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บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
วิทยาลยัราชพฤกษ ์10 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ     
ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสถานท่ีการท างาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยรวมและในแต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานท่ี
ท างาน สายการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ์ และ 3) เพื่อเสนอ
แนวทางพฒันาบุคลากรของวิทยาลยัราชพฤกษต่์อไป พร้อมทั้งสามารถท าใหเ้กิดความพึงพอใจสูงข้ึน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถามมีมาตราวดัแบบ Likert แบ่งจ านวนได ้5 ระดบั คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด มีค่าความเช่ือมั่นทั้ งฉบับ = 0.97 กลุ่มประชากรของบุคลากร
วิทยาลยั แบ่งเป็นสายอาจารย ์และสายสนับสนุน จ านวนรวมทั้ งส้ิน 297 คน ซ่ึงได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้แบบสอบถามคืนคิดเป็นร้อยละ 100.00 มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจยัพบวา่  
 1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25 - 35 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาโท มี
สถานท่ีท างานอยู่ท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ์ (นนทบุรี) ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นอาจารย ์ท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ์ 1 - 2 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัราช
พฤกษโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
จ าแนกตามเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
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มากท่ีสุด ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือมากท่ีสุด จ าแนกตามอายุ พบว่า 
กลุ่มอายตุ  ่ากวา่ 25 ปี มีความพึงพอใจดา้นความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอาย ุ25 - 35 ปี มี
ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบมากท่ีสุด  และกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด และกลุ่มอายมุากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจ
ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือมากท่ีสุด จ าแนกตามระดบัการศึกษา กลุ่มระดบัการศึกษาปวช. และกลุ่ม
ระดบัการศึกษาปวส. มีความพึงพอใจในดา้นความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด กลุ่มระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี มีความพึงพอใจในดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาโท มีความพึง
พอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด ส่วนกลุ่มระดบัการศึกษาปริญญา
เอก มีความพึงดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือมากท่ีสุด จ าแนกตามสถานท่ีท่ีท างาน พบว่า กลุ่มวิทยาลยั
ราชพฤกษ ์(นนทบุรี) และกลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยโ์รงเรียนระยองพาณิชยการ) มีความพึงพอใจ
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด ส่วนกลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ์ (ศูนย์
โรงเรียนภูเกต็เทคโนโลย)ี มีความพึงพอใจดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด จ าแนกตามสายการปฏิบติังาน 
พบว่า สายอาจารย ์มีความพึงพอใจดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด และ
สายสนบัสนุนมีความพึงพอใจดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด จ าแนกตามประสบการณ์ พบวา่ กลุ่มนอ้ย
กว่า 1 ปี มีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด กลุ่ม 1 - 2 ปี 
และกลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจดา้นการให้การยอมรับนบัถือมากท่ีสุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความ
พึงพอใจดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด  
 3) แนวทางการพฒันาวิทยาลยัให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงข้ึน คือ ควรเพิ่มสวสัดิการให้
มากข้ึน ควรปรับปรุงสถานท่ีจอดรถใหมี้ร่มเงาและหลงัคา ควรปรับปรุงเร่ืองการติดต่อส่ือสารระหว่าง
ท่ีตั้งหลกักบัศูนย ์ควรมีการจดัสัมมนา/การท่องเท่ียวนอกสถานท่ีให้กบับุคลากร ควรเพิ่มอุปกรณ์ใน
การสอน/การท างาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมีการปรับปรุงในเร่ือง
สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการ หรือท่ีเรียกว่า 4 Ms ไดแ้ก่ บุคคล (Man) 
เงินทุน (Money) วตัถุดิบ (Material) และวิธีการ (Method) โดยท่ีทรัพยกรเหล่าน้ีจะมีอยู่ในแต่ละ
องค์การในปริมาณท่ีจ ากัดและแตกต่างกัน ดังนั้ นผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพจะตอ้งสามารถจดัสรร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ของงองคก์ารในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมได ้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ โดยทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในทรัพยากรทั้ งส่ี คือ คน 
(ณฐัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2545) คนเป็นปัจจยัส าคญัยิง่ของการจดัการ เพราะคนเป็นผูป้ฏิบติังานทุก
อย่างขององคก์าร  และคน เปรียบเสมือนวตัถุดิบท่ีช่วยให้ทุกกิจกรรมและทุกหน้าท่ีในองคก์าร
สามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้่าคนเป็นผูป้ฏิบติังานในทุกหน่วยงานขององคก์าร
และเป็นผูป้รับเปล่ียนองคก์ารให้ด าเนินการไปในแนวทางท่ีตอ้งการ องคก์ารจะประสบผลส าเร็จ
ตามท่ีต้องการได้ หรือไม่ จ าเป็นต้องอาศัยคนท่ีมีความรู้ ความสามารถและเช่ียวชาญในการ
ปฏิบติังาน หากไม่มีคนหรือมีคนท่ีไม่มีคุณภาพ จะท าให้การจดัการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การนั้นย่อมด าเนินไปไดโ้ดยยากยิ่ง (สมคิด  บางโม, 2553) ดงันั้นองคก์ารต่าง ๆ จะตอ้งหา
วิธีการรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานท่ีสุด 
 วิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ 
คุณธรรม น าหนา้สู่สากล ไดด้ าเนินการเปิดการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรีและระดบัปริญญา
โท ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจดัการ สาขาวิชาการจดัการโรงแรมและการ
ท่องเท่ียว และสาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์  คณะบญัชี สาขาวิชาการบญัชี คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และสาธารสุขศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน และสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์ ไดแ้ก่ หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต หลกัสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ และสาขาวิชาศึกษาทัว่ไป  
 วิทยาลยั ซ่ึงจดัตั้งข้ึนจากปณิธานของ ดร.กมล ชูทรัพย ์ผูก่้อตั้งสถาบนัในเครือตั้งตรงจิตรท่ี
ตอ้งการจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาข้ึนเพื่อใหเ้ยาวชนไทย ไดมี้โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน และ
ตอ้งการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นผูท่ี้มีทกัษะความรู้ ความช านาญในแต่ละสาขาวิชา สร้างคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม พร้อมทั้ งส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผูเ้ช่ียวชาญภาษาต่างประเทศ ดังนั้ นการท่ีจะผลิต
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บณัฑิตให้มีคุณภาพนั้น วิทยาลยัราชพฤกษต์อ้งมีบุคลากรท่ีท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ การท างาน
ให้เกิดความมีประสิทธิภาพนั้น จะตอ้งท าใหบุ้คลากรท่ีอยูใ่นองคก์รมีความพึงพอใจก่อน เน่ืองจาก
ความตอ้งการของแต่ละบุคคลเป็นความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัและไม่มีท่ีส้ินสุด จึงท าให้บุคคลมี
ความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั จากความส าคญัและความจ าเป็นดงักล่าว ผูว้ิจยัในฐานะเป็นบุคลากร
ปฏิบติังานในหน่วยงานดงักล่าว จะตอ้งท าการคน้หาความพึงพอใจของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
ให้พบ เพื่อสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริหารงานและท าให้บุคลากรท างานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
(เฉพาะอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี) วิทยาลยัราชพฤกษ์ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในดา้น ค่าตอบแทน
และสวสัดิการความส าเร็จของงาน การไดก้ารยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความรับผิดชอบ 
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน นโยบาย/แผน และการบริหาร ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน และความมัน่คงในงาน โดยผลการวิจยัท่ีไดจ้ากความพึงพอใจใน
ดา้นต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้น สามารถน าไปเป็นแนวทางให้ผูบ้ริหารทางการศึกษามาใชใ้นการวางแผน 
และพฒันาความสามารถของบุคลากร ตลอดจนเสริมสร้างปัจจยัต่าง ๆ ท่ียงับกพร่องอยูใ่ห้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน เพื่อให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงสุดในการปฏิบติังาน ต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้
การด าเนินงานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีตั้งไว ้และสร้างความ
เจริญกา้วหนา้ให้กบัองคก์าร อีกทั้งสามารถน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีมาเป็นแนวทางในการยกระดบั
ความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรใหสู้งข้ึน อนัจะส่งผลใหบุ้คลากรมี
ความรักผกูพนัต่อองคก์รและประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษจ์ าแนก

ตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 3. เพื่อเสนอแนวทางพฒันาบุคลากรของวิทยาลยัใหเ้กิดความพึงพอใจสูงข้ึน 
 

สมมติฐำนกำรวจิัย 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย          
ราชพฤกษป์ระจ าปีการศึกษา 2555 



 3 

 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาตวัแปรในส่วนของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ คือ คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 
1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 ระดบัการศึกษา 
1.4 สถานท่ีท างาน 
1.5 สายการปฏิบติังาน 
1.6 ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  

 2. ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
 2.1  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 2.2  ความรับผดิชอบ 
 2.3  ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
 2.4  ความส าเร็จในการท างาน 
 2.5  การไดก้ารยอมรับนบัถือ 
 2.6  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 
 2.7  นโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
 2.8  ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
 2.9  ความมัน่คงในงาน 
 2.10 สถานท่ีการท างาน 
 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ 
อาจารย ์คณะบริหารธุรกิจ คณะบญัชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และเจ้าหน้าท่ีวิทยาลัยราชพฤกษ์ ตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 9 หมู่ 1     
ถนนนครอินทร์ (พระราม5-ราชพฤกษ์) ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี และ     
ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ ง 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต และวิทยาลยัเทคโนโลยีระยอง
บริหารธุรกิจ จ านวน 297 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์วิทยาลัยราชพฤกษ์ ณ วนัท่ี 30 
พฤศจิกายน 2555) 
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 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาได้จากขอ้มูลของประชากรในเดือน พฤศจิกายน 2555 – 
พฤษภาคม 2556 
 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่ 
 ใน ก าร ศึ กษ าวิ จั ย ค ร้ั ง น้ี  ไ ด้ ศึ ก ษ าจ าก ข้อ มู ลป ระช าก ร ศู น ย์ ท่ี ตั้ งห ลัก                
(พระราม5 - ราชพฤกษ)์ และศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยีภูเก็ต และวิทยาลยั
เทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษใ์น
ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ  ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความ
มัน่คงในงาน และดา้นสถานท่ีการท างาน 
 2. ท าให้ทราบถึงขอ้มูลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
วิทยาลยัราชพฤกษใ์นปีการศึกษา 2554 และ 2555 โดยจ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
 3. ท าให้ผูบ้ริหารวิทยาลยัราชพฤกษ์สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรของ
วิทยาลยัใหเ้กิดความพึงพอใจสูงข้ึน โดยใชป้ระกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย หรือแผนงานการ
ปรับปรุงการบริหารงานบุคลากร และการจดัหาส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
 

ค ำนิยำมศัพท์ 
 ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ค่าระดบัความรู้สึกชอบ ยอมรับ มีความสุขท่ีเกิด
จากการปฏิบติังาน กระตือรือร้น มุ่งมัน่ เกิดความคิดสร้างสรรค ์และมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 
จึงท าใหมี้ความรู้สึกเก่ียวกบัการท างานโดยรวมในเชิงบวกส่งผลใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงสามารถก าหนดความพึงพอใจไว ้10 ดา้น คือ 
 1. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  หมายถึง ลักษณะของงานท่ีมีความท้าทาย เหมาะสมความรู้
ความสามารถ มีความถนดั แสดงความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ี สามารถใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มี
ความอิสระในการปฏิบติังาน 
 2. ควำมรับผิดชอบ หมายถึง  ความตั้งใจและเอาใจใส่ท่ีจะปฏิบติังาน พร้อมทั้งมีจิตส านึก
ในความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน 
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 3. ควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งงำน  หมายถึง  การได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมหรือไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และการเล่ือนต าแหน่งใน
การปฏิบติังานตามตามความรู้ ความสามารถโดยพิจารณาอยา่งยติุธรรม 
 4. ควำมส ำเร็จของงำน หมายถึง การท างานท่ีส่งทนัก าหนดเวลา เม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 
สามารถแก้ไขปัญหาได้ เม่ือปฏิบัติงานเสร็จส้ิน คุณภาพของผลงานจะแสดงให้เห็นถึงความ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 5. กำรได้กำรยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับค าชมเชย การยอมรับนับถือ ในด้าน
ความรู้ ความสามารถ จากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 6. ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงำน  และผู้บังคับบัญชำ หมายถึง ความสัมพนัธ์ในการ
ท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดีระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
 7. นโยบำย/แผนและกำรบริหำรงำน หมายถึง แนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี
มีหลกัการ สามารถน าไปปฏิบติัได้ โดยการให้มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนปฏิบติังาน 
ควบคุม ก ากบัและประเมินผล ซ่ึงตอ้งมีความชดัเจนและมีการช้ีแจงใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 
 8. ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร  หมายถึง เงินเดือนท่ีได้รับเม่ือท าการเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานท่ีไดท้  า ความยติุธรรมในการข้ึนเงินเดือน จ านวนชัว่โมงการท างานและการพกัต่อวนั 
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี สวสัดิการท่ีไดรั้บเพิ่มเติม  
 9. ควำมมั่นคงในงำน หมายถึง อาชีพและต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใหอ้นาคตท่ีมัน่คง 
 10. สถำนที่กำรท ำงำน  หมายถึง สภาพทั่วไปของสถานท่ีท างาน ความสะดวกสบาย        
ไม่แออดั ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน 
 บุคลำกรวิทยำลัยรำชพฤกษ์  หมายถึง อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัย        

ราชพฤกษท์ั้งท่ีตั้งหลกั และศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง 



บทที ่2 
แนวความคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 ในคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้รวบรวมสาระความรู้ และงานวิจัยต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษา โดยน าเสนอสาระส าคญัดงัน้ี  

1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ 
3. แนวทางการเสริมสร้างความพึงพอใจ 
4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัสถานศึกษา 
5. ขอ้บงัคบัวิทยาลยัราชพฤกษ ์วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 
6. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. กรอบแนวคิดในการศึกษา  

 

แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บุคคลมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ี
ท า รวมถึงเป็นแรงกระตุน้ท่ีช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ     
ท าใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้อยา่งไรกต็ามไดมี้นกัวิชาการทาง
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวต่้าง ๆ กนั 
ดงัน้ี 
 Edwin A. Locke (2519: 1342) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานเป็นภาวะทางอารมณ์ซ่ึง
เป็นผลจากการรับรู้ในผลงานของบุคคล ๆ หน่ึง หรือประสบการณ์ในงานของบุคคล ๆ หน่ึง 
 Feldman & Arnold (1983 อา้งถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 9) ไดใ้ห้ความหมายว่าความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน คือ ส่ิงท่ีแสดงออกหรือความรู้สึกในทางบวกท่ีมีอยู่ทั้งหมดท่ีบุคคลมีต่อ
งานท่ีปฏิบติั 
 Good (1973 อา้งถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550: 9) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
หมายถึง คุณภาพ สภาพ หรือระดับความรู้สึกพอใจอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความสนใจและ
ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท าอยู ่
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 Hulin (1966 อา้งถึงใน ณัฐวรรณ ศุภลาภ, 2543: 10) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจในงานตอ้ง
รวมถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนของคนงานต่อการตอบสนอง การท างานกบัการพาดพิงถึงงานท่ีท าอยูใ่น
ปัจจุบนั ความรู้สึกน้ียงัรวมถึงความคาดหวงัของคนท่ีไดรั้บบริการ และการตอบแทนท่ีเขาไดรั้บใน
การท างาน 
 Morse (1955: 27) ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานท่ีท าด้านเชิงจิตวิทยาว่า  
หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถลดความเครียดของผูท้  างานให้น้อยลง  ความเครียดจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ  หรือไม่พึงพอใจในงานท่ีท า  ถา้มีความเครียดมากจะท าใหเ้กิดความไม่พอใจในงาน 
และความเครียดน้ีมีผลมาจากความตอ้งการของมนุษย ์(Human Needs)  เม่ือไดรั้บการตอบสนอง
ความตอ้งการดงักล่าวแลว้  ความเครียดนั้นจะลดลงหรือหมดไป  และเกิดเป็นความพึงพอใจข้ึน
ทดแทน 
 Smith and Wakeley (1972 อา้งถึงใน นันทา รัตพนัธ์ุ, 2541: 9) กล่าวไวว้่า ความพึงพอใจ
ในงานเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท า อนัแสดงถึงระดบัความพึงพอใจต่อการไดรั้บการ
สนองตอบทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดลอ้มของบุคคลนั้นเพียงใด 
 Strauss and Sayles (1960: 119) กล่าวถึงความพึงพอใจในงาน หมายถึง ความรู้สึกพอใจใน
งานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานนั้น ให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  บุคคลจะรู้สึกพอใจใน
งานท่ีท า  เม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุจิตใจ  ซ่ึงสามารถสนองตอบความ
ต้องการพื้นฐานของบุคคลได้  ค  านิยามน้ี เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในการท างาน 
 กิติมา ปรีดีดิลก (2539: 321) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกท่ี
ชอบหรือพอใจท่ีมีต่อองคป์ระกอบ และแรงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของงานและผูป้ฏิบติันั้นไดรั้บการ
ตอบสนองอนัจะเป็นผลท่ีท าให้ผูป้ฏิบติังานรู้สึกเต็มใจ  หรือมีความผูกพนักบังานและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติังานใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 จอมพล พิเศษกุล (2537: 13) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีจะกระตุน้และผลกัดนัให้บุคคลปฏิบติังาน เพื่อบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวโ้ดยมีผลมา
จากปัจจยัหลายดา้นดว้ยกนั ทั้งสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น เพื่อนร่วมงานผูบ้งัคบับญัชา ฯลฯ และ
สภาพแวดลอ้มภายใน เช่น ลกัษณะบุคลิกภาพส่วนตวั เป็นตน้ 
 ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ (2551: 78) ให้ความหมายไวว้่า ความพอใจในงาน หมายถึง 
ทศันคติเก่ียวกบังานของพนักงาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัแวดลอ้มในงานของเขา เช่น ค่าตอบแทน 
โอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง ความกา้วหน้า หัวหน้างาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ในงานของบุคคล ความพอใจในงานยงัเกิดข้ึนจากปัจจยัแวดลอ้มของงาน ไดแ้ก่ รูปแบบ
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การบริหาร นโยบายและขั้นตอนการท างาน กลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง สภาพแวดล้อมการท างาน 
ตลอดจนประโยชน์และผลตอบแทน  
 ธร  สุนทรายุทธ (2553: 111) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง 
ความรู้สึกรวม ๆ ของบุคคลต่อการท างานในทางด้านดีท่ี เกิดจากการท างาน ท าให้ได้รับ
ผลตอบแทนเกิดความพึงพอใจ เกิดความรู้สึก กระตือรือร้น มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติังาน รวมถึงความส าเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 นเรศ  ภูโคกสูง (2541: 7) มีความเห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีมีความสุขหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน  ซ่ึงเกิดจากการได้รับการ
ตอบสนองความตอ้งการในปัจจยัต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน ถา้บุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีต่อ
การปฏิบติังานในทางบวก จะมีผลท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีการเสียสละ อุทิศกาย 
แรงใจ และสติปัญญาให้แก่งานมาก ตรงกันข้ามถ้าบุคคลมีความรู้สึกหรือเจตคติท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานในทางลบ จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่งาน ท าให้ไม่มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีเน่ืองจากความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของบุคคลไม่คงท่ีแน่นอน อาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ฉะนั้น ผูบ้ริหารจึงควรท าการตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของหน่วยงาน เพื่อท่ีจะ
ไดท้  าการแกไ้ขปรับปรุงบทบาทหน้าท่ีในการปฏิบติังานให้เอ้ือหรือสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของบุคลากร เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเต็มใจท่ีจะใช้พลงั
ปฏิบติังาน ท าใหอ้งคก์รเกิดความเจริญและประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2535: 36) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น
ความรู้สึกส่วนรวมของบุคคลต่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น 
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญั และก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการท างาน รวมทั้งส่งผลต่อความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 สมยศ นาวีการ (2533: 14) ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจในงาน  คือ ความรู้สึกท่ีดีโดย
ส่วนรวมของคนท่ีมีต่องาน  เม่ือบุคคลกล่าวว่าคนมีความพอใจในงานสูง โดยทั่วไปมักจะ
หมายความวา่ บุคคลชอบและใหคุ้ณค่ากบังานสูงและมีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีท านัน่เอง 
 สุระ หีบโอสถ (2540: 38) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึก
หรือทศันคติท่ีมีต่อการปฏิบติังาน เกิดความสุขสบายท่ีไดจ้ากการท างาน ความสุขท่ีไดท้  างานกบั
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เพื่อนร่วมงาน และมีความพึงพอใจเก่ียวกบัลกัษณะงาน ค่าตอบแทน การบงัคบับญัชา กลุ่มงาน 
และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
 เสถียร  เหลืองอร่าม (2519 อา้งถึงใน ณัฐวรรณ  ศุภลาภ, 2543: 11)   ให้ความหมายไวว้่า  
ความพึงพอใจในงานเป็นผลของการจูงใจให้มนุษยท์ างาน  โดยออกมาในรูปของความพอใจท่ี
คนท างานมากไดเ้งินมาก  บรรยากาศในสภาพท่ีท างานดี  เป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจ  ใหเ้กิดความ
พึงพอใจในงานดว้ยเงินและรางวลัตอบแทนดว้ยกนัทั้งนั้น  ความพึงพอใจในงานจะเกิดข้ึน  เม่ือคน
มีความรู้สึกว่า ประสบผลส าเร็จในการท างานท่ียอมรับสามารถท าด้วยตนเอง  และมีโอกาส
กา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน  นอกจากน้ีถา้หน่วยงานสามารถออกแบบรายงาน  ให้ผูป้ฏิบติั
เกิดความพึงพอใจในงานไดแ้ลว้  หน่วยงานก็จะมีทางหาความร่วมมือจากพนกังานไดม้ากข้ึน  และ
ผูป้ฏิบติัมีความเตม็ใจ  และพร้อมท่ีจะท างานมากข้ึน 
 โสภิณ  ทองปาน (2542: 36)  ให้ความหมายไวว้่า  ความพึงพอใจในการท างานเป็นระดบั 
(Degree)  ความรู้สึกของแต่ละคนท่ีมีความรู้สึกในแง่บวกหรือลบต่องานท่ีท า เป็นการสนองตอบใน
ความรู้สึก หรือในความคิดต่องานท่ีตนเองท า ต่อสถานท่ีท างาน รวมทั้ งลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Conditions) เช่น ห้องท างาน ทางเขา้-ออก  ต าแหน่งท่ีตั้งของเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ห้องน ้ า  
บันได และอ่ืน ๆ และลักษณะทางสังคม (Social Conditions) คือ สังคมของผู ้ร่วมงานตั้ งแต่   
หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน มองในอีกแง่หน่ึงความพึงพอใจในการท างานเป็นระดบัเคร่ืองช้ีวดัถึง
ความแตกต่างระหวา่งความคาดหวงัในความรู้สึกกบัส่ิงท่ีเป็นจริง 
 จากค าจ ากัดความดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  คือ ความรู้สึก      
ดา้นจิตใจ หรือทศันคติ ความชอบ ความพอใจ  ของแต่ละบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงแต่ละบุคคลมี
ความระดบัความพึงพอใจท่ีแตกต่างกนั ถา้ไดรั้บความประทบัใจ รู้สึกดี จะไดรั้บการตอบสนองใน
แง่บวก แต่ไม่ประทบัใจ จะไดรั้บการตอบสนองในทิศทางตรงกนัขา้ม 

แนวความคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
            Mumford (1972: 4-5 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิ รัญ , 2550: 12-13) ได้จ  าแนกแนวความคิด
เก่ียวกบัความพึงพอใจในงานจากผลการวิจยั ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. กลุ่มความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา (The Psychological Needs School) กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
มาสโลว ์(Maslow) เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ลิเคิร์ท (Likert) โดยมองความพึงพอใจในงานเกิดจาก
ความตอ้งการของบุคคลท่ีตอ้งการความส าเร็จของงานและความตอ้งการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

2.  กลุ่มภาวะผูน้ า (Leadership School) มองความพึงพอใจในงานจากรูปแบบและการ
ปฏิบติังานของผูน้ าท่ีมีต่อผูใ้ตบ้ังคบับญัชา กลุ่มน้ีได้แก่ เบลค (Blake) มูตนั (Mouton) ฟิดเลอร์ 
(Fiedler) 
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3.  กลุ่มความพยายามต่อรองรางวลั (Effort-Reward Bargain School) เป็นกลุ่มท่ีมองความ
พึงพอใจในงานจากรายได้ เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน  กลุ่มน้ีได้แก่ กลุ่มบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลยัแมนเซสเตอร์ (Manchester Business School) 

4.  กลุ่มอุดมการณ์ทางการจดัการ (management Ideology School) มองความพึงพอใจจาก
พฤติกรรมการบริหารขององคก์าร ไดแ้ก่ โครซิเอร์ และโกลเนอร์ (Crozier & Gouldner) 

5. กลุ่มเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design) ความพึง
พอใจในงานเกิดจากเน้ือหาของตวังาน กลุ่มแนวความคิดน้ีไดแ้ก่ นกัวิชาการจากสถาบนัทาวิสตอค 
(Tavistock Institue) มหาวิทยาลยัลอนดอน 
 องค์ประกอบทีเ่อือ้อ านวยต่อความพอใจในการปฏิบัติงาน 
 Von Haller B. Gilmer (2510: 380-384) ไดส้รุปองคป์ระกอบท่ีเอ้ืออ านวยต่อความพอใจใน
การปฏิบติังานไว ้10 ประการ ดงัน้ี 

1. ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงทางกายภาพ รวมตลอดถึงความมั่นคง
ปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ 

2. โอกาสกา้วหน้าในการท างาน ไดแ้ก่ การมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนจากความรู้
ความสามารถในการท างาน เป็นตน้ 

3. บริษัทหรือสถานท่ีท างานและการจัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานท่ีท างาน 
ตลอดจนช่ือเสียงและการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ เป็นตน้ 

4. ค่าจา้ง ส าหรับค่าจา้งหรือรางวลันั้นตอ้งเป็นรางวลัท่ีเสมอภาคส าหรับการปฏิบติังานท่ี
เท่าเทียมกนัโดยประกาศให้ทราบทัว่ไป และเป็นรางวลัท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของผูป้ฏิบติังาน
ดว้ย 

5. ลกัษณะของงานท่ีท าหรือความสนใจในลักษณะงานนั้ นเอง ความพึงพอใจมักจะ
เกิดข้ึน เม่ือบุคคลได้ท างาน ซ่ึงส าหรับเขาแลว้ในเน้ืองานมีความน่าสนใจในตวัของมนัเอง แต่
เน่ืองจากบุคคลมีความแตกต่างกนั ดงันั้นเน้ืองานซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับบุคคลจึงแตกต่างกนัไป 
แต่ก็มีลกัษณะของงานบางประการ อาทิ งานท่ีมีความเป็นอิสระ งานท่ีไม่จ าเจน่าเบ่ือ มีการพบปะ
ผูค้นมกัจะเป็นงานท่ีหลาย ๆ คนชอบ แต่ขณะเดียวกนัก็มีคนจ านวนหน่ึงท่ีชอบงานท่ีตอ้งคิดและ
แกปั้ญหานานปัการ 

6. การควบคุมบงัคบับญัชา มีความส าคญัท่ีจะท าให้ผูท้  างานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่
พอใจต่องานได ้การควบคุมบงัคบับญัชาท่ีไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอนัหน่ึงท่ีท าให้ยา้ยงานและลาออก
จากงาน 



 

 

11 

7. ลกัษณะทางสังคม ถา้ผูป้ฏิบติังานท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข ก็จะเกิดความ
พอใจในงานนั้น 

8. การติดต่อส่ือสาร การติดต่อส่ือสารมีความส าคญัมาก การปฏิบติังานจะส าเร็จได้ก็
เพราะมีกระบวนการวิธีการท างานท่ีดี ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การบริหารงาน
บุคคล การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุมบงัคบับญัชา การประสานงาน และการประเมินผลงาน อาจ
กล่าวไดว้่าภาระหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีกล่าวมาจะเกิดข้ึนไม่ไดเ้ลยหากไม่มีการติดต่อส่ือสารเป็น
ตวัเช่ือม 

9. สภาพการท างาน อาทิ แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงท างาน ซ่ึงตอ้งมีความเหมาะสมกบัการ
ท างานนั้น ๆ 

10. ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ เช่น เงินบ าเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน
การบริการและการรักษาพยาบาล สวสัดิการท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 
 การวัดความพอใจในงาน  

1. การใช้แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้กันค่อนขา้ง
แพร่หลายในการวดัความพอใจในงาน ไดแ้ก่ แบบสอบถามโดยมีตวัเลือกเป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่าท่ีผูต้อบใหต้ามล าดบัค่าน ้ าหนกัของแต่ละตวัเลือกจนครบทุกตวัเลือก เคร่ืองมือวดัในลกัษณะน้ีมี
หลายแบบ ซ่ึงเรียกช่ือแตกต่างกนั เช่น 

- ดชันีบ่งช้ีงาน (Job Descriptive Index : JDI) เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชแ้พร่หลายท่ีสุด
ประกอบดว้ยค าถามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการท างาน เช่น ดา้นเก่ียวกบัลกัษณะของงานเอง (Work Itself)
ดา้นเงินเดือนค่าตอบแทน (Pay) ดา้นโอกาสกา้วหน้า (Promotional Opportunities) ดา้นนิเทศงาน
(Supervision) และด้านเก่ียวกับคนหรือเพื่อนร่วมงาน (People) โดยแต่ละด้านจะใช้ค  าคุณศพัท ์   
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานในด้านนั้ นให้ผูต้อบตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ โดยค าตอบจะบ่งบอกให้ทราบ
ทิศทางของความพอใจวา่มีมากนอ้ยแค่ไหน 

- แบบสอบถามความพอใจของมินเนโซตา้ (Minnesota Satisfaction Questionnaire : 
MSQ) วิธีน้ีมหาวิทยาลยั Minnesota ในสหรัฐอเมริกา เป็นผูพ้ฒันาแบบสอบถามน้ี เป็นวิธีท่ีให้
ผูต้อบระบุระดบัของความพอใจหรือไม่พอใจในแต่ละดา้นของงาน เพื่อใชว้ดัความคิดเห็นและ
ความพอใจท่ีมีต่องาน เช่น ด้านเงินเดือนค่าตอบแทน หรือด้านโอกาสก้าวหน้า เป็นต้น ถ้าได้
คะแนนมากแสดงวา่ผูต้อบมีความพอใจในงานอยูใ่นระดบัสูง 

- แบบสอบถามความพอใจค่าตอบแทน (Pay Satisfaction Questionnaire : PSQ) เป็น
แบบสอบถามท่ีเจาะจงเร่ืองเงินเดือนค่าตอบแทนผูกพนักบัความพอใจ โดยเคร่ืองมือ PQS จะวดั
ระดบัความพอใจท่ีมีต่อแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวกบัเงินเดือนหรือค่าตอบแทน เช่น ระดบัเงินเดือน การ
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ข้ึนเงินเดือน หรือเพิ่มค่าตอบแทน การให้ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะต่าง ๆ โครงสร้างและ
การบริหารระบบและเงินเดือนค่าตอบแทน เป็นตน้ 

2. การใชเ้ทคนิคกรณีเหตุการณ์ส าคญั (Critical Incident) เป็นอีกเทคนิคหน่ึงท่ีใชว้ดัความ
พอใจในงาน โดยให้ผูต้อบเขียนบรรยายถึงเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับงานว่ามีเหตุการณ์
อะไรบ้างท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ท่ีท าให้เขาพอใจหรือไม่พอใจต่อเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึน จากนั้ น
ผูเ้ช่ียวชาญจะน าเหตุการณ์ดงักล่าวไปวิเคราะห์ ซ่ึงเทคนิคน้ีจะเป็นเทคนิคเชิงคุณภาพ เพื่อพิจารณา
ความพอใจหรือไม่พอใจ แต่เป็นเทคนิคท่ีใชเ้วลาค่อนขา้งมาก และผูต้อบขอ้มูลอาจจะมีอคติในการ
ตอบ หรือผูว้ิเคราะห์อาจจะมีอคติในการวิเคราะห์ขอ้มูลกไ็ด ้

3. การสัมภาษณ์ (Interviews) เทคนิคน้ีเป็นวิธีวดัความพอใจในงานดว้ยการสัมภาษณ์
พดูคุยแบบสองต่อสองกบัพนกังานอยา่งละเอียด ซ่ึงขอ้ดีคือ จะไดข้อ้มูลเชิงลึกและทราบทศันคติท่ี
มีต่องานมากกว่าวิธีการตอบแบบสอบถาม ดงันั้นการใชเ้ทคนิคน้ีจะไดผ้ลดีก็ต่อเม่ือผูต้อบพดูความ
จริง มีความซ่ือสัตยต่์อกนั และระบายความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของตนเองออกมา ดว้ยเหตุน้ีการไดรั้บ
ความร่วมมือ คือ จุดส าคญัของความส าเร็จในการเลือกใชว้ิธีน้ี อีกทั้งจะตอ้งเลือกค าถามสัมภาษณ์
อยา่งรอบคอบ พร้อมทั้งมีระบบการบนัทึกค าตอบท่ีดี นอกจากน้ียงัตอ้งสร้างความไวว้างใจในการ
ไม่ระบุช่ือผูต้อบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของพนกังาน (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2551) 

ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานนั้น มกัเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการและการ 
จูงใจของบุคคล ซ่ึงการท่ีผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากหรือนอ้ย เพียงใดนั้น
ข้ึนอยู่กบัส่ิงจูงใจในการท างานท่ีมีอยู่ในหน่วยงานมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล 
ดงันั้นการศึกษาทแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการและจูงใจ จึงมีความจ าเป็น เพื่อให้มี
ความเขา้ใจพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน อนัจะน าไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดข้ึนและเกิด
ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบติัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้โดยทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมี
นักวิชาการได้ท าการศึกษาค้นควา้และตั้ งทฤษฎีไวม้ากมาย ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีท่ี    
ส าคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Theory) 
Herzberg Mausner & Snyderman (1959: 110 - 111) ตั้งสมมติฐานว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัความพอใจในงานจะถูกแยก และท าให้แตกต่างไปจากปัจจยัท่ีน าไปสู่ความไม่พอใจในงาน 
ทั้งน้ีเฮอร์ซเบิร์กและคณะไดร่้วมกนัท าวิจยัโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกรและสมุหบญัชี จ านวน 200 คน 
จากบริษทัต่าง ๆ  9 แห่งในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาค าตอบว่าประสบการณ์จาก
การท างานแบบใดท่ีท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดทศันคติความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีและความรู้สึกท่ีมีต่อ
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ประสบการณ์แต่ละแบบนั้นไปในทางบวกหรือลบ เม่ือไดค้  าตอบแลว้เฮอร์ซเบิร์กและคณะไดน้ ามา
วิเคราะห์และจัดเรียงล าดับโดยแบ่งเป็นสองปัจจัย คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ าจุนหรือปัจจัย
สุขอนามยัซ่ึงปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่ทศันคติในทางบวก เพราะท าให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานมีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง ในขณะท่ีปัจจยัค ้าจุนเป็นปัจจยัท่ีป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานซ่ึงมีลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้ม หรือเป็นส่วนประกอบ
ของงาน ปัจจยัน้ีอาจน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานได ้

ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) ซ่ึงเฮอร์ซเบิร์กได้
อธิบายไวมี้รายละเอียด ดงัน้ี (Herzberg Mausner & Snyderman, 1959: 113-119) 

ปัจจยัจูงใจ (Motivator Factors) มี 6 ประการ คือ 
1.  ความส าเร็จในการท างาน  (Achievement) หมายถึง  การท่ีบุคคลท างานตาม

ความสามารถแห่งสติปัญญาไดอ้ยา่งอิสระ จนไดรั้บความส าเร็จเป็นอยา่งดี เกิดความรู้สึกภูมิใจและ
ปลาบปล้ืมในผลส าเร็จแห่งงานนั้น 

2.  การยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา
จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบของการยกย่องชมเชย 
แสดงความยนิดี การใหก้ าลงัใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 

3.  ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ ทา้ทาย ตอ้งอาศยัความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือเป็นงานท่ีมีสามารถท าไดโ้ดยล าพงัเพียงผูเ้ดียว 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีไดรั้บมอบหมายให้
รับผดิชอบงานและมีอ านาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

5.  ความกา้วหน้า (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงใน
สถานภาพของบุคคลในสถานท่ีท างาน เช่น การไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งและการมีโอกาสไดศึ้กษา
หาความรู้เพิ่มเติม 

6.  โอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญรุ่งเรือง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งและประสบกบัความส าเร็จ 

ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คือ 
1. นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึงการ

จดัการ การบริหารงานขององคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารนั้น 
2. การปกครองบังคบับัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน ความยติุธรรมในการบริหาร 
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3.  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึงการ
ติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั
และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

4. สภาพการปฏิบติังาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือต่าง ๆ 

5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได ้ค่าจา้งประจ าเดือนท่ีเป็นธรรมซ่ึงบุคคลไดรั้บ 
อนัเป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลนั้น หากบุคคลไดรั้บเงินเดือนท่ีเป็นธรรมจะส่งผลต่อ
การเพิ่มผลผลิต มีความพึงพอใจในงานท่ีท าและมีผลต่อความภกัดีกบับริษทั 

6. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึงการ
ติดต่อระหว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั
และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

7. ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีในชีวิต
ส่วนตวัซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัการท างาน 

8. ความสั มพัน ธ์กับ ผู ้ใต้บั งคับบัญ ชา  (Interpersonal Relations-Subordinates) 
หมายถึง การท่ีบุคคลต่างระดบัสามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 

9. สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคมมี
เกียรติและมีศกัด์ิศรี 

10. ความมัน่คงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของ
บุคลากรท่ีมีต่อความมัน่คงในงาน ความยัง่ยนืในอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์าร 

ดังนั้น จึงสรุปทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก  ได้ว่า องค์ประกอบในด้านปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความพึงพอใจเท่านั้น ท่ีจะน ามาสู่ความพึงพอใจทางบวกในการท างานของคน 

ปัจจยัค ้าจุน ไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึนแต่จะเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้
เพื่อป้องกนัไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจในการท างานเท่านั้นเอง การคน้พบท่ีส าคญัจากการศึกษา
ของเฮอร์ซเบิร์ก คือปัจจยัท่ีเรียกว่าปัจจยัค ้าจุนนั้นจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานท่ีท า และ
ปัจจยัจูงใจจะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานท่ีท า กล่าวคือปัจจยัค ้าจุนยอ่มจะเป็นเหตุท่ีท าใหค้น
เกิดความไม่พอใจในงานท่ีท า ทั้งน้ีปัจจยัค ้าจุนเป็นเพียงขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้เพื่อป้องกนัไม่ใหค้นไม่
พอใจงานท่ีท าเท่านั้น ส่วนปัจจยัจูงใจก็ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าให้คนเกิดความพอใจใน
งานท่ีท า แต่เป็นปัจจัยท่ีกระตุ้นหรือจูงใจคนให้เกิดความพอใจในงานท่ีท าเท่านั้ น ดังนั้ น ข้อ
สมมติฐานท่ีส าคญัของเฮอร์ซเบิร์ก กคื็อ ความพอใจในงานท่ีท าจะเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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ทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กไดช้ี้ใหเ้ห็นเป็นนยัวา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทศันะเก่ียวกบังานของผู ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาสองอยา่ง คือ ส่ิงท่ีท าใหผู้อ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชามีความสุข และส่ิงท่ีท าใหพ้วกเขาไม่
มีความสุขในงานท่ีท า ขอ้สมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจสมยัเดิม  มกัจะถือว่าส่ิงจูงใจทางด้าน
การเงิน การปรับปรุงความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนและสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดี จะท าให้
ผลผลิตเพิ่มข้ึน การขาดงานและการออกจากงานท่ีน้อยลง นับไดว้่าเป็นขอ้สมมติฐานท่ีผิดพลาด 
ปัจจยัเหล่าน้ีทั้ งหมด เพียงแต่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานท่ีท าและปัญหาเท่านั้นเอง 
ปัจจยัจูงใจเท่านั้นจึงจะเป็นส่ิงจูงใจผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาใหเ้พิ่มผลผลิต 

วธีิจัดกจิกรรมจูงใจตามทฤษฎขีองเฮอร์ซเบิร์ก 
1. การมอบหมายงานควรมอบหมายงานง่าย ๆ ให้ท าก่อนแลว้ส่งมอบงานท่ียากข้ึน

ใหต้ามล าดบั 
2. เพิ่มความรับผดิชอบงานใหท้ัว่ถึงและมากข้ึน 
3. ยกย่องให้เกียรติเม่ือมีโอกาส เช่น มอบรางวลั มอบเกียรติบตัร มอบโล่ จดัเล้ียง

แสดงความยนิดี เป็นตน้ 
4. ใหมี้โอกาสร่วมประชุมในวาระการประชุมท่ีส าคญั 
5. มอบหมายงานท่ีส าคญัและงานท่ีทา้ทาย 
6. แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีสูงข้ึนและมีความรับผดิชอบมากข้ึน 
7. สร้างความรู้สึกวา่งานขององคก์ารเป็นงานท่ีมีเกียรติมีคุณค่า 
8. เปิดโอกาสให้ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีโอกาสเขา้รับการฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน (สมคิด  บางโม, 2553: 182) 
2. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมนุษย์ 

Abraham H. Maslow (1954 อา้งถึงใน มลัลิกา ตน้สอน, 2544: 33) ไดเ้ขียนทฤษฎีจูงใจ 

(Motivator Theory) หรือทฤษฎีทั่วไปเก่ียวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human 

Motivation) โดยมีสมมติฐานไวว้า่ มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการน้ีจะมี

ตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ความตอ้งการใดท่ีไดรั้บการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอ่ืน

จะมาแทนท่ี ความตอ้งการใดท่ีได้รับการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นส่ิงจูงใจอีกต่อไป ส่วนความ

ตอ้งการท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนองจะยงัเป็นส่ิงจูงใจอยู่ กระบวนความตอ้งการของมนุษยจ์ะมี

ล าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง ตามล าดบัความส าคญัในส่ิงท่ีตอ้งการของมนุษย ์(Hierarchy of Needs) 

Maslow ไดแ้บ่งล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยเ์ป็น 5 ขั้นตอน คือ 
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ภาพที ่1 ล  าดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฎีของ Maslow 
ที่มา:  มลัลิกา ตน้สอน (2544: 33) 

1. ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs)  ความตอ้งการดา้นกายภาพเป็น
ความตอ้งการระดบัพื้นฐานเบ้ืองตน้ของมนุษย ์ เป็นความตอ้งการในส่ิงจ าเป็นเพื่อความอยู่รอด  
เช่น  ความตอ้งการในเร่ืองอาหาร  น ้ า  ท่ีอยู่อาศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  และยารักษาโรค  เป็นตน้  การ
ตอบสนองความตอ้งการทางกายภาพขององคก์รทุกแห่ง  จะอยูใ่นรูปของการจ่ายเงินค่าจา้ง  ซ่ึงถือ
เป็นปัจจยัส าคญัในการตอบสนองความตอ้งการระดบัหน่ึง 

2. ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security Needs)  ความ
ตอ้งการในระดับท่ีสูงข้ึน  จากความตอ้งการขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการตอบสนองพอสมควรแลว้  
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการปรารถนาท่ีจะให้ตวัเองไดรั้บการป้องกนัพิทกัษใ์นดา้นความปลอดภยัต่อ
ชีวิต  และจากอนัตรายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัร่างกายของมนุษย ์ รวมทั้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจท่ี
ตอ้งการความมัน่คงในการด ารงชีพหรือในหนา้ท่ีการงาน 

3. ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs)  เป็นความ
ตอ้งการความรัก  ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง  และความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต  บางที
ความตอ้งการความรักและการเป็นส่วนหน่ึงของบุคคล  รู้สึกรุนแรงมากท่ีสุดในความสัมพนัธ์กบั
บิดามารดา  สามีหรือภรรยา  ห รือลูก  นอกจากน้ีความต้องการเหล่าน้ีตอบสนองได้ใน
สภาพแวดลอ้มทางสังคม  ความตอ้งการความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นกบัเพื่อน  ความรู้สึกว่าเป็นบุคคล
หน่ึงในกลุ่ม  สภาพแวดลอ้มของการท างาน  เป็นสภาพแวดลอ้มทางสังคมอย่างหน่ึงดว้ย  หาก
พนกังานไม่รู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนส าคญัขององคก์ร  และเพื่อนร่วมงานของพวกเขาตอ้งการพวก
เขาในทีมแลว้  พวกเขาจะรู้สึกคบัอกคบัใจ  และจะไม่ตอบสนองต่อส่ิงจูงใจระดบัสูง 

4. ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) ความตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง
แบ่งไดอ้อกเป็น 2 แบบ  ไดแ้ก่   

แบบท่ีหน่ึง  คือ  ความตอ้งการความส าเร็จ  อ านาจ และความสามารถ  พวกเขา
ตอ้งการความรู้สึกวา่ พวกเขาบรรลุถึงบางส่ิงบางอยา่งท่ีส าคญั  เม่ือพวกเขาปฏิบติังานของพวกเขา 
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แบบท่ีสอง คือ  ความตอ้งการช่ือเสียง  สถานภาพ  ความส าคญั  และการยกย่อง 
ในฐานะท่ีเป็นผูบ้ริหาร  เรามีวิธีหลายอยา่งในการตอบสนองความตอ้งการทั้งสองแบบเหล่าน้ีในผู ้
อยู่ใตบ้งัคบับญัชาของเรา  เช่น การมอบหมายงานท่ีทา้ทาย  การให้ส่ิงยอ้นกลบัทางดา้นผลการ
ปฏิบัติงาน  การยกย่องผลการปฏิบัติงาน  และการให้ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมก าหนด
เป้าหมายการตดัสินใจ 

5. ความตอ้งการความส าเร็จสูงสุด (Self-actualization Needs)  พนักงานจะถูกจูงใจ
ดว้ยความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต  พนักงานท่ีถูกจูงใจดว้ยความตอ้งการความสมหวงัของ
ชีวิต  จะพยายามหาความหมายและความเจริญเติบโตส่วนบุคคลในการท างานของพวกเขา  และ
แสวงหาความรับผดิชอบใหม่อยา่งกระตือรือร้น Maslow ย  ้าว่าความแตกต่างของบุคคลมีมากท่ีสุดท่ี
ระดบัน้ี  ในกรณีของบุคคลบางคน  การสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพสูงอาจจะเป็นวิธีการตอบสนอง
ความตอ้งการความสมหวงัของชีวิต  ในกรณีของบุคคลอ่ืน ๆ การตอบสนองความตอ้งการความ
สมหวงัของชีวิต  อาจจะเป็นการพฒันาความคิดสร้างสรรคท่ี์มีประโยชน์  ดว้ยการตระหนกัถึงความ
แตกต่างของความตอ้งการความสมหวงัของชีวิตของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้ริหารสามารถจูงใจผู ้
อยูใ่ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  พวกเขาสามารถเลือกวิธีการต่าง ๆ ท่ีช่วยใหผู้อ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาบรรลุถึงเป้าหมายส่วนบุคคลได ้

จากทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลวน้ี์ สามารถแบ่งความตอ้งการออกได้
เป็น 2 ระดบั คือ 

1. ความตอ้งการในระดบัต ่า (Lower order needs) ประกอบดว้ย ความตอ้งการในขั้น
ท่ี  1 2 และ 3 ตามล าดับขั้ นความต้องการของมาสโลว์ ได้แก่  ความต้องการทางร่างกาย 
(Physiological needs) ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Security or safety needs) 
ความตอ้งการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความตอ้งการทางสังคม) (Affiliation or acceptance 
needs) 

2. ความตอ้งการในระดบัสูง (Higher order needs) ประกอบดว้ยความตอ้งการในขั้น
ท่ี 4 และ 5 ตามล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์ไดแ้ก่ ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) 
(ความภาคภูมิใจในตนเอง) และความต้องการความส าเร็จในชีวิต (Self-actualization needs) 
(รังสรรค ์ ประเสริฐศรี, 2548: 91) 

3. ทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY  
Douglas Murray McGregor (1960 อา้งถึงใน จอมพล พิเศษกุล, 2537: 23-25) ไดต้ั้งขอ้

สมมติฐานเก่ียวกบัแบบแผนพฤติกรรมของคนในองคก์ารไวใ้นรูปทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
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ทฤษฎี X มีสมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของคนคือ 
1. คนโดยส่วนเฉล่ียมีสัญชาติญาณเกียจคร้าน ไม่ชอบท างาน จะพยายามหลีกเล่ียง

การท างาน 
2. เน่ืองจากคนท่ีไม่ชอบท างาน จึงตอ้งมีการใช้อ านาจบงัคบั ควบคุม แนะน าหรือ    

ขู่วา่จะลงโทษ เพื่อใหง้านส าเร็จ 
3. คนโดยส่วนมากชอบให้มีผูค้อยแนะน าช้ีแนวในการท างาน พยามยามหลีกเล่ียง

ความรับผดิชอบ มีความทะเยอทะยานนอ้ย ตอ้งการความปลอดภยัมากกวา่ส่ิงใด 
โดยสาระส าคญัแลว้ทฤษฎี  X ช้ีให้เห็นว่า โดยธรรมชาติแลว้มนุษยไ์ม่ชอบท างาน

พยายามหลีกเล่ียงงานเม่ือมีโอกาส ในขณะเดียวกนัมนุษยจ์ะสนใจประโยชน์ส่วนตวัเป็นท่ีตั้งดงันั้น
ในการจูงใจเพื่อให้คนปฏิบติังาน ตอ้งใชบ้งัคบัให้เกิดความกลวั และให้ผลตอบแทนทางกายภาพ 
ทฤษฎีน้ีแมไ้ม่ไดก้ล่าวอย่างชดัแจง้ ว่าจะใชว้ิธีลงโทษหรือข่มขู่ดว้ยวิธีใดก็ตามแต่ก็แสดงออกถึง
การบงัคบั โดยทางออ้มดว้ยวิธีการจ่ายผลตอบแทนโดยตรงเท่านั้น 

ทฤษฎี Y มีสมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของคน คือ 
1. คนมกัจะทุ่มเทแรงกายและแรงใจให้กบังานตามปกติ ราวกบัว่าเป็นการเล่นหรือ

การพกัผอ่น 
2. การควบคุมจากบุคคลอ่ืน และการบงัคบัข่มขู่ ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีจะท าให้คนท างาน

บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กร ทุกคนปรารถนาท่ีจะเป็นตวัของตวัเองและควบคุมตวัเองในการ
ท างานเพื่อสมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท่ี์เขามีส่วนผกูพนั 

3. การท่ีคนมีความผกูพนั (Commitment) ต่อวตัถุประสงคจ์ะเป็นแรงจูงใจอยา่งหน่ึง
ท่ีจะผลกัดนัใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผลตามวตัถุประสงคท่ี์ตนมีส่วนผกูพนั 

4. คนเราไม่เพียงแต่ตอ้งการมีความรับผดิชอบดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ยงัแสวงหาความ
รับผดิชอบเพิ่มข้ึนอีกดว้ย 

5. คนส่วนมากมีความสามารถค่อนขา้งสูงในการใชจิ้นตนาการ ความเฉลียวฉลาด
และความคิดสร้างสรรคใ์นการแกไ้ขปัญหาองคก์าร 

ทฤษฎี Y เป็นแนวความคิดท่ีค านึงถึงจิตวิทยาของมนุษยอ์ย่างลึกซ้ึงและเป็นการมอง
พฤติกรรมมนุษยใ์นองคก์ารจากสภาพความเป็นจริง การด าเนินงานในองคก์ารจะส าเร็จโดยไดรั้บ
ความร่วมมืออยา่งจริงจงั และมีโอกาสใชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและโดยใหต้ั้งอยูใ่น
ความพอใจดว้ย 
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4.    ทฤษฎ ีERG 
Clayton Alderfer (1972 อ้างถึงใน มัลลิกา ต้นสอน , 2544: 35-37) ได้กล่าวพัฒนา

แนวคิดจากทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) ของ Maslow เป็นทฤษฎี 
ERG  พบวา่มนุษยมี์ความตอ้งการหลกัอยู ่3 ประการคือ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2  ล  าดบัขั้นความตอ้งการตามทฤษฎี ERG 

ที่มา:  มลัลิกา ตน้สอน (2544: 36) 
1. ความต้องการด ารงชีวิต (Existence Needs) หรือ E  เป็นความต้องการในการ

ด ารงชีวิตเก่ียวกบัดา้นร่างกายและวตัถุ  เช่น อาหาร  ท่ีอยูอ่าศยั  เม่ือพิจารณาถึงสภาพของพนกังาน
ในองคก์รก็หมายถึง  เงินเดือน  โบนัส  ผลประโยชน์ตอบแทน  และสวสัดิการต่าง ๆ  ตลอดจน
เง่ือนไขสภาพการท างานท่ีดี  ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงจูงใจท่ีจะสร้างความพึงพอใจในงานของ
พนักงานในองค์กรทั้งส้ิน  เพื่อให้ไดม้าซ่ึงความเป็นอยู่ท่ีสะดวกสบาย  มัน่คง  ซ่ึงตรงกบัความ
ต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) และความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย 
(Security Needs) 

2. ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (Relatedness Needs) หรือ R เป็นความตอ้งการใน
ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนในองคก์ร หมายถึง ความตอ้งการของพนกังานท่ีตอ้งการจะเป็นผูน้ า
มีต าแหน่งเป็นหัวหน้างาน ความตอ้งการท่ีจะเป็นผูต้าม และอยากมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคมกบั
บุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง นัน่ก็คือ ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) และความตอ้งการไดรั้บการ
ยกยอ่ง (Esteem Needs) 

3. ความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) หรือ G เป็นความต้องการ
ก้าวหน้าและเติบโตข้ึนไปเร่ือย ๆ ทั้ งในส่วนของตวัเอง เช่น การเล่ือนต าแหน่งหน้าท่ีงาน การ
เปล่ียนแปลงดา้นสถานะภาพดีข้ึน ความตอ้งการอยากเป็นผูริ้เร่ิมบุกเบิก ความตอ้งการท่ีจะมีความรู้
ความสมารถเพิ่มข้ึน การไดรั้บการยกยอ่ง (Esteem Needs)  และความตอ้งการไดรั้บความส าเร็จใน
ชีวิต (Self Actualization Needs) 
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ความต้องการตามทฤษฎ ีERG มีสมมติฐาน 3 ประการ คือ 
ประการที่ 1 ความตอ้งการท่ีไดรั้บการตอบสนอง (Need Satisfaction) ความตอ้งการท่ี

ไดรั้บไม่วา่จะอยูใ่นระดบัใด ถา้ไดรั้บการตอบสนองนอ้ย ความตอ้งการนั้นก็จะเพิ่มข้ึน ตวัอยา่งเช่น 
ถา้พนกังานไดรั้บการตอบสนองดา้นสวสัดิการนอ้ยไป ความตอ้งการดา้นสวสัดิการกจ็ะมีสูงข้ึน 

ประการที่ 2 รูปแบบความตอ้งการ (Desire Strength) เม่ือความตอ้งการในระดบัท่ีต ่า
กว่าได้รับการตอบสนองมา ความต้องการท่ีอยู่ในระดับสูงกว่าก็จะเพิ่มมากข้ึนตามไปด้วย 
ตวัอยา่งเช่น ถา้พนกังานไดรั้บการตอบสนองดา้นเงินเดือนมากพอแลว้ ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการ
ยอมรับ หรือยกยอ่งนบัถือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกจ็ะมีมากข้ึน 

ประการที่ 3 ความต้องการท่ีไม่ได้รับการตอบสนอง (Need Frustration) เม่ือความ
ตอ้งการในระดบัใดไดรั้บการตอบสนองนอ้ย ความตอ้งการในระดบัท่ีต ่ากวา่ก็จะมีความส าคญัมาก
ข้ึน ตวัอย่างเช่น ถา้พนักงานไม่มีโอกาสท่ีจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งไปท างานท่ีทา้ทายมากข้ึน 
พนักงานผูน้ั้ นก็จะหันมาสนใจและต้องการความอบอุ่น และสัมพนัธภาพทางสังคมกับเพื่อน
ร่วมงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากข้ึน 

อย่างไรก็ตาม  ความส าคญัของผลงานของ Alderfer คือ เป็นการมองว่ากลุ่มความ
ตอ้งการทั้งสามมิไดแ้ยกออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด  แต่กลุ่มความตอ้งการดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนั
แบบต่อเน่ือง นอกกจากน้ี Alderfer ยงัมองว่าความตอ้งการของคนไม่จ าเป็นจะตอ้งเกิดข้ึนจาก  
ระดบัต ่าไประดบัสูงตามล าดบัเหมือนกบัทฤษฎีของ Maslow  แต่อาจจะเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนัหลาย
อยา่งกไ็ด ้

5. ทฤษฎีความคาดหวงั (Expectancy Theory) 
 เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความพึงพอใจในแง่ท่ีว่า บุคคลจะเกิดความพึงพอใจไดก้็ต่อเม่ือ

เขาประเมินว่างานนั้น ๆ จะน าผลตอบแทนมาให้ ซ่ึงบุคคลไดมี้การตดัสินใจไวล่้วงหน้าแลว้ว่า
คุณค่าของส่ิงท่ีไดรั้บ เช่น รายได ้การส่งเสริมให้กา้วหน้า สภาพการท างานท่ีดีข้ึนนั้นเป็นเช่นไร 
บุคคลนั้ นจึงเลือกเอางานท่ีน าผลลัพธ์เหล่านั้ นมาให้และในขั้นสุดท้าย เม่ือมีการประเมิน
เปรียบเทียบผลลพัธ์ต่าง ๆ บุคคลจะรู้ถึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน (อนันตศกัด์ิ ศรีเปารยะ, 2541) ซ่ึง
ทศันคติของทฤษฎีน้ีมาจากหลายบุคคล ซ่ึงน าโดย วรูม (Vroom), พอร์เตอร์และลอเลอร์ (Porter & 
Lawler) แนวคิดของทฤษฎีน้ีอยูท่ี่ผลได ้(Outcomes) ความปรารถนาท่ีรุนแรง (Valence) และความ
คาดหวงั (Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวงั จะคาดคะเนว่าโดยทัว่ไปบุคคลแต่ละคนจะแสดง
พฤติกรรมก็ต่อเม่ือเขามองเห็นโอกาสความน่าจะเป็นไปไดค่้อนขา้งเด่นชดัวา่หากมีความพยายามก็
จะน าไปสู่ผลงานท่ีสูงข้ึนและยงัมองเห็นโอกาสความน่าจะเป็นไดค่้อนขา้งสูงผลงานท่ีสูงข้ึนจะ
น าไปสู่ผลได ้(Outcomes) ท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงหมายความว่าความคาดหมายน้ีเกิดก่อนการกระท า จึง
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สามารถเป็นเหตุของการกระท าพฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากแรงผลกัดนั ซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากความ
ตอ้งการและอีกส่วนหน่ึงเกิดจากความคาดหมายท่ีไดรั้บส่ิงจูงใจ (อนนัตศกัด์ิ ศรีเปารยะ, 2541) 

จากทฤษฎีและแนวคิดความพึงพอใจท่ีสรุปมานั้น ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg’s Theory) ในการวิจยัเร่ืองน้ี ซ่ึงทฤษฎีน้ีกล่าวถึงปัจจยั 2 ตวั คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivator 
Factors) และปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene Factors) ซ่ึงทั้ ง 2 ปัจจยัน้ี สามารถน ามาศึกษาความพึงพอใจ 
และหาส่ิงท่ีสามารถท าใหค้นมีความสุขในการท างาน 
 

ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจ 
1. ปัจจยัจูงใจในการท างาน  

 แรงจูงใจอาจแบ่งเป็น 2 อยา่ง เพื่อสะดวกในการศึกษาไดแ้ก่ แรงจูงใจท่ีเกิดจากภายใน 
และแรงจูงใจท่ีเกิดจากภายนอก ซ่ึงทั้ งสองมีท่ีมาแตกต่างกันกล่าว คือ แรงจูงใจภายในเกิดจาก
พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออกตามความตอ้งการของตนเองมากกวา่ตอบสนองความตอ้งการจากวตัถุ
หรือส่ิงของ 
 ปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีท าให้คนท างานท่ีเกิดจากภายในนั้น อาจสรุปได ้3 แนวคิด 
เพื่อท าใหเ้ขา้ใจพฤติกรรมของการจูงใจ ไดแ้ก่ 

1.1 ถา้ปัจจยัทางดา้นชีวภาพของบุคคลและส่ิงเร้าท่ีมากระตุน้ให้แสดงพฤติกรรม ถา้มี
มากกจ็ะเกิดแรงจูงใจมาก 

1.2 ถา้ปัจจยัทางด้านความปรารถนา ความเช่ือ ความคิด การรับรู้ และค่านิยมของ
ตนเอง หากมีระดบัมากพอกจ็ะแสดงออกทางพฤติกรรมจูงใจออกมา 

1.3 ถา้ปัจจยัดา้นสมรรถภาพ และความสามารถท่ีจะจดัการเอาชนะส่ิงแวดลอ้ม และ
สถานการณ์นั้นได ้กจ็ะแสดงพฤติกรรมการจูงใจออกมาเพื่อเอาชนะ 

2. ปัจจยัพึงพอใจในการท างาน 
 ความพึงพอใจในการท างานมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ซ่ึงอาจ
สรุปได ้3 ประการ คือ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นงาน ปัจจยัดา้นการจดัการ 

2.1 ปัจจยัดา้นบุคคล ข้ึนอยูก่บัลกัษณะบุคคลผูน้ั้น ต่อส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
2.1.1 ประสบการณ์เดิมของบุคคล มกัมีความเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการ

ท างาน ทั้งน้ีเพราะหากมีความรู้ความช านาญอยูแ่ลว้จึงเกิดความพึงพอใจ 
2.1.2 เพศ ลกัษณะเพศอาจเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า เกิดความชอบไม่ชอบหรือพึง

พอใจในการท างานไดเ้หมือนกนั คุณลกัษณะทางเพศอาจมีผลต่องานบางชนิด เช่น พบว่าผูห้ญิงมี
ความละเอียดลออมกัชอบงานท่ีเก่ียวกบัการเงิน เป็นตน้ 
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2.1.3 กลุ่มสมาชิก มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน เช่น กลุ่มมีความ
ปรองดอง หรือแตกแยก การท างานร่วมกนัมีส่วนท าใหง้านส าเร็จหรือลม้เหลวได ้

2.1.4 อายุ อายุอาจมีผลต่อการท างาน เพราะเป็นประสบการณ์ในการท างานซ่ึง
เป็นหลกัความจริง ผูมี้ประสบการณ์มากก็อายมุากในการท างาน ความพึงพอใจอาจเก่ียวขอ้งกบัอายุ
บา้ง แต่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะงาน และประสบการณ์ในการท างานจะสังเกตไดจ้ากการรับสมคัรบุคคล
เขา้ท างาน บางงานกจ็ะรับอายนุอ้ย บางงานกจ็ะรับอายมุาก 

2.1.5 ช่วงเวลาท างาน เวลาปกติท่ีบุคคลท างานทัว่ไป ๆ ปฏิบติักนั เช่น แบ่งเป็น
กะหรือช่วงก็มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ดงันั้นผูบ้ริหารบางคนจึงตอ้งหมุนเวียนกะให้
พนกังาน เพื่อความเป็นธรรม 

2.1.6 สติปัญญา กบัความพึงพอใจ อาจข้ึนอยูก่บัสถานการณ์งานท่ีรับผดิชอบ มกั
พบความสมัพนัธ์กนัค่อนขา้งสูง ดงันั้นจึงเห็นประกาศรับพนกังานก าหนดวฒิุไวด้ว้ย 

2.1.7 ระดบัการศึกษา ก็มกัจะเก่ียวขอ้งกบัสติปัญญา ไดพ้บว่าวิชาชีพท่ีสูงและมี
เกียรติ งานทา้ทายมีผลต่อความพึงพอใจ 

2.1.8 บุคลิกภาพกบัการท างาน คนปกติและคนไม่ปกติอาจเป็นผลจากบุคลิกภาพ 
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั 

2.1.9 ระดบัเงินเดือน เป็นการสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย ์
หากมีระดับพอเพียง ความพึงพอใจก็จะสูง หากมีมากพอความพึงพอใจก็จะเปล่ียนเป็นความ
ตอ้งการเชิงจิตวิทยาเท่านั้น มิใช่เงินเดือนสูง เช่น โบนสัสูงจะท าใหพ้ึงพอใจเสมอไปกห็าไม่ 

2.1.10 ความสนใจในงาน หากงานท่ีปฏิบติันั้นตนมีความสนใจมีความถนดัก็เกิด
ความสุข บางคนถูกค าสั่งยา้ยให้ไปท าหน้าท่ีอ่ืนท่ีตนเคยท ามานาน การยา้ยไปท างานใหม่จะมี
ความรู้สึกไม่พอใจ แต่บางคนอาจจะพอใจ เพราะเป็นการทา้ทาย ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความสนใจ กลา้เส่ียง 
กลา้เผชิญ เป็นตน้ 

2.2 ปัจจยัดา้นงาน พอสรุปไดด้งัน้ี 
2.2.1 ลักษณะของงาน เช่น ความสนใจงาน ความท้าทาย ความแปลกใหม่ 

โอกาสท่ีจะเรียนรู้ และโอกาสท่ีงานนั้นจะส าเร็จ เป็นตน้ 
2.2.2 ทักษะการท างาน เช่น ความช านาญในงานท่ีตนท า มักจะสัมพันธ์กับ

