่อน จากผูม้ าขอรับคาปรึ กษา หรื อจากบุคคลในหน่ วยงาน ในรู ปแบบของการยกย่องชมเชย
แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรื อการยอมรับในความสามารถ
3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ ท้าทาย ต้องอาศัยความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ หรื อเป็ นงานที่มีสามารถทาได้โดยลาพังเพียงผูเ้ ดียว
4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบงานและมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่
5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ผลหรื อการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
สถานภาพของบุคคลในสถานที่ทางาน เช่น การได้รับการเลื่อนตาแหน่ งและการมีโอกาสได้ศึกษา
หาความรู ้เพิ่มเติม
6. โอกาสที่จะได้รับความเจริ ญรุ่ งเรื อง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่จะ
ได้รับการแต่งตั้งเลื่อนตาแหน่งและประสบกับความสาเร็ จ
ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คือ
1. นโยบายและการบริ หารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึงการ
จัดการ การบริ หารงานขององค์การซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์การนั้น
2. การปกครองบังคับบัญ ชา (Supervision-Technical) หมายถึ ง ความสามารถของ
ผูบ้ งั คับบัญชาในการดาเนินงาน ความยุติธรรมในการบริ หาร
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3. ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึงการ
ติดต่อระหว่างบุคคลกับผูบ้ งั คับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่ วมกัน
และเข้าใจซึ่งกันและกัน
4. สภาพการปฏิบตั ิงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน
เช่ น แสง เสี ยง อากาศ ชัว่ โมงการทางาน รวมถึงลักษณะสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่ น อุปกรณ์ หรื อ
เครื่ องมือต่าง ๆ
5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได้ ค่าจ้างประจาเดือนที่เป็ นธรรมซึ่ งบุคคลได้รับ
อันเป็ นผลตอบแทนจากการทางานของบุคคลนั้น หากบุคคลได้รับเงินเดือนที่เป็ นธรรมจะส่ งผลต่อ
การเพิ่มผลผลิต มีความพึงพอใจในงานที่ทาและมีผลต่อความภักดีกบั บริ ษทั
6. ความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึ ง การ
ติดต่อระหว่างบุคคลกับเพื่อนร่ วมงานที่แสดงถึงความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน สามารถทางานร่ วมกัน
และเข้าใจซึ่งกันและกัน
7. ความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว (Personal Life) หมายถึ ง ความรู ้ สึ ก ที่ ดี ห รื อ ไม่ ดี ใ นชี วิ ต
ส่ วนตัวซึ่งมีความสัมพันธ์กบั การทางาน
8. ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา (Interpersonal Relations-Subordinates)
หมายถึง การที่บุคคลต่างระดับสามารถทางานร่ วมกัน มีความเข้าใจที่ดีต่อกัน
9. สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็ นที่ยอมรับนับถือของสังคมมี
เกียรติและมีศกั ดิ์ศรี
10. ความมัน่ คงปลอดภัยในการปฏิ บ ัติงาน (Job Security) หมายถึ ง ความรู ้ สึ กของ
บุคลากรที่มีต่อความมัน่ คงในงาน ความยัง่ ยืนในอาชีพ หรื อความมัน่ คงขององค์การ
ดังนั้น จึ งสรุ ปทฤษฎี ของเฮอร์ ซเบิ ร์ก ได้ว่า องค์ประกอบในด้านปั จจัยที่ ก่อให้เกิ ด
ความพึงพอใจเท่านั้น ที่จะนามาสู่ความพึงพอใจทางบวกในการทางานของคน
ปั จจัยค้ าจุน ไม่ใช่เป็ นสิ่ งจูงใจที่จะทาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแต่จะเป็ นข้อกาหนดเบื้องต้น
เพื่อป้ องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในการทางานเท่านั้นเอง การค้นพบที่สาคัญจากการศึกษา
ของเฮอร์ซเบิร์ก คือปั จจัยที่เรี ยกว่าปั จจัยค้ าจุนนั้นจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานที่ทา และ
ปัจจัยจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานที่ทา กล่าวคือปั จจัยค้ าจุนย่อมจะเป็ นเหตุที่ทาให้คน
เกิดความไม่พอใจในงานที่ทา ทั้งนี้ ปัจจัยค้ าจุนเป็ นเพียงข้อกาหนดเบื้องต้นเพื่อป้ องกันไม่ให้คนไม่
พอใจงานที่ทาเท่านั้น ส่ วนปั จจัยจูงใจก็ไม่ได้เป็ นปั จจัยที่เป็ นสาเหตุที่ทาให้คนเกิดความพอใจใน
งานที่ ท า แต่ เป็ นปั จ จัย ที่ ก ระตุ ้น หรื อ จู งใจคนให้ เกิ ด ความพอใจในงานที่ ท าเท่ านั้น ดังนั้น ข้อ
สมมติฐานที่สาคัญของเฮอร์ซเบิร์ก ก็คือ ความพอใจในงานที่ทาจะเป็ นสิ่ งจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กได้ช้ ีให้เห็นเป็ นนัยว่า ผูบ้ ริ หารจะต้องมีทศั นะเกี่ยวกับงานของผู ้
อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาสองอย่าง คือ สิ่ งที่ทาให้ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชามีความสุ ข และสิ่ งที่ทาให้พวกเขาไม่
มี ความสุ ขในงานที่ ทา ข้อสมมติ ฐานของทฤษฎี การจูงใจสมัยเดิ ม มัก จะถื อว่าสิ่ งจูงใจทางด้าน
การเงิน การปรับปรุ งความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นและสภาพแวดล้อมของการทางานที่ดี จะทาให้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น การขาดงานและการออกจากงานที่น้อยลง นับได้ว่าเป็ นข้อสมมติฐานที่ผิดพลาด
ปั จจัยเหล่านี้ ทั้งหมด เพียงแต่ป้องกัน ไม่ให้เกิ ดความไม่พ อใจในงานที่ ทาและปั ญหาเท่ านั้น เอง
ปัจจัยจูงใจเท่านั้นจึงจะเป็ นสิ่ งจูงใจผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาให้เพิ่มผลผลิต
วิธีจัดกิจกรรมจูงใจตามทฤษฎีของเฮอร์ ซเบิร์ก
1. การมอบหมายงานควรมอบหมายงานง่าย ๆ ให้ทาก่อนแล้วส่ งมอบงานที่ยากขึ้น
ให้ตามลาดับ
2. เพิม่ ความรับผิดชอบงานให้ทวั่ ถึงและมากขึ้น
3. ยกย่องให้เกี ยรติเมื่อมีโอกาส เช่ น มอบรางวัล มอบเกี ยรติบตั ร มอบโล่ จัดเลี้ยง
แสดงความยินดี เป็ นต้น
4. ให้มีโอกาสร่ วมประชุมในวาระการประชุมที่สาคัญ
5. มอบหมายงานที่สาคัญและงานที่ทา้ ทาย
6. แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้น
7. สร้างความรู ้สึกว่างานขององค์การเป็ นงานที่มีเกียรติมีคุณค่า
8. เปิ ดโอกาสให้ก้าวหน้าในหน้าที่ การงาน มี โอกาสเข้ารั บการฝึ กอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน (สมคิด บางโม, 2553: 182)
2. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้ องการของมนุษย์
Abraham H. Maslow (1954 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน, 2544: 33) ได้เขียนทฤษฎีจูงใจ
(Motivator Theory) หรื อทฤษฎี ท ่ั ว ไปเกี่ ย วกั บ การจู ง ใจ (Maslow’s General Theory of Human
Motivation) โดยมีสมมติฐานไว้วา่ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้จะมี
ตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอื่น
จะมาแทนที่ ความต้องการใดที่ ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่ งจูงใจอีกต่อไป ส่ วนความ
ต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองจะยังเป็ นสิ่ งจูงใจอยู่ กระบวนความต้องการของมนุ ษย์จะมี
ลาดับขั้นจากต่าไปหาสู ง ตามลาดับความสาคัญในสิ่ งที่ตอ้ งการของมนุ ษย์ (Hierarchy of Needs)
Maslow ได้แบ่งลาดับขั้นของความต้องการของมนุษย์เป็ น 5 ขั้นตอน คือ
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ภาพที่ 1 ลาดับขั้นความต้องการตามทฤษฎีของ Maslow
ที่มา: มัลลิกา ต้นสอน (2544: 33)
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการด้านกายภาพเป็ น
ความต้องการระดับพื้นฐานเบื้องต้นของมนุ ษย์ เป็ นความต้องการในสิ่ งจาเป็ นเพื่อความอยู่รอด
เช่ น ความต้องการในเรื่ องอาหาร น้ า ที่ อยู่อาศัย เครื่ องนุ่ งห่ ม และยารักษาโรค เป็ นต้น การ
ตอบสนองความต้องการทางกายภาพขององค์กรทุกแห่ ง จะอยูใ่ นรู ปของการจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่ งถือ
เป็ นปัจจัยสาคัญในการตอบสนองความต้องการระดับหนึ่ง
2. ความต้องการความปลอดภัยและความมัน่ คง (Safety and Security Needs) ความ
ต้องการในระดับ ที่ สู งขึ้ น จากความต้องการขั้น พื้ น ฐานที่ ได้รับ การตอบสนองพอสมควรแล้ว
มนุษย์จะมีความต้องการปรารถนาที่จะให้ตวั เองได้รับการป้ องกันพิทกั ษ์ในด้านความปลอดภัยต่อ
ชี วิต และจากอันตรายต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นกับร่ างกายของมนุ ษย์ รวมทั้งความมัน่ คงทางเศรษฐกิ จที่
ต้องการความมัน่ คงในการดารงชีพหรื อในหน้าที่การงาน
3. ความต้อ งการการมี ส่ ว นร่ ว มในสั ง คม (Social Belonging Needs) เป็ นความ
ต้องการความรัก ความต้องการเกียรติยศชื่อเสี ยง และความต้องการความสมหวังของชีวิต บางที
ความต้องการความรักและการเป็ นส่ วนหนึ่ งของบุคคล รู ้สึกรุ นแรงมากที่สุดในความสัมพันธ์กบั
บิ ด ามารดา สามี ห รื อภรรยา หรื อลู ก นอกจากนี้ ความต้อ งการเหล่ า นี้ ตอบสนองได้ ใ น
สภาพแวดล้อมทางสังคม ความต้องการความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับเพื่อน ความรู ้สึกว่าเป็ นบุคคล
หนึ่ งในกลุ่ม สภาพแวดล้อมของการทางาน เป็ นสภาพแวดล้อมทางสังคมอย่างหนึ่ งด้วย หาก
พนักงานไม่รู้สึกว่าพวกเขาเป็ นส่ วนสาคัญขององค์กร และเพื่อนร่ วมงานของพวกเขาต้องการพวก
เขาในทีมแล้ว พวกเขาจะรู ้สึกคับอกคับใจ และจะไม่ตอบสนองต่อสิ่ งจูงใจระดับสูง
4. ความต้องการเกี ยรติยศชื่ อเสี ยง (Esteem Needs) ความต้องการเกี ยรติยศชื่ อเสี ยง
แบ่งได้ออกเป็ น 2 แบบ ได้แก่
แบบที่หนึ่ ง คือ ความต้องการความสาเร็ จ อานาจ และความสามารถ พวกเขา
ต้องการความรู ้สึกว่า พวกเขาบรรลุถึงบางสิ่ งบางอย่างที่สาคัญ เมื่อพวกเขาปฏิบตั ิงานของพวกเขา
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แบบที่สอง คือ ความต้องการชื่ อเสี ยง สถานภาพ ความสาคัญ และการยกย่อง
ในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ หาร เรามีวิธีหลายอย่างในการตอบสนองความต้องการทั้งสองแบบเหล่านี้ ในผู ้
อยู่ใต้บงั คับบัญชาของเรา เช่ น การมอบหมายงานที่ทา้ ทาย การให้สิ่งย้อนกลับทางด้านผลการ
ปฏิ บ ัติ งาน การยกย่อ งผลการปฏิ บ ัติ งาน และการให้ ผูอ้ ยู่ใ ต้บ ังคับ บัญ ชามี ส่ ว นร่ ว มก าหนด
เป้ าหมายการตัดสิ นใจ
5. ความต้องการความสาเร็ จสู งสุ ด (Self-actualization Needs) พนักงานจะถูกจูงใจ
ด้วยความต้องการความสมหวังของชี วิต พนักงานที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของ
ชี วิต จะพยายามหาความหมายและความเจริ ญเติบโตส่ วนบุคคลในการทางานของพวกเขา และ
แสวงหาความรับผิดชอบใหม่อย่างกระตือรื อร้น Maslow ย้าว่าความแตกต่างของบุคคลมีมากที่สุดที่
ระดับนี้ ในกรณี ของบุคคลบางคน การสร้างผลงานที่มีคุณภาพสู งอาจจะเป็ นวิธีการตอบสนอง
ความต้องการความสมหวังของชี วิต ในกรณี ของบุคคลอื่น ๆ การตอบสนองความต้องการความ
สมหวังของชีวิต อาจจะเป็ นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ ด้วยการตระหนักถึงความ
แตกต่างของความต้องการความสมหวังของชีวิตของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารสามารถจูงใจผู ้
อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น พวกเขาสามารถเลือกวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผอู ้ ยูใ่ ต้
บังคับบัญชาบรรลุถึงเป้ าหมายส่ วนบุคคลได้
จากทฤษฎี ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์น้ ี สามารถแบ่งความต้องการออกได้
เป็ น 2 ระดับ คือ
1. ความต้องการในระดับต่า (Lower order needs) ประกอบด้วย ความต้องการในขั้น
ที่ 1 2 และ 3 ตามล าดั บ ขั้น ความต้ อ งการของมาสโลว์ ได้ แ ก่ ความต้ อ งการทางร่ างกาย
(Physiological needs) ความต้อ งการความปลอดภัย และความมั่น คง (Security or safety needs)
ความต้องการความผูกพัน หรื อการยอมรั บ (ความต้องการทางสังคม) (Affiliation or acceptance
needs)
2. ความต้องการในระดับสู ง (Higher order needs) ประกอบด้วยความต้องการในขั้น
ที่ 4 และ 5 ตามลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ได้แก่ ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs)
(ความภาคภู มิ ใ จในตนเอง) และความต้อ งการความส าเร็ จ ในชี วิ ต (Self-actualization needs)
(รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี , 2548: 91)
3. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y
Douglas Murray McGregor (1960 อ้างถึงใน จอมพล พิเศษกุล, 2537: 23-25) ได้ต้ งั ข้อ
สมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของคนในองค์การไว้ในรู ปทฤษฎี X และทฤษฎี Y
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ทฤษฎี X มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคนคือ
1. คนโดยส่ วนเฉลี่ยมีสัญชาติญาณเกี ยจคร้าน ไม่ชอบทางาน จะพยายามหลีกเลี่ยง
การทางาน
2. เนื่ องจากคนที่ไม่ชอบทางาน จึงต้องมีการใช้อานาจบังคับ ควบคุม แนะนาหรื อ
ขู่วา่ จะลงโทษ เพื่อให้งานสาเร็ จ
3. คนโดยส่ วนมากชอบให้มีผูค้ อยแนะนาชี้ แนวในการทางาน พยามยามหลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานน้อย ต้องการความปลอดภัยมากกว่าสิ่ งใด
โดยสาระสาคัญ แล้วทฤษฎี X ชี้ ให้เห็ น ว่า โดยธรรมชาติ แล้ว มนุ ษ ย์ไม่ ชอบท างาน
พยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส ในขณะเดียวกันมนุษย์จะสนใจประโยชน์ส่วนตัวเป็ นที่ต้ งั ดังนั้น
ในการจูงใจเพื่อให้คนปฏิบตั ิงาน ต้องใช้บงั คับให้เกิดความกลัว และให้ผลตอบแทนทางกายภาพ
ทฤษฎีน้ ี แม้ไม่ได้กล่าวอย่างชัดแจ้ง ว่าจะใช้วิธีลงโทษหรื อข่มขู่ดว้ ยวิธีใดก็ตามแต่ก็แสดงออกถึง
การบังคับ โดยทางอ้อมด้วยวิธีการจ่ายผลตอบแทนโดยตรงเท่านั้น
ทฤษฎี Y มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน คือ
1. คนมักจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กบั งานตามปกติ ราวกับว่าเป็ นการเล่นหรื อ
การพักผ่อน
2. การควบคุมจากบุคคลอื่น และการบังคับข่มขู่ ไม่ใช่วิธีเดียวที่จะทาให้คนทางาน
บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ทุกคนปรารถนาที่จะเป็ นตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองในการ
ทางานเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่เขามีส่วนผูกพัน
3. การที่คนมีความผูกพัน (Commitment) ต่อวัตถุประสงค์จะเป็ นแรงจูงใจอย่างหนึ่ ง
ที่จะผลักดันให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตนมีส่วนผูกพัน
4. คนเราไม่เพียงแต่ตอ้ งการมีความรับผิดชอบด้วยตนเองเท่านั้น แต่ยงั แสวงหาความ
รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีกด้วย
5. คนส่ วนมากมีความสามารถค่อนข้างสู งในการใช้จินตนาการ ความเฉลียวฉลาด
และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาองค์การ
ทฤษฎี Y เป็ นแนวความคิดที่คานึ งถึงจิตวิทยาของมนุ ษย์อย่างลึกซึ้ งและเป็ นการมอง
พฤติกรรมมนุ ษย์ในองค์การจากสภาพความเป็ นจริ ง การดาเนิ นงานในองค์การจะสาเร็ จโดยได้รับ
ความร่ วมมืออย่างจริ งจัง และมีโอกาสใช้ความรู ้ความสามารถของแต่ละบุคคลและโดยให้ต้ งั อยูใ่ น
ความพอใจด้วย
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4. ทฤษฎี ERG
Clayton Alderfer (1972 อ้า งถึ ง ใน มัล ลิ ก า ต้น สอน, 2544: 35-37) ได้ก ล่ า วพัฒ นา
แนวคิดจากทฤษฎี ลาดับความต้องการของมนุ ษย์ (Hierarchy of Needs) ของ Maslow เป็ นทฤษฎี
ERG พบว่ามนุษย์มีความต้องการหลักอยู่ 3 ประการคือ