ลกัษณะงานฐานะทางอาชีพ ความรับผดิชอบ ค่าตอบแทน อยา่งเหมาะสม 
2.2.3 ฐานะทางวิชาชีพ หากฐานะทางวิชาชีพดีมีหนา้มีตาคน ๆ นั้นจะมีความพึง

พอใจ แต่กมี็บางส่วนท่ีหากมีโอกาสกจ็ะเปล่ียนงาน ทั้งน้ีเพื่อค่าตอบแทนท่ีสูงข้ึน 
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2.2.4 ขนาดขององค์กรขนาด เล็ก มีผลดีกว่า  เพราะท าให้ รู้จักกัน ดี  แ ต่
ขณะเดียวกนัขนาดใหญ่ก็มีแนวโน้มบรรยากาศแบบเปิด จึงตกเป็นปัญหาท่ีขนาดกลาง ๆ มกัจะมี
ความพึงพอใจต ่า 

2.2.5 ความไกลห่างของบา้นพกักบัท่ีท างานก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญั หากไกลมาก
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเดินทาง และเวลามากรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ความเป็นเมืองเล็ก เมือง
ใหญ่ เช่นกนั 

2.2.6 โครงสร้างของงาน หน่วยงานท่ีมีโครงสร้างของงานชดัเจน ไม่คลุมเครือ มี
เป้าหมายชดัเจน ตลอดจนมีมาตรฐานการท างานชดัเจนดว้ย 

2.3 ปัจจยัดา้นการจดัการ พอสรุปไดด้งัน้ี 
2.3.1 ความมัน่คงในงาน ความมัน่คงจะเป็นหลกัประกนัในการจูงใจและความ

พึงพอใจในการท างาน จากการส ารวจชาวญ่ีปุ่น ไตห้วนัและชาวเกาหลี พึงพอใจในงานเพราะมี
ความมัน่คง เช่น ชาวเกาหลีเขาถือว่าระบบราชการของเขามีความมัน่คงสูงเปรียบเสมือน “ชามขา้ว
เหลก็” ท่ีตอ้งอาศยั “ตะเกียบเหลก็” ตกัคีบอาหารอยูแ่ลว้ชาวญ่ีปุ่นตอ้งการความมัน่คงสูง และระบบ
การจดัการเขาจะค่อย ๆ เล่ือนต าแหน่งไปอยา่งชา้ ๆ จนสูงสุดไม่เหมือนระบบอเมริกา ท่ีหากบุคคล
มีความสามารถ ก็สามารถกา้วกระโดดไดเ้ลย ไม่ตอ้งมีอาวุโส เหมือนระบบในแถบประเทศเอเชีย 
เช่น ประเทศไทยท่ีบางคร้ังกเ็อาอาวโุส และบางคร้ังกเ็อาความเหมาะสมหาหลกัเกณฑค่์อนขา้งยาก 

2.3.2 รายได้ เป็นปัจจัยเชิงการจัดการท่ีส าคัญ รายได้จะสัมพันธ์กับงานท่ี
รับผดิชอบ หากรับผดิชอบมากตอ้งมีรายไดสู้ง หากบกพร่องดา้นใดก็เป็นสาเหตุของการยา้ยงานได้
เหมือนกนั 

2.3.3 โอกาสก้าวหน้า ตามทฤษฎีแรงจูงใจพบว่าเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจูงใจให้
คนท างานและผลตามมาจะเกิดความพึงพอใจในงาน หากงานนั้นมีโอกาสกา้วหนา้ชดัเจน 

2.3.4 อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ี  หากมีอ านาจชัดเจนไม่คลุมเครือ บุคคล
โดยเฉพาะต าแหน่งผูบ้ริหารจะพึงพอใจมากกวา่งานไม่ชดั 

2.3.5 เพื่อนร่วมงานและสภาพการท างาน เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีคนพึงพอใจในหนา้ท่ี 
หลายคนยา้ยงานเพราะสภาพการท างานไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่ดี เป็นตน้ 

2.3.6 ความรับผิดชอบ บุคคลจะพึงพอใจหากผูบ้ริหารมอบหมายให้มีความ
รับผดิชอบท่ีสูงเหมาะสมกบัต าแหน่ง อาย ุประสบการณ์ และเงินเดือน 

2.3.7 การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ท าให้เกิดความราบร่ืนหากมีการส่ือสารท่ีดี 
ถา้สบัสนพนกังานจะไม่พึงพอใจ 



 

 

24 

2.3.8 ความศรัทธาและความเขา้ใจ ระหว่างพนักงานกบัฝ่ายบริหารท าให้ขวญั
และก าลงัใจดีเกิดประสิทธิภาพ (ธร  สุนทรายทุธ, 2553: 119-122) 
 

แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจ และความพงึพอใจ 
จากการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ สามารถน าไปเป็นแนวทางเสริมสร้างแรงจูงใจ 

และสร้างความพึงพอใจ 
1. แรงจูงใจในการท างานกบัแนวทางการท างาน 

 เป็นท่ียอมรับกนัว่าทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในองคก์ร คือ บุคคล หากมีวิธีการจูงใจให้
คนท างานท่ีถูกตอ้ง งานท่ีได้จะมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจจึงตอ้ง
พิจารณาถึงความตอ้งการของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจแบ่งเป็นทางกายภาพและจิตใจ สรุปเป็นรูปแบบ
จูงใจได ้ดงัน้ี 

1.1 สร้างแรงจูงใจโดยรางวลัตอบแทน เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน โบนัส การเล่ือน
ต าแหน่ง สวัสดิการ และบริการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล สงเคราะห์ท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 
นอกจากน้ียงัอาจสร้างแรงจูงใจตอบแทนท่ีไม่ใช่เงิน ไดแ้ก่ การให้เคร่ืองอ านวยความสะดวก เช่น 
ห้องท างานส่วนตวั โอกาสไปศึกษาต่อ อบรมสัมมนา และการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบตัร
ต่าง ๆ เป็นตน้ ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นตวัเงินหรือไม่ใช่ตวัเงินตอ้งค านึงถึงความเหมาะสม กาลเทศะ ความ
เป็นธรรม และใหค้วามส าคญัเก่ียวกบั “บุคคล” อยา่งยิง่ 

1.2 สร้างแรงจูงใจดว้ยงาน เป็นการใช้เง่ือนไขของงาน เป็นการสร้างแรงจูงใจ เช่น 
มอบหมายงานท่ีดีมีคุณค่าแก่บุคคลอยา่งเหมาะสมในระบบบริหารจดัการ พบวา่ การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) ท าให้ไม่มีสภาพความจ าเจ เกิดความกระตือรือร้น และท่ีส าคญัพนักงานไดเ้รียนรู้
งาน เพื่อเตรียมตวัสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน นอกจากน้ีการขยายขอบเขตและเน้ือหางาน มอบอ านาจหนา้ท่ี 
แสดงถึงความไวเ้น้ือเช่ือใจของผูบ้งัคบับญัชาขั้นสูง 

1.3 สร้างแรงจูงใจดว้ยวมันธรรมองคก์าร วฒันธรรมองคก์รมีส่วนจูงใจให้บุคลากร
จงรักภกัดีต่อองคก์ร บุคลากรมีความรู้สึกว่าเป็นเจา้ของ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรจดัการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม (Participative Management)    

2. ความพึงพอใจในการท างานกบัแนวทางการท างาน 
 จากการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน พบว่าผูท่ี้มีความสุขในการท างาน
ต่าง ๆ ดว้ยความพึงพอใจจะมีผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบติังานท่ีดี สามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหบุ้คคล รวมทั้งรางวลัเป็นปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจในการท างาน 
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 ผูบ้ริหารไม่สามารถจะเปล่ียนแปลงปัจจยัเก่ียวกับบุคคล อายุ เพศ บุคลิกภาพ แต่ก็
สามารถท่ีจะจัดสรรอย่างอ่ืนให้ เหมาะสม เพื่อจูงใจให้บุคลากรท างานได้ โดยอาศัยปัจจัย
ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศและการบริหารจดัการเขา้ช่วย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการท างานได ้(ธร  
สุนทรายทุธ, 2553: 122-123) 
 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัสถานศึกษา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้

บญัญติัค าต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาไวด้งัน้ี 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วิทยาลยั 

สถาบนั มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ท่ีมีอ านาจ
หนา้ท่ีหรือมีวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา่ ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค์
และมาตรฐานท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากบัดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพทาง
การศึกษา 

“ผูส้อน” หมายความวา่ ครูและคณาจารยใ์นสถานศึกษาต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
“คณาจารย”์ หมายความว่า บุคลากรซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางด้านการสอนและการวิจยัใน

สถานศึกษาระดบัอุดมศึษาระดบัปริญญาของรัฐและเอกชน 
“ผูบ้ริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผดิชอบการบริหารการศึกษานอก

สถานศึกษาตั้งแต่ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึนไป 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษา รวมทั้ง

ผูส้นบัสนุนการศึกษาซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีให้บริการ หรือปฏิบติังานเก่ียวเน่ืองกบัการจดักระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ  

นอกจากน้ีในส่วนท่ี 3 ของ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มาตราท่ี 43 ยงัระบุว่าการ
บริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการก ากบั ติดตาม การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ 
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มาตรา 44 ให้สถานศึกษาเอกชนตามมาตรา 18 (2) เป็นนิติบุคคล และมีคณะกรรมการ
บริหารประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษาเอกชน ผูรั้บใบอนุญาต ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองคก์ร
ชุมชน ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวุฒิ   จ  านวนคณะกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพน้จาก
ต าแหน่ง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจดัการศึกษาไดทุ้กระดบั และทุกประเภทการศึกษาตามท่ี
กฎหมายก าหนด โดยรัฐตอ้งก าหนดนโยบายและมาตราการท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ
เอกชนในดา้นการศึกษา 

การก าหนดนโยบายและแผนการจดัการศึกษาของรัฐของเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใหค้  านึงถึงผลกระทบต่อการจดัการศึกษาของเอกชน โดยให้รัฐมนตรี
หรือคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินรับฟังความคิดเห็นของ
เอกชน และประชาชนประกอบการพิจารณาดว้ย โดยใหส้ถานศึกษาของเอกชนท่ีจดัการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีด าเนินกิจการไดโ้ดยอิสระ สามารถพฒันาระบบบริหารและการจดัการท่ีเป็นของตนเอง 
มีความคล่องตวั มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ข้อบังคบัวทิยาลยัราชพฤกษ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 34 (19) แห่งพระราชบญัญติัสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ. 2546   สภาวิทยาลยัราชพฤกษใ์นการประชุมคร้ังท่ี  1  ประจ าปีการศึกษา  2550   วนัท่ี 1 เดือน
มิถุนายน  พ.ศ. 2550  จึงมีมติเห็นควรให้ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 ขอ้ 1  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัวิทยาลยัราชพฤกษ ์วา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.
2550” 
 ขอ้ 2  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3  ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจ ก าหนดหลกัเกณฑ ์ ค  าสัง่ ประกาศ  เพื่อเป็นแนวปฏิบติั 
เท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบัน้ี 
  “วิทยาลยั” หมายถึง  วิทยาลยัราชพฤกษ ์
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  “สภาวิทยาลยั”  หมายถึง  สภาวิทยาลยัราชพฤกษ ์
  “นายกสภา” หมายถึง  นายกสภาวิทยาลยัราชพฤกษ ์
  “อธิการบดี” หมายถึง  อธิการบดีวิทยาลยัราชพฤกษ ์
  “ผูบ้ริหาร”  หมายถึง  อธิการบดี รองอธิการบดี  ผูช่้วยอธิการบดี   
                                                                                 คณบดี  หวัหนา้สาขาวิชา  ผูอ้  านวยการส านกั 
       หวัหนา้ศูนย ์ หรือเทียบเท่า 
  “คณาจารย”์  หมายถึง  ศาสตราจารย ์ ศาสตราจารยพ์ิเศษ 
       รองศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์
       พิเศษ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ผูช่้วย 
       ศาสตราจารยพ์ิเศษ  อาจารย ์
       ซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอน 
       และการวิจยัในวิทยาลยัราชพฤกษ ์
  “ผูป้ฏิบติังาน” หมายถึง  ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัท่ีไดค่้าจา้งจากวิทยาลยั 
  “ปี” หมายถึง  ปีการศึกษาโดยนบัตั้งแต่  1  มิถุนายน ถึง  
       31  พฤษภาคมของปีถดัไป 
 “คณะกรรมการคุม้ครอง” หมายถึง คณะกรรมการคุม้ครองการท างานประจ า 
       วิทยาลยัราชพฤกษ ์
  “ภาระงาน” หมายถึง  ภาระการสอน  การดูแลนกัศึกษา การออก 
     ขอ้สอบ  การคุมสอบ  การตรวจ ค าตอบของผู ้
     เขา้สอบ  งานวิจยั  หรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
     หนา้ท่ีตามท่ีวิทยาลยัมอบหมาย 
  “ภาระการสอน” หมายถึง  จ านวนชัว่โมงบรรยาย รวมถึงการเตรียมการ 
     สอน  หรือการวิจยัคน้ควา้เพื่อการสอนท่ี 
     ก าหนดส าหรับผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นคณาจารย ์
  “ค่าจา้ง” หมายถึง  เงินท่ีสถาบนัและผูป้ฏิบติังานตกลงกนัจ่ายเป็น 
     ค่าตอบแทนในการปฏิบติังานตามสญัญาจา้ง   
     ส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็น รายวนั  
     รายสัปดาห์ รายเดือนหรือระยะเวลาอ่ืน  หรือ 
     จ่ายใหโ้ดยค านวณตามผลงานท่ีผูป้ฏิบติังานท า 
     ไดแ้ละใหห้มายความรวมถึงเงินท่ีวิทยาลยัจ่าย 
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     ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานในวนัหยดุ  วนัลาหรือกรณี 
     อ่ืนท่ีผูป้ฏิบติังานมีสิทธิไดรั้บตามกฎกระทรวง 
     วา่ดว้ยการคุม้ครองการท างานและผลปรโยชน ์
     ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษา 
     เอกชน พ.ศ. 2549 

 

หมวดที่  2 
การสรรหาและคดัเลอืกผู้ปฏบัิติงาน 

 ขอ้ 5  การคดัเลือกและวิธีการสรรหาผูป้ฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามประกาศของวิทยาลยั 
 ขอ้ 6  การรับสมคัรผูป้ฏิบติังานให้กระท าโดยการประกาศรับสมคัรโดยเปิดเผย  ก าหนด
คุณสมบติัและรับสมคัร  โดยคณะกรรมการคดัเลือกผูป้ฏิบติังานตามหลกัเกณฑ์  และวิธีการท่ี
วิทยาลยัก าหนด  ผูป้ฏิบติังานไม่ว่าต าแหน่งใด  ตอ้งแจง้ประวติัส่วนตวั  ประวติัการศึกษา ประวติั
การท างานให้ละเอียด  สามารถตรวจสอบได้  หากทราบภายหลังว่าประวติัท่ีแจ้งนั้ นเป็นเท็จ
วิทยาลยั จะลงโทษใหอ้อกหรือไล่ออก 

หมวดที่  3 
การบรรจุแต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงาน 

 ขอ้ 7  ผูป้ฏิบติังานท่ีวิทยาลยัรับเขา้ทดลองปฏิบติังาน  จะตอ้งท าสญัญาจา้งกบัวิทยาลยั 
 ขอ้ 8  การบรรจุแต่งตั้งผูป้ฏิบติังาน 

(1) ผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกจากวิทยาลยัแลว้  ใหท้ดลองปฏิบติังานก่อนบรรจุเป็นระยะ 
เวลาไม่นอ้ยกวา่เกา้สิบวนั  แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบวนั 

(2) เม่ือครบก าหนดเวลาตาม (1) ขา้งตน้ ใหผู้บ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นรายงาน 
และประเมินผลการทดลองปฏิบติังาน  เพื่อประกอบการ  พิจารณาบรรจุต่อไป 

(3) ในระหวา่งการทดลองปฏิบติังานตาม (1) ขา้งตน้  วิทยาลยัอาจบอกเลิกสัญญา 
จา้งหากผูป้ฏิบติังานไม่ผา่นการประเมินผลการทดลองงานได ้
 ขอ้ 9  การบรรจุผูป้ฏิบติังานเขา้ปฏิบติังานในวิทยาลยั  ใหก้ระท าเป็นค าสัง่ของวิทยาลยัโดย
ระบุต าแหน่ง  วนัท่ีบรรจุ  หรือขอ้ความอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม  โดยใหอ้ธิการบดีเป็นผูพ้ิจารณา
ก าหนดอตัราเงินเดือนตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดของวิทยาลยั 
 ขอ้ 10 การบรรจุแต่งตั้งถอดถอนผูป้ฏิบติังานท่ีด ารงต าแหน่ง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(1) สภาวิทยาลยัเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอนอธิการบดี 
(2) อธิการบดีเป็นผูแ้ต่งตั้งและถอดถอน  ส าหรับรองอธิการบดีลงมา 
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 ขอ้ 11 สญัญาจา้งระหวา่งวทิยาลยักบัผูป้ฏิบติังานใหท้ าเป็นหนงัสือ  โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการตามท่ีสภาวิทยาลยัก าหนดและใหคู่้สญัญาถือไวค้นละฉบบั 
 ขอ้ 12 วิทยาลยัตอ้งจดัท าทะเบียนผูป้ฏิบติังานของวิทยาลยัเป็นภาษาไทยใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบได ้โดยใหบ้นัทึกขอ้มูลบุคลากรของผูป้ฏิบติังานลงในทะเบียนภายในสิบหา้วนั 
นบัแต่วนัท่ีผูป้ฏิบติังานเขา้รับหนา้ท่ี 
 รายละเอียดขอ้มูลบุคคลของผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(1) ช่ือตวั  ช่ือสกลุ และหมายเลขประจ าตวัประชาชนหรือหมายเลขหนงัสือเดินทาง 
(2) เพศ 
(3) สัญชาติ 
(4) วนัเดือนปี 
(5) ท่ีอยูปั่จจุบนั 
(6) วฒิุการศึกษา  และประสบการณ์การท างาน 
(7) วนัเดือนปีท่ีเร่ิมจา้งงาน 
(8) ต าแหน่งงาน  และต าแหน่งทางวิชาการหรืองานในหนา้ท่ี 
(9) อตัราค่าจา้ง 

 ในกรณีท่ีขอ้มูลบุคคลของผูป้ฏิบติังานเปล่ียนแปลงไป  ใหว้ิทยาลยัแกไ้ขเพิ่มเติมทะเบียน
ผูป้ฏิบติังานนั้นใหแ้ลว้เสร็จภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง  หรือภายในสิบหา้วนั
นบัแต่วนัท่ีผูป้ฏิบติังานไดแ้จง้การเปล่ียนแปลงใหว้ิทยาลยัทราบ 

หมวดที่  4 
การจ่ายเงินค่าตอบแทน  การประเมินผลงาน  และการปรับเลือ่นขั้นเงินเดือน 

 ขอ้ 13 ผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งเป็นรายเดือนตามขอ้ก าหนด
ของวิทยาลยัหรือตามท่ีได้ตกลงไวใ้นสัญญาจา้ง  โดยวิทยาลยัจะจ่ายเงินเดือนในทุกวนัท าการ
สุดทา้ยของเดือน 
 ขอ้ 14 ผูป้ฏิบติังานผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่งให้ไดรั้บเงินค่า
ต าแหน่งท่ีมีอตัราสูงเพียงต าแหน่งเดียว  หรือต าแหน่งอ่ืนใดท่ีสภาวิทยาลยัไดเ้คยอนุมติัไวก่้อนแลว้  
หรือท่ีจะเห็นสมควรอนุมติัต่อไปภายหนา้ 
 ขอ้ 15 ผูป้ฏิบติัท่ีไดรั้บวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึน  วิทยาลยัอาจพิจารณาปรับวุฒิการศึกษาและ
ปรับอตัราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา  ท่ีวิทยาลยัก าหนด  ตามความเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ 
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 ขอ้ 16 การพิจารณาปรับเงินเดือนให้แก่ผูป้ฏิบติังาน  พิจารณาจากผลการด าเนินการของ
วิทยาลยั  ประกอบกบัผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคลท่ีไดป้ฏิบติัมาในรอบปีการศึกษา เกณฑ์
การประเมินผลงานประจ าปีของผูป้ฏิบติังานเพื่อปรับเงินเดือนใหเ้ป็นไปตามประกาศของวิทยาลยั 
 ขอ้ 17 ในการปฏิบติังานกบัวิทยาลยั  วิทยาลยัจะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังาน  
ตามหลกัเกณฑท่ี์วิทยาลยัก าหนด  หากผูป้ฏิบติังานไม่ผา่นการประเมินผลการปฏิบติังาน   วิทยาลยั
อาจบอกเลิกสญัญาจา้ง  หรือไม่ต่อสญัญาจา้งต่อไปอีก  

  

 หมวดที่  5 
วนั  เวลา ท างานปกติ  วนัหยุด  และการบนัทกึเวลาปฏิบัติงาน 

 ขอ้ 18 เวลาท างานปกติของผูป้ฏิบัติงานสัปดาห์ละ  5  วนั  โดยท างานวนัละไม่เกิน 8 
ชัว่โมง  ไม่รวมเวลาพกั 1 ชัว่โมง 

 ขอ้ 19 ให้ผูป้ฏิบติังานลงบนัทึกเวลาการปฏิบติังานตามความเป็นจริง ณ เคร่ืองบนัทึกเวลา
ปฏิบัติงานในบริเวณท่ีวิทยาลยัจดัให้ส าหรับบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน  ยกเวน้อธิการบดีและ
ผูป้ฏิบติังานท่ีอธิการบดีอนุมติั 
 ขอ้ 20 ใหมี้วนัหยดุประจ าสปัดาห์ปกติ  สปัดาห์ละ 2 วนั  คือ  ก าหนดเป็นวนัจนัทร์  และ 
อีก 1 วนัแตกต่างกนัไปตามแต่กรณี  และความเหมาะสมของงาน 
 ขอ้ 21 นอกเหนือจากวนัหยุดประจ าสัปดาห์  ให้มีวนัหยุดตามประเพณี  โดยวิทยาลยัจะ
ประกาศวนัหยดุใหท้ราบเป็นรายปี 
 วนัหยุดประจ าปีท่ีตรงกับวนัหยุดประจ าสัปดาห์ปกติของวิทยาลยั  วิทยาลยัจะก าหนด
วนัหยดุชดเชยให ้ โดยจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 22 วิทยาลยัจะจดัใหมี้วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  ตามประกาศของวิทยาลยั 