ภาพที่ 2 ลาดับขั้นความต้องการตามทฤษฎี ERG
ที่มา: มัลลิกา ต้นสอน (2544: 36)
1. ความต้อ งการด ารงชี วิ ต (Existence Needs) หรื อ E เป็ นความต้อ งการในการ
ดารงชีวิตเกี่ยวกับด้านร่ างกายและวัตถุ เช่น อาหาร ที่อยูอ่ าศัย เมื่อพิจารณาถึงสภาพของพนักงาน
ในองค์กรก็หมายถึง เงินเดื อน โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทน และสวัสดิ การต่าง ๆ ตลอดจน
เงื่ อ นไขสภาพการท างานที่ ดี สิ่ งเหล่ านี้ ล้ว นเป็ นสิ่ งจู งใจที่ จ ะสร้ างความพึ งพอใจในงานของ
พนักงานในองค์กรทั้งสิ้ น เพื่อให้ได้มาซึ่ งความเป็ นอยู่ที่สะดวกสบาย มัน่ คง ซึ่ งตรงกับความ
ต้อ งการทางด้า นร่ า งกาย (Physiological Needs) และความต้อ งการด้า นความมั่น คงปลอดภัย
(Security Needs)
2. ความต้องการความสัมพัน ธ์ (Relatedness Needs) หรื อ R เป็ นความต้องการใน
ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่นในองค์กร หมายถึง ความต้องการของพนักงานที่ตอ้ งการจะเป็ นผูน้ า
มีตาแหน่ งเป็ นหัวหน้างาน ความต้องการที่จะเป็ นผูต้ าม และอยากมีความสัมพันธ์ในเชิงสังคมกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง นัน่ ก็คือ ความต้องการทางสังคม (Social Needs) และความต้องการได้รับการ
ยกย่อง (Esteem Needs)
3. ความต้อ งการความเจริ ญ ก้าวหน้า (Growth Needs) หรื อ G เป็ นความต้อ งการ
ก้าวหน้าและเติ บโตขึ้น ไปเรื่ อย ๆ ทั้งในส่ วนของตัวเอง เช่ น การเลื่ อนตาแหน่ งหน้าที่ งาน การ
เปลี่ยนแปลงด้านสถานะภาพดีข้ ึน ความต้องการอยากเป็ นผูร้ ิ เริ่ มบุกเบิก ความต้องการที่จะมีความรู ้
ความสมารถเพิ่มขึ้น การได้รับการยกย่อง (Esteem Needs) และความต้องการได้รับความสาเร็ จใน
ชีวิต (Self Actualization Needs)
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ความต้ องการตามทฤษฎี ERG มีสมมติฐาน 3 ประการ คือ
ประการที่ 1 ความต้องการที่ได้รับการตอบสนอง (Need Satisfaction) ความต้องการที่
ได้รับไม่วา่ จะอยูใ่ นระดับใด ถ้าได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการนั้นก็จะเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น
ถ้าพนักงานได้รับการตอบสนองด้านสวัสดิการน้อยไป ความต้องการด้านสวัสดิการก็จะมีสูงขึ้น
ประการที่ 2 รู ปแบบความต้องการ (Desire Strength) เมื่อความต้องการในระดับที่ต่า
กว่ า ได้รั บ การตอบสนองมา ความต้อ งการที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง กว่ าก็ จ ะเพิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด้ว ย
ตัวอย่างเช่น ถ้าพนักงานได้รับการตอบสนองด้านเงินเดือนมากพอแล้ว ความต้องการที่จะได้รับการ
ยอมรับ หรื อยกย่องนับถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก็จะมีมากขึ้น
ประการที่ 3 ความต้อ งการที่ ไ ม่ ไ ด้รับ การตอบสนอง (Need Frustration) เมื่ อ ความ
ต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับที่ต่ากว่าก็จะมีความสาคัญมาก
ขึ้น ตัวอย่างเช่ น ถ้าพนักงานไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่ งไปทางานที่ ทา้ ทายมากขึ้น
พนัก งานผูน้ ้ ัน ก็จ ะหัน มาสนใจและต้อ งการความอบอุ่ น และสัม พัน ธภาพทางสังคมกับ เพื่ อ น
ร่ วมงาน หรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชามากขึ้น
อย่างไรก็ต าม ความส าคัญ ของผลงานของ Alderfer คื อ เป็ นการมองว่ากลุ่ ม ความ
ต้องการทั้งสามมิได้แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่กลุ่มความต้องการดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั
แบบต่อเนื่ อง นอกกจากนี้ Alderfer ยังมองว่าความต้องการของคนไม่ จาเป็ นจะต้องเกิ ดขึ้น จาก
ระดับต่าไประดับสู งตามลาดับเหมือนกับทฤษฎีของ Maslow แต่อาจจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กันหลาย
อย่างก็ได้
5. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)
เป็ นทฤษฎีที่อธิบายถึงความพึงพอใจในแง่ที่ว่า บุคคลจะเกิดความพึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อ
เขาประเมินว่างานนั้น ๆ จะนาผลตอบแทนมาให้ ซึ่ งบุคคลได้มีการตัดสิ นใจไว้ล่วงหน้าแล้วว่า
คุณค่าของสิ่ งที่ได้รับ เช่ น รายได้ การส่ งเสริ มให้กา้ วหน้า สภาพการทางานที่ดีข้ ึนนั้นเป็ นเช่นไร
บุ ค คลนั้ นจึ ง เลื อ กเอางานที่ น าผลลัพ ธ์ เหล่ า นั้ นมาให้ แ ละในขั้น สุ ด ท้า ย เมื่ อ มี ก ารประเมิ น
เปรี ยบเทียบผลลัพธ์ต่าง ๆ บุคคลจะรู ้ถึงความพึงพอใจที่เกิดขึ้น (อนันตศักดิ์ ศรี เปารยะ, 2541) ซึ่ ง
ทัศนคติของทฤษฎีน้ ี มาจากหลายบุคคล ซึ่ งนาโดย วรู ม (Vroom), พอร์ เตอร์ และลอเลอร์ (Porter &
Lawler) แนวคิดของทฤษฎีน้ ี อยูท่ ี่ผลได้ (Outcomes) ความปรารถนาที่รุนแรง (Valence) และความ
คาดหวัง (Expectancy) ทฤษฎี ความคาดหวัง จะคาดคะเนว่าโดยทัว่ ไปบุ คคลแต่ ละคนจะแสดง
พฤติกรรมก็ต่อเมื่อเขามองเห็นโอกาสความน่าจะเป็ นไปได้ค่อนข้างเด่นชัดว่าหากมีความพยายามก็
จะนาไปสู่ ผลงานที่สูงขึ้นและยังมองเห็ นโอกาสความน่ าจะเป็ นได้ค่อนข้างสู งผลงานที่สูงขึ้นจะ
นาไปสู่ ผลได้ (Outcomes) ที่พึงปรารถนา ซึ่งหมายความว่าความคาดหมายนี้ เกิดก่อนการกระทา จึง
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สามารถเป็ นเหตุของการกระทาพฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากแรงผลักดัน ซึ่งส่ วนหนึ่งเกิดจากความ
ต้องการและอีกส่ วนหนึ่งเกิดจากความคาดหมายที่ได้รับสิ่ งจูงใจ (อนันตศักดิ์ ศรี เปารยะ, 2541)
จากทฤษฎีและแนวคิดความพึงพอใจที่สรุ ปมานั้น ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ทฤษฎีของเฮอร์ ซเบิร์ก
(Herzberg’s Theory) ในการวิจยั เรื่ องนี้ ซึ่ งทฤษฎี น้ ี กล่าวถึงปั จจัย 2 ตัว คือ ปั จจัยจูงใจ (Motivator
Factors) และปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่ งทั้ง 2 ปั จจัยนี้ สามารถนามาศึ กษาความพึงพอใจ
และหาสิ่ งที่สามารถทาให้คนมีความสุ ขในการทางาน

ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับความพึงพอใจ
1. ปัจจัยจูงใจในการทางาน
แรงจูงใจอาจแบ่งเป็ น 2 อย่าง เพื่อสะดวกในการศึกษาได้แก่ แรงจูงใจที่เกิดจากภายใน
และแรงจูงใจที่ เกิ ดจากภายนอก ซึ่ งทั้งสองมี ที่มาแตกต่างกัน กล่าว คือ แรงจูงใจภายในเกิ ดจาก
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกตามความต้องการของตนเองมากกว่าตอบสนองความต้องการจากวัตถุ
หรื อสิ่ งของ
ปั จจัยหรื อองค์ประกอบที่ทาให้คนทางานที่เกิดจากภายในนั้น อาจสรุ ปได้ 3 แนวคิด
เพื่อทาให้เข้าใจพฤติกรรมของการจูงใจ ได้แก่
1.1 ถ้าปั จจัยทางด้านชีวภาพของบุคคลและสิ่ งเร้าที่มากระตุน้ ให้แสดงพฤติกรรม ถ้ามี
มากก็จะเกิดแรงจูงใจมาก
1.2 ถ้าปั จจัยทางด้านความปรารถนา ความเชื่ อ ความคิด การรั บ รู ้ และค่านิ ยมของ
ตนเอง หากมีระดับมากพอก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมจูงใจออกมา
1.3 ถ้าปั จจัยด้านสมรรถภาพ และความสามารถที่จะจัดการเอาชนะสิ่ งแวดล้อม และ
สถานการณ์น้ นั ได้ ก็จะแสดงพฤติกรรมการจูงใจออกมาเพื่อเอาชนะ
2. ปัจจัยพึงพอใจในการทางาน
ความพึงพอใจในการทางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปั จจัยหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่ งอาจ
สรุ ปได้ 3 ประการ คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านงาน ปัจจัยด้านการจัดการ
2.1 ปัจจัยด้านบุคคล ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะบุคคลผูน้ ้ นั ต่อสิ่ งที่เกี่ยวข้องได้แก่
2.1.1 ประสบการณ์เดิมของบุคคล มักมีความเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการ
ทางาน ทั้งนี้เพราะหากมีความรู ้ความชานาญอยูแ่ ล้วจึงเกิดความพึงพอใจ
2.1.2 เพศ ลักษณะเพศอาจเกี่ ยวข้องกับงานที่ทา เกิ ดความชอบไม่ชอบหรื อพึง
พอใจในการทางานได้เหมือนกัน คุณลักษณะทางเพศอาจมีผลต่องานบางชนิ ด เช่น พบว่าผูห้ ญิงมี
ความละเอียดลออมักชอบงานที่เกี่ยวกับการเงิน เป็ นต้น
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2.1.3 กลุ่ ม สมาชิ ก มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างาน เช่ น กลุ่ ม มี ค วาม
ปรองดอง หรื อแตกแยก การทางานร่ วมกันมีส่วนทาให้งานสาเร็ จหรื อล้มเหลวได้
2.1.4 อายุ อายุอาจมีผลต่อการทางาน เพราะเป็ นประสบการณ์ในการทางานซึ่ ง
เป็ นหลักความจริ ง ผูม้ ีประสบการณ์มากก็อายุมากในการทางาน ความพึงพอใจอาจเกี่ยวข้องกับอายุ
บ้าง แต่ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะงาน และประสบการณ์ในการทางานจะสังเกตได้จากการรับสมัครบุคคล
เข้าทางาน บางงานก็จะรับอายุนอ้ ย บางงานก็จะรับอายุมาก
2.1.5 ช่วงเวลาทางาน เวลาปกติที่บุคคลทางานทัว่ ไป ๆ ปฏิบตั ิกนั เช่น แบ่งเป็ น
กะหรื อช่ วงก็มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน ดังนั้นผูบ้ ริ หารบางคนจึงต้องหมุนเวียนกะให้
พนักงาน เพื่อความเป็ นธรรม
2.1.6 สติปัญญา กับความพึงพอใจ อาจขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์งานที่รับผิดชอบ มัก
พบความสัมพันธ์กนั ค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงเห็นประกาศรับพนักงานกาหนดวุฒิไว้ดว้ ย
2.1.7 ระดับการศึกษา ก็มกั จะเกี่ยวข้องกับสติปัญญา ได้พบว่าวิชาชีพที่สูงและมี
เกียรติ งานท้าทายมีผลต่อความพึงพอใจ
2.1.8 บุคลิกภาพกับการทางาน คนปกติและคนไม่ปกติอาจเป็ นผลจากบุคลิกภาพ
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
2.1.9 ระดับเงินเดื อน เป็ นการสนองความต้องการขั้นพื้นฐานความเป็ นมนุ ษย์
หากมี ระดับ พอเพี ยง ความพึ งพอใจก็จ ะสู ง หากมี ม ากพอความพึ งพอใจก็จ ะเปลี่ ยนเป็ นความ
ต้องการเชิงจิตวิทยาเท่านั้น มิใช่เงินเดือนสูง เช่น โบนัสสูงจะทาให้พึงพอใจเสมอไปก็หาไม่
2.1.10 ความสนใจในงาน หากงานที่ปฏิบตั ิน้ นั ตนมีความสนใจมีความถนัดก็เกิด
ความสุ ข บางคนถู ก คาสั่งย้ายให้ไปทาหน้าที่ อื่น ที่ ตนเคยทามานาน การย้ายไปทางานใหม่ จะมี
ความรู ้สึกไม่พอใจ แต่บางคนอาจจะพอใจ เพราะเป็ นการท้าทาย ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความสนใจ กล้าเสี่ ยง
กล้าเผชิญ เป็ นต้น
2.2 ปัจจัยด้านงาน พอสรุ ปได้ดงั นี้
2.2.1 ลัก ษณะของงาน เช่ น ความสนใจงาน ความท้าทาย ความแปลกใหม่
โอกาสที่จะเรี ยนรู ้ และโอกาสที่งานนั้นจะสาเร็ จ เป็ นต้น
2.2.2 ทัก ษะการท างาน เช่ น ความช านาญในงานที่ ต นท า มัก จะสั ม พัน ธ์ กับ
ลักษณะงานฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ ค่าตอบแทน อย่างเหมาะสม
2.2.3 ฐานะทางวิชาชีพ หากฐานะทางวิชาชีพดีมีหน้ามีตาคน ๆ นั้นจะมีความพึง
พอใจ แต่กม็ ีบางส่ วนที่หากมีโอกาสก็จะเปลี่ยนงาน ทั้งนี้เพื่อค่าตอบแทนที่สูงขึ้น
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2.2.4 ขนาดขององค์ ก รขนาดเล็ ก มี ผ ลดี ก ว่ า เพราะท าให้ รู้ จ ั ก กั น ดี แต่
ขณะเดียวกันขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มบรรยากาศแบบเปิ ด จึงตกเป็ นปั ญหาที่ขนาดกลาง ๆ มักจะมี
ความพึงพอใจต่า
2.2.5 ความไกลห่ างของบ้านพักกับที่ทางานก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญ หากไกลมาก
ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเวลามากรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ความเป็ นเมืองเล็ก เมือง
ใหญ่ เช่นกัน
2.2.6 โครงสร้างของงาน หน่วยงานที่มีโครงสร้างของงานชัดเจน ไม่คลุมเครื อ มี
เป้ าหมายชัดเจน ตลอดจนมีมาตรฐานการทางานชัดเจนด้วย
2.3 ปัจจัยด้านการจัดการ พอสรุ ปได้ดงั นี้
2.3.1 ความมัน่ คงในงาน ความมัน่ คงจะเป็ นหลักประกันในการจูงใจและความ
พึงพอใจในการทางาน จากการสารวจชาวญี่ปุ่น ไต้หวันและชาวเกาหลี พึงพอใจในงานเพราะมี
ความมัน่ คง เช่น ชาวเกาหลีเขาถือว่าระบบราชการของเขามีความมัน่ คงสู งเปรี ยบเสมือน “ชามข้าว
เหล็ก” ที่ตอ้ งอาศัย “ตะเกียบเหล็ก” ตักคีบอาหารอยูแ่ ล้วชาวญี่ปุ่นต้องการความมัน่ คงสูง และระบบ
การจัดการเขาจะค่อย ๆ เลื่อนตาแหน่งไปอย่างช้า ๆ จนสู งสุ ดไม่เหมือนระบบอเมริ กา ที่หากบุคคล
มีความสามารถ ก็สามารถก้าวกระโดดได้เลย ไม่ตอ้ งมีอาวุโส เหมือนระบบในแถบประเทศเอเชีย
เช่น ประเทศไทยที่บางครั้งก็เอาอาวุโส และบางครั้งก็เอาความเหมาะสมหาหลักเกณฑ์ค่อนข้างยาก
2.3.2 รายได้ เป็ นปั จ จัย เชิ ง การจัด การที่ ส าคัญ รายได้จ ะสั ม พัน ธ์ กับ งานที่
รับผิดชอบ หากรับผิดชอบมากต้องมีรายได้สูง หากบกพร่ องด้านใดก็เป็ นสาเหตุของการย้ายงานได้
เหมือนกัน
2.3.3 โอกาสก้าวหน้า ตามทฤษฎี แ รงจู งใจพบว่าเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ จู งใจให้
คนทางานและผลตามมาจะเกิดความพึงพอใจในงาน หากงานนั้นมีโอกาสก้าวหน้าชัดเจน
2.3.4 อ านาจในต าแหน่ ง หน้ า ที่ หากมี อ านาจชั ด เจนไม่ ค ลุ ม เครื อ บุ ค คล
โดยเฉพาะตาแหน่งผูบ้ ริ หารจะพึงพอใจมากกว่างานไม่ชดั
2.3.5 เพื่อนร่ วมงานและสภาพการทางาน เป็ นปั จจัยหนึ่งที่คนพึงพอใจในหน้าที่
หลายคนย้ายงานเพราะสภาพการทางานไม่ดี เพื่อนร่ วมงานไม่ดี เป็ นต้น
2.3.6 ความรั บ ผิด ชอบ บุ ค คลจะพึ งพอใจหากผูบ้ ริ ห ารมอบหมายให้ มี ค วาม
รับผิดชอบที่สูงเหมาะสมกับตาแหน่ง อายุ ประสบการณ์ และเงินเดือน
2.3.7 การสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ทาให้เกิดความราบรื่ นหากมีการสื่ อสารที่ดี
ถ้าสับสนพนักงานจะไม่พึงพอใจ
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2.3.8 ความศรัทธาและความเข้าใจ ระหว่างพนักงานกับฝ่ ายบริ หารทาให้ขวัญ
และกาลังใจดีเกิดประสิ ทธิภาพ (ธร สุ นทรายุทธ, 2553: 119-122)