หมวดที่  6 
การลาประเภทต่าง ๆ 

 ขอ้ 23 การลาหยุดงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งส่งใบลาเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
เสนอต่อผูบ้ ังคบับัญชาโดยตรงเพื่อพิจาณาก่อน  เสนออธิการเพื่อการอนุมัติ  เวน้แต่กรณีป่วย
กะทนัหนัซ่ึงในกรณีนั้นผูป้ฏิบติังานตอ้งแจง้ใหท้างวทิยาลยัทราบ  ในโอกาสแรกท่ีท าไดโ้ดยการลา
แบ่งเป็น  8  ประเภท 

(1) การลากิจ  ผูป้ระสงคจ์ะลากิจ  ลากิจไดไ้ม่เกินสิบวนัท าการต่อปี  ใหเ้สนอ หรือ
จดัส่งใบลาก่อน  เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้จึงลาหยดุ  อนุญาตใหล้ากิจส่วนตวั  ใหอ้ธิการบดี 
พิจาณาอนุญาตตามความเหมาะสมมิใหเ้สียหายแก่งานของวิทยาลยั 
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(2) การลาป่วย  ผูป้ระสงคจ์ะลาป่วย  เพื่อรักษาตวัให้เสนอหรือจดัส่งใบลาในวนั
แรกท่ีลา  เวน้แต่กรณีท่ีจ าเป็น  จะเสนอ  หรือจดัส่งใบลาในวนัแรกท่ีมาปฏิบติังานก็ได ้ ส าหรับผูท่ี้
ขอลามีอาการป่วยจนไม่สามารถลงช่ือในใบลาได ้ จะใหผู้อ่ื้นลาแทนก็ได ้ แต่เม่ือสามารถลงช่ือได้
แลว้  ให้เสนอหรือจดัส่งใบลาโดยเร็ว  หากผูป้ฏิบติังานลาป่วย  ตั้งแต่สามวนัท าการติดต่อกนัตอ้ง
น าใบรับรองแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงแก่วิทยาลยั  ในกรณีท่ีลาป่วยครบสามสิบวนัท า
การแลว้  หากยงัไม่สามารถมาท างานได ้ กใ็หมี้สิทธิลาป่วยต่อโดยไม่ไดรั้บค่าจา้ง 

(3) การลาคลอด  ผูป้ระสงคจ์ะลาคลอดบุตรให้เสนอหรือจดัส่งใบลา  ก่อนหรือ
ภายในสามวนัหลงัคลอดผูห้ญิงมีครรภมี์สิทธิลาคลอด  ก่อนและหลงัครรภห์น่ึงไดไ้ม่เกินเกา้สิบวนั  
โดยมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งเตม็จ านวนไม่เกินส่ีสิบหา้วนั 
 ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์หรือแทง้บุตร หากมีใบรับรองของแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัชั้นหน่ึงมาแสดงวา่ไม่อาจปฏิบติังานในหนา้ท่ีเดิมต่อไปได ้ใหผู้ป้ฏิบติังานนั้นมีสิทธิขอให้
วิทยาลยัเปล่ียนงานในหนา้ท่ีเดิมเป็นการชัว่คราวได ้และใหว้ิทยาลยัพิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสม
ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานนั้น 

(4) ลาเพื่อท าหมัน  ตามระยะเวลาท่ีแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหน่ึงก าหนดและมี
ใบรับรอง ของแพทย ์ โดยตอ้งแจง้ล่วงหนา้ใหอ้ธิการบดีพิจารณาอนุญาต  ตามความเหมาะสม 

(5) การลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย ์ ผูป้ระสงค์จะลาอุปสมบทใน
พระพุทธศาสนา  หรือผูซ่ึ้งนบัถือศาสนาอิสลามประสงคจ์ะลา  ไปประกอบพิธีฮจัย ์ณ เมือง เมกกะ  
ประเทศซาอุดิอาระเบีย  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนวนัอุปสมบท  หรือก่อนวนัเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัยไ์ม่นอ้ยกว่าเกา้สิบวนั  โดยตอ้งเป็นผูป้ฏิบติังานมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสามปีติดต่อกนั
และมีสิทธิลาไดเ้พียงคร้ังเดียว  การลาอุปสมบทลาไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั  ทั้งน้ีหากวิทยาลยัไม่
สามารถหาผูป้ฏิบติังานทดแทนได ้ วิทยาลยัอาจยบัย ั้งการลาไวก่้อน  เพื่อลาในปีต่อไปกไ็ด ้
  กรณีลาอุปสมบท  เม่ือลาสิกขาแลว้  ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งน าหลกัฐานแสดงการ
ลาสิกขามามอบต่อผูบ้งัคบับญัชาภายในเจด็วนั  และเสนอต่องานบุคคลทราบ 

(6) ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล  เพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหารหรือ
เพื่อทดลองความพร้อมตามจ านวนวนัท่ีลา  แต่ไม่เกินหกสิบวนั 

(7) การลาหยุดพกัผ่อนประจ าปี  วิทยาลยัก าหนดให้ผูป้ฏิบติังานลาหยุดพกัผ่อน
ประจ าปีส าหรับผูท่ี้มีอายงุานครบหน่ึงปี  ข้ึนไป 
  ผูป้ฏิบติังานท่ีไม่ใช่คณาจารยมี์สิทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปีไดปี้ละแปดวนัท าการ
โดยให้วิทยาลยัเป็นผูก้  าหนดวนัหยุดดงักล่าวให้แก่ผูป้ฏิบติังานล่วงหน้าหรือตามท่ีวิทยาลยัและ
ผูป้ฏิบติังานตกลงกนั 
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  ผูป้ฏิบัติงานท่ีเป็นคณาจารยมี์สิทธิหยุดพกัผ่อนประจ าปีในระหว่างปิดภาค
การศึกษาไดปี้ละสิบวนัท าการ  โดยให้วิทยาลยัเป็นผูก้  าหนดวนัหยุดดงักล่าวล่วงหน้าหรือตามท่ี
วิทยาลยัและผูป้ฏิบติังานตกลงกนั 

(8) ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ   ตามหลกัเกณฑท่ี์วิทยาลยั 
ก าหนด 

หมวดที่  7 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 ขอ้ 24  วิทยาลยัจดัให้มีบริการพยาบาลเบ้ืองตน้  และเคร่ืองมือในการปฐมพยาบาลเพื่อ
ช่วยเหลือ  ผูป้ฏิบติังานไดท้นัทีท่ีประสบอนัตราย  หรือเจบ็ป่วยในขณะปฏิบติังาน  ณ  หอ้งพยาบาล
ของวิทยาลยั 
 ขอ้ 25 วิทยาลยัด าเนินการให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนเป็นผูป้ระกนัตนของกองทุนประกนัสังคม  
โดยการท าประกนัสังคม  ให้กบัผูป้ฏิบติังานทุกคนท่ีเขา้ปฏิบติังานกบัวิทยาลยั  ซ่ึงครอบคลุมให้
สิทธิประโยชน์ใน 7 กรณี  ไดแ้ก่ 

(1) ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย  อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
(2) คลอดบุตร 
(3) ทุพพลภาพ  อนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
(4) ตาย 
(5) สงเคราะห์บุตร 
(6) ชราภาพ 
(7) วา่งงาน 

 ขอ้ 26  วิทยาลยัจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  โดยผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บเงินทดแทนใน
กรณี 

(1) ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยจากการท างาน 
(2) ทุพพลภาพ  เน่ืองมาจากการท างาน 

 ขอ้ 27  วิทยาลยัไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพตามสมควรแก่สภาพของงานใหก้บัผูป้ฏิบติังาน
ตามเง่ือนไขท่ีวิทยาลยัระบุ  หากมีการตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายการท่ีก าหนดผูป้ฏิบติังาน
จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 
 ขอ้ 28  วิทยาลยัจะจดัใหมี้สวสัดิการอ่ืน ๆ ตามประกาศของวิทยาลยั 
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หมวดที่  8 
วนัิย  และการรักษาวินัย 

 ขอ้ 29  ผูป้ฏิบัติงานตอ้งรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอย่างเสมอ  ผูใ้ดฝ่าฝืนถือว่ากระท าผิด
จะตอ้งไดรั้บโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
 ขอ้ 30  ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์ เท่ียงธรรม  และประพฤติตนอยูใ่น
ความสุจริต  ห้ามรายงานเท็จ  หรือเสนอความเห็นอนัไม่สุจริตต่อผูบ้งัคบับญัชาการปฏิบติั  หรือ
การละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี  โดยมิชอบเพื่อใหต้นเองหรือผูอ่ื้นไดป้ระโยชน์ท่ีมิควรไดเ้ป็นทุจริตต่อ
หนา้ท่ี  และป็นความผดิวินยัอยา่งร้ายแรง 
 ขอ้ 31  ผูป้ฏิบติังานตอ้งสุภาพ  เรียบร้อย  เช่ือฟังและไม่แสดงกิริยากระดา้งกระเด่ืองต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา  ทั้ งตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาซ่ึงสั่งในหน้าท่ีการงานโดยชอบด้วย
กฎหมาย  ขอ้ก าหนด  และระเบียบของวิทยาลยั 
 ขอ้ 32  ผูป้ฏิบติังานตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี ดว้ยความวิริยะอุตสาหะ  เอาใจใส่  และระมดัระวงั
ผลประโยชน์และช่ือเสียงของวิทยาลยั  ทั้งตอ้งรักษาความลบัในกิจการงานท่ีตนมีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติั 
 ขอ้ 33  ผูป้ฏิบติังานตอ้งอุทิศเวลาของตนเองใหแ้ก่งานในหนา้ท่ี  และจะละท้ิงหรือทอดท้ิง 
หนา้ท่ีไม่ได ้
 ขอ้ 34  ผูป้ฏิบติังานตอ้งรักษาและคงไวซ่ึ้งความสามคัคี  ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัโดยตอ้ง
ไม่กระท าการอนัอาจเป็นเหตุให้แตกความสามคัคีหรือก่อให้เกิดความกระดา้งกระเด่ืองในระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั 
 ขอ้ 35  ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่กระท าการอนัใด  อนัไดช่ื้อว่าประพฤติชัว่  เช่น ประพฤติตน
เป็นคนเสเพล  มีหน้ีสินลน้พน้ตวั  เสพของมึนเมาในระหว่างปฏิบติัหน้าท่ี  เล่นการพนัน  กระท า
ความผดิอาญาหรือกระท าความผดิอ่ืนใด  ซ่ึงความประพฤติหรือการกระท าดงักล่าวอาจท าใหเ้ส่ือม
เสียแก่เกียรติศกัด์ิของต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
 ขอ้ 36  ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่กระท าการเป็นตวัแทน  หรือกระท าในนามของบุคคลหรือนิติ
บุคคลอ่ืน  อนัมีวตัถุประสงคข์ดักบันโยบายหรือวตัถุประสงคข์องวิทยาลยั  ทั้งน้ี  ไม่ว่ากระท าเพื่อ
ประโยชน์ของตนหรือผูอ่ื้นกต็าม 
 ขอ้ 37  ให้ผูบ้งัคบับญัชามีหน้าท่ีส่งเสริม  ดูแล  ระมดัระวงัให้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั
ชอบและอยูใ่นระเบียบวินยัอนัดีอยูเ่สมอ 
 ขอ้ 38  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งมอบหมายงานท่ีมีคุณภาพ  และปริมาณอนัเหมาะสมและให้
ค  าแนะน าในการปฏิบติังานแก่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและขอบเขต
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ความรับผิดชอบของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา  การอา้งตนว่าไม่เก่ียวขอ้งกบังานในหน้าท่ีของผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาโดยตรงนั้น  ถือเป็นเหตุหลีกเล่ียงความรับผดิชอบไม่ได ้
 ข้อ 39  ผู ้ป ฏิบัติงานต้องเท่ียงตรงต่อเวลา  และต้องแต่งกายให้ สุภาพ   รวมทั้ งมี
กิริยามารยาทท่ีเหมาะสม  แก่การเป็นบุคลากรของวิทยาลยั 
 ขอ้ 40  ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่ประพฤติผิดในเชิงชูส้าว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคณาจารยก์บั
นกัศึกษา 
 ขอ้ 41  ผูป้ฏิบติังานตอ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมหรือ
กระท าการล่วงเกิน  คุกคาม  หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อผูป้ฏิบติังาน ผูป้ฏิบติังาน 
คณาจารยต์อ้งไม่กระท าการใดอนัเป็นการล่วงเกิน  คุกคาม  หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศ
ต่อนักศึกษาหรือผูร่้วมปฏิบัติงาน  หรือคดัลอกหรือแอบอา้งผลงานทางวิชาการของผูอ่ื้น  เพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง 

หมวดที่  9 
การลงโทษ 

 ขอ้ 42  โทษผดิวินยัมี 6 สถาน  คือ 
(1) ตกัเตือนเป็นหนงัสือ 
(2) ภาคทณัฑ ์
(3) งดบ าเหน็จความดีความชอบประจ าปี 
(4) ตดัเงินเดือน 
(5) ลดขั้นเงินเดือนหรือลดต าแหน่ง 
(6) ถอดถอนจากต าแหน่งและงดจ่ายเงินเดือน 

 ขอ้ 43  ผูป้ฏิบติังานผูใ้ดกระท าผดิวินยัเป็นเหตุใหว้ิทยาลยัไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง
ใหล้งโทษโดยการ  ถอดถอนจากต าแหน่งและงดจ่ายเงินเดือน  ดงัไดร้ะบุความผดิไวด้งัน้ี 

(1)  กระท าความผดิตามระบุไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการ 
ท างานและผลปรโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.

2549  ในกรณีใดกรณีหน่ึง 
(2) แจง้เทจ็  ช่ือ- สกลุ  ประวติัส่วนตวั  ประวติัการศึกษา  หลกัฐานการศึกษา  หรือ

หลกัฐานท่ีจ าเป็นอ่ืน ๆ ท่ีใชป้ระกอบในการเขา้ท างานในวิทยาลยั 
(3) รายงานเทจ็ต่อผูบ้งัคบับญัชา  อนัเป็นเหตุเสียหายแก่วิทยาลยัอยา่งร้ายแรง 
(4) ร้องทุกขท่ี์เป็นเทจ็ 
(5) ประพฤติผดิในเชิงชูส้าวระหวา่งอาจารยก์บันกัศึกษาของวิทยาลยั 
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(6) มีเจตนายกัยอก  จงใจน าทรัพยสิ์นของวิทยาลยัไปเป็นของตนหรือของผูอ่ื้น 
(7) พกพาหรือน าอาวธุ  หรือวตัถุระเบิดเขา้มาในวิทยาลยั 
(8) แกไ้ข  ปลอมแปลงเอกสารของวิทยาลยั 
(9) เปิดเผยขอ้ความใดอนัเป็นเร่ืองปกปิดเก่ียวกบักิจการของวิทยาลยั 

 หมวดที่  10 
การร้องทุกข์และการระงับข้อพพิาท 

 ขอ้ 44  ผูป้ฏิบติังานมีสิทธิอุทธรณ์  ร้องทุกขใ์นเร่ืองเก่ียวกบัการท างานหรือการปฏิบติัตาม
กฎกระทรวง  ว่าด้วยการคุ้มครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบัติงานใน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549  โดยยืน่ค  าร้องทุกขโ์ดยท าเป็นหนงัสือยืน่สถานท่ีอยูท่ี่สามารถ
ติดต่อได ้และเร่ืองราวอนัเป็นเหตุให้ร้องทุกข ์ พร้อมรายละเอียดขอ้เท็จจริงหรือพฤติการณ์ และ
เหตุผลประกอบการร้องทุกข์ตามสมควร  โดยท่ีผูร้้องทุกข์ต้องลงลายมือช่ือก ากับไวด้้วยตาม
ขั้นตอนและวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการคุม้ครองการท างานและผลประโยชน์
ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
 ขอ้ 45  เม่ือมีขอ้พิพาทเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามสัญญาน้ี  ผูป้ฏิบติังานตกลงท่ีจะไม่น าขอ้
พิพาทข้ึนสู่ศาลแรงงาน  จนกว่าคณะกรรมการคุม้ครองการท างานประจ าสถาบัน  จะได้มีการ
วินิจฉัยแลว้เสร็จตามขั้นตอนและวิธีการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงว่าดว้ยการคุม้ครองการ
ท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผูป้ฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 

หมวดที่  11 
การพ้นสภาพของผู้ปฏิบัตงิาน 

 ขอ้ 46  ผูป้ฏิบติังานจะพน้สภาพเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ส้ินสุดการจา้งท่ีก าหนดเวลา 
(4) ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองงาน  หรือไม่ผ่านการประเมินผลการ

ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑท่ี์วิทยาลยัฯ ก าหนด 
(5) ครบเกษียณอาย ุ(หกสิบปีบริบูรณ์) เวน้แต่กรณีท่ีทางวิทยาลยัพิจารณาจา้งตาม

ความเหมาะไดโ้ดยวิทยาลยัพิจารณาผูป้ฏิบติังานท่ีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปให้ปฏิบติังานต่อได้
คราวละไม่เกินหน่ึงปี 

(6) มีความผดิถึงขั้นถอดถอนจากต าแหน่งและงดจ่ายเงินเดือน 
(7) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองการท างาน 
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และผลประโยชน์ตอบแทนผูป้ฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ.ศ.  2549 ข้อก าหนด  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือค าสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมายของวิทยาลยั 

(8) หมดสญัญาจา้ง 
 ขอ้ 47  ผูป้ฏิบติังาน อาจถูกพิจารณาใหพ้น้สภาพเป็นผูป้ฏิบติังานของวิทยาลยัเม่ือ 

(1) เป็นผูทุ้พพลภาพทางร่างกาย  หรือจิตใจ  หมดสมรรถภาพในการปฏิบติังาน 
(2) ประพฤติบกพร่องในศีลธรรม  คุณธรรม  จรรยาบรรณ และความประพฤติท่ี

วิทยาลยัเห็นวา่ไม่เหมาะสมท่ีจะปฏิบติังานต่อไป 
(3) มีเหตุอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานของวิทยาลยัดว้ยดีต่อไปได ้
(4) ผูป้ฏิบติังานท่ีกระท าผดิวินยัร้ายแรงตามท่ีวิทยาลยัไดร้ะบุไว ้
(5) เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 ขอ้ 48  ผูป้ฏิบติังานผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากวิทยาลยั  ให้ยื่นหนังสือแสดงความจ านง
พร้อมทั้งเหตุผลเก่ียวกบัการขอลาออก  ต่อวิทยาลยัตามล าดบัขั้น ผูบ้งัคบับญัชา  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยเสนอล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั  และก่อนไดรั้บอนุมติัลาออกตอ้งมาปฏิบติังาน
จนถึงวนัขอลาออก  หรือวนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าออก  และส่งมอบงานในหนา้ท่ีต่อผูบ้งัคบับญัชาให้
เป็นท่ีเรียบร้อย 
 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
จินตนา  เขตจ านันต์ (2548) ศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายสนับสนุนการสอน: มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสาย
สนบัสนุนการสอนมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคกลาง จ านวน 309 คน โดยภาพรวมมีระดบัความพึง
พอใจต่อปัจจยัดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นการ
ปกครองบังคับบัญชา ด้านสถานภาพทางสังคม ด้านความมั่นคง ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 
ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้น
ลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านการ
เจริญเติบโตในการปฏิบติังาน ในระดบัปานกลางและระดบัมากพอๆกนั 

จีรนันท์  กณัฑวงศ์ (2545) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของครู อาจารย์ 
ในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง  ผลการวิจยั พบว่า ครู อาจารย ์ในโรงเรียนทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง จ านวน 56 คน ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป ชั้นยศร้อยตรี ถึงพนัตรี มีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป และมีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 4 ปีข้ึนไป และความพึง
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พอใจในการปฏิบติังานอาจารย ์ในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ดา้นนโยบาย และการ
บริหาร ด้านความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านลักษณะงาน และสภาพการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก และ 
ดา้นรายไดแ้ละผลประโยชน์เก้ือกลู  อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ฉันทนา  เกตุแก้ว (2546) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจ ากัด ศึกษาเฉพาะส านักงานกลางสาขา  ผลการวิจยั พบว่า พนักงาน
บริษทัเมืองไทยประกนัชีวิตจ ากดั ส านักงานกลางสาขา จ านวน 147 คน มีดา้นลกัษณะงาน ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พนกังานมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ ดา้การประเมินผลงาน พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบั
ปานกลาง 

เดชชาติ มั่นคง (2552) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์
มะเร็งอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรท่ีศูนยม์ะเร็งอุบลราชธานี 
จงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 245 คน มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวมทุกดา้นอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมาก 4 ล าดบัคือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นลกัษณะและความรับผิดชอบของงาน ดา้นนโยบายการบริหารงาน
และการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นสภาพการท างาน ส่วนระดบัความพึงพอใจระดบัปานกลาง 3 
ล าดับคือ  ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ  ด้านค่าจ้างเงินเดือนและประโยชน์ เก้ือกูล ด้าน
ความกา้วหนา้ในการท างาน 

ณทัฐา  กรีหิรัญ (2550) ศึกษาวิจยั เร่ือง การศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ผลการวิจยั พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ จ านวน 288 คน มีผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์เก้ือกูล  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นความมัน่คงในงานท่ีมีความ
พึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
 นิชา สุภู่อ่อน (2551) ศึกษาวิจยั การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย  พบว่า บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษา
พระนครศรีอยธุยา จ านวน 96 คน มีระดบัความพึงพอใจการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยั
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การปฏิบติังานในระดบัมาก ไดแ้ก่ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มในการท างาน เงินเดือนและค่าตอบแทน 
ความกา้วหนา้และมัน่คง นโยบายการบริหาร การปกครองและบงัคบับญัชา ปัจจยัส่วนบุคคล อาย ุ
รายได ้ระดบัการศึกษา และปัจจยัลกัษณะงาน อายุงาน สถานภาพการท างาน มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 การสร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร 
ผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นต่อกรณีความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในหน่วยงานและยอมรับฟังความคิดเห็นในการก าหนดนโยบายร่วมกนัจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์ท่ีดีในการปฏิบติังาน 