แนวทางการเสริมสร้ างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
จากการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ สามารถนาไปเป็ นแนวทางเสริ มสร้างแรงจูงใจ
และสร้างความพึงพอใจ
1. แรงจูงใจในการทางานกับแนวทางการทางาน
เป็ นที่ยอมรับกันว่าทรัพยากรที่สาคัญที่สุดในองค์กร คือ บุคคล หากมีวิธีการจูงใจให้
คนท างานที่ ถูก ต้อง งานที่ ได้จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดังนั้น แนวทางการเสริ มสร้ างแรงจูงใจจึ งต้อ ง
พิจารณาถึงความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่ งอาจแบ่งเป็ นทางกายภาพและจิตใจ สรุ ปเป็ นรู ปแบบ
จูงใจได้ ดังนี้
1.1 สร้างแรงจูงใจโดยรางวัลตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส การเลื่อน
ต าแหน่ ง สวัส ดิ ก าร และบริ ก ารต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า รั ก ษาพยาบาล สงเคราะห์ ที่ อ ยู่อ าศัย เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั อาจสร้างแรงจูงใจตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เครื่ องอานวยความสะดวก เช่น
ห้องทางานส่ วนตัว โอกาสไปศึกษาต่อ อบรมสัมมนา และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศนี ยบัตร
ต่าง ๆ เป็ นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็ นตัวเงินหรื อไม่ใช่ตวั เงินต้องคานึงถึงความเหมาะสม กาลเทศะ ความ
เป็ นธรรม และให้ความสาคัญเกี่ยวกับ “บุคคล” อย่างยิง่
1.2 สร้างแรงจูงใจด้วยงาน เป็ นการใช้เงื่อนไขของงาน เป็ นการสร้างแรงจูงใจ เช่ น
มอบหมายงานที่ดีมีคุณค่าแก่บุคคลอย่างเหมาะสมในระบบบริ หารจัดการ พบว่า การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation) ทาให้ไม่มีสภาพความจาเจ เกิ ดความกระตือรื อร้น และที่สาคัญพนักงานได้เรี ยนรู ้
งาน เพื่อเตรี ยมตัวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้การขยายขอบเขตและเนื้อหางาน มอบอานาจหน้าที่
แสดงถึงความไว้เนื้อเชื่อใจของผูบ้ งั คับบัญชาขั้นสูง
1.3 สร้างแรงจูงใจด้วยวัมนธรรมองค์การ วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนจูงใจให้บุคลากร
จงรักภักดีต่อองค์กร บุคลากรมีความรู ้สึกว่าเป็ นเจ้าของ ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรจัดการบริ หารแบบมี
ส่ วนร่ วม (Participative Management)
2. ความพึงพอใจในการทางานกับแนวทางการทางาน
จากการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน พบว่าผูท้ ี่มีความสุ ขในการทางาน
ต่าง ๆ ด้วยความพึงพอใจจะมีผลผลิตที่ มีประสิ ทธิ ภาพ และผลการปฏิบตั ิงานที่ดี สามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้บุคคล รวมทั้งรางวัลเป็ นปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการทางาน
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ผูบ้ ริ ห ารไม่สามารถจะเปลี่ ยนแปลงปั จจัยเกี่ ยวกับบุ คคล อายุ เพศ บุคลิ กภาพ แต่ก็
สามารถที่ จ ะจัด สรรอย่ า งอื่ น ให้ เหมาะสม เพื่ อ จู ง ใจให้ บุ ค ลากรท างานได้ โดยอาศัย ปั จ จัย
สิ่ งแวดล้อม บรรยากาศและการบริ หารจัดการเข้าช่วย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทางานได้ (ธร
สุ นทรายุทธ, 2553: 122-123)

แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับสถานศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติคาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาไว้ดงั นี้
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย โรงเรี ยน ศูน ย์การเรี ยน วิทยาลัย
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่ วยงานการศึกษา หรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐหรื อของเอกชน ที่ มีอานาจ
หน้าที่หรื อมีวตั ถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์
และมาตรฐานที่ ตอ้ งการให้เกิ ดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ ง และเพื่อใช้เป็ นหลักในการเที ยบเคียง
สาหรับการส่ งเสริ มและกากับดู แล การตรวจสอบ การประเมิ นผล และการประกัน คุณ ภาพทาง
การศึกษา
“ผูส้ อน” หมายความว่า ครู และคณาจารย์ในสถานศึกษาต่าง ๆ
“ครู ” หมายความว่า บุคลากรวิชาชี พซึ่ งทาหน้าที่หลักทางด้านการเรี ยนการสอนและการ
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
“คณาจารย์” หมายความว่า บุ คลากรซึ่ งทาหน้าที่ ห ลักทางด้านการสอนและการวิจยั ใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึษาระดับปริ ญญาของรัฐและเอกชน
“ผูบ้ ริ หารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริ หารการศึกษานอก
สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารการศึกษา รวมทั้ง
ผูส้ นับสนุนการศึกษาซึ่งเป็ นผูท้ าหน้าที่ให้บริ การ หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวเนื่ องกับการจัดกระบวนการ
เรี ยนการสอน การนิเทศ และการบริ หารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
นอกจากนี้ ในส่ วนที่ 3 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ มาตราที่ 43 ยังระบุว่าการ
บริ หารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็ นอิสระ โดยมีการกากับ ติดตาม การประเมิน
คุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
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มาตรา 44 ให้สถานศึ กษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็ นนิ ติบุ คคล และมี คณะกรรมการ
บริ หารประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเอกชน ผูร้ ับใบอนุ ญาต ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนองค์กร
ชุมชน ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนศิษย์เก่า และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวนคณะกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ ง และการพ้นจาก
ตาแหน่ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับ และทุกประเภทการศึกษาตามที่
กฎหมายกาหนด โดยรัฐต้องกาหนดนโยบายและมาตราการที่ชดั เจนเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วมของ
เอกชนในด้านการศึกษา
การก าหนดนโยบายและแผนการจัด การศึ ก ษาของรั ฐ ของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้คานึงถึงผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรี
หรื อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นรับฟั งความคิดเห็ นของ
เอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย โดยให้สถานศึกษาของเอกชนที่จดั การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริ หารและการจัดการที่เป็ นของตนเอง
มี ค วามคล่ องตัว มี เสรี ภ าพทางวิช าการ และอยู่ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของสภาสถานศึ ก ษา ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้ อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่ าด้ วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 34 (19) แห่ งพระราชบัญ ญัติสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน
พ.ศ. 2546 สภาวิทยาลัยราชพฤกษ์ในการประชุมครั้งที่ 1 ประจาปี การศึกษา 2550 วันที่ 1 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2550 จึงมีมติเห็นควรให้ออกข้อบังคับว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ. 2550 ไว้
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่าด้วยการบริ หารงานบุคคล พ.ศ.
2550”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้อธิการบดีมีอานาจ กาหนดหลักเกณฑ์ คาสัง่ ประกาศ เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิ
เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“วิทยาลัย”
หมายถึง
วิทยาลัยราชพฤกษ์
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“สภาวิทยาลัย”
“นายกสภา”
“อธิการบดี”
“ผูบ้ ริ หาร”

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

“คณาจารย์”

หมายถึง

“ผูป้ ฏิบตั ิงาน”
“ปี ”

หมายถึง
หมายถึง

“คณะกรรมการคุม้ ครอง” หมายถึง
“ภาระงาน”

หมายถึง

“ภาระการสอน”

หมายถึง

“ค่าจ้าง”