ประไพวรรณ  ธีระพงษ์วฒันา (2550) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า 
บุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จ านวน 46 คน มีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ถา้แยกเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีความ
พึงพอใจสูงสุดไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน ส่วนดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจอนัดบัสุดทา้ย 
ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบริหาร 
 ปรียา แย้มช่ืนใจ  (2551) ศึกษาวิจัย  เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิ บัติงานของครู
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจยั พบว่า ครูวิทยาลยัเทคนิคเพชรบุรี จงัหวดั
เพชรบุรี   จ  านวน 88 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัพอใจมาก จาก
การศึกษาพบว่า ล าดับท่ี 1 ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 
ล าดับท่ี 2 ด้านความส าเร็จของงาน  มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ล าดับท่ี 3 ด้านการ
ยอมรับและสัมพนัธภาพกบัผูร่้วมงาน มีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ล าดบัท่ี 4 ดา้นความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในการท างาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ล าดับท่ี 5 ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ล าดบัท่ี 6 ดา้นการบงัคบับญัชา 
มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
 ปุณยนุช สดากร (2550) ศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า อาจารยว์ิทยาลัย      
เซาธ์อีสทบ์างกอก เขตบางนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 45 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกตามรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 8 ดา้น คือ ดา้นลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั ดา้นสถานภาพทางอาชีพ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความส าเร็จของงานท่ีท า ดา้นการ
ปกครองและบังคบับัญชา ด้านโอกาสท่ีจะได้รับ  ความก้าวหน้าในอนาคต ด้านการได้รับการ
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ยอมรับนบัถือ ดา้นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืน และในระดบัปานกลาง 2 ดา้น คือ ดา้นนโยบาย
และการบริหาร ดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ตามล าดบั 
 พิชิต  บุตรศรีสวย (2545) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตการศึกษา 9  ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส านักงานศึกษาธิการ
จงัหวดั เขตการศึกษา 9 จ านวน 174 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียความพึงพอใจเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ความ
รับผิดชอบ ความเป็นส่วนตัว การบังคับบัญชา นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในงาน 
ความกา้วหนา้ ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ความส าเร็จของงาน การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงาน 
เงินเดือน และสภาพการท างาน 

มะลิ  เผือกจิตร (2545) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์กร กรณศึีกษา : บริษัท คิมเบอร์ลย์ี-คล๊าค ประเทศไทย จ ากดั ผลการวิจยั พบวา่ พนกังานบริษทั 
คิมเบอร์ลีย-์คล๊าค ประเทศไทย จ ากดั  จ  านวน 200 คน มีดา้นปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน ดา้นการการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ และ
ดา้นปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายบริษทั ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความปลอดภยัใน
งาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นผลตอบแทน พนกังานมีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบัพอใจ 
 รุ่งนภา  ยุทดร (2548) ศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการวิจยั พบว่า ขา้ราชการในสถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ านวน 250 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะงาน และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานอยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืน ๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 วรพจน์  ศรีวิริยานุภาพ (2551) ศึกษาวิจยั เร่ือง การปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ในเครือบริษัท มูราคามิ ผลการวิจยั พบว่า พนกังาน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตใ์นเครือบริษทั มูราคามิ จ านวน 143 คน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และพนกังานท่ี
มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างานในบริษทัฯ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05  และพนักงานท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง อายุการท างานในบริษทัฯ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
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ท่ีระดบั.05 และระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์ในดา้นบวกกบั
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
 วรางคณา  กายราช (2552) ศึกษาวิจยั เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์พทัยา อ าเภอบางละมุง จังหวดัชลบุรี  ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจน้ท์พทัยา อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี   จ านวน 59 คน มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 
ดา้นยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
อยูใ่นระดบัมาก 
 สุภาณี จินดาหลวง (2550) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน ผลการวิจยั พบว่าบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบล อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน จ านวน 143 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
สถานภาพสมรสเป็นส่วนใหญ่ และมีต าแหน่งพนักงานจา้งตามภารกิจมีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 1 – 3 ปี ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมากปัจจยัเก้ือหนุนอยู่
ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ส่วนดา้น
ท่ีมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นสภาพการท างาน จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน จ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างาน พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพ และวุฒิการศึกษา ต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณารายดา้นในปัจจยัจูงใจ พบว่า ต าแหน่งขา้ราชการ มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานในดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือแตกต่างจากบุคลากรท่ีมีต าแหน่งลูกจา้งประจ า 
พนกังานจา้งตามภารกิจ พนกังาน รับจา้งทัว่ไป ส่วนรายดา้นในปัจจยัเก้ือหนุน พบว่า บุคลากรท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน  ระหว่าง 1 – 3 ปี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้าน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลแตกต่างจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน สูงกวา่ 6 ปี ข้ึนไป 
 แสงทอง  ไชยสาร (2554) ศึกษาวิจยั เร่ืองความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม จังหวดันครพนม ผลการวิจยั พบวา่ บุคลากร
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม จ านวน 124 คน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่มีความพึงพอใจ
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ในระดบัปานกลางทุกดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความ
มัน่คง ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความส าเร็จและดา้นการยอมรับ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความ
เจริญกา้วหนา้และเจริญเติบโตและดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นนโยบายและการบริหาร 
ดา้นค่าจา้งเงินเดือน  
 โสภณา  ส าราญ และคณะ (2551) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา จ านวน 350 คน มีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในระดบัปาน
กลาง รายละเอียดพบว่าในปัจจยัจูงใจ บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานในระดบั
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของ
งานท่ีปฏิบติั และดา้นความรับผดิชอบ และมีระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลาง
ในดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ ส่วนปัจจยัอนามยัมีระดบัความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัความพึงพอใจในระดบัมากในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีในหน่วยงาน มีระดบัความพึงพอใจ
ในระดบัปานกลาง ในดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชาของ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความมัน่คง ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นสภาพการท างาน และดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ โดยท่ีมีระดับความพึงพอใจในระดับน้อย ในด้านโอกาสท่ีจะได้รับ
ความกา้วหนา้ในอนาคต 
 โสภิษฐ  ผลค าสุข (2549) ศึกษาวิจยั เร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรสายสนบัสนุนของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั จ านวน 340 คน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ 5 ด้าน คือดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ด้านผลส าเร็จในงาน ดา้นความรับผิดชอบ ด้านการ
ยอมรับนับถือการปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานระหว่างขา้ราชการ
พลเรือนกบัพนกังานมหาวิทยาลยั โดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และขา้ราชการพลเรือนมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานสูงกวา่พนกังานมหาวิทยาลยัทุกดา้น 

อุฬาริน เฉยศิริ (2548) ศึกษาวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรส านักหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 
จ านวน 67 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลยั (งบรายได)้ มีอายุ
ระหว่าง 26-30 ปี คุณวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ใน
การท างานตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป และส่วนใหญ่ไดรั้บเงินเดือนต ่ากว่า 7,000 บาท มีความพึงพอใจใน
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การปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ในองคป์ระกอบท่ีมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ความรับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน  ลกัษณะของงาน และนโยบายแผนและการบริหาร และ
องคป์ระกอบท่ีมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สภาพ การท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผู ้บังคับบัญชา การได้รับการยอมรับนับถือ  ความมั่นคงในงาน  เงินเดือนและ
ผลประโยชน์เก้ือกลู และความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ี  
 

กรอบแนวคดิในการศึกษา  
 จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงก าหนดกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
                      ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            
 
 

แผนภาพที ่3 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานท่ีท างาน 
5. สายการปฏิบติังาน 
6. ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

1.  ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
2.  ดา้นความรับผดิชอบ 
3.  ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
4.  ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
5.  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
6.  ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 
      และผูบ้งัคบับญัชา 
7. ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
8.  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
9.  ความมัน่คงในงาน 
10. ดา้นสถานท่ีการท างาน 
 

 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 

 การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1. ประชากร 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
4. การวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  

 

ประชำกร 
 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ อาจารย ์คณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  และเจา้หน้าท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ ์ตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ 
(พระราม5-ราชพฤกษ)์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุรี และศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง 
2 แห่ง ไดแ้ก่ วิทยาลยัเทคโนโลยภูีเก็ต และวิทยาลยัเทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ จ านวน 297 คน 
(ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์วิทยาลยัราชพฤกษ ์ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิยั 
 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที ่1 แบบตรวจสอบรายการ (Check list) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย      
ราชพฤกษ ์ในการตอบแบบสอบถามไดก้ าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนเพื่อใชใ้นการแปลความหมาย
เป็น 5 ระดบั ตามแนวลิเคอร์ท ดงัน้ี  
   1 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 
   2 หมายถึง ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
   3 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 
     4 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมาก 
    5 หมายถึง ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 
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 ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยั และเพื่อใหเ้คร่ืองมือในการวิจยัมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และมีความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยัไดมี้ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาและรวบรวมจากแหล่งขอ้มูลต่างๆจากส่ิงพิมพ ์วารสาร หนงัสือ และงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดรวบรวมเป็นขอ้มูลในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามใหค้ลอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวิจยั และออกแบบรูปแบบของ
ขอ้ค าถามและค าตอบของแบบสอบถาม 

3. น าเสนอท่ีปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ตรวจสอบแบบสอบถามเบ้ืองต้น ปรับปรุง 
แบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะ และน าแบบสอบถามมาหาค่าดัชนีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
ค าถามกับเน้ือหา (Item Objective Congruence Index: IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องของ
แบบสอบถามตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป (สุวรีย ์ ศิริโภคาภิรมย,์ 2546:  243)  

4. น าเคร่ืองมือไปทดลองกบัคณาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีของวิทยาลยัราชพฤกษ ์จ านวน 30 
ชุด แลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปใช ้และตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าความเช่ือมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายฉบบั โดยสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.970 

5. น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ไปเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการท าวิจยัต่อไป 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการมอบหมายใหผู้ช่้วยวิจยัแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มประชากรดว้ยตนเอง 
และขอรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง โดยใชเ้วลาเกบ็รวบรวมขอ้มูลประมาณ 1 เดือน ทั้งน้ีผูว้ิจยั
ไดน้ าแบบสอบถามท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 

สถิติที่ใช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง มีวิธีด าเนินการดวัน้ี 
1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์อีกคร้ังหน่ึงก่อนน าไป

วิเคราะห์ทางสถิติ 
2. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์แลว้ น ามาแจกแจงความถ่ีและ

วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 
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 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ใชว้ิธีแจกแจง
ความถ่ี และค่าร้อยละของแต่ละรายการ 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์
โดยใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์   
ใชเ้กณฑก์ารประเมินดงัน้ี 
   4.50 – 5.00 หมายความวา่ ความพึงพอใจระดบัมากท่ีสุด 

 3.50 – 4.49 หมายความวา่ ความพึงพอใจระดบัมาก 
  2.50 – 3.49 หมายความวา่ ความพึงพอใจระดบัปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายความวา่ ความพึงพอใจระดบันอ้ย 
  1.00 – 1.49 หมายความวา่ ความพึงพอใจระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ 
โดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ สายการปฏิบัติงาน อายุ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีวิทยาลัยราชพฤกษ ์โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  

ตอนที ่4  สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
 
 
 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 ผูศึ้กษารวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี การ
วิเคราะห์ขอ้มูลจะน าเสนอ 4 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหาค่า
ร้อยละ 

ตอนที ่2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยรวม
และในแต่ละดา้น โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที ่3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
โดยรวมและในแต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานท่ีท างาน สายการปฏิบติังาน 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยการหาค่าคะแนนเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที ่4  สรุปความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ 
 ผูว้ิจยัก าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อความเขา้ใจในการแปลความหมาย
ดงัน้ี 
 µ  แทน  ค่าเฉล่ีย 

   แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ   
ดังแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางท่ี 1 จ านวนและค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ีศึกษา  
 

สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     ชาย 
     หญิง 
2.  อาย ุ 
     ต  ่ากวา่ 25 ปี 
     25 - 35 ปี 
     36 - 46 ปี 
     มากกวา่ 46 ปี          
3.  ระดบัการศึกษา 
     ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  
     ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 
     ปริญญาตรี 
     ปริญญาโท 
     ปริญญาเอก 
4.  สถานท่ีท างาน 
     วิทยาลยัราชพฤกษ ์(นนทบุรี) 
     วิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยว์ิทยาลยัเทคโนโลยภูีเกต็) 
     วิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยว์ิทยาลยัเทคโนโลยรีะยอง 
      บริหารธุรกิจ) 
5.   สายการปฏิบติังาน 
      สายอาจารย ์
      สายสนบัสนุน 

 
100 
197 

 
26 
154 
71 
46 
 
6 
11 
51 
202 
27 
 

232 
37 
28 
 
 

192 
105 

 
33.7 
66.3 

 
8.8 
51.9 
23.9 
15.5 

 
2.0 
3.7 
17.2 
68.0 
9.1 

 
78.1 
12.5 
9.4 

 
 

64.6 
35.4 
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สถานภาพทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
6.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
          นอ้ยกวา่ 1  ปี 
          1-2  ปี 
          3-4  ปี 
         มากกวา่ 4  ปี 

 
50 
109 
101 
37 

 
16.8 
36.7 
34.0 
12.5 

รวม 297 100.0 
                     
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 197 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.3  มีอายุ 25 - 35 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 มีระดับการศึกษาปริญญาโท 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ปฏิบติัหน้าท่ีท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ ์(นนทบุรี) จ  านวน 232 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.1 ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นสายอาจารย ์จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 และมี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ ์1 - 2  ปี จ  านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7  
 

ตอนที่ 2 ศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในด้านลกัษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผดิชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านความส าเรจจในการท างาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน
นโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน  ด้าน
สถานที่การท างาน และโดยรวม โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัง
แสดงในตาราง 2 - 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

49 

ตารางท่ี 2  ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวมและในแต่ละดา้น 
 

ข้อที ่ การปฏิบัติงานของบุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ์ 
ระดับความพงึพอใจ 
µ  แปลความ 

1. ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 3.99 0.627 มาก 
2. ดา้นความรับผดิชอบ 4.18 0.572 มาก 
3. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 3.93 0.725 มาก 
4. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 4.15 0.603 มาก 
5. ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ 4.17 0.573 มาก 
6. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 4.19 0.609 มาก 
7. ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 3.88 0.708 มาก 
8. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 3.79 0.892 มาก 
9. ดา้นความมัน่คงในงาน 4.06 0.641 มาก 
10. ดา้นสถานท่ีการท างาน 3.89 0.759 มาก 

 รวม 4.02 0.521 มาก 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมในระดับมาก  (µ=4.02) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก 
(µ=4.19) รองลงมา ได้แก่  ด้านความรับผิดชอบ  (µ=4.18) ด้านการได้การยอมรับนับถือ              

(µ=4.17) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (µ=4.15) ดา้นความมัน่คงในงาน (µ=4.06) ดา้นลกัษณะ

งานท่ีปฏิบัติ (µ=3.99) ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน (µ=3.93) ด้านสถานท่ีการท างาน 

(µ=3.89) ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน (µ=3.88)  และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

(µ=3.79) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความน่าสนใจ แปลก
ใหม่ และทา้ทาย 
ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีมีความอิสระเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจ 
ปริมาณงานและความรับผดิชอบในงานมีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานของท่าน 
ท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตรงความรู้
ความสามารถของท่าน 
งานท่ีท่านปฏิบติัอยูมี่ระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนและ
ชดัเจน 

4.00 
 

3.94 
 

3.97 
 

4.05 
 

3.97 

0.744 
 
0.758 
 
0.794 
 
0.683 
 
0.764 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 3.99     0.63 มาก 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.99) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ท่านไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตรงความรู้ความสามารถ
ของท่าน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.05) รองลงมา ไดแ้ก่ งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี

ความน่าสนใจ แปลกใหม่ และทา้ทาย (µ=4.00) ปริมาณงานและความรับผิดชอบในงานมีความ

เหมาะสมกับต าแหน่งงานของท่าน และงานท่ีท่านปฏิบติัอยู่มีระเบียบแบบแผนท่ีแน่นอนและ
ชดัเจน (µ=3.97) และท่านไดป้ฏิบติังานท่ีมีความอิสระเพียงพอต่อการตดัสินใจ (µ=3.94) ซ่ึงความ

พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นความรับผดิชอบเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านความรับผดิชอบ 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

5. 

ท่านไดป้ฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
ท่านไดรั้บผดิชอบงานท่ีตนเองถนดั 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมี
ความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ท่านรู้สึกยนิดีทุกคร้ังท่ีไดรั้บมอบหมายให้
รับผดิชอบในงานต่าง ๆ 
ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบติังาน 

4.25 
 

4.14 
4.05 

 
4.12 

 
4.32 

0.651 
 

0.735 
0.738 

 
0.685 

 
0.590 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.18 0.572 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
รับผดิชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ=4.18) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน คือ ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบติังานอยู่ ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
(µ=4.32) รองลงมา ได้แก่ ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ (µ=4.25) ท่านได้รับผิดชอบงานท่ีตนเองถนัด  (µ=4.14) ท่านรู้สึกยินดีทุกคร้ังท่ี

ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานต่างๆ (µ=4.12) และหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีท่านได้รับ

มอบหมายมีความเหมาะสมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (µ=4.05) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 5 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่   ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 
 

5. 

การเล่ือนต าแหน่งในหน่วยงานของท่านเป็นไปตาม
กฎเกณฑแ์ละมีความยติุธรรม 
ท่านมีความพอใจในงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัเพราะมี
โอกาสกา้วหนา้กวา่หน่วยงานอ่ืน 
วิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้โอกาสในการ 
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ใหมี้การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ รวมถึงการอบรมพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 
เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพมีความชดัเจนและมี
ความเป็นไปได ้
วิทยาลยัมีนโยบายการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีการ
ปรับเปล่ียนและมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบั
ความสามารถ 

3.93 
 

3.86 
 

4.05 
 
 

3.92 
 

3.88 

0.836 
 

0.869 
 

0.796 
 
 

0.800 
 

0.877 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 3.93 0.725 มาก 
 

 จากตารางท่ี 5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=3.93) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ วิทยาลยัมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีโอกาสในการ   
ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ให้มีการขอต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการอบรมพฒันาบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=4.05) รองลงมา ได้แก่ การเล่ือนต าแหน่งใน

หน่วยงานของท่านเป็นไปตามกฎเกณฑ์และมีความยุติธรรม (µ=3.93) เส้นทางความกา้วหน้าใน

อาชีพมีความชดัเจนและมีความเป็นไปได้ (µ=3.92) วิทยาลยัมีนโยบายการสนบัสนุนใหบุ้คลากรมี

การปรับเปล่ียนและมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความสามารถ (µ=3.88) และท่านมีความพอใจ

ในงานท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัเพราะมีโอกาสกา้วหนา้กว่าหน่วยงานอ่ืน (µ=3.86) ซ่ึงความพึงพอใจ

อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 6 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นความส าเร็จในการท างานเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านความส าเรจจในการท างาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ท่านรู้สึกภูมิใจในผลงานท่ีไดท้  าไปแลว้ 
ท่านสามารถปฏิบติังานจนแลว้เสร็จ โดยไม่มีงานคา้ง 
ท่านสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
ท่านสามารถท างานตรงตามก าหนดระยะเวลา 

4.14 
4.18 
4.15 
4.18 
4.12 

0.681 
0.720 
0.680 
0.644 
0.704 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 4.15 0.603 มาก 
 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=4.15) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ท่านสามารถปฏิบติังานจนแลว้เสร็จ โดยไม่มีงานคา้ง และท่าน
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=4.18) 

รองลงมา ได้แก่ ท่านสามารถท างานได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(µ=4.15) ท่านรู้สึกภูมิใจใน

ผลงานท่ีไดท้ าไปแลว้ (µ=4.14) และท่านสามารถท างานตรงตามก าหนดระยะเวลา (µ=4.12) ซ่ึง

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 7 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
2. 
3. 
 

4. 
 
5. 

เพือ่นร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน 
ผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน 
ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจมอบหมายงานพิเศษ
อ่ืน ๆ ของหน่วยงานใหท่้านปฏิบติั 
ท่านรู้สึกวา่อาชีพของท่านเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการ
ยอมรับของสงัคม 
การแสดงความคิดเห็นไดรั้บการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน 

4.16 
4.09 
4.12 

 
4.29 

 
4.19 

0.693 
0.661 
0.690 

 
0.618 

 
0.665 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.17 0.573 มาก 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ=4.17) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ท่านรู้สึกว่าอาชีพของท่านเป็นอาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับของ
สังคม อยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=4.29) รองลงมาไดแ้ก่ การแสดงความคิดเห็นไดรั้บ

การยอมรับจากผู ้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  (µ=4.19) เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้

ความสามารถของท่าน (µ=4.16) ผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของ

หน่วยงานให้ท่านปฏิบัติ (µ=4.12) และผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน 

(µ=4.09) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
เป็นรายขอ้ 

 

ข้อที ่
ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 

และผู้บังคบับัญชา 

ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 

ท่านไดรั้บค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา เม่ือมีปัญหา
ในการท างาน 
ท่านไดรั้บค าแนะน าปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน 
ท่านสามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
ท่านไดรั้บความร่วมมือในการท างานจากเพือ่น
ร่วมงาน 
ท่านไดรั้บความเอ้ืออาทรจากผูบ้งัคบับญัชา 

4.13 
 

4.18 
4.26 
4.22 

 
4.16 

0.778 
 

0.704 
0.629 
0.708 

 
0.733 

มาก 
 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.19 0.609 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ=4.19) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ท่านสามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานได้
เป็นอยา่งดี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=4.26) รองลงมาไดแ้ก่ ท่านไดรั้บความร่วมมือ

ในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน (µ=4.22) ท่านไดรั้บค าแนะน าปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน (µ=4.18) 

ท่านไดรั้บความเอ้ืออาทรจากผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.16) และท่านไดรั้บค าปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชา 

เม่ือมีปัญหาในการท างาน (µ=4.13) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 9 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงานเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
3. 
 

4. 
5. 

ท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบาย 
ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามนโยบายท่ีก าหนดไว ้
นโยบายท่ีก าหนดมีความชดัเจนและสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้
มีการช้ีแจงนโยบายใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง 
ความชดัเจนในการปฏิบติัตามนโยบาย 

3.84 
 

3.94 
3.91 

 
3.85 
3.86 

0.829 
 

0.776 
0.791 

 
0.758 
0.764 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 รวม 3.88 0.708 มาก 
 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
นโยบาย/แผนและการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=3.88) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามนโยบายท่ีก าหนดไว ้อยู่
ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=3.94) รองลงมา ไดแ้ก่ นโยบายท่ีก าหนดมีความชดัเจนและ

สามารถน าไปปฏิบติัได้ (µ=3.91) ความชัดเจนในการปฏิบติัตามนโยบาย (µ=3.86) มีการช้ีแจง

นโยบายใหท้ราบอยา่งทัว่ถึง (µ=3.85) และท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความคิดเห็นและการก าหนด

เป้าหมายและนโยบาย (µ=3.84) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
3. 
 
 

4. 
 

5. 
 

เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสมกบังานท่ีท่าน
ปฏิบติัและเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความยติุธรรม 
ระบบสวสัดิการ เช่น ชุดสูท ชุดกิจกรรม ทศันศึกษา  
งานสงัสรรคแ์ละมอบของขวญัปีใหม่ท่ีไดรั้บมีความ
เหมาะสม 
สิทธิวนัหยดุประจ าปี ลากิจ ลาป่วย และลาพกัผอ่น ท่ี
ไดรั้บมีความเหมาะสม 
ท่านไดรั้บการดูแลส่งเสริมดา้นสุขภาพอนามยั เช่น 
การตรวจสุขภาพประจ าปี การออกก าลงักาย เช่น แอ
โรบิค 

3.73 
 

3.74 
3.75 

 
 

3.92 
 

3.79 

1.037 
 

1.008 
1.003 

 
 

0.935 
 

0.974 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 3.79 0.892 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=3.79) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ สิทธิวนัหยุดประจ าปี ลากิจ ลาป่วย และลาพกัผ่อน ท่ีไดรั้บมี
ความเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=3.92) รองลงมาไดแ้ก่ ท่านไดรั้บการดูแล

ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี การออกก าลังกาย เช่น แอโรบิค 
(µ=3.79) ระบบสวสัดิการ เช่น ชุดสูท ชุดกิจกรรม ทศันศึกษา งานสังสรรคแ์ละมอบของขวญัปี

ใหม่ท่ีไดรั้บมีความเหมาะสม (µ=3.75) การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมีความยุติธรรม (µ=3.74) 

เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บมีความเหมาะสมกบังานท่ีท่านปฏิบติัและเพียงพอต่อการด ารงชีพ (µ=3.73) 

ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 11 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นมัน่คงในงานเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ความมั่นคงในงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
2. 
3. 
4. 
 

5. 

ท่านรู้สึกมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีท าอยู ่
ท่านภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติัในต าแหน่งปัจจุบนั 
ท่านมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติัในต าแหน่งน้ี 
วิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือของผูป้กครองและ
คนในทอ้งถ่ินท าใหท่้านภูมิใจ 
ท่านมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานท่ีวิทยาลยัแห่งน้ี 

3.94 
4.11 
4.15 
3.95 

 
4.14 

0.877 
0.686 
0.680 
0.804 

 
0.670 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.06 0.641 มาก 
 

 จากตารางท่ี 11 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
มัน่คงในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (µ=4.06)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน คือ ท่านมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติัในต าแหน่งน้ี อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
(µ=4.15) รองลงมาได้แก่ ท่านมีความภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติงานท่ีวิทยาลัยแห่งน้ี  (µ=4.14) ท่าน

ภาคภูมิใจท่ีได้ปฏิบัติในต าแหน่งปัจจุบัน (µ=4.11) วิทยาลัยมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือของ

ผูป้กครองและคนในทอ้งถ่ินท าให้ท่านภูมิใจ (µ=3.95) และท่านรู้สึกมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการ

งานท่ีท าอยู ่(µ=3.94) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12 ค่าคะแนนเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
 บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ดา้นความสถานท่ีการท างานเป็นรายขอ้ 
 

ข้อที ่ ด้านสถานทีก่ารท างาน 
ระดับความพงึพอใจ 

µ  แปลความ 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
4. 
 
5. 

สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสง
สวา่งท่ีเหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศ 
สถานท่ีท างานมีความเป็นสดัส่วน สะดวก สบายต่อ
การปฏิบติังาน 
สถานท่ีปฏิบติังานของท่านปราศจากเสียงรบกวน
เหมาะสมแก่การปฏิบติังาน 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานมีความ
เหมาะสมเพียงพอ 
สภาพการท างานมีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานของท่าน 

3.99 
 

3.94 
 

3.91 
 

3.69 
 

3.92 

0.840 
 

0.862 
 

0.850 
 

0.999 
 

0.818 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

 รวม 3.89 0.759 มาก 
 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการฏิบติังาน ดา้น
สถานท่ีการท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (µ=3.89) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน คือ สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม มีการ
ถ่ายเทอากาศ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ (µ=3.99) รองลงมาไดแ้ก่ สถานท่ีท างานมีความ

เป็นสัดส่วน สะดวก สบายต่อการปฏิบติังาน (µ=3.94) สภาพการท างานมีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้

และประสบการณ์ในการท างานของท่าน (µ=3.92) สถานท่ีปฏิบัติงานของท่านปราศจากเสียง

รบกวนเหมาะสมแก่การปฏิบติังาน (µ=3.91) และอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานมี

ความเหมาะสมเพียงพอ (µ=3.69) ซ่ึงความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ สายการปฏิบัติงาน อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานที่วิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดง
ในตาราง 13-18 
 

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวม 
 และในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ 
 

ข้อที ่
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

เพศ 

µ  ชาย หญงิ 

µ  µ  

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

7. 
 

8. 
9. 
10. 

 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ 
ดา้นความสมัพนัธ์กบั 
เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นนโยบาย/แผนและ 
การบริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสถานท่ีการท างาน 

รวม                                            

4.05 
4.18 
3.99 
4.23 
4.23 
4.25 

 
3.94 

 
3.86 
4.10 
3.95 
4.08 

0.605 
0.578 
0.740 
0.633 
0.617 
0.640 

 
0.729 

 
0.820 
0.672 
0.708 
0.540 

3.95 
4.17 
3.90 
4.12 
4.14 
4.16 

 
3.85 

 
3.75 
4.04 
3.86 
3.99 

0.637 
0.570 
0.717 
0.586 
0.549 
0.592 

 
0.697 

 
0.926 
0.626 
0.784 
0.511 

3.99 
4.18 
3.93 
4.15 
4.17 
4.19 

 
3.88 

 
3.79 
4.06 
3.90 
4.02 

0.627 
0.572 
0.725 
0.603 
0.573 
0.609 

 
0.708 

 
0.892 
0.641 
0.759 
0.521 

 

 จากตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพดา้นเพศ พบว่า เพศชาย มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.08) และจ าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบว่า เพศชาย มีค่าเฉล่ียมากกว่าเพศ

หญิงทุกด้าน และ 3 อนัดับแรกท่ีเพศชาย มากกว่า เพศหญิง ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.25) ดา้นความส าเร็จในการท างาน และดา้นการไดก้ารยอมรับนบั

ถือ (µ=4.23) ตามล าดบั  
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวม 
 และในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพดา้นอาย ุ
 

ข้อที ่
การปฏิบตัิงานของบุคลากร

วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

อายุ 
µ  ต ่ากว่า 25 ปี 25 – 35 ปี 36 – 46 ปี มากกว่า 46 ปี 

µ  µ  µ  µ  
1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
  

9. 
10. 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน 
ดา้นความส าเร็จใน 
การท างาน 
ดา้นการไดก้ารยอมรับ     
นบัถือ 
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสถานท่ีการท างาน 

รวม 

4.02 
4.15 
3.95 

 
4.21 

 
4.17 
4.17 

 
4.12 

 
3.99 

 
4.15 
4.02 
4.10 

0.532 
0.513 
0.707 

 
0.556 

 
0.479 
0.530 

 
0.625 

 
0.611 

 
0.495 
0.610 
0.445 

4.00 
4.19 
3.91 

 
4.16 

 
4.16 
4.17 

 
3.87 

 
3.75 

 
4.04 
3.92 
4.02 

0.599 
0.568 
0.695 

 
0.565 

 
0.539 
0.617 

 
0.677 

 
0.937 

 
0.652 
0.748 
0.505 

3.89 
4.12 
3.87 

 
4.08 

 
4.10 
4.19 

 
3.76 

 
3.68 

 
3.95 
3.75 
3.94 

0.701 
0.559 
0.818 

 
0.697 

 
0.643 
0.628 

 
0.787 

 
0.908 

 
0.645 
0.878 
0.571 

4.08 
4.24 
4.06 

 
4.20 

 
4.31 
4.26 

 
3.96 

 
3.96 

 
4.24 
3.95 
4.13 

0.650 
0.642 
0.687 

 
0.607 

 
0.612 
0.609 

 
0.704 

 
0.824 

 
0.646 
0.659 
0.525 

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 

 

 จากตารางท่ี 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพด้านอายุพบว่า กลุ่มอายุ
มากกว่า  46 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.13) และจ าแนกตามสถานภาพดา้นอายุ พบว่า 3 อนัดบัแรก

ของ กลุ่มอายุต  ่ากว่า 25 ปี คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (µ=4.21) ดา้นการไดก้ารยอมรับนับ

ถือ และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.17) ตามล าดบั และ 3 อนัดบั

แรกของกลุ่มอาย ุ25 - 35 ปี คือ ดา้นความรับผดิชอบ (µ=4.19) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับัญชา (µ=4.17) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความส าเร็จในการ

ท างาน  (µ=4.16) ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรกของกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.19)  ดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.12) และดา้นการไดก้าร

ยอมรับนบัถือ (µ=4.10) ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรกของกลุ่มอาย ุมากกวา่ 46ปี คือ ดา้นการไดก้าร
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ยอมรับนบัถือ  (µ=4.31) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.26) และดา้น

ความรับผดิชอบ และดา้นความมัน่คงในงาน (µ=4.24) ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวม 
 และในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพดา้นระดบัการศึกษา 

  

 จากตารางท่ี 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพดา้นระดบัการศึกษาพบว่า 
กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.32) และจ าแนกตามสถานภาพดา้นระดบั 

การศึกษา พบวา่ 3 อนัดบัแรกของ กลุ่มระดบัการศึกษาปวช. คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน และ 
(µ=4.17) ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  (µ=4.13) ด้านการได้การยอมรับ  (µ=4.10) 

ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรกของกลุ่มระดบัการศึกษาปวส. คือ ความส าเร็จในการท างาน (µ=4.40) 

ดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.29) ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (µ=4.27) ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรก

ข้อที ่
การปฏิบตัิงานของ
บุคลากรวทิยาลยัราช

พฤกษ์ 

ระดบัการศึกษา   

µ  ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

µ  µ  µ  µ  µ  

1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
10. 

 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน 
ดา้นความส าเร็จใน 
การท างาน 
ดา้นการไดก้ารยอมรับ 
นบัถือ 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน 
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสถานท่ีการท างาน 

รวม 

3.93 
4.00 
4.03 

 
4.17 

 
4.10 

 
4.03 

 
4.13 

 
3.83 

 
4.07 
4.03 
4.03 

0.532 
0.593 
0.638 

 
0.753 

 
0.678 

 
0.638 

 
0.712 

 
0.408 

 
0.653 
0.585 
0.553 

4.27 
4.29 
4.09 

 
4.40 

 
4.20 

 
4.15 

 
4.22 

 
4.02 

 
4.16 
4.05 
4.19 

0.755 
0.582 
0.689 

 
0.613 

 
0.506 

 
0.559 

 
0.610 

 
0.562 

 
0.528 
0.765 
0.499 

3.95 
4.12 
3.82 

 
4.09 

 
4.09 

 
4.05 

 
3.90 

 
3.75 

 
3.98 
3.91 
3.97 

0.503 
0.538 
0.673 

 
0.555 

 
0.503 

 
0.617 

 
0.650 

 
0.769 

 
0.557 
0.624 
0.447 

3.93 
4.18 
3.89 

 
4.13 

 
4.14 

 
4.20 

 
3.82 

 
3.70 

 
4.06 
3.83 
3.99 

0.641 
0.577 
0.737 

 
0.621 

 
0.572 

 
0.611 

 
0.731 

 
0.946 

 
0.680 
0.803 
0.544 

4.36 
4.27 
4.35 

 
4.36 

 
4.53 

 
4.41 

 
4.12 

 
4.36 

 
4.18 
4.21 
4.32 

0.579 
0.610 
0.646 

 
0.484 

 
0.618 

 
0.557 

 
0.603 

 
0.649 

 
0.536 
0.616 
0.388 

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 
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ของกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาตรี คือ ดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.12) ดา้นความส าเร็จในการ

ท างาน และดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือ (µ=4.09) ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรกของกลุ่มระดบั

การศึกษาปริญญาโท คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.20) ด้าน

ความรับผิดชอบ (µ=4.18) และดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือ (µ=4.14) ตามล าดบั และ 3 อนัดบั

แรกของกลุ่มระดับการศึกษาปริญญาเอก คือ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  (µ= 4.53) ด้าน

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคับบัญชา (µ=4.41) ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ด้าน

ความส าเร็จในการท างาน และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ (µ=4.36) ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์  โดยรวม
และในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพดา้นสถานท่ีท่ีท างาน 
 

ข้อที ่
การปฏิบตัิงานของ
บุคลากรวทิยาลยั 

ราชพฤกษ์ 

สถานทีท่ีท่ างาน   

นนทบุรี ภูเกจต ระยอง        µ  

µ  µ  µ    
1. 
 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
10. 

 

ดา้นลกัษณะงาน 
ท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ 
ในต าแหน่งงาน 
ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน 
ด้านการได้การยอมรับ
นบัถือ 
ดา้นความสมัพนัธ์ 
กบัเพื่อนร่วมงาน 
และผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นนโยบาย/แผน 
และการบริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทน 
และสวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสถานท่ีการท างาน 

รวม 

3.99 
 

4.16 
4.00 

 
4.16 

 
4.19 

 
4.21 

 
 

3.92 
 

3.91 
 

4.07 
3.94 
4.06 

0.631 
 

0.577 
0.699 

 
0.620 

 
0.583 

 
0.612 

 
 

0.666 
 

0.843 
 

0.654 
0.747 
0.522 

3.94 
 

4.21 
3.64 

 
4.09 

 
4.04 

 
3.99 

 
 

3.76 
 

3.32 
 

4.10 
3.76 
3.88 

0.663 
 

0.577 
0.803 

 
0.551 

 
0.618 

 
0.600 

 
 

0.948 
 

1.054 
 

0.683 
0.942 
0.591 

4.00 
 

4.29 
3.69 

 
4.15 

 
4.18 

 
4.31 

 
 

3.70 
 

3.41 
 

3.88 
3.65 
3.93 

0.563 
 

0.526 
0.702 

 
0.541 

 
0.401 

 
0.564 

 
 

0.663 
 

0.769 
 

0.433 
0.504 
0.368 

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 
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 จากตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ในภาพรวมของสถานภาพดา้นสถานท่ีท่ีท างานกลุ่ม
วิทยาลยัราชพฤกษมี์ค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.06) และจ าแนกตามสถานภาพดา้นสถานท่ีท่ีท างาน พบว่า 

3 อนัดบัแรกของ กลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ ์(นนทบุรี) คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.21) ดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือ (µ=4.19) ดา้นความรับผิดชอบ และดา้น

ความส าเร็จในการท างาน (µ=4.16) ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรกของกลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนย์

โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี) คือ ดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.21) ดา้นความมัน่คงในงาน (µ=4.10) 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน (µ=4.09) ตามล าดบั และ 3 อนัดบัแรกของกลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ ์

(ศูนยโ์รงเรียนระยองพาณิชยการ) คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคบับัญชา 
(µ=4.31) ดา้นความรับผดิชอบ (µ=4.29) และดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ (µ=4.18) ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี17  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวม 
 และในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพดา้นสายการปฏิบติังาน 
 

ข้อที ่
การปฏิบัติงานของบุคลากร

วทิยาลยัราชพฤกษ์ 

สายการปฏิบตัิงาน 
µ  สายอาจารย์ สายสนับสนุน 

µ  µ  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

7. 
 

8. 
9. 
10. 

 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ถือดา้นการไดก้ารยอมรับนบั 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นนโยบาย/แผนและการ
บริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสถานท่ีการท างาน 

รวม 

3.96 
4.17 
3.93 
4.14 
4.17 
4.22 

 
3.78 

 
3.74 
4.05 
3.84 
4.00 

0.650 
0.571 
0.735 
0.619 
0.602 
0.631 

 
0.713 

 
0.954 
0.652 
0.802 
0.539 

4.03 
4.18 
3.92 
4.17 
4.16 
4.14 

 
4.06 

 
3.88 
4.08 
3.99 
4.06 

0.585 
0.577 
0.710 
0.576 
0.520 
0.568 

 
0.664 

 
0.761 
0.624 
0.664 
0.486 

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 
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 จากตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในภาพรวมของสถานภาพสายการปฏิบติังานพบว่า สาย
สนับสนุน มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.06) และจ าแนกตามสถานภาพดา้นสายการปฏิบติังาน พบว่า 3 

อนัดบัแรกท่ีสายสนับสนุนมีค่าเฉล่ียมากกว่าสายอาจารย ์ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.18) 

ดา้นความส าเร็จในการท างาน (µ=4.17) และดา้นความมัน่คงในงาน (µ=4.16) ตามล าดบั  
 

ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์โดยรวม 
 และในแต่ละดา้น จ าแนกตามสถานภาพดา้นประสบการณ์ 

 

 จากตารางท่ี 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ในภาพรวมของสถานภาพดา้นประสบการณ์ พบวา่ กลุ่ม 
1 - 2 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (µ=4.09) และจ าแนกตามสถานภาพดา้นประสบการณ์ พบว่า 3 อนัดบัแรก

ของ กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.27) ดา้น

ความส าเร็จในการท างาน (µ=4.19) และดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.15) ตามล าดบั และ 3 อนัดบั

ข้อที ่
การปฏิบตัิงานของ
บุคลากรวทิยาลยัราช

พฤกษ์ 

ประสบการณ์ 
µ  น้อยกว่า 1  ปี 1 - 2  ปี 3 – 4  ปี มากกว่า 4 ปี 

µ  µ  µ  µ  
1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 

6. 
 
 

7. 
 

8. 
 

9. 
10. 