หมายถึง

สภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
นายกสภาวิทยาลัยราชพฤกษ์
อธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผูอ้ านวยการสานัก
หัวหน้าศูนย์ หรื อเทียบเท่า
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
พิเศษ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์
ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอน
และการวิจยั ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกระดับที่ได้ค่าจ้างจากวิทยาลัย
ปี การศึกษาโดยนับตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง
31 พฤษภาคมของปี ถัดไป
คณะกรรมการคุม้ ครองการทางานประจา
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ภาระการสอน การดูแลนักศึกษา การออก
ข้อสอบ การคุมสอบ การตรวจ คาตอบของผู ้
เข้าสอบ งานวิจยั หรื องานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ตามที่วิทยาลัยมอบหมาย
จานวนชัว่ โมงบรรยาย รวมถึงการเตรี ยมการ
สอน หรื อการวิจยั ค้นคว้าเพื่อการสอนที่
กาหนดสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานที่เป็ นคณาจารย์
เงินที่สถาบันและผูป้ ฏิบตั ิงานตกลงกันจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิงานตามสัญญาจ้าง
สาหรับระยะเวลาการทางานปกติเป็ น รายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือนหรื อระยะเวลาอื่น หรื อ
จ่ายให้โดยคานวณตามผลงานที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทา
ได้และให้หมายความรวมถึงเงินที่วิทยาลัยจ่าย
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ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในวันหยุด วันลาหรื อกรณี
อื่นที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีสิทธิได้รับตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานและผลปรโยชน์
ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549
หมวดที่ 2
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ 5 การคัดเลือกและวิธีการสรรหาผูป้ ฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ข้อ 6 การรับสมัครผูป้ ฏิบตั ิงานให้กระทาโดยการประกาศรับสมัครโดยเปิ ดเผย กาหนด
คุณ สมบัติและรั บสมัคร โดยคณะกรรมการคัดเลื อกผูป้ ฏิ บตั ิ งานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
วิทยาลัยกาหนด ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ว่าตาแหน่งใด ต้องแจ้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การท างานให้ ล ะเอี ย ด สามารถตรวจสอบได้ หากทราบภายหลังว่าประวัติ ที่ แ จ้งนั้น เป็ นเท็จ
วิทยาลัย จะลงโทษให้ออกหรื อไล่ออก
หมวดที่ 3
การบรรจุแต่ งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบตั ิงาน
ข้อ 7 ผูป้ ฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยรับเข้าทดลองปฏิบตั ิงาน จะต้องทาสัญญาจ้างกับวิทยาลัย
ข้อ 8 การบรรจุแต่งตั้งผูป้ ฏิบตั ิงาน
(1) ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจากวิทยาลัยแล้ว ให้ทดลองปฏิบตั ิงานก่อนบรรจุเป็ นระยะ
เวลาไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิ บวัน
(2) เมื่อครบกาหนดเวลาตาม (1) ข้างต้น ให้ผบู ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้นรายงาน
และประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิงาน เพื่อประกอบการ พิจารณาบรรจุต่อไป
(3) ในระหว่างการทดลองปฏิบตั ิงานตาม (1) ข้างต้น วิทยาลัยอาจบอกเลิกสัญญา
จ้างหากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ผา่ นการประเมินผลการทดลองงานได้
ข้อ 9 การบรรจุผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าปฏิบตั ิงานในวิทยาลัย ให้กระทาเป็ นคาสัง่ ของวิทยาลัยโดย
ระบุตาแหน่ง วันที่บรรจุ หรื อข้อความอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้อธิการบดีเป็ นผูพ้ ิจารณา
กาหนดอัตราเงินเดือนตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของวิทยาลัย
ข้อ 10 การบรรจุแต่งตั้งถอดถอนผูป้ ฏิบตั ิงานที่ดารงตาแหน่ง ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
(1) สภาวิทยาลัยเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี
(2) อธิการบดีเป็ นผูแ้ ต่งตั้งและถอดถอน สาหรับรองอธิการบดีลงมา
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ข้อ 11 สัญญาจ้างระหว่างวิทยาลัยกับผูป้ ฏิบตั ิงานให้ทาเป็ นหนังสื อ โดยอย่างน้อยต้องมี
รายการตามที่สภาวิทยาลัยกาหนดและให้คู่สญ
ั ญาถือไว้คนละฉบับ
ข้อ 12 วิทยาลัยต้องจัดทาทะเบียนผูป้ ฏิบตั ิงานของวิทยาลัยเป็ นภาษาไทยให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ โดยให้บนั ทึกข้อมูลบุคลากรของผูป้ ฏิบตั ิงานลงในทะเบียนภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้ารับหน้าที่
รายละเอียดข้อมูลบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อตัว ชื่อสกุล และหมายเลขประจาตัวประชาชนหรื อหมายเลขหนังสื อเดินทาง
(2) เพศ
(3) สัญชาติ
(4) วันเดือนปี
(5) ที่อยูป่ ัจจุบนั
(6) วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
(7) วันเดือนปี ที่เริ่ มจ้างงาน
(8) ตาแหน่งงาน และตาแหน่งทางวิชาการหรื องานในหน้าที่
(9) อัตราค่าจ้าง
ในกรณี ที่ขอ้ มูลบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงานเปลี่ยนแปลงไป ให้วิทยาลัยแก้ไขเพิ่มเติมทะเบียน
ผูป้ ฏิบตั ิงานนั้นให้แล้วเสร็ จภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง หรื อภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้วิทยาลัยทราบ
หมวดที่ 4
การจ่ ายเงินค่ าตอบแทน การประเมินผลงาน และการปรับเลือ่ นขั้นเงินเดือน
ข้อ 13 ผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่ งเป็ นรายเดือนตามข้อกาหนด
ของวิทยาลัยหรื อตามที่ ได้ตกลงไว้ในสัญ ญาจ้าง โดยวิทยาลัยจะจ่ ายเงิ น เดื อนในทุ กวัน ทาการ
สุ ดท้ายของเดือน
ข้อ 14 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานผูท้ ี่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งหลายตาแหน่ งให้ได้รับเงิน ค่า
ตาแหน่งที่มีอตั ราสู งเพียงตาแหน่งเดียว หรื อตาแหน่งอื่นใดที่สภาวิทยาลัยได้เคยอนุมตั ิไว้ก่อนแล้ว
หรื อที่จะเห็นสมควรอนุมตั ิต่อไปภายหน้า
ข้อ 15 ผูป้ ฏิบตั ิที่ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มขึ้น วิทยาลัยอาจพิจารณาปรับวุฒิการศึกษาและ
ปรับอัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ที่วิทยาลัยกาหนด ตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบ
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ข้อ 16 การพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน พิจารณาจากผลการดาเนิ นการของ
วิทยาลัย ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคลที่ได้ปฏิบตั ิมาในรอบปี การศึกษา เกณฑ์
การประเมินผลงานประจาปี ของผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อปรับเงินเดือนให้เป็ นไปตามประกาศของวิทยาลัย
ข้อ 17 ในการปฏิ บตั ิงานกับวิทยาลัย วิทยาลัยจะจัดให้มีการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งาน
ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยกาหนด หากผูป้ ฏิบตั ิงานไม่ผา่ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน วิทยาลัย
อาจบอกเลิกสัญญาจ้าง หรื อไม่ต่อสัญญาจ้างต่อไปอีก
หมวดที่ 5
วัน เวลา ทางานปกติ วันหยุด และการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ข้อ 18 เวลาท างานปกติ ของผูป้ ฏิ บ ัติงานสัป ดาห์ ละ 5 วัน โดยท างานวัน ละไม่ เกิ น 8
ชัว่ โมง ไม่รวมเวลาพัก 1 ชัว่ โมง
ข้อ 19 ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานลงบันทึกเวลาการปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ ง ณ เครื่ องบันทึกเวลา
ปฏิ บ ัติงานในบริ เวณที่ วิ ท ยาลัยจัดให้ส าหรั บ บัน ทึ กเวลาการปฏิ บ ัติงาน ยกเว้น อธิ การบดี และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่อธิการบดีอนุมตั ิ
ข้อ 20 ให้มีวนั หยุดประจาสัปดาห์ปกติ สัปดาห์ละ 2 วัน คือ กาหนดเป็ นวันจันทร์ และ
อีก 1 วันแตกต่างกันไปตามแต่กรณี และความเหมาะสมของงาน
ข้อ 21 นอกเหนื อจากวันหยุดประจาสัป ดาห์ ให้มีวนั หยุดตามประเพณี โดยวิทยาลัยจะ
ประกาศวันหยุดให้ทราบเป็ นรายปี
วัน หยุดประจาปี ที่ ตรงกับวัน หยุดประจาสัปดาห์ ปกติ ของวิทยาลัย วิทยาลัยจะกาหนด
วันหยุดชดเชยให้ โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 22 วิทยาลัยจะจัดให้มีวนั หยุดพักผ่อนประจาปี ตามประกาศของวิทยาลัย
หมวดที่ 6
การลาประเภทต่ าง ๆ
ข้อ 23 การลาหยุดงานไม่ว่ากรณี ใด ๆ ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องส่ งใบลาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
เสนอต่ อผูบ้ ังคับ บัญ ชาโดยตรงเพื่ อพิ จ าณาก่ อน เสนออธิ ก ารเพื่ อการอนุ ม ัติ เว้น แต่ ก รณี ป่ วย
กะทันหันซึ่งในกรณี น้ นั ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องแจ้งให้ทางวิทยาลัยทราบ ในโอกาสแรกที่ทาได้โดยการลา
แบ่งเป็ น 8 ประเภท
(1) การลากิจ ผูป้ ระสงค์จะลากิจ ลากิจได้ไม่เกินสิ บวันทาการต่อปี ให้เสนอ หรื อ
จัดส่ งใบลาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงลาหยุด อนุญาตให้ลากิจส่ วนตัว ให้อธิการบดี
พิจาณาอนุญาตตามความเหมาะสมมิให้เสี ยหายแก่งานของวิทยาลัย
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(2) การลาป่ วย ผูป้ ระสงค์จะลาป่ วย เพื่อรักษาตัวให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาในวัน
แรกที่ลา เว้นแต่กรณี ที่จาเป็ น จะเสนอ หรื อจัดส่ งใบลาในวันแรกที่มาปฏิบตั ิงานก็ได้ สาหรับผูท้ ี่
ขอลามีอาการป่ วยจนไม่สามารถลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผอู ้ ื่นลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้
แล้ว ให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลาโดยเร็ ว หากผูป้ ฏิบตั ิงานลาป่ วย ตั้งแต่สามวันทาการติดต่อกันต้อง
นาใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ งมาแสดงแก่วิทยาลัย ในกรณี ที่ลาป่ วยครบสามสิ บวันทา
การแล้ว หากยังไม่สามารถมาทางานได้ ก็ให้มีสิทธิลาป่ วยต่อโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
(3) การลาคลอด ผูป้ ระสงค์จะลาคลอดบุตรให้เสนอหรื อจัดส่ งใบลา ก่อนหรื อ
ภายในสามวันหลังคลอดผูห้ ญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอด ก่อนและหลังครรภ์หนึ่งได้ไม่เกินเก้าสิ บวัน
โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจานวนไม่เกินสี่ สิบห้าวัน
ในกรณี ที่ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งเป็ นหญิ งมีครรภ์ หรื อแท้งบุตร หากมีใบรับรองของแพทย์แผน
ปั จจุบนั ชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจปฏิบตั ิงานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานนั้นมีสิทธิขอให้
วิทยาลัยเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็ นการชัว่ คราวได้ และให้วิทยาลัยพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานนั้น
(4) ลาเพื่ อ ท าหมัน ตามระยะเวลาที่ แ พทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน ชั้น หนึ่ งก าหนดและมี
ใบรับรอง ของแพทย์ โดยต้องแจ้งล่วงหน้าให้อธิการบดีพิจารณาอนุญาต ตามความเหมาะสม
(5) การลาอุ ป สมบทหรื อ ลาไปประกอบพิ ธี ฮัจย์ ผูป้ ระสงค์จะลาอุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา หรื อผูซ้ ่ ึงนับถือศาสนาอิสลามประสงค์จะลา ไปประกอบพิธีฮจั ย์ ณ เมือง เมกกะ
ประเทศซาอุ ดิ อ าระเบี ย ให้ เสนอหรื อ จัด ส่ งใบลาก่ อ นวัน อุ ป สมบท หรื อ ก่ อ นวัน เดิ น ทางไป
ประกอบพิธีฮจั ย์ไม่นอ้ ยกว่าเก้าสิ บวัน โดยต้องเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสามปี ติดต่อกัน
และมีสิทธิลาได้เพียงครั้งเดียว การลาอุปสมบทลาได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน ทั้งนี้หากวิทยาลัยไม่
สามารถหาผูป้ ฏิบตั ิงานทดแทนได้ วิทยาลัยอาจยับยั้งการลาไว้ก่อน เพื่อลาในปี ต่อไปก็ได้
กรณี ลาอุปสมบท เมื่อลาสิ กขาแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องนาหลักฐานแสดงการ
ลาสิ กขามามอบต่อผูบ้ งั คับบัญชาภายในเจ็ดวัน และเสนอต่องานบุคคลทราบ
(6) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหารหรื อ
เพื่อทดลองความพร้อมตามจานวนวันที่ลา แต่ไม่เกินหกสิ บวัน
(7) การลาหยุดพักผ่อนประจาปี วิทยาลัยกาหนดให้ผูป้ ฏิบตั ิงานลาหยุดพักผ่อน
ประจาปี สาหรับผูท้ ี่มีอายุงานครบหนึ่งปี ขึ้นไป
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ไม่ใช่คณาจารย์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ปีละแปดวันทาการ
โดยให้วิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิงานล่วงหน้าหรื อตามที่วิทยาลัยและ
ผูป้ ฏิบตั ิงานตกลงกัน
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ผูป้ ฏิ บ ัติงานที่ เป็ นคณาจารย์มีสิทธิ ห ยุดพักผ่อนประจาปี ในระหว่างปิ ดภาค
การศึกษาได้ปีละสิ บวันทาการ โดยให้วิทยาลัยเป็ นผูก้ าหนดวันหยุดดังกล่าวล่วงหน้าหรื อตามที่
วิทยาลัยและผูป้ ฏิบตั ิงานตกลงกัน
(8) ลาเพื่อฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ ตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัย
กาหนด
หมวดที่ 7
สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
ข้อ 24 วิทยาลัยจัดให้มีบริ การพยาบาลเบื้ องต้น และเครื่ องมือในการปฐมพยาบาลเพื่อ
ช่วยเหลือ ผูป้ ฏิบตั ิงานได้ทนั ทีที่ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยในขณะปฏิบตั ิงาน ณ ห้องพยาบาล
ของวิทยาลัย
ข้อ 25 วิทยาลัยดาเนินการให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกคนเป็ นผูป้ ระกันตนของกองทุนประกันสังคม
โดยการทาประกันสังคม ให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานทุกคนที่เข้าปฏิบตั ิงานกับวิทยาลัย ซึ่ งครอบคลุมให้
สิ ทธิประโยชน์ใน 7 กรณี ได้แก่
(1) ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วย อันมิใช่เนื่องจากการทางาน
(2) คลอดบุตร
(3) ทุพพลภาพ อันมิใช่เนื่องจากการทางาน
(4) ตาย
(5) สงเคราะห์บุตร
(6) ชราภาพ
(7) ว่างงาน
ข้อ 26 วิทยาลัยจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน โดยผูป้ ฏิบตั ิงานจะได้รับเงินทดแทนใน
กรณี
(1) ประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน
(2) ทุพพลภาพ เนื่องมาจากการทางาน
ข้อ 27 วิทยาลัยได้จดั ให้มีการตรวจสุ ขภาพตามสมควรแก่สภาพของงานให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตามเงื่อนไขที่วิทยาลัยระบุ หากมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนื อจากรายการที่กาหนดผูป้ ฏิบตั ิงาน
จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ข้อ 28 วิทยาลัยจะจัดให้มีสวัสดิการอื่น ๆ ตามประกาศของวิทยาลัย
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หมวดที่ 8
วินัย และการรักษาวินัย
ข้อ 29 ผูป้ ฏิ บ ัติงานต้องรั ก ษาวินัยโดยเคร่ งครั ด อย่างเสมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นถื อว่ากระท าผิด
จะต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
ข้อ 30 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนอยูใ่ น
ความสุ จริ ต ห้ามรายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็ นอันไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชาการปฏิบตั ิ หรื อ
การละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรื อผูอ้ ื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็ นทุจริ ตต่อ
หน้าที่ และป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง
ข้อ 31 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องสุ ภาพ เรี ยบร้อย เชื่ อฟั งและไม่แสดงกิ ริยากระด้างกระเดื่ องต่อ
ผูบ้ งั คับบัญ ชา ทั้งต้องปฏิ บตั ิ ตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญ ชาซึ่ งสั่งในหน้าที่ การงานโดยชอบด้วย
กฎหมาย ข้อกาหนด และระเบียบของวิทยาลัย
ข้อ 32 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เอาใจใส่ และระมัดระวัง
ผลประโยชน์และชื่อเสี ยงของวิทยาลัย ทั้งต้องรักษาความลับในกิจการงานที่ตนมีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ข้อ 33 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องอุทิศเวลาของตนเองให้แก่งานในหน้าที่ และจะละทิ้งหรื อทอดทิ้ง
หน้าที่ไม่ได้
ข้อ 34 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องรักษาและคงไว้ซ่ ึ งความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันโดยต้อง
ไม่กระทาการอันอาจเป็ นเหตุให้แตกความสามัคคีหรื อก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในระหว่าง
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้วยกัน
ข้อ 35 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องไม่กระทาการอันใด อันได้ชื่อว่าประพฤติชวั่ เช่ น ประพฤติตน
เป็ นคนเสเพล มีหนี้ สินล้นพ้นตัว เสพของมึนเมาในระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ เล่นการพนัน กระทา
ความผิดอาญาหรื อกระทาความผิดอื่นใด ซึ่งความประพฤติหรื อการกระทาดังกล่าวอาจทาให้เสื่ อม
เสี ยแก่เกียรติศกั ดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ของตน
ข้อ 36 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องไม่กระทาการเป็ นตัวแทน หรื อกระทาในนามของบุคคลหรื อนิ ติ
บุคคลอื่น อันมีวตั ถุประสงค์ขดั กับนโยบายหรื อวัตถุประสงค์ของวิทยาลัย ทั้งนี้ ไม่ว่ากระทาเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรื อผูอ้ ื่นก็ตาม
ข้อ 37 ให้ผบู ้ งั คับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริ ม ดูแล ระมัดระวังให้ผอู ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิ
ชอบและอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีอยูเ่ สมอ
ข้อ 38 ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณภาพ และปริ มาณอันเหมาะสมและให้
คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานแก่ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา โดยคานึ งถึงความรู ้ความสามารถและขอบเขต
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ความรับผิดชอบของผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา การอ้างตนว่าไม่เกี่ ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผูอ้ ยู่ใต้
บังคับบัญชาโดยตรงนั้น ถือเป็ นเหตุหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้
ข้อ 39 ผู ้ป ฏิ บ ั ติ ง านต้ อ งเที่ ย งตรงต่ อ เวลา และต้ อ งแต่ ง กายให้ สุ ภาพ รวมทั้ งมี
กิริยามารยาทที่เหมาะสม แก่การเป็ นบุคลากรของวิทยาลัย
ข้อ 40 ผูป้ ฏิบตั ิงานต้องไม่ประพฤติผิดในเชิงชูส้ าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี คณาจารย์กบั
นักศึกษา
ข้อ 41 ผูป้ ฏิ บตั ิ งานต้องไม่ กระทาการใดอัน เป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ โดยไม่เป็ นธรรมหรื อ
กระทาการล่วงเกิ น คุกคาม หรื อก่อความเดื อดร้อนราคาญทางเพศต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน ผูป้ ฏิบตั ิงาน
คณาจารย์ตอ้ งไม่กระทาการใดอันเป็ นการล่วงเกิน คุกคาม หรื อก่อความเดือดร้อนราคาญทางเพศ
ต่อนัก ศึ กษาหรื อผูร้ ่ วมปฏิ บ ัติงาน หรื อคัด ลอกหรื อแอบอ้างผลงานทางวิชาการของผูอ้ ื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ของตนเอง
หมวดที่ 9
การลงโทษ
ข้อ 42 โทษผิดวินยั มี 6 สถาน คือ
(1) ตักเตือนเป็ นหนังสื อ
(2) ภาคทัณฑ์
(3) งดบาเหน็จความดีความชอบประจาปี
(4) ตัดเงินเดือน
(5) ลดขั้นเงินเดือนหรื อลดตาแหน่ง
(6) ถอดถอนจากตาแหน่งและงดจ่ายเงินเดือน
ข้อ 43 ผูป้ ฏิบตั ิงานผูใ้ ดกระทาผิดวินยั เป็ นเหตุให้วิทยาลัยได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
ให้ลงโทษโดยการ ถอดถอนจากตาแหน่งและงดจ่ายเงินเดือน ดังได้ระบุความผิดไว้ดงั นี้
(1) กระทาความผิดตามระบุไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการ
ทางานและผลปรโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2549 ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง
(2) แจ้งเท็จ ชื่อ- สกุล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักฐานการศึกษา หรื อ
หลักฐานที่จาเป็ นอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในการเข้าทางานในวิทยาลัย
(3) รายงานเท็จต่อผูบ้ งั คับบัญชา อันเป็ นเหตุเสี ยหายแก่วิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(4) ร้องทุกข์ที่เป็ นเท็จ
(5) ประพฤติผดิ ในเชิงชูส้ าวระหว่างอาจารย์กบั นักศึกษาของวิทยาลัย
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(6)
(7)
(8)
(9)

มีเจตนายักยอก จงใจนาทรัพย์สินของวิทยาลัยไปเป็ นของตนหรื อของผูอ้ ื่น
พกพาหรื อนาอาวุธ หรื อวัตถุระเบิดเข้ามาในวิทยาลัย
แก้ไข ปลอมแปลงเอกสารของวิทยาลัย
เปิ ดเผยข้อความใดอันเป็ นเรื่ องปกปิ ดเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย
หมวดที่ 10
การร้ องทุกข์ และการระงับข้ อพิพาท
ข้อ 44 ผูป้ ฏิบตั ิงานมีสิทธิอุทธรณ์ ร้องทุกข์ในเรื่ องเกี่ยวกับการทางานหรื อการปฏิบตั ิตาม
กฎกระทรวง ว่าด้ว ยการคุ ้ม ครองการท างานและผลประโยชน์ ต อบแทนของผูป้ ฏิ บ ัติ งานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 โดยยืน่ คาร้องทุกข์โดยทาเป็ นหนังสื อยืน่ สถานที่อยูท่ ี่สามารถ
ติดต่อได้ และเรื่ องราวอันเป็ นเหตุให้ร้องทุกข์ พร้อมรายละเอียดข้อเท็จจริ งหรื อพฤติการณ์ และ
เหตุ ผลประกอบการร้ อ งทุ ก ข์ต ามสมควร โดยที่ ผูร้ ้ องทุ ก ข์ต ้องลงลายมื อชื่ อ ก ากับ ไว้ด้ว ยตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการทางานและผลประโยชน์
ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
ข้อ 45 เมื่อมีขอ้ พิพาทเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ ผูป้ ฏิบตั ิงานตกลงที่จะไม่นาข้อ
พิพ าทขึ้น สู่ ศาลแรงงาน จนกว่าคณะกรรมการคุ ม้ ครองการทางานประจาสถาบัน จะได้มีการ
วินิจฉัยแล้วเสร็ จตามขั้นตอนและวิธีการที่ ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการ
ทางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ ฏิบตั ิงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
หมวดที่ 11
การพ้นสภาพของผู้ปฏิบตั งิ าน
ข้อ 46 ผูป้ ฏิบตั ิงานจะพ้นสภาพเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) สิ้ นสุ ดการจ้างที่กาหนดเวลา
(4) ไม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการทดลองงาน หรื อ ไม่ ผ่ า นการประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานตามหลักเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กาหนด
(5) ครบเกษียณอายุ (หกสิ บปี บริ บูรณ์) เว้นแต่กรณี ที่ทางวิทยาลัยพิจารณาจ้างตาม
ความเหมาะได้โดยวิทยาลัยพิจารณาผูป้ ฏิบตั ิงานที่อายุหกสิ บปี บริ บูรณ์ข้ ึนไปให้ปฏิบตั ิงานต่อได้
คราวละไม่เกินหนึ่งปี
(6) มีความผิดถึงขั้นถอดถอนจากตาแหน่งและงดจ่ายเงินเดือน
(7) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองการทางาน
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และผลประโยชน์ ต อบแทนผูป้ ฏิ บ ัติ ง านในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนพ.ศ. 2549 ข้อ ก าหนด
ข้อบังคับ ระเบียบ หรื อคาสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมายของวิทยาลัย
(8) หมดสัญญาจ้าง
ข้อ 47 ผูป้ ฏิบตั ิงาน อาจถูกพิจารณาให้พน้ สภาพเป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานของวิทยาลัยเมื่อ
(1) เป็ นผูท้ ุพพลภาพทางร่ างกาย หรื อจิตใจ หมดสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงาน
(2) ประพฤติบกพร่ องในศีลธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ และความประพฤติที่
วิทยาลัยเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิงานต่อไป
(3) มีเหตุอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานของวิทยาลัยด้วยดีต่อไปได้
(4) ผูป้ ฏิบตั ิงานที่กระทาผิดวินยั ร้ายแรงตามที่วิทยาลัยได้ระบุไว้
(5) เป็ นบุคคลล้มละลาย
ข้อ 48 ผูป้ ฏิบตั ิงานผูใ้ ดประสงค์จะลาออกจากวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสื อแสดงความจานง
พร้อมทั้งเหตุผลเกี่ยวกับการขอลาออก ต่อวิทยาลัยตามลาดับขั้น ผูบ้ งั คับบัญชา และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเสนอล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน และก่อนได้รับอนุมตั ิลาออกต้องมาปฏิบตั ิงาน
จนถึงวันขอลาออก หรื อวันที่ได้รับอนุมตั ิให้ลาออก และส่ งมอบงานในหน้าที่ต่อผูบ้ งั คับบัญชาให้
เป็ นที่เรี ยบร้อย

งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
จินตนา เขตจานันต์ (2548) ศึกษาวิจยั เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนั บ สนุ น การสอน: มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ กลุ่ ม ภาคกลาง ผลการวิ จัย พบว่า บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง จานวน 309 คน โดยภาพรวมมีระดับความพึง
พอใจต่อปั จจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านสภาพการทางาน ด้านเงินเดื อนและสวัสดิ การ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านการ
ปกครองบัง คับ บัญ ชา ด้า นสถานภาพทางสั ง คม ด้า นความมั่น คง ด้า นความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านความสาเร็ จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลัก ษณะของงาน ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบในงาน ด้า นความก้า วหน้ า ในต าแหน่ ง งาน ด้า นการ
เจริ ญเติบโตในการปฏิบตั ิงาน ในระดับปานกลางและระดับมากพอๆกัน
จีรนันท์ กัณฑวงศ์ (2545) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู อาจารย์
ในโรงเรี ย นทหารช่ าง กรมการทหารช่ าง ผลการวิ จยั พบว่า ครู อาจารย์ ในโรงเรี ยนทหารช่ าง
กรมการทหารช่าง จานวน 56 คน ส่ วนใหญ่มีอายุต้ งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป ชั้นยศร้อยตรี ถึงพันตรี มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และมีประสบการณ์ในการทางานตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป และความพึง
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พอใจในการปฏิบตั ิงานอาจารย์ ในโรงเรี ยนทหารช่ าง กรมการทหารช่ าง ด้านนโยบาย และการ
บริ ห าร ด้านความเจริ ญ ก้าวหน้าในต าแหน่ งงาน ด้านลัก ษณะงาน และสภาพการท างาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก และ
ด้านรายได้และผลประโยชน์เกื้อกูล อยูใ่ นระดับปานกลาง
ฉั นทนา เกตุแก้ ว (2546) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริ ษัทเมืองไทยประกันชี วิตจากัด ศึ กษาเฉพาะสานักงานกลางสาขา ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน
บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิตจากัด สานักงานกลางสาขา จานวน 147 คน มี ดา้ นลักษณะงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน พนักงานมีความพึงพอใจใน
การปฏิ บตั ิงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านเงินเดื อนและ
สวัสดิการ ด้าการประเมินผลงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยู่ในระดับ
ปานกลาง
เดชชาติ มั่นคง (2552) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์
มะเร็ งอุบลราชธานี จังหวัดอุบ ลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า บุ คลากรที่ ศูน ย์มะเร็ งอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 245 คน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ในภาพรวมทุกด้านอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านอยู่ในระดับมาก 4 ลาดับคือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ด้านลักษณะและความรับผิดชอบของงาน ด้านนโยบายการบริ หารงาน
และการปกครองบังคับบัญชา และด้านสภาพการทางาน ส่ วนระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง 3
ล าดับ คื อ ด้า นการได้รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ ด้า นค่ า จ้า งเงิ น เดื อ นและประโยชน์ เกื้ อ กู ล ด้า น
ความก้าวหน้าในการทางาน
ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ศึกษาวิจยั เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนั กงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร
วิโรฒ จานวน 288 คน มีผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรี
นคริ นทรวิโรฒ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิ บ ัติ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ งงาน ด้านนโยบาย/แผนและการ
บริ ห ารงาน ด้านเงิ น เดื อ น และผลประโยชน์ เกื้ อกูล ด้านความสัม พัน ธ์กับ เพื่ อนร่ วมงาน และ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพการทางาน อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความมัน่ คงในงานที่มีความ
พึงพอใจ อยูใ่ นระดับมาก
นิ ชา สุ ภู่ อ่อน (2551) ศึ กษาวิจยั การศึ กษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุ คลากร
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา ผลการวิ จัย พบว่ า บุ ค ลากร วิ ท ยาลัย อาชี ว ศึ ก ษา
พระนครศรี อยุธยา จานวน 96 คน มีระดับความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ปัจจัย
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การปฏิบตั ิงานในระดับมาก ได้แก่ การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน ระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทางาน เงินเดือนและค่าตอบแทน
ความก้าวหน้าและมัน่ คง นโยบายการบริ หาร การปกครองและบังคับบัญชา ปั จจัยส่ วนบุคคล อายุ
รายได้ ระดับการศึ กษา และปั จจัยลักษณะงาน อายุงาน สถานภาพการทางาน มีความสัมพันธ์กบั
ระดับความพึงพอใจอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 การสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร
ผูบ้ งั คับบัญชาควรเปิ ดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็ นต่อกรณี ความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในหน่ วยงานและยอมรับฟั งความคิดเห็นในการกาหนดนโยบายร่ วมกันจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน
ประไพวรรณ ธีระพงษ์ วฒ
ั นา (2550) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาสมุ ท รปราการ เขต 2 ผลการวิ จัย พบว่ า
บุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จานวน 46 คน มีระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ถ้าแยกเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความ
พึงพอใจสู งสุ ดได้แก่ ความสาเร็ จในการทางาน ส่ วนด้านที่ มีระดับความพึงพอใจอันดับสุ ดท้าย
ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริ หาร
ปรี ย า แย้ ม ชื่ น ใจ (2551) ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของครู
วิทยาลัยเทคนิ คเพชรบุ รี จังหวัดเพชรบุ รี ผลการวิจยั พบว่า ครู วิทยาลัยเทคนิ คเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จานวน 88 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับพอใจมาก จาก
การศึกษาพบว่า ลาดับที่ 1 ด้านลักษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ มี ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ลาดับ ที่ 2 ด้านความส าเร็ จ ของงาน มี ระดับ ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก ลาดับ ที่ 3 ด้านการ
ยอมรับและสัมพันธภาพกับผูร้ ่ วมงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ลาดับที่ 4 ด้านความ
มั่น คงและความก้าวหน้าในการท างาน มี ระดับ ความพึ งพอใจอยู่ในระดับ มาก ลาดับ ที่ 5 ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ลาดับที่ 6 ด้านการบังคับบัญชา
มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และด้านรายได้และสวัสดิการ มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับปานกลาง
ปุ ณ ยนุ ช สดากร (2550) ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ ง านของอาจารย์
วิท ยาลัย เซาธ์ อีส ท์ บ างกอก เขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่า อาจารย์วิ ท ยาลัย
เซาธ์อีสท์บางกอก เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร จานวน 45 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อจาแนกตามรายด้าน พบว่าอยูใ่ นระดับมาก 8 ด้าน คือ ด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ ด้านสถานภาพทางอาชีพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสาเร็ จของงานที่ทา ด้านการ
ปกครองและบังคับ บัญ ชา ด้านโอกาสที่ จะได้รับ ความก้าวหน้าในอนาคต ด้านการได้รับ การ
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ยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์อื่น และในระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านนโยบาย
และการบริ หาร ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ตามลาดับ
พิชิต บุตรศรี สวย (2545) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานั กงานศึ กษาธิ การจังหวัด เขตการศึ กษา 9 ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสานักงานศึ กษาธิ การ
จังหวัด เขตการศึกษา 9 จานวน 174 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาค่ าเฉลี่ ย ความพึ งพอใจเรี ย งตามล าดับ จากมากไปหาน้อ ย คื อ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความเป็ นส่ ว นตัว การบัง คับ บัญ ชา นโยบายและการบริ ห าร ความมั่น คงในงาน
ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสาเร็ จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน
เงินเดือน และสภาพการทางาน
มะลิ เผือกจิตร (2545) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์ กร กรณีศึกษา : บริษัท คิมเบอร์ ลยี ์ -คล๊าค ประเทศไทย จากัด ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบริ ษทั
คิมเบอร์ ลีย-์ คล๊าค ประเทศไทย จากัด จานวน 200 คน มีดา้ นปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่ งหน้าที่การงาน ด้านการการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และ
ด้านปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายบริ ษทั ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความปลอดภัยใน
งาน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญชา ด้านผลตอบแทน พนักงานมีความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวม อยูใ่ นระดับพอใจ
รุ่ งนภา ยุทดร (2548) ศึกษาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้ าราชการใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ผลการวิจยั พบว่า ข้าราชการในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จานวน 250 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านลักษณะงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่ วมงานอยูใ่ นระดับมาก ส่ วนด้านอื่น ๆ อยูใ่ นระดับปานกลาง
วรพจน์ ศรี วิริยานุ ภาพ (2551) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการ
ทางานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเครือบริษัท มูราคามิ ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเครื อบริ ษทั มูราคามิ จานวน 143 คน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีความพึงพอใจในการทางานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และพนักงานที่
มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุการทางานในบริ ษทั ฯ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 และพนักงานที่ มีอายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง อายุการทางานในบริ ษทั ฯ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ.05 และระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบตั ิงานมีความสัมพันธ์ในด้านบวกกับ
ความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
วรางคณา กายราช (2552) ศึกษาวิจยั เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้ นท์ พทั ยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรใน
โรงเรี ยนนานาชาติเดอะรี เจ้น ท์พทั ยา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จานวน 59 คน มี ความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง ยกเว้นด้านความสาเร็ จในหน้าที่การงาน
ด้านยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน
อยูใ่ นระดับมาก
สุ ภาณี จินดาหลวง (2550) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์ การบริ หารส่ วนตาบล อาเภอบ้ านโฮ่ ง จังหวัดลาพู น ผลการวิจยั พบว่าบุ คลากรในองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอบ้า นโฮ่ ง จัง หวัด ล าพู น จ านวน 143 คน ส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี
สถานภาพสมรสเป็ นส่ วนใหญ่ และมีตาแหน่ งพนักงานจ้างตามภารกิจมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริ ญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 1 – 3 ปี ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก ปั จจัยจูงใจอยูใ่ นระดับมากปั จจัยเกื้อหนุนอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านที่มีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ด้านลักษณะงาน ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ส่ วนด้าน
ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านสภาพการทางาน จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ตาแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ทางาน พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านในปั จจัยจูงใจ พบว่า ตาแหน่ งข้าราชการ มีความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานในด้านการได้รับการยอมรับนับถือแตกต่างจากบุคลากรที่มีตาแหน่ งลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงาน รับจ้างทัว่ ไป ส่ วนรายด้านในปั จจัยเกื้อหนุ น พบว่า บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ ในการท างาน ระหว่ า ง 1 – 3 ปี มี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ั ติ ง านในด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแตกต่างจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางาน สูงกว่า 6 ปี ขึ้นไป
แสงทอง ไชยสาร (2554) ศึกษาวิจยั เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
องค์ การบริหารส่ วนตาบลในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ผลการวิจยั พบว่า บุคลากร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลในเขตอาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จานวน 124 คน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจ
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ในระดับปานกลางทุกด้าน เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความ
มัน่ คง ด้านสภาพการทางาน ด้านความสาเร็ จและด้านการยอมรับ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
เจริ ญก้าวหน้าและเจริ ญเติบโตและด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านค่าจ้างเงินเดือน
โสภณา สาราญ และคณะ (2551) ศึ กษาวิจยั เรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ผลการวิ จัย พบว่ า บุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวน 350 คน มีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานในระดับปาน
กลาง รายละเอียดพบว่าในปั จจัยจูงใจ บุคลากรมีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิงานในระดับ
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดับมากในด้านผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน ด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบตั ิ และด้านความรับผิดชอบ และมีระดับความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจในระดับปานกลาง
ในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ส่ วนปัจจัยอนามัยมีระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง โดยมีระดับความพึงพอใจในระดับมากในด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และด้านตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงาน มีระดับความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง ในด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาของ
ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความมัน่ คง ด้านนโยบายและการบริ หารงาน ด้านสภาพการทางาน และด้าน
เงิ น เดื อ นและสวัส ดิ ก าร โดยที่ มี ระดับ ความพึ งพอใจในระดับ น้อ ย ในด้านโอกาสที่ จ ะได้รั บ
ความก้าวหน้าในอนาคต
โสภิษฐ ผลคาสุ ข (2549) ศึกษาวิจยั เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จานวน 340 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง
ยกเว้น 5 ด้าน คือด้านลักษณะงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านผลสาเร็ จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการ
ยอมรั บ นั บ ถื อ การปฏิ บ ัติ ง าน และด้านความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานระหว่างข้าราชการ
พลเรื อนกับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และข้าราชการพลเรื อนมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานสูงกว่าพนักงานมหาวิทยาลัยทุกด้าน
อุ ฬ าริ น เฉยศิ ริ (2548) ศึ ก ษาวิ จัย เรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย บูรพา ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
จานวน 67 คน ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มีสถานภาพเป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี คุณวุฒิการศึกษาส่ วนใหญ่ สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีประสบการณ์ใน
การทางานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และส่ วนใหญ่ได้รับเงินเดื อนต่ากว่า 7,000 บาท มีความพึงพอใจใน
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การปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ในองค์ประกอบที่มีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่
ความรั บ ผิด ชอบ ความสาเร็ จของงาน ลักษณะของงาน และนโยบายแผนและการบริ ห าร และ
องค์ประกอบที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพ การทางาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ ว มงานและผู ้บ ัง คับ บัญ ชา การได้รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ ความมั่น คงในงาน เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล และความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่

กรอบแนวคิดในการศึกษา
จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูศ้ ึกษาจึงกาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานที่ทางาน
5. สายการปฏิบตั ิงาน
6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
4. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
5. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
6. ด้านความสัมพันธ์กบั เพือ่ นร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
7. ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน
8. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
9. ความมัน่ คงในงาน
10. ด้านสถานที่การทางาน

แผนภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี
การศึกษา 2555 ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการดังนี้
1. ประชากร
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ซึ่ งได้แก่ อาจารย์ คณะ
บริ ห ารธุ รกิ จ คณะบัญ ชี คณะนิ ติศาสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละสาธารณสุ ข
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์
(พระราม5-ราชพฤกษ์) ตาบลบางขนุน อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั
2 แห่ ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต และวิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริ หารธุรกิจ จานวน 297 คน
(ข้อมูลจากฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555)
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรวิจยั
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมเป็ นแบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้างขึ้น โดยการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของบุ ค ลากรวิท ยาลัย
ราชพฤกษ์ ในการตอบแบบสอบถามได้กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อใช้ในการแปลความหมาย
เป็ น 5 ระดับ ตามแนวลิเคอร์ท ดังนี้
1 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง ความพึงพอใจระดับน้อย
3 หมายถึง ความพึงพอใจระดับปานกลาง
4 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมาก
5 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
การสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็ นเครื่ องมือใน
การวิจยั และเพื่อให้เครื่ องมือในการวิจยั มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และมีความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้มีข้นั ตอนการสร้างเครื่ องมือในการวิจยั ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆจากสิ่ งพิมพ์ วารสาร หนังสื อ และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดรวบรวมเป็ นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามให้คลอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั และออกแบบรู ปแบบของ
ข้อคาถามและคาตอบของแบบสอบถาม
3. น าเสนอที่ ป รึ กษางานวิ จ ัย เพื่ อ ให้ ต รวจสอบแบบสอบถามเบื้ อ งต้น ปรั บ ปรุ ง
แบบสอบถามตามข้อเสนอแนะ และน าแบบสอบถามมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกั บ เนื้ อหา (Item Objective Congruence Index: IOC) โดยค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ งของ
แบบสอบถามต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (สุ วรี ย ์ ศิริโภคาภิรมย์, 2546: 243)
4. นาเครื่ องมือไปทดลองกับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จานวน 30
ชุด แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขก่อนนาไปใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือโดยหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามเป็ นรายฉบับ โดยสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.970
5. นาแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั ต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการมอบหมายให้ผชู ้ ่วยวิจยั แจกแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรด้วยตนเอง
และขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง โดยใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 1 เดือน ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั
ได้นาแบบสอบถามที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
สถิติที่ใช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง มีวิธีดาเนินการดัวนี้
1. น าแบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ คื น มาตรวจสอบความสมบู ร ณ์ อี ก ครั้ งหนึ่ งก่ อ นน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ
2. นาแบบสอบถามที่ ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้ว น ามาแจกแจงความถี่และ
วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ใช้วิธีแจกแจง
ความถี่ และค่าร้อยละของแต่ละรายการ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ใช้เกณฑ์การประเมินดังนี้
4.50 – 5.00 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายความว่า ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวมและในแต่ ล ะด้า น จ าแนกตามเพศ สายการปฏิ บ ั ติ ง าน อายุ ระดับ การศึ ก ษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ตอนที่ 4 สรุ ปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี
การศึ ก ษา 2555 ผูศ้ ึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ประชากรที่ เป็ นคณาจารย์แ ละเจ้าหน้าที่ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจะนาเสนอ 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 3 เปรี ยบเที ยบความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ทางาน สายการปฏิบตั ิงาน
และประสบการณ์ ในการปฏิ บ ัติงานที่ วิท ยาลัยราชพฤกษ์ โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ ยและส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตอนที่ 4 สรุ ป ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ผูว้ ิจยั กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อความเข้าใจในการแปลความหมาย
ดังนี้
µ แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่ าร้ อยละ
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จานวนและค่าร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศึกษา
สถานภาพทั่วไป
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี
25 - 35 ปี
36 - 46 ปี
มากกว่า 46 ปี
3. ระดับการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
4. สถานที่ทางาน
วิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต)
วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง
บริ หารธุรกิจ)
5. สายการปฏิบตั ิงาน
สายอาจารย์
สายสนับสนุน

จานวน

ร้ อยละ

100
197

33.7
66.3

26
154
71
46

8.8
51.9
23.9
15.5

6
11
51
202
27

2.0
3.7
17.2
68.0
9.1

232
37
28

78.1
12.5
9.4

192
105

64.6
35.4
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สถานภาพทั่วไป
6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่า 1 ปี
1-2 ปี
3-4 ปี
มากกว่า 4 ปี
รวม

จานวน

ร้ อยละ

50
109
101
37
297

16.8
36.7
34.0
12.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 197 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 66.3 มี อายุ 25 - 35 ปี จานวน 154 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.9 มี ระดับการศึ กษาปริ ญ ญาโท
จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0 ปฏิบตั ิหน้าที่ ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี) จานวน 232 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.1 ปฏิ บ ัติ ห น้าที่ เป็ นสายอาจารย์ จ านวน 192 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.6 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ 1 - 2 ปี จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.7
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในด้ านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ด้ านความรับผิดชอบ ด้ านความก้าวหน้ าในตาแหน่ งงาน ด้ านความสาเรจจในการทางาน
ด้ านการได้ รับ การยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ านความสั ม พั น ธ์ กับ เพื่ อนร่ วมงานและผู้ บั งคับ บั ญ ชา ด้ าน
นโยบาย/แผนและการบริ หารงาน ด้ านค่ าตอบแทนและสวัสดิการ ด้ านความมั่นคงในงาน ด้ าน
สถานที่การทางาน และโดยรวม โดยการหาค่ าคะแนนเฉลี่ยและค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
แสดงในตาราง 2 - 12
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ตารางที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและในแต่ละด้าน
ข้ อที่

การปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการได้การยอมรับนับถือ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านสถานที่การทางาน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
แปลความ
µ
3.99
4.18
3.93
4.15
4.17
4.19
3.88
3.79
4.06
3.89
4.02

0.627
0.572
0.725
0.603
0.573
0.609
0.708
0.892
0.641
0.759
0.521

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงาน
โดยรวมในระดับ มาก (µ=4.02) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น พบว่ า ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด อยูใ่ นระดับมาก
(µ=4.19) รองลงมา ได้ แ ก่ ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ (µ=4.18) ด้ า นการได้ ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ
(µ=4.17) ด้านความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.15) ด้านความมัน่ คงในงาน (µ=4.06) ด้านลักษณะ
งานที่ ป ฏิ บ ัติ (µ=3.99) ด้า นความก้าวหน้ าในต าแหน่ ง งาน (µ=3.93) ด้านสถานที่ ก ารท างาน
(µ=3.89) ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน (µ=3.88) และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ
(µ=3.79) ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ

1.

งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความน่าสนใจ แปลก
ใหม่ และท้าทาย
ท่านได้ปฏิบตั ิงานที่มีความอิสระเพียงพอต่อการ
ตัดสิ นใจ
ปริ มาณงานและความรับผิดชอบในงานมีความ
เหมาะสมกับตาแหน่งงานของท่าน
ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตรงความรู ้
ความสามารถของท่าน
งานที่ท่านปฏิบตั ิอยูม่ ีระเบียบแบบแผนที่แน่นอนและ
ชัดเจน
รวม

2.
3.
4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
µ

แปลความ

4.00

0.744

มาก

3.94

0.758

มาก

3.97

0.794

มาก

4.05

0.683

มาก

3.97

0.764

มาก

3.99

0.63

มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
ลักษณะของงานที่ ปฏิบตั ิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.99) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตรงความรู ้ความสามารถ
ของท่าน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.05) รองลงมา ได้แก่ งานที่ท่านได้รับมอบหมายมี
ความน่ าสนใจ แปลกใหม่ และท้าทาย (µ=4.00) ปริ มาณงานและความรับผิดชอบในงานมีความ
เหมาะสมกับตาแหน่ งงานของท่ าน และงานที่ ท่านปฏิ บตั ิ อยู่มีระเบี ยบแบบแผนที่ แน่ น อนและ
ชัดเจน (µ=3.97) และท่านได้ปฏิบตั ิงานที่มีความอิสระเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ (µ=3.94) ซึ่งความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความรับผิดชอบเป็ นรายข้อ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านความรับผิดชอบ
ท่านได้ปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
ท่านได้รับผิดชอบงานที่ตนเองถนัด
หน้าที่ความรับผิดชอบที่ท่านได้รับมอบหมายมี
ความเหมาะสมทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ
ท่านรู ้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบในงานต่าง ๆ
ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิงาน
รวม

ระดับความพึงพอใจ
µ

แปลความ

4.25

0.651

มาก

4.14
4.05

0.735
0.738

มาก
มาก

4.12

0.685

มาก

4.32
4.18

0.590
0.572

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
รับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ=4.18) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงาน คือ ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ ต่อการปฏิบตั ิงานอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
(µ=4.32) รองลงมา ได้แ ก่ ท่ านได้ป ฏิ บ ัติ ง านตามบทบาทหน้ าที่ ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายอย่า งเต็ ม
ความสามารถ (µ=4.25) ท่ านได้รับ ผิดชอบงานที่ ตนเองถนัด (µ=4.14) ท่ านรู ้ สึก ยิน ดี ทุ กครั้ งที่
ได้รับ มอบหมายให้รับ ผิด ชอบในงานต่ างๆ (µ=4.12) และหน้าที่ ความรั บ ผิด ชอบที่ ท่ านได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมทั้งเชิงปริ มาณและคุณภาพ (µ=4.05) ซึ่ งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านความก้าวหน้ าในตาแหน่ งงาน

1.

การเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงานของท่านเป็ นไปตาม
กฎเกณฑ์และมีความยุติธรรม
ท่านมีความพอใจในงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปัจจุบนั เพราะมี
โอกาสก้าวหน้ากว่าหน่วยงานอื่น
วิทยาลัยมีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้มีโอกาสในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้มีการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีความชัดเจนและมี
ความเป็ นไปได้
วิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรมีการ
ปรับเปลี่ยนและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ
รวม

2.
3.

4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
µ

แปลความ

3.93

0.836

มาก

3.86

0.869

มาก

4.05

0.796
มาก

3.92

0.800

มาก

3.88

0.877

มาก

3.93

0.725

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.93) และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน คือ วิทยาลัยมีการส่ งเสริ มสนับสนุ น ให้มีโอกาสในการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ให้มีการขอตาแหน่ งทางวิชาการ รวมถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่ อเนื่ อง อยู่ในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ (µ=4.05) รองลงมา ได้แ ก่ การเลื่ อ นตาแหน่ งใน
หน่ วยงานของท่านเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และมีความยุติธรรม (µ=3.93) เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพมีความชัดเจนและมีความเป็ นไปได้ (µ=3.92) วิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรมี
การปรับเปลี่ยนและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถ (µ=3.88) และท่านมีความพอใจ
ในงานที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั เพราะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าหน่วยงานอื่น (µ=3.86) ซึ่ งความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความสาเร็ จในการทางานเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านความสาเรจจในการทางาน

1.
2.
3.
4.
5.

ท่านรู ้สึกภูมิใจในผลงานที่ได้ทาไปแล้ว
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนแล้วเสร็ จ โดยไม่มีงานค้าง
ท่านสามารถทางานได้ตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี
ท่านสามารถทางานตรงตามกาหนดระยะเวลา
รวม

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
4.14
4.18
4.15
4.18
4.12
4.15

0.681
0.720
0.680
0.644
0.704
0.603

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.15) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนแล้วเสร็ จ โดยไม่มีงานค้าง และท่าน
สามารถแก้ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี อยู่ในระดับ มาก มี ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด คื อ (µ=4.18)
รองลงมา ได้แก่ ท่ านสามารถท างานได้ตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ (µ=4.15) ท่ านรู ้ สึ กภู มิใจใน
ผลงานที่ได้ทาไปแล้ว (µ=4.14) และท่านสามารถทางานตรงตามกาหนดระยะเวลา (µ=4.12) ซึ่ ง
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ

1.
2.
3.

เพือ่ นร่ วมงานยอมรับในความรู ้ความสามารถของท่าน
ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับในความรู ้ความสามารถของท่าน
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษ
อื่น ๆ ของหน่วยงานให้ท่านปฏิบตั ิ
ท่านรู ้สึกว่าอาชีพของท่านเป็ นอาชีพที่ได้รับการ
ยอมรับของสังคม
การแสดงความคิดเห็นได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน
รวม

4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
4.16
4.09
4.12

0.693
0.661
0.690

มาก
มาก
มาก

4.29

0.618

มาก

4.19

0.665

มาก

4.17

0.573

มาก

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ=4.17) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ท่านรู ้สึกว่าอาชี พของท่านเป็ นอาชี พที่ได้รับการยอมรับของ
สังคม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (µ=4.29) รองลงมาได้แก่ การแสดงความคิดเห็นได้รับ
การยอมรั บ จากผู ้บ ัง คับ บัญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน (µ=4.19) เพื่ อ นร่ ว มงานยอมรั บ ในความรู ้
ความสามารถของท่าน (µ=4.16) ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความไว้วางใจมอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ ของ
หน่ วยงานให้ท่านปฏิ บ ัติ (µ=4.12) และผูบ้ งั คับ บัญ ชายอมรั บ ในความรู ้ ความสามารถของท่ าน
(µ=4.09) ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
เป็ นรายข้อ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.

ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
และผู้บังคับบัญชา
ท่านได้รับคาปรึ กษาจากผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อมีปัญหา
ในการทางาน
ท่านได้รับคาแนะนาปรึ กษาจากเพื่อนร่ วมงาน
ท่านสามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้เป็ นอย่างดี
ท่านได้รับความร่ วมมือในการทางานจากเพือ่ น
ร่ วมงาน
ท่านได้รับความเอื้ออาทรจากผูบ้ งั คับบัญชา
รวม

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
4.13

0.778

มาก

4.18
4.26
4.22

0.704
0.629
0.708

มาก
มาก
มาก

4.16
4.19

0.733
0.609

มาก
มาก

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
ความสัมพัน ธ์กับเพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญ ชา โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (µ=4.19) และเมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ท่านสามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงานได้
เป็ นอย่างดี อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (µ=4.26) รองลงมาได้แก่ ท่านได้รับความร่ วมมือ
ในการทางานจากเพื่อนร่ วมงาน (µ=4.22) ท่านได้รับคาแนะนาปรึ กษาจากเพื่อนร่ วมงาน (µ=4.18)
ท่านได้รับความเอื้ออาทรจากผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.16) และท่านได้รับคาปรึ กษาจากผูบ้ งั คับบัญชา
เมื่อมีปัญหาในการทางาน (µ=4.13) ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงานเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน

1.

ท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและการ
กาหนดเป้ าหมายและนโยบาย
ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตามนโยบายที่กาหนดไว้
นโยบายที่กาหนดมีความชัดเจนและสามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้
มีการชี้แจงนโยบายให้ทราบอย่างทัว่ ถึง
ความชัดเจนในการปฏิบตั ิตามนโยบาย
รวม

2.
3.
4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
3.84

0.829

มาก

3.94
3.91

0.776
0.791

มาก
มาก

3.85
3.86
3.88

0.758
0.764
0.708

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
นโยบาย/แผนและการบริ หารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.88) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตามนโยบายที่กาหนดไว้ อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (µ=3.94) รองลงมา ได้แก่ นโยบายที่กาหนดมีความชัดเจนและ
สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้ (µ=3.91) ความชัดเจนในการปฏิบตั ิตามนโยบาย (µ=3.86) มีการชี้ แจง
นโยบายให้ทราบอย่างทัว่ ถึง (µ=3.85) และท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและการกาหนด
เป้ าหมายและนโยบาย (µ=3.84) ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ

1.

เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ท่าน
ปฏิบตั ิและเพียงพอต่อการดารงชีพ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม
ระบบสวัสดิการ เช่น ชุดสูท ชุดกิจกรรม ทัศนศึกษา
งานสังสรรค์และมอบของขวัญปี ใหม่ที่ได้รับมีความ
เหมาะสม
สิ ทธิวนั หยุดประจาปี ลากิจ ลาป่ วย และลาพักผ่อน ที่
ได้รับมีความเหมาะสม
ท่านได้รับการดูแลส่ งเสริ มด้านสุ ขภาพอนามัย เช่น
การตรวจสุ ขภาพประจาปี การออกกาลังกาย เช่น แอ
โรบิค
รวม

2.
3.

4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
3.73

1.037

มาก

3.74
3.75

1.008
1.003

มาก
มาก

3.92

0.935

มาก

3.79

0.974

มาก

3.79

0.892

มาก

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิ การโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.79) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ สิ ทธิ วนั หยุดประจาปี ลากิจ ลาป่ วย และลาพักผ่อน ที่ได้รับมี
ความเหมาะสม อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (µ=3.92) รองลงมาได้แก่ ท่านได้รับการดูแล
ส่ งเสริ ม ด้านสุ ข ภาพอนามัย เช่ น การตรวจสุ ข ภาพประจ าปี การออกก าลังกาย เช่ น แอโรบิ ค
(µ=3.79) ระบบสวัสดิ การ เช่ น ชุ ดสู ท ชุ ดกิ จกรรม ทัศนศึกษา งานสังสรรค์และมอบของขวัญปี
ใหม่ที่ได้รับมีความเหมาะสม (µ=3.75) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม (µ=3.74)
เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ท่านปฏิบตั ิและเพียงพอต่อการดารงชีพ (µ=3.73)
ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านมัน่ คงในงานเป็ นรายข้อ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.

ความมั่นคงในงาน
ท่านรู ้สึกมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ทาอยู่
ท่านภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิในตาแหน่งปัจจุบนั
ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบตั ิในตาแหน่งนี้
วิทยาลัยมีชื่อเสี ยงเป็ นที่น่าเชื่อถือของผูป้ กครองและ
คนในท้องถิ่นทาให้ท่านภูมิใจ
ท่านมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยแห่งนี้
รวม

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
3.94
4.11
4.15
3.95

0.877
0.686
0.680
0.804

มาก
มาก
มาก
มาก

4.14
4.06

0.670
0.641

มาก
มาก

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
มัน่ คงในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (µ=4.06) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน คือ ท่านมีความสุ ขที่ได้ปฏิบตั ิในตาแหน่งนี้ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
(µ=4.15) รองลงมาได้แ ก่ ท่ า นมี ค วามภู มิ ใ จที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ง านที่ วิ ท ยาลัย แห่ ง นี้ (µ=4.14) ท่ า น
ภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้ป ฏิ บ ัติ ใ นต าแหน่ ง ปั จ จุ บ ัน (µ=4.11) วิ ท ยาลัย มี ชื่ อ เสี ย งเป็ นที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ผูป้ กครองและคนในท้องถิ่นทาให้ท่านภูมิใจ (µ=3.95) และท่านรู ้สึกมัน่ คงในตาแหน่ งหน้าที่การ
งานที่ทาอยู่ (µ=3.94) ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ด้านความสถานที่การทางานเป็ นรายข้อ
ข้ อที่

ด้ านสถานทีก่ ารทางาน

1.

สถานที่ทางานมีความสะอาด เป็ นระเบียบ มีแสง
สว่างที่เหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศ
สถานที่ทางานมีความเป็ นสัดส่ วน สะดวก สบายต่อ
การปฏิบตั ิงาน
สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่านปราศจากเสี ยงรบกวน
เหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน
อุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความ
เหมาะสมเพียงพอ
สภาพการทางานมีส่วนช่วยส่ งเสริ มความรู ้และ
ประสบการณ์ในการทางานของท่าน
รวม

2.
3.
4.
5.

ระดับความพึงพอใจ
µ
แปลความ
3.99

0.840

มาก

3.94

0.862

มาก

3.91

0.850

มาก

3.69

0.999

มาก

3.92

0.818

มาก

3.89

0.759

มาก

จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบตั ิงาน ด้าน
สถานที่การทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.89) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ สถานที่ทางานมีความสะอาด เป็ นระเบียบ มีแสงสว่างที่เหมาะสม มีการ
ถ่ายเทอากาศ อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ (µ=3.99) รองลงมาได้แก่ สถานที่ทางานมีความ
เป็ นสัดส่ วน สะดวก สบายต่อการปฏิบตั ิงาน (µ=3.94) สภาพการทางานมีส่วนช่วยส่ งเสริ มความรู ้
และประสบการณ์ ในการท างานของท่ าน (µ=3.92) สถานที่ ป ฏิ บ ัติงานของท่ านปราศจากเสี ยง
รบกวนเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงาน (µ=3.91) และอุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ตอ้ งใช้ในการปฏิบตั ิงานมี
ความเหมาะสมเพียงพอ (µ=3.69) ซึ่งความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและ
ในแต่ ละด้ าน จาแนกตามเพศ สายการปฏิบัติงาน อายุ ระดับการศึ กษา และประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยการหาค่ าคะแนนเฉลีย่ และค่ าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดง
ในตาราง 13-18
ตารางที่ 13 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพด้านเพศ
ข้ อที่

การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการได้การยอมรับนับถือ
ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
7. ด้านนโยบาย/แผนและ
การบริ หารงาน
8. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
9. ด้านความมัน่ คงในงาน
10. ด้านสถานที่การทางาน
รวม

เพศ
ชาย
µ

หญิง
µ
3.95
4.17
3.90
4.12
4.14
4.16

4.05
4.18
3.99
4.23
4.23
4.25

0.605
0.578
0.740
0.633
0.617
0.640

3.94

0.729 3.85

0.697 3.88 0.708

3.86
4.10
3.95
4.08

0.820
0.672
0.708
0.540

0.926
0.626
0.784
0.511

3.75
4.04
3.86
3.99

0.637
0.570
0.717
0.586
0.549
0.592

µ
3.99
4.18
3.93
4.15
4.17
4.19

3.79
4.06
3.90
4.02

0.627
0.572
0.725
0.603
0.573
0.609

0.892
0.641
0.759
0.521

จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านเพศ พบว่า เพศชาย มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.08) และจาแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่า เพศชาย มีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศ
หญิ งทุ ก ด้าน และ 3 อัน ดับแรกที่ เพศชาย มากกว่า เพศหญิ ง ได้แก่ ด้านความสัมพัน ธ์กับเพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.25) ด้านความสาเร็ จในการทางาน และด้านการได้การยอมรับนับ
ถือ (µ=4.23) ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพด้านอายุ
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน
ด้านความสาเร็จใน
การทางาน
ด้านการได้การยอมรับ
นับถือ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านนโยบาย/แผนและการ
บริ หารงาน
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านสถานที่การทางาน
รวม