 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหนา้ใน
ต าแหน่งงาน 
ดา้นความส าเร็จใน 
การท างาน 
ดา้นการไดก้ารยอมรับ 
นบัถือ 
ดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นนโยบาย/แผนและ
การบริหารงาน 
ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คงในงาน 
ดา้นสถานท่ีการท างาน 

รวม 

3.87 
4.15 
3.80 

 
4.19 

 
4.03 

 
4.27 

 
 

3.71 
 

3.46 
 

3.94 
3.67 
3.91 

0.564 
0.576 
0.720 

 
0.666 

 
0.583 

 
0.625 

 
 

0.725 
 

0.903 
 

0.591
0.750 
0.509 

4.04 
4.19 
3.97 

 
4.17 

 
4.25 

 
4.23 

 
 

3.98 
 

3.99 
 

4.08 
4.00 
4.09 

0.612 
0.535 
0.697 

 
0.572 

 
0.555 

 
0.523 

 
 

0.669 
 

0.812 
 

0.597 
0.690 
0.473 

4.03 
4.17 
3.95 

 
4.15 

 
4.18 

 
4.17 

 
 

3.93 
 

3.80 
 

4.09 
3.97 
4.04 

0.603 
0.576 
0.742 

 
0.597 

 
0.554 

 
0.635 

 
 

0.702 
 

0.918 
 

0.693 
0.748 
0.522 

3.88 
4.17 
3.92 

 
4.05 

 
4.09 

 
4.01 

 
 

3.65 
 

3.58 
 

4.05 
3.65 
3.91 

0.789 
0.677 
0.773 

 
0.634 

 
0.640 

 
0.728 

 
 

0.751 
 

0.895 
 

0.692 
0.899 
0.636 

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 
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แรกของกลุ่ม 1 – 2 ปี คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (µ=4.25) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.23) และดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.19) ตามล าดบั และ 3 อนัดบั

แรกของกลุ่ม 3 – 4 ปี คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (µ=4.18) ดา้นความรับผดิชอบ และดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา (µ=4.17) ตามล าดบั และ3อนัดบัแรกของกลุ่ม

มากกว่า 4 ปี คือ ดา้นความรับผิดชอบ (µ=4.17) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (µ=4.09) ดา้น

ความส าเร็จในการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน (µ=4.05) ตามล าดบั  
 

ตอนที่ 4 การสรุปความคิดเหจนและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิดเกีย่วกบัการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ์ โดยการแจกแจงความถี่ และน าเสนอเชิงบรรยาย 
 

ตาราง 19 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
 

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์
ความถ่ี

(f) 
1. ควรเพิ่มสวสัดิการดา้นต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และประกนัสุขภาพ กองทุน 
     ส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์รถรับส่งพนกังาน 
2. ควรปรับปรุงสถานท่ีจอดรถใหมี้ร่มเงา และหลงัคา  
3. ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการสอน/การท างาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจค็เตอร์  
    คอมพิวเตอร์ 
4. ควรมีการปรับปรุงในเร่ืองสุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 
5. ควรปรับปรุงเร่ืองการติดต่อส่ือสารระหวา่งท่ีตั้งหลกักบัศูนย ์ 
6. ควรมีการจดัสมัมนา/การท่องเท่ียวนอกสถานท่ีใหก้บับุคลากร 

13 
 
1 
5 
 
6 
5 
2 

  

 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษท่ี์มี
ความถ่ีมากท่ีสุด คือ ควรเพิ่มสวสัดิการด้านต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล และประกันสุขภาพ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์รถรับส่งพนกังาน รองลงมาไดแ้ก่ ควรมีการปรับปรุงใน
เร่ืองสุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ควรเพิ่มอุปกรณ์ในการสอน/การท างาน เช่น ไมโครโฟน 
โปรเจ็คเตอร์ คอมพิวเตอร์ ควรปรับปรุงการติดต่อส่ือสารระหว่างท่ีตั้งหลกักบัศูนย ์ควรมีการจดั
สัมมนา/การท่องเท่ียวนอกสถานท่ีให้กับบุคลากร ควรปรับปรุงสถานท่ีจอดรถให้มีร่มเงา และ
หลงัคา ตามล าดบั 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
วิทยาลยัราชพฤกษ ์10 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคบับัญชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสถานท่ีการท างาน 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ โดยรวมและในแต่ละดา้น จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานท่ีท างาน สายการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัราช
พฤกษ ์และ 3) เพื่อเสนอแนวทางพฒันาบุคลากรของวิทยาลยัราชพฤกษต่์อไป พร้อมทั้งสามารถท า
ใหเ้กิดความพึงพอใจสูงข้ึน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามท่ี
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์10 ดา้น 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นขอ้ค าถาม
แบบปรนยั จ านวน 6 ขอ้ ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษมี์
ลกัษณะเป็นขอ้ค าถามมาตราวดัแบบ Likert แบ่งจ านวนได ้5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยท่ีสุด จ านวน 56 ขอ้ ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม มีลกัษณะเป็นขอ้
ค าถามปลายเปิด แบบสอบถามน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.97 
 กลุ่มประชากรของบุคลากรวิทยาลยั แบ่งเป็นสายอาจารย ์และสายสนบัสนุน ซ่ึงปฏิบติังาน 
ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2555 รวมทั้งส้ิน 297 คน แบ่งเป็น อาจารย ์ไดแ้ก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะ
บญัชี คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
จ านวน 192 คน และเจา้หนา้ท่ี 105 คน ซ่ึงไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนกมุภาพนัธ์ 2556 
ไดแ้บบสอบถามคืนจ านวน 297 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช้ โดยภายหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา
และน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และท าการบนัทึกรหัสตามคู่มือท่ีไดก้ าหนด
ไว ้เพื่อท่ีจะประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค่าสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ได้แก่ หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha-Coefficient) 
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษา และเปรียบเทียบศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยั
ราชพฤกษ์โดยรวม และในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ด้านความรับผิดชอบ         
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือ        
ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน           
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสถานท่ีการท างาน จ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา สถานท่ีท างาน สายการปฏิบติังาน และประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยั
ราชพฤกษผ์ลการวิจยัพบวา่ 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษส่์วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 197 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.3  ผูต้อบแบบสอบถามมีอายุ 25 - 35 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 
ผูต้อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 ผูต้อบ
แบบสอบถามปฏิบัติหน้าท่ีวิทยาลัยราชพฤกษ์ (นนทบุรี) จ  านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 78.1 
ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบัติหน้าท่ีเป็นสายอาจารย ์จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 ผูต้อบ
แบบสอบถามมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ์ 1  - 2  ปี จ  านวน 109 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.7  
 ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวม เท่ากบั 4.02 
และมีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.52 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่ามี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด 
รองลงมาตามล าดบัไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือ ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นสถานท่ีการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ซ่ึงความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ จ  าแนกตามสถานภาพดา้นเพศ พบว่า เพศชาย มีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด ส่วนเพศหญิงมีความพึงพอใจดา้นการไดก้ารยอมรับนบั
ถือมากท่ีสุด จ าแนกตามสถานภาพด้านอายุ พบว่า กลุ่มอายุต  ่ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจด้าน
ความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายุ   25 - 35 ปี มีความพึงพอใจในด้านความ
รับผิดชอบมากท่ีสุด ส่วนกลุ่มอายุ 36 - 46 ปี มีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
และผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด และกลุ่มอายมุากกว่า 46 ปี มีความพึงพอใจดา้นการไดก้ารยอมรับนบั
ถือมากท่ีสุด จ าแนกตามสถานภาพดา้นระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มระดบัการศึกษาปวช. และกลุ่ม
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ระดับการศึกษาปวส. มีความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการท างานมากท่ีสุด กลุ่มระดับ
การศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด กลุ่มระดบัการศึกษาปริญญา
โท มีความพึงพอใจดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด ส่วนกลุ่มระดบั
การศึกษาปริญญาเอก มีความพึงดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือมากท่ีสุด จ าแนกตามสถานภาพดา้น
สถานท่ีท่ีท างาน พบว่า กลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ์ (นนทบุรี) และกลุ่มวิทยาลัยราชพฤกษ์ (ศูนย์
โรงเรียนระยองพาณิชยการ) มีความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา
มากท่ีสุด ส่วนกลุ่มวิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยโ์รงเรียนภูเก็ตเทคโนโลย)ี มีความพึงพอใจดา้นความ
รับผิดชอบมากท่ีสุด จ าแนกตามสถานภาพดา้นสายการปฏิบติังาน พบว่า สายอาจารย ์มีความพึง
พอใจดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด และสายสนบัสนุนมีความพึง
พอใจดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด จ าแนกตามสถานภาพดา้นประสบการณ์ พบว่า กลุ่มนอ้ยกว่า 1 
ปี มีความพึงพอใจดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามากท่ีสุด กลุ่ม 1 - 2 ปี และ
กลุ่ม 3 - 4 ปี มีความพึงพอใจดา้นการให้การยอมรับนบัถือมากท่ีสุด และกลุ่มมากกว่า 4 ปี มีความ
พึงพอใจดา้นความรับผดิชอบมากท่ีสุด 
 แนวทางการพฒันาวิทยาลยัให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจสูงข้ึน คือ ควรเพิ่มสวสัดิการให้
มากข้ึน ควรปรับปรุงสถานท่ีจอดรถให้มีร่มเงาและหลงัคา  ควรปรับปรุงเร่ืองการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างท่ีตั้งหลกักบัศูนย ์ควรมีการจดัสัมมนา/การท่องเท่ียวนอกสถานท่ีให้กบับุคลากร ควรเพิ่ม
อุปกรณ์ในการสอน/การท างาน เช่น ไมโครโฟน โปรเจค็เตอร์ คอมพิวเตอร์ และควรมีการปรับปรุง
ในเร่ืองสุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มต่างๆ 

 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษโ์ดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ทุกดา้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ผูว้ิจยัขอ
น าเสนอการอภิปรายผลการวิจยัเป็นรายดา้น ดงัน้ี  
 1.1 ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบัติ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์มีความ        
พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก เพราะบุคลากรได้รับ
มอบหมายงานท่ีปฏิบติัตรงตามความรู้ความสามารถ เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน ท าใหส้ามารถแกไ้ข
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร
วิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2254 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
ในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่ปีการศึกษา 2555 
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 1.2 ดา้นความรับผิดชอบ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษบุ์คลากรมีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความรับผิดชอบ อยู่ในระดบัมาก เพราะบุคลากรปฏิบติัหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายอย่างมีไหวพริบ และมีความรู้และทกัษะในการท างานท่ีดี รวมถึงสามารถปฏิบติั
หน้าท่ีไดอ้ย่างเต็มความสามารถและสมบูรณ์ อีกทั้งการท่ีผูบ้งัคบับญัชาให้โอกาสแก่ผูท้  างานได้
รับผิดชอบงานของตนเองอย่างเต็มท่ี โดยไม่ตอ้งมีการควบคุมเขม้งวดจนเกินไป บุคลากรจึงเกิด
ความพึงพอใจในงานท่ีท า  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2254 มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดบัความพึง
พอใจมากกวา่ปีการศึกษา 2555 
            1.3 ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษมี์
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน อยูใ่นระดบัมาก เพราะบุคลากร
ไดรั้บการสนบัสนุนการปฏิบติังาน จากผูบ้งัคบับญัชาใหมี้โอกาสกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่งงาน
ท่ีปฏิบติัอยูเ่ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละยติุธรรม มีเส้นทางความกา้วหนา้ชดัเจน ซ่ึงส่งผลให้บุคลากร
เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปี
การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากร
มีระดบัความพึงพอใจมากกวา่ปีการศึกษา 2555 
 1.4 ดา้นความส าเร็จของงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษมี์ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานดา้นความส าเร็จของงานอยูใ่นระดบัมาก เพราะบุคลากรสามารถปฏิบติังาน
ส าเร็จตามเป้าหมายและท่ีก าหนดไวใ้นเวลาท่ีมีความเหมาะสม และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีเกิด
ข้ึนกบังานไดเ้ป็นอยา่งดี ท าให้ประสบผลส าเร็จในการปฏิบติังานของหน่วยงานซ่ึงก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบติังานและประสบความส าเร็จ เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยั
ราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในปี
การศึกษา 2554 บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่ปีการศึกษา 2555 
 1.5 ดา้นการไดก้ารยอมรับนบัถือ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษมี์ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นการไดก้ารยอมรับนับถือ อยู่ในระดบัมาก เพราะบุคลากรสามารถ
แสดงความคิดเห็นและได้รับการยอมรับในความรู้ความสามารถจากผูบ้ ังคบับัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555 
 1.6 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากร
วิทยาลยัราชพฤกษ์มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในระดบัมาก เพราะไดรั้บค าแนะค าปรึกษาเม่ือมีปัญหาจากผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ประจ าปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555 
 1.7 ดา้นนโยบาย แผน และการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษมี์
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นนโยบาย แผน และการบริหาร อยูใ่นระดบัมาก เพราะวิทยาลยั
ไดมี้นโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั การบริหารงานอย่างชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้และมีการ
ช้ีแจงให้กบับุคลากรจึงท าให้บุคลากรร่วมกนัท างานตามนโยบายของวิทยาลยั น ามาปฏิบติังานได้
จริง เป็นตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และผูบ้ริหารไดใ้ห้การสนบัสนุนปัจจยัหลาย 
ๆ อยา่งในการท าให้แผนและ นโยบายท่ีก าหนดไวไ้ดบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจมากกวา่ปีการศึกษา 2555 
 1.8 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยูใ่นระดบัมาก เพราะบุคลากรมี 
เงินเดือนท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับการเล้ียงชีพ มีระบบสวสัดิการท่ีดี มีสิทธิวนัหยุดประจ าปี      
ลากิจ ลาป่วย และลาพกัผ่อนท่ีเหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี 
(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปี
การศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากร
มีระดบัความพึงพอใจมากกวา่ปีการศึกษา 2555 
 1.9 ดา้นความมัน่คงในงาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานดา้นความมัน่คงในงาน อยู่ในระดบัมาก เพราะบุคลากรภูมิใจในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัท่ีไดท้  างานในวิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือของผูป้กครองและคน
ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ ์ประจ าปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจใน
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การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดบัความพึงพอใจเท่ากบัปี
การศึกษา 2555 
 1.10 ดา้นสถานท่ีการท างาน ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรวิทยาลยัราชพฤกษ์มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานดา้นสถานท่ีท างาน อยูใ่นระดบัมาก เพราะวิทยาลยัสถานท่ีท างานท่ีสะอาด 
มีระเบียบ จัดเป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ แสงสว่าง และอากาศถ่ายเท ท่ีเหมาะสม ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ปวรรัตน  เลิศสุวรรณเสรี (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ ประจ าปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงในปีการศึกษา 2554 บุคลากรมีระดับความพึงพอใจมากกว่าปี
การศึกษา 2555 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ 
1. ดา้นสวสัดิการควรจดัสวสัดิการใหมี้มากข้ึน เช่นกองทุนเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย ์ 

รถรับส่งพนกังาน อบรม/สัมมนานอกสถานท่ี ค่ารักษาพยาบาลและประกนัสุขภาพ ฯลฯ 
2. ดา้นสถานท่ีควรปรับปรุง เช่น ความสะอาดของโรงอาหารและหอ้งน ้า ปลูกตน้ไมใ้ห้

มากข้ึน เพื่อเป็นร่มเงา ฯลฯ 
3. ดา้นการส่ือสารควรมีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานผา่นช่อง

ทางการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรรับทราบข่าวสารไดท้นัต่อการปฏิบติังาน และในการส่ือสาร
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรใชก้ารส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้มากข้ึนกว่าการใชก้ารสั่งทางวาจา 
เพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการสั่ งการจะท าให้การปฏิบัติงานตรงตามความต้องการของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเกิดประโยชน์กบัองคก์ารอยา่งตรงความเป้าหมาย  

4. ดา้นอุปกรณ์ควรเพิ่มอุปกรณ์ส านกังานใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ    
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยไม่ไดมี้การเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหารและ
บุคลากรระดบัต่าง ๆ ในเชิงลึก ดงันั้น การศึกษาในคร้ังต่อไปควรใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั้งการ
สังเกต หรือการสัมภาษณ์มาร่วมประกอบการศึกษาดว้ย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ในการสร้าง
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร 
 2.  ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของบุคลากร
ในวิทยาลยัราชพฤกษ ์
            3. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเพียงองคก์ารเดียว ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษา
เปรียบเทียบในองคก์ารท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัหรือคลา้ยคลึงกนัเพื่อน ามาพฒันาองคก์ารต่อไป 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ์  

ประจ าปีการศึกษา 2555 

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร

วิทยาลยั    ราชพฤกษ์ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบ  ดา้นความกา้วหน้าใน

ต าแหน่งงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงานและผูบ้ ังคบับัญชา ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ด้านค่าตอบแทนและ

สวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นสถานท่ีการท างาน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเป็นประโยชน์ต่อการ

วางแผนและพฒันางานบริหารบุคลากรของวิทยาลยัต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรด

ใหค้วามร่วมมือแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ พร้อมเสนอแนะในส่วนท่ีควรปรับปรุงต่อไป 

ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่าน 

1. เพศ      1. ชาย        2. หญิง     

2. อาย ุ  

     1. ต ่ากวา่ 25 ปี       2. 25-35 ปี 

                   3. 36-46  ปี                                           4. มากกวา่46  ปี  

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่าน      

   1. ปวช./ประกาศนียบตัรวิชาชีพ     2. ปวส./ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

  3. ปริญญาตรี          4. ปริญญาโท 

    5. ปริญญาเอก    

4. สถานท่ีท างานของท่าน 

  1. วิทยาลยัราชพฤกษ ์(นนทบุรี)  

  2. วิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยว์ิทยาลยัเทคโนโลยภูีเกต็) 

  3. วิทยาลยัราชพฤกษ ์(ศูนยว์ิทยาลยัเทคโนโลยรีะยองบริหารธุรกิจ) 
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5. สายการปฏิบติังานหลกัของท่าน 

  1. สายอาจารย ์  2. สายสนบัสนุน 

6. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานของท่านท่ีวิทยาลยัราชพฤกษ ์

  1. นอ้ยกวา่ 1  ปี  2. 1 - 2  ปี 

  3. 3 - 4  ปี  4. มากกวา่ 4  ปี 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวทิยาลยัราชพฤกษ์ 

ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องคะแนนท่ีตรงกบัความพึงพอใจของท่านมากท่ีสุด  

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ 
1) งานท่ีท่านไดรั้บมอบหมายมีความ

น่าสนใจ แปลกใหม่และทา้ทาย 

     

2) ท่านไดป้ฏิบติังานท่ีมีความอิสระ
เพียงพอต่อการตดัสินใจ 

     

3) ปริมาณงานและความรับผดิชอบใน
งานมีความเหมาะสมกบัต าแหน่ง
งานของท่าน 

     

4) ท่านไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีตรงความรู้ความสามารถของ
ท่าน 

     

5) งานท่ีท่านปฏิบติัอยูมี่ระเบียบแบบ
แผนท่ีแน่นอนและชดัเจน 

     

ด้านความรับผดิชอบ 
1) ท่านไดป้ฏิบติังานตามบทบาท

หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็
ความสามารถ 
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ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
  2)  ท่านไดรั้บผดิชอบงานท่ีตนเองถนดั
  

     

  3)  หนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีท่านไดรั้บ 
        มอบหมายมีความเหมาะสมทั้งเชิง 
        ปริมาณและคุณภาพ 

     

  4)   ท่านรู้สึกยนิดีทุกคร้ังท่ีไดรั้บ 
        มอบหมายใหรั้บผดิชอบในงาน 
        ต่างๆ 

     

  5)   ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการ 
         ปฏิบติังาน 

     

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
1) การเล่ือนต าแหน่งในหน่วยงานของ

ท่านเป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละมี
ความยติุธรรม 

     

  2)   ท่านมีความพอใจในงานท่ีปฏิบติัอยู ่ 
         ในปัจจุบนัเพราะมีโอกาสกา้วหนา้ 
         กวา่หน่วยงานอ่ืน 

     

  3)    วิทยาลยัมีการส่งเสริมสนบัสนุนให ้
         มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ี 
         สูงข้ึน ใหมี้การขอต าแหน่งทาง 
         วิชาการ รวมถึงการอบรมพฒันา 
          บุคลากรอยา่งต่อเน่ือง  

     

  4)    เสน้ทางความกา้วหนา้ในอาชีพมี 
         ความชดัเจนและมีความเป็นไปได ้

     

  5)    วิทยาลยัมีนโยบายการสนบัสนุน 
         ใหบุ้คลากรมีการปรับเปล่ียนและ 
         มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบั   
         ความสามารถ 
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ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 
  1)   ท่านรู้สึกภูมิใจในผลงานท่ีไดท้  าไป 
        แลว้  

     

2) ท่านสามารถปฏิบติังานจนแลว้เสร็จ 
โดยไม่มีงานคา้ง 

     

  3)  ท่านสามารถท างานไดต้ามเป้าหมาย 
        ท่ีก าหนดไว ้

     

  4)  ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
        ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

  5)  ท่านสามารถท างานตรงตามก าหนด 
        ระยะเวลา 

     

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
1) เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้

ความสามารถของท่าน 

     

2) ผูบ้งัคบับญัชายอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

3) ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามไวว้างใจ
มอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของ
หน่วยงานใหท่้านปฏิบติั 

     

4) ท่านรู้สึกวา่อาชีพของท่านเป็นอาชีพ
ท่ีไดรั้บการยอมรับของสังคม 

     

5) การแสดงความคิดเห็นไดรั้บการ
ยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน  
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ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงานและ
ผู้บังคบับัญชา 

1) ท่านไดรั้บค าปรึกษาจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เม่ือมีปัญหาในการ
ท างาน 

     

2) ท่านไดรั้บค าแนะน าปรึกษาจาก 
เพื่อนร่วมงาน 

     

3) ท่านสามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

4) ท่านไดรั้บความร่วมมือในการ 
ท างานจากเพือ่นร่วมงาน 

     

  5)  ท่านไดรั้บความเอ้ืออาทรจาก 
        ผูบ้งัคบับญัชา 

     

ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
1) ท่านมีโอกาสไดร่้วมแสดงความ

คิดเห็นและการก าหนดเป้าหมาย
และนโยบาย 

     

2) ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้าม 
นโยบายท่ีก าหนดไว ้

     

3) นโยบายท่ีก าหนดมีความชดัเจน
และสามารถน าไปปฏิบติัได ้

     

  4)   มีการช้ีแจงนโยบายใหท้ราบอยา่ง 
        ทัว่ถึง 

     

  5)  ความชดัเจนในการปฏิบติัตาม 
        นโยบาย 
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ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
1) เงินเดือนท่ีท่านไดรั้บมีความ

เหมาะสมกบังานท่ีท่านปฏิบติัและ
เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

     

  2)  การพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนมี 
       ความยติุธรรม 

     

  3)  ระบบสวสัดิการ เช่น ชุดสูท ชุด 
        กิจกรรม ทศันศึกษา งานสงัสรรค ์
        และมอบของขวญัปีใหม่ท่ีไดรั้บมี 
        ความเหมาะสม 

        

4) สิทธิวนัหยดุประจ าปี ลากิจ ลาป่วย  
และลาพกัผอ่น ท่ีไดรั้บมีความ
เหมาะสม  

     

5) ท่านไดรั้บการดูแลส่งเสริมดา้น
สุขภาพอนามยั เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี การออกก าลงักาย 
เช่น แอโรบิค 

     

ความมั่นคงในงาน 
1) ท่านรู้สึกมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ี

การงานท่ีท าอยู ่

     

2) ท่านภาคภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติัใน
ต าแหน่งปัจจุบนั 

     

3) ท่านมีความสุขท่ีไดป้ฏิบติัใน
ต าแหน่งน้ี 

     

4) วิทยาลยัมีช่ือเสียงเป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ของผูป้กครองและคนในทอ้งถ่ินท า
ใหท่้านภูมิใจ 

     

      



85 

 

ข้อความ 
ระดับความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5) ท่านมีความภูมิใจท่ีไดป้ฏิบติังานท่ี
วิทยาลยัแห่งน้ี 

     

ด้านสถานทีก่ารท างาน 
1) สถานท่ีท างานมีความสะอาด เป็น

ระเบียบ มีแสงสวา่งท่ีเหมาะสม มี
การถ่ายเทอากาศ 

     

  2)   สถานท่ีท างานมีความเป็นสดัส่วน  

        สะดวก สบายต่อการปฏิบติังาน 
     

  3)   สถานท่ีปฏิบติังานของท่าน 
        ปราศจากเสียง รบกวนเหมาะสมแก่ 
        การปฏิบติังาน 

      

  4)   อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ท่ีตอ้งใชใ้นการ 
        ปฏิบติังานมีความเหมาะสมเพียงพอ 

     

  5)   สภาพการท างานมีส่วนช่วยส่งเสริม 
        ความรู้และประสบการณ์ในการ 
        ท างานของท่าน 

     

  

ตอนที ่3 ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ 

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

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

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

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

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

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

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

ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  