อายุ
µ

ต่ากว่ า 25 ปี
µ
4.02 0.532
4.15 0.513
3.95 0.707

25 – 35 ปี
µ
4.00 0.599
4.19 0.568
3.91 0.695

36 – 46 ปี
µ
3.89 0.701
4.12 0.559
3.87 0.818

มากกว่ า 46 ปี
µ
4.08 0.650
4.24 0.642
4.06 0.687

3.99
4.18
3.93

0.627
0.572
0.725

4.21

0.556

4.16

0.565

4.08

0.697

4.20

0.607

4.15

0.603

4.17
4.17

0.479
0.530

4.16
4.17

0.539
0.617

4.10
4.19

0.643
0.628

4.31
4.26

0.612
0.609

4.17
4.19

0.573
0.609

4.12

0.625

3.87

0.677

3.76

0.787

3.96

0.704

3.88

0.708

3.99

0.611

3.75

0.937

3.68

0.908

3.96

0.824

3.79

0.892

4.15
4.02
4.10

0.495
0.610
0.445

4.04
3.92
4.02

0.652
0.748
0.505

3.95
3.75
3.94

0.645
0.878
0.571

4.24
3.95
4.13

0.646
0.659
0.525

4.06
3.89
4.02

0.641
0.759
0.521

จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติงานของบุ คลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านอายุพ บว่า กลุ่ มอายุ
มากกว่า 46 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.13) และจาแนกตามสถานภาพด้านอายุ พบว่า 3 อันดับแรก
ของ กลุ่มอายุต่ากว่า 25 ปี คือ ด้านความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.21) ด้านการได้การยอมรับนับ
ถือ และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.17) ตามลาดับ และ 3 อันดับ
แรกของกลุ่มอายุ 25 - 35 ปี คือ ด้านความรับผิดชอบ (µ=4.19) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญ ชา (µ=4.17) และด้านการได้รับการยอมรั บ นับ ถื อ และด้านความสาเร็ จ ในการ
ทางาน (µ=4.16) ตามลาดับ และ 3 อันดับแรกของกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี คือ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.19) ด้านความรับผิดชอบ (µ=4.12) และด้านการได้การ
ยอมรับนับถือ (µ=4.10) ตามลาดับ และ 3 อันดับแรกของกลุ่มอายุ มากกว่า 46ปี คือ ด้านการได้การ
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ยอมรับนับถือ (µ=4.31) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.26) และด้าน
ความรับผิดชอบ และด้านความมัน่ คงในงาน (µ=4.24) ตามลาดับ
ตารางที่ 15 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพด้านระดับการศึกษา
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราช
พฤกษ์
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน
ด้านความสาเร็จใน
การทางาน
ด้านการได้การยอมรับ
นับถือ
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านนโยบาย/แผนและการ
บริ หารงาน
ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านสถานที่การทางาน
รวม

ระดับการศึกษา
ปวช.
µ

ปวส.
µ

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

µ

µ

µ

µ

3.93
4.00
4.03

0.532
0.593
0.638

4.27
4.29
4.09

0.755
0.582
0.689

3.95
4.12
3.82

0.503
0.538
0.673

3.93
4.18
3.89

0.641
0.577
0.737

4.36
4.27
4.35

0.579
0.610
0.646

3.99
4.18
3.93

0.627
0.572
0.725

4.17

0.753

4.40

0.613

4.09

0.555

4.13

0.621

4.36

0.484

4.15

0.603

4.10

0.678

4.20

0.506

4.09

0.503

4.14

0.572

4.53

0.618

4.17

0.573

4.03

0.638

4.15

0.559

4.05

0.617

4.20

0.611

4.41

0.557

4.19

0.609

4.13

0.712

4.22

0.610

3.90

0.650

3.82

0.731

4.12

0.603

3.88

0.708

3.83

0.408

4.02

0.562

3.75

0.769

3.70

0.946

4.36

0.649

3.79

0.892

4.07
4.03
4.03

0.653
0.585
0.553

4.16
4.05
4.19

0.528
0.765
0.499

3.98
3.91
3.97

0.557
0.624
0.447

4.06
3.83
3.99

0.680
0.803
0.544

4.18
4.21
4.32

0.536
0.616
0.388

4.06
3.89
4.02

0.641
0.759
0.521

จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านระดับการศึกษาพบว่า
กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญาเอก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.32) และจาแนกตามสถานภาพด้านระดับ
การศึกษา พบว่า 3 อันดับแรกของ กลุ่มระดับการศึกษาปวช. คือ ด้านความสาเร็ จในการทางาน และ
(µ=4.17) ด้า นนโยบาย/แผนและการบริ ห ารงาน (µ=4.13) ด้า นการได้ก ารยอมรั บ (µ=4.10)
ตามลาดับ และ 3 อันดับแรกของกลุ่มระดับการศึกษาปวส. คือ ความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.40)
ด้านความรับผิดชอบ (µ=4.29) ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ (µ=4.27) ตามลาดับ และ 3 อันดับแรก
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ของกลุ่มระดับการศึกษาปริ ญ ญาตรี คือ ด้านความรั บผิดชอบ (µ=4.12) ด้านความสาเร็ จในการ
ทางาน และด้านการได้การยอมรับนับถือ (µ=4.09) ตามลาดับ และ 3 อันดับแรกของกลุ่มระดับ
การศึกษาปริ ญ ญาโท คือ ด้านความสัมพัน ธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.20) ด้าน
ความรับผิดชอบ (µ=4.18) และด้านการได้การยอมรับนับถือ (µ=4.14) ตามลาดับ และ 3 อันดับ
แรกของกลุ่ ม ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก คื อ ด้านการได้รับ การยอมรั บ นับ ถื อ (µ= 4.53) ด้าน
ความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงานและผู บ้ ัง คับ บัญ ชา (µ=4.41) ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้า น
ความสาเร็ จในการทางาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (µ=4.36) ตามลาดับ
ตารางที่ 16 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพด้านสถานที่ที่ทางาน
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์
ด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่งงาน
ด้านความส าเร็ จ ในการ
ทางาน
ด้า นการได้ก ารยอมรั บ
นับถือ
ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านนโยบาย/แผน
และการบริ หารงาน
ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ
ด้านความมัน่ คงในงาน
ด้านสถานที่การทางาน
รวม

µ
3.99

0.631

สถานทีท่ ที่ างาน
ภูเกจต
ระยอง
µ
µ
3.94 0.663 4.00 0.563

4.16
4.00

0.577
0.699

4.21
3.64

0.577
0.803

4.29
3.69

0.526
0.702

4.18
3.93

0.572
0.725

4.16

0.620

4.09

0.551

4.15

0.541

4.15

0.603

4.19

0.583

4.04

0.618

4.18

0.401

4.17

0.573

4.21

0.612

3.99

0.600

4.31

0.564

4.19

0.609

3.92

0.666

3.76

0.948

3.70

0.663

3.88

0.708

3.91

0.843

3.32

1.054

3.41

0.769

3.79

0.892

4.07
3.94
4.06

0.654
0.747
0.522

4.10
3.76
3.88

0.683
0.942
0.591

3.88
3.65
3.93

0.433
0.504
0.368

4.06
3.89
4.02

0.641
0.759
0.521

นนทบุรี

µ
3.99

0.627
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จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านสถานที่ที่ทางานกลุ่ม
วิทยาลัยราชพฤกษ์มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.06) และจาแนกตามสถานภาพด้านสถานที่ที่ทางาน พบว่า
3 อันดับแรกของ กลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี) คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.21) ด้านการได้การยอมรับนับถือ (µ=4.19) ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.16) ตามลาดับ และ 3 อันดับแรกของกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์
โรงเรี ยนภูเก็ตเทคโนโลยี) คือ ด้านความรับผิดชอบ (µ=4.21) ด้านความมัน่ คงในงาน (µ=4.10)
ด้านความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.09) ตามลาดับ และ 3 อันดับแรกของกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์
(ศูน ย์โรงเรี ย นระยองพาณิ ช ยการ) คื อ ด้านความสั ม พัน ธ์ กับ เพื่ อ นร่ ว มงานและผูบ้ ังคับ บัญ ชา
(µ=4.31) ด้านความรับผิดชอบ (µ=4.29) และด้านการได้การยอมรับนับถือ (µ=4.18) ตามลาดับ
ตารางที่17 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพด้านสายการปฏิบตั ิงาน
ข้ อที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สายการปฏิบตั ิงาน
สายอาจารย์ สายสนับสนุน
µ
µ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
3.96 0.650 4.03 0.585
ด้านความรับผิดชอบ
4.17 0.571 4.18 0.577
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน 3.93 0.735 3.92 0.710
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
4.14 0.619 4.17 0.576
ถือด้านการได้การยอมรับนับ
4.17 0.602 4.16 0.520
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
4.22 0.631 4.14 0.568
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านนโยบาย/แผนและการ
3.78 0.713 4.06 0.664
บริ หารงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.74 0.954 3.88 0.761
ด้านความมัน่ คงในงาน
4.05 0.652 4.08 0.624
ด้านสถานที่การทางาน
3.84 0.802 3.99 0.664
4.00 0.539 4.06 0.486
รวม
การปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์

µ
3.99
4.18
3.93
4.15
4.17
4.19

0.627
0.572
0.725
0.603
0.573
0.609

3.88 0.708
3.79
4.06
3.89
4.02

0.892
0.641
0.759
0.521
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จากตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพสายการปฏิบตั ิงานพบว่า สาย
สนับสนุ น มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.06) และจาแนกตามสถานภาพด้านสายการปฏิบตั ิงาน พบว่า 3
อันดับแรกที่ สายสนับสนุ น มีค่าเฉลี่ยมากกว่าสายอาจารย์ ได้แก่ ด้านความรั บผิดชอบ (µ=4.18)
ด้านความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.17) และด้านความมัน่ คงในงาน (µ=4.16) ตามลาดับ
ตารางที่ 18 เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละด้าน จาแนกตามสถานภาพด้านประสบการณ์
การปฏิบตั ิงานของ
ข้ อที่
บุคลากรวิทยาลัยราช
พฤกษ์
1. ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2. ด้านความรับผิดชอบ
3. ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน
4. ด้านความสาเร็จใน
การทางาน
5. ด้านการได้การยอมรับ
นับถือ
6. ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา
7. ด้านนโยบาย/แผนและ
การบริ หารงาน
8. ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
9. ด้านความมัน่ คงในงาน
10. ด้านสถานที่การทางาน
รวม

น้ อยกว่ า 1 ปี
µ
3.87 0.564
4.15 0.576
3.80 0.720

ประสบการณ์
1 - 2 ปี
3 – 4 ปี
µ
µ
4.04 0.612 4.03 0.603
4.19 0.535 4.17 0.576
3.97 0.697 3.95 0.742

มากกว่ า 4 ปี
µ
3.88 0.789
4.17 0.677
3.92 0.773

3.99
4.18
3.93

0.627
0.572
0.725

4.19

0.666

4.17

0.572

4.15

0.597

4.05

0.634

4.15

0.603

4.03

0.583

4.25

0.555

4.18

0.554

4.09

0.640

4.17

0.573

4.27

0.625

4.23

0.523

4.17

0.635

4.01

0.728

4.19

0.609

3.71

0.725

3.98

0.669

3.93

0.702

3.65

0.751

3.88

0.708

3.46

0.903

3.99

0.812

3.80

0.918

3.58

0.895

3.79

0.892

3.94
3.67
3.91

0.591
0.750
0.509

4.08
4.00
4.09

0.597
0.690
0.473

4.09
3.97
4.04

0.693
0.748
0.522

4.05
3.65
3.91

0.692
0.899
0.636

4.06
3.89
4.02

0.641
0.759
0.521

µ

จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านประสบการณ์ พบว่า กลุ่ม
1 - 2 ปี มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (µ=4.09) และจาแนกตามสถานภาพด้านประสบการณ์ พบว่า 3 อันดับแรก
ของ กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี คือ ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.27) ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน (µ=4.19) และด้านความรับผิดชอบ (µ=4.15) ตามลาดับ และ 3 อันดับ
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แรกของกลุ่ม 1 – 2 ปี คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (µ=4.25) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.23) และด้านความรับผิดชอบ (µ=4.19) ตามลาดับ และ 3 อันดับ
แรกของกลุ่ม 3 – 4 ปี คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (µ=4.18) ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา (µ=4.17) ตามลาดับ และ3อันดับแรกของกลุ่ม
มากกว่า 4 ปี คือ ด้านความรับผิดชอบ (µ=4.17) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (µ=4.09) ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน และด้านความมัน่ คงในงาน (µ=4.05) ตามลาดับ
ตอนที่ 4 การสรุ ปความคิดเหจนและข้ อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยการแจกแจงความถี่ และนาเสนอเชิงบรรยาย
ตาราง 19 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
1. ควรเพิ่มสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และประกันสุ ขภาพ กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ รถรับส่ งพนักงาน
2. ควรปรับปรุ งสถานที่จอดรถให้มีร่มเงา และหลังคา
3. ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการสอน/การทางาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์
คอมพิวเตอร์
4. ควรมีการปรับปรุ งในเรื่ องสุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
5. ควรปรับปรุ งเรื่ องการติดต่อสื่ อสารระหว่างที่ต้ งั หลักกับศูนย์
6. ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กบั บุคลากร

ความถี่
(f)
13
1
5
6
5
2

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มี
ความถี่ ม ากที่ สุ ด คื อ ควรเพิ่ ม สวัส ดิ ก ารด้านต่ าง ๆ เช่ น ค่ ารั ก ษาพยาบาล และประกัน สุ ข ภาพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ รถรับส่ งพนักงาน รองลงมาได้แก่ ควรมีการปรับปรุ งใน
เรื่ องสุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ ควรเพิ่มอุปกรณ์ ในการสอน/การทางาน เช่น ไมโครโฟน
โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ ควรปรับปรุ งการติดต่อสื่ อสารระหว่างที่ต้ งั หลักกับศูนย์ ควรมีการจัด
สัมมนา/การท่ องเที่ ยวนอกสถานที่ ให้กับบุ คลากร ควรปรั บปรุ งสถานที่ จอดรถให้มีร่มเงา และ
หลังคา ตามลาดับ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 10 ด้านได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่งงาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ ังคับ บัญ ชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริ ห ารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสถานที่การทางาน 2) เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ โดยรวมและในแต่ละด้าน จาแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานที่ ทางาน สายการปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยราช
พฤกษ์ และ 3) เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยราชพฤกษ์ต่อไป พร้อมทั้งสามารถทา
ให้เกิดความพึงพอใจสูงขึ้น
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามที่
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ 10 ด้าน
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นข้อคาถาม
แบบปรนัย จานวน 6 ข้อ ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
ลักษณะเป็ นข้อคาถามมาตราวัดแบบ Likert แบ่งจานวนได้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยที่สุด จานวน 56 ข้อ ตอนที่ 3 ความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลกั ษณะเป็ นข้อ
คาถามปลายเปิ ด แบบสอบถามนี้มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.97
กลุ่มประชากรของบุคลากรวิทยาลัย แบ่งเป็ นสายอาจารย์ และสายสนับสนุน ซึ่งปฏิบตั ิงาน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 รวมทั้งสิ้ น 297 คน แบ่งเป็ น อาจารย์ ได้แก่ คณะบริ หารธุ รกิจ คณะ
บัญ ชี คณะนิ ติศาสตร์ คณะนิ เทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุ ขศาสตร์ ศิ ลปศาสตร์
จานวน 192 คน และเจ้าหน้าที่ 105 คน ซึ่งได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ได้แบบสอบถามคืนจานวน 297 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ โดยภายหลังจากที่ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา
และนามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และทาการบันทึกรหัสตามคู่มือที่ได้กาหนด
ไว้ เพื่อที่จะประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิติ โดยค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิ ติที่ ใช้ในการหาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ได้แก่ หาค่าสัมประสิ ท ธิ์ แอลฟา
(Alpha-Coefficient)

68

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา และเปรี ยบเทียบศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์โ ดยรวม และในแต่ ล ะด้าน ได้แ ก่ ด้านลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ ด้านความรั บ ผิ ด ชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้การยอมรับนับถือ
ด้านความสัมพัน ธ์กับเพื่ อนร่ วมงาน และผูบ้ งั คับบัญ ชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริ ห ารงาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสถานที่การทางาน จาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษา สถานที่ทางาน สายการปฏิบตั ิงาน และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัย
ราชพฤกษ์ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 197 คน
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 66.3 ผูต้ อบแบบสอบถามมี อ ายุ 25 - 35 ปี จานวน 154 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.9
ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโท จานวน 202 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 68.0 ผูต้ อบ
แบบสอบถามปฏิ บ ัติ ห น้าที่ วิท ยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุ รี ) จานวน 232 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.1
ผูต้ อบแบบสอบถามปฏิ บ ัติ ห น้าที่ เป็ นสายอาจารย์ จานวน 192 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.6 ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานที่วิทยาลัยราชพฤกษ์ 1 - 2 ปี จานวน 109 คน คิด
เป็ นร้อยละ 36.7
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวม เท่ากับ 4.02
และมีส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ซึ่ งอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่ามี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด
รองลงมาตามลาดับได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้การยอมรับนับถือ ด้านความสาเร็ จใน
การทางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านนโยบาย/แผนและการบริ หารงาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านสถานที่การทางาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ซึ่งความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ จาแนกตามสถานภาพด้านเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด ส่ วนเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับ
ถื อ มากที่ สุ ด จาแนกตามสถานภาพด้านอายุ พบว่า กลุ่ ม อายุต่ ากว่า 25 ปี มี ค วามพึ งพอใจด้าน
ความส าเร็ จ ในการท างานมากที่ สุ ด ส่ ว นกลุ่ ม อายุ 25 - 35 ปี มี ค วามพึ ง พอใจในด้านความ
รับผิดชอบมากที่สุด ส่ วนกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด และกลุ่มอายุมากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจด้านการได้การยอมรับนับ
ถือมากที่สุด จาแนกตามสถานภาพด้านระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มระดับการศึกษาปวช. และกลุ่ม
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ระดับ การศึ ก ษาปวส. มี ค วามพึ งพอใจในด้านความส าเร็ จ ในการท างานมากที่ สุ ด กลุ่ ม ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากที่สุด กลุ่มระดับการศึกษาปริ ญญา
โท มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด ส่ วนกลุ่มระดับ
การศึกษาปริ ญญาเอก มีความพึง ด้านการได้การยอมรับนับถือมากที่สุด จาแนกตามสถานภาพด้าน
สถานที่ ที่ ท างาน พบว่า กลุ่ ม วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ (นนทบุ รี ) และกลุ่ ม วิท ยาลัย ราชพฤกษ์ (ศูน ย์
โรงเรี ยนระยองพาณิ ชยการ) มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา
มากที่สุด ส่ วนกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์โรงเรี ยนภูเก็ตเทคโนโลยี) มีความพึงพอใจด้านความ
รับผิดชอบมากที่สุด จาแนกตามสถานภาพด้านสายการปฏิบตั ิงาน พบว่า สายอาจารย์ มีความพึง
พอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด และสายสนับสนุ นมีความพึง
พอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด จาแนกตามสถานภาพด้านประสบการณ์ พบว่า กลุ่มน้อยกว่า 1
ปี มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชามากที่สุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และ
กลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจด้านการให้การยอมรับนับถือมากที่สุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความ
พึงพอใจด้านความรับผิดชอบมากที่สุด
แนวทางการพัฒนาวิทยาลัยให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสู งขึ้น คือ ควรเพิ่มสวัสดิการให้
มากขึ้น ควรปรับปรุ งสถานที่จอดรถให้มีร่มเงาและหลังคา ควรปรับปรุ งเรื่ องการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างที่ต้ งั หลักกับศูนย์ ควรมีการจัดสัมมนา/การท่องเที่ยวนอกสถานที่ให้กบั บุคลากร ควรเพิ่ม
อุปกรณ์ในการสอน/การทางาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมีการปรับปรุ ง
ในเรื่ องสุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมต่างๆ
อภิปรายผล
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์โดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผูว้ ิจยั ขอ
นาเสนอการอภิปรายผลการวิจยั เป็ นรายด้าน ดังนี้
1.1 ด้านลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ ผลการศึ ก ษาพบว่า บุ คลากรวิท ยาลัยราชพฤกษ์มี ความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ อยู่ใ นระดับ มาก เพราะบุ ค ลากรได้รั บ
มอบหมายงานที่ปฏิบตั ิตรงตามความรู ้ความสามารถ เหมาะสมกับตาแหน่งงาน ทาให้สามารถแก้ไข
ปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี การศึกษา 2254 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
ในปี การศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี การศึกษา 2555
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1.2 ด้านความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรปฏิ บตั ิ หน้าที่ ที่
ได้รับมอบหมายอย่างมีไหวพริ บ และมีความรู ้และทักษะในการทางานที่ดี รวมถึงสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและสมบูรณ์ อีกทั้งการที่ผบู ้ งั คับบัญชาให้โอกาสแก่ ผทู ้ างานได้
รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มที่ โดยไม่ตอ้ งมีการควบคุมเข้มงวดจนเกิ นไป บุคลากรจึงเกิ ด
ความพึงพอใจในงานที่ทา ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษา
เรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี การศึกษา 2254 มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ งในปี การศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึง
พอใจมากกว่าปี การศึกษา 2555
1.3 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน อยูใ่ นระดับมาก เพราะบุคลากร
ได้รับการสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาให้มีโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่งงาน
ที่ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์และยุติธรรม มีเส้นทางความก้าวหน้าชัดเจน ซึ่ งส่ งผลให้บุคลากร
เกิ ดขวัญ และกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรั ตน เลิศสุ วรรณเสรี
(2554) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของบุ ค ลากรวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ประจาปี
การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งในปี การศึกษา 2554 บุคลากร
มีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี การศึกษา 2555
1.4 ด้านความสาเร็ จของงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานด้านความสาเร็ จของงานอยูใ่ นระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถปฏิบตั ิงาน
สาเร็ จตามเป้ าหมายและที่กาหนดไว้ในเวลาที่มีความเหมาะสม และแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าที่เกิด
ขึ้นกับงานได้เป็ นอย่างดี ทาให้ประสบผลสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานซึ่ งก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบตั ิงานและประสบความสาเร็ จ เป็ นที่น่าพอใจ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ ประจาปี การศึ ก ษา 2554 มี ความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับมาก ซึ่ งในปี
การศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี การศึกษา 2555
1.5 ด้านการได้การยอมรับนับถือ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความ
พึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านการได้การยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรสามารถ
แสดงความคิ ด เห็ น และได้รับ การยอมรั บ ในความรู ้ ค วามสามารถจากผูบ้ ังคับ บัญ ชาและเพื่ อ น
ร่ วมงาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการ
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ปฏิ บ ัติ งานอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งในปี การศึ ก ษา 2554 บุ ค ลากรมี ระดับ ความพึ งพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555
1.6 ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงานและผูบ้ งั คับบัญชา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
วิท ยาลัยราชพฤกษ์มี ความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานด้านความสั ม พัน ธ์กับ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผูบ้ งั คับบัญชา อยู่ในระดับมาก เพราะได้รับคาแนะคาปรึ กษาเมื่อมีปัญหาจากผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ งในปี การศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555
1.7 ด้านนโยบาย แผน และการบริ หาร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านนโยบาย แผน และการบริ หาร อยูใ่ นระดับมาก เพราะวิทยาลัย
ได้มีนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ การบริ หารงานอย่างชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ และมีการ
ชี้แจงให้กบั บุคลากรจึงทาให้บุคลากรร่ วมกันทางานตามนโยบายของวิทยาลัย นามาปฏิบตั ิงานได้
จริ ง เป็ นตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และผูบ้ ริ หารได้ให้การสนับสนุ น ปั จจัยหลาย
ๆ อย่างในการทาให้แผนและ นโยบายที่กาหนดไว้ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่งในปี การศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี การศึกษา 2555
1.8 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิ การ ผลการศึกษาพบว่า บุ คลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ อยูใ่ นระดับมาก เพราะบุคลากรมี
เงิ นเดื อนที่ เหมาะสมและเพียงพอกับการเลี้ ยงชี พ มี ระบบสวัสดิ การที่ ดี มี สิทธิ วนั หยุดประจาปี
ลากิ จ ลาป่ วย และลาพักผ่อนที่เหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี
(2554) ที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ งานของบุ ค ลากรวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ประจาปี
การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งในปี การศึกษา 2554 บุคลากร
มีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี การศึกษา 2555
1.9 ด้านความมัน่ คงในงาน ผลการศึ กษาพบว่า บุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานด้านความมัน่ คงในงาน อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรภูมิใจในตาแหน่ ง
หน้าที่ที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นปั จจุบนั ที่ได้ทางานในวิทยาลัยมี ชื่อเสี ยงเป็ นที่น่าเชื่อถือของผูป้ กครองและคน
ในท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรัตน เลิศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ศึกษาเรื่ องความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจาปี การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจใน
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การปฏิ บตั ิ งานอยู่ในระดับมาก ซึ่ งในปี การศึกษา 2554 บุคลากรมี ระดับความพึงพอใจเท่ากับปี
การศึกษา 2555
1.10 ด้านสถานที่ การทางาน ผลการศึกษาพบว่า บุ คลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานด้านสถานที่ทางาน อยูใ่ นระดับมาก เพราะวิทยาลัยสถานที่ทางานที่สะอาด
มี ร ะเบี ย บ จัด เป็ นสั ด ส่ ว น มี อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ แสงสว่ าง และอากาศถ่ ายเท ที่ เหมาะสม ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปวรรั ตน เลิ ศสุ วรรณเสรี (2554) ที่ ศึกษาเรื่ องความพึ งพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรวิ ท ยาลัย ราชพฤกษ์ ประจ าปี การศึ ก ษา 2554 มี ค วามพึ งพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ งานอยู่ในระดับ มาก ซึ่ งในปี การศึ ก ษา 2554 บุ ค ลากรมี ระดับ ความพึ งพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปปฏิบัติ
1. ด้านสวัสดิการควรจัดสวัสดิการให้มีมากขึ้น เช่นกองทุนเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์
รถรับส่ งพนักงาน อบรม/สัมมนานอกสถานที่ ค่ารักษาพยาบาลและประกันสุ ขภาพ ฯลฯ
2. ด้านสถานที่ควรปรับปรุ ง เช่น ความสะอาดของโรงอาหารและห้องน้ า ปลูกต้นไม้ให้
มากขึ้น เพื่อเป็ นร่ มเงา ฯลฯ
3. ด้านการสื่ อสารควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารได้ทนั ต่อการปฏิบตั ิงาน และในการสื่ อสาร
กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาควรใช้การสื่ อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้มากขึ้นกว่าการใช้การสั่งทางวาจา
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในการสั่ ง การจะท าให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านตรงตามความต้อ งการของ
ผูบ้ งั คับบัญชา และเกิดประโยชน์กบั องค์การอย่างตรงความเป้ าหมาย
4. ด้านอุปกรณ์ควรเพิ่มอุปกรณ์สานักงานให้เพียงพอกับความต้องการ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยไม่ได้มีการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หารและ
บุคลากรระดับต่าง ๆ ในเชิงลึก ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไปควรใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ รวมทั้งการ
สังเกต หรื อการสัมภาษณ์ มาร่ วมประกอบการศึกษาด้วย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ สมบูรณ์ ในการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความต้องการการมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของบุคลากร
ในวิทยาลัยราชพฤกษ์
3. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเพียงองค์การเดียว ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
เปรี ยบเทียบในองค์การที่มีลกั ษณะแตกต่างกันหรื อคล้ายคลึงกันเพื่อนามาพัฒนาองค์การต่อไป
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
ประจาปี การศึกษา 2555
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ มี จุดประสงค์เพื่อศึ กษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากร
วิทยาลัย ราชพฤกษ์ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่ อนร่ วมงานและผูบ้ ังคับ บัญ ชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริ ห ารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความมัน่ คงในงาน ด้านสถานที่การทางาน ข้อมูลที่ได้รับจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
วางแผนและพัฒนางานบริ หารบุคลากรของวิทยาลัยต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรด
ให้ความร่ วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ พร้อมเสนอแนะในส่ วนที่ควรปรับปรุ งต่อไป
ตอนที1่ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริ งของท่าน
1. เพศ

 1. ชาย

 2. หญิง

 1. ต่ากว่า 25 ปี

 2. 25-35 ปี

 3. 36-46 ปี

 4. มากกว่า46 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษาสูงสุ ดของท่าน
 1. ปวช./ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

 2. ปวส./ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 3. ปริ ญญาตรี

 4. ปริ ญญาโท

 5. ปริ ญญาเอก
4. สถานที่ทางานของท่าน
 1. วิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี)
 2. วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต)
 3. วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริ หารธุรกิจ)
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5. สายการปฏิบตั ิงานหลักของท่าน
 1. สายอาจารย์

 2. สายสนับสนุน

6. ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของท่านที่วิทยาลัยราชพฤกษ์
 1. น้อยกว่า 1 ปี

 2. 1 - 2 ปี

 3. 3 - 4 ปี

 4. มากกว่า 4 ปี

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องคะแนนที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด

ข้ อความ
1)
2)
3)

4)

5)

1)

ด้ านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีความ
น่าสนใจ แปลกใหม่และท้าทาย
ท่านได้ปฏิบตั ิงานที่มีความอิสระ
เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ปริ มาณงานและความรับผิดชอบใน
งานมีความเหมาะสมกับตาแหน่ง
งานของท่าน
ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตรงความรู ้ความสามารถของ
ท่าน
งานที่ท่านปฏิบตั ิอยูม่ ีระเบียบแบบ
แผนที่แน่นอนและชัดเจน
ด้ านความรับผิดชอบ
ท่านได้ปฏิบตั ิงานตามบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อความ
2) ท่านได้รับผิดชอบงานที่ตนเองถนัด
3) หน้าที่ความรับผิดชอบที่ท่านได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมทั้งเชิง
ปริ มาณและคุณภาพ
4) ท่านรู ้สึกยินดีทุกครั้งที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบในงาน
ต่างๆ
5) ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
ด้ านความก้าวหน้ าในตาแหน่ งงาน
1) การเลื่อนตาแหน่งในหน่วยงานของ
ท่านเป็ นไปตามกฎเกณฑ์และมี
ความยุติธรรม
2) ท่านมีความพอใจในงานที่ปฏิบตั ิอยู่
ในปัจจุบนั เพราะมีโอกาสก้าวหน้า
กว่าหน่วยงานอื่น
3) วิทยาลัยมีการส่ งเสริ มสนับสนุนให้
มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น ให้มีการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงการอบรมพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
4) เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมี
ความชัดเจนและมีความเป็ นไปได้
5) วิทยาลัยมีนโยบายการสนับสนุน
ให้บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนและ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อความ
ด้ านความสาเร็จในการทางาน
1) ท่านรู ้สึกภูมิใจในผลงานที่ได้ทาไป
แล้ว
2) ท่านสามารถปฏิบตั ิงานจนแล้วเสร็ จ
โดยไม่มีงานค้าง
3) ท่านสามารถทางานได้ตามเป้ าหมาย
ที่กาหนดไว้
4) ท่านสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ได้เป็ นอย่างดี
5) ท่านสามารถทางานตรงตามกาหนด
ระยะเวลา
ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
1) เพื่อนร่ วมงานยอมรับในความรู ้
ความสามารถของท่าน
2) ผูบ้ งั คับบัญชายอมรับในความรู ้
ความสามารถของท่าน
3) ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความไว้วางใจ
มอบหมายงานพิเศษอื่น ๆ ของ
หน่วยงานให้ท่านปฏิบตั ิ
4) ท่านรู ้สึกว่าอาชีพของท่านเป็ นอาชีพ
ที่ได้รับการยอมรับของสังคม
5) การแสดงความคิดเห็นได้รับการ
ยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อความ
ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา
1) ท่านได้รับคาปรึ กษาจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อมีปัญหาในการ
ทางาน
2) ท่านได้รับคาแนะนาปรึ กษาจาก
เพื่อนร่ วมงาน
3) ท่านสามารถเข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
ได้เป็ นอย่างดี
4) ท่านได้รับความร่ วมมือในการ
ทางานจากเพือ่ นร่ วมงาน
5) ท่านได้รับความเอื้ออาทรจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้ านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน
1) ท่านมีโอกาสได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นและการกาหนดเป้ าหมาย
และนโยบาย
2) ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตาม
นโยบายที่กาหนดไว้
3) นโยบายที่กาหนดมีความชัดเจน
และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
4) มีการชี้แจงนโยบายให้ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง
5) ความชัดเจนในการปฏิบตั ิตาม
นโยบาย

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด
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ข้ อความ
ด้ านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
1) เงินเดือนที่ท่านได้รับมีความ
เหมาะสมกับงานที่ท่านปฏิบตั ิและ
เพียงพอต่อการดารงชีพ
2) การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมี
ความยุติธรรม
3) ระบบสวัสดิการ เช่น ชุดสูท ชุด
กิจกรรม ทัศนศึกษา งานสังสรรค์
และมอบของขวัญปี ใหม่ที่ได้รับมี
ความเหมาะสม
4) สิ ทธิวนั หยุดประจาปี ลากิจ ลาป่ วย
และลาพักผ่อน ที่ได้รับมีความ
เหมาะสม
5) ท่านได้รับการดูแลส่ งเสริ มด้าน
สุ ขภาพอนามัย เช่น การตรวจ
สุ ขภาพประจาปี การออกกาลังกาย
เช่น แอโรบิค
ความมั่นคงในงาน
1) ท่านรู ้สึกมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่
การงานที่ทาอยู่
2) ท่านภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิใน
ตาแหน่งปัจจุบนั
3) ท่านมีความสุขที่ได้ปฏิบตั ิใน
ตาแหน่งนี้
4) วิทยาลัยมีชื่อเสี ยงเป็ นที่น่าเชื่อถือ
ของผูป้ กครองและคนในท้องถิ่นทา
ให้ท่านภูมิใจ

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

85

ข้ อความ

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5) ท่านมีความภูมิใจที่ได้ปฏิบตั ิงานที่
วิทยาลัยแห่งนี้
ด้ านสถานทีก่ ารทางาน
1) สถานที่ทางานมีความสะอาด เป็ น
ระเบียบ มีแสงสว่างที่เหมาะสม มี
การถ่ายเทอากาศ
2) สถานที่ทางานมีความเป็ นสัดส่ วน
สะดวก สบายต่อการปฏิบตั ิงาน
3) สถานที่ปฏิบตั ิงานของท่าน
ปราศจากเสี ยง รบกวนเหมาะสมแก่
การปฏิบตั ิงาน
4) อุปกรณ์ เครื่ องมือ ที่ตอ้ งใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมเพียงพอ
5) สภาพการทางานมีส่วนช่วยส่ งเสริ ม
ความรู ้และประสบการณ์ในการ
ทางานของท่าน

ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
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