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นางณัทฐา  กรีหิรัญ. (2550).  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
      ศรีนครินทรวิโรฒ.  ปริญญานิพนธ กศ.ม.(การอุดมศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม : อาจารย ดร. จารุวรรณ สกุลคู,     
              อาจารย ดร. สุวพร  ตั้งสมวรพงษ  
 
          การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพ่ือ 1.) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10  ดาน  คือ  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนง
งาน  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ดานเงินเดือน  และผลประโยชนเกื้อกูล  ดาน
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคบับัญชา  ดานสภาพการทํางาน  และดานความ ม่ันคง
ในงาน  2.) เปรียบเทยีบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบตัิงานและ
ประสบการณในการปฏิบตังิานที่มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒกลุมตัวอยางประกอบดวย
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544  สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งกําลังปฏิบตัิงาน
อยูในปงบประมาณ พ.ศ. 2547 จํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 60 ขอ  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 
.924 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล คือ  คาความถี่  คารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการ      ของเชฟเฟ (Scheffe ’ Method)      
   ผลการวิจัยพบวา 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยูในระดับ             
ปานกลาง  เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา  เกือบทุกดานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง    
ยกเวนดานความมั่นคงในงาน  ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม  
และในแตละดานไมแตกตางกัน   
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่อายุตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม               
ไมแตกตางกนั  เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ํากวา  25  ป   
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานความรับผิดชอบแตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
อายุ  25-35  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ  .05  สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 
 4. พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่ระดับการศกึษาตางกัน  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา พนักงานมหาวิทยาลยัที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปรญิญาตรี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดานความรับผิดชอบ  



แตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ .05  สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 
 5. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการ  มีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน   
 6. พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่ประสบการณในการปฏิบตัิงานที่มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน โดยรวมและในแตละดาน 
ไมแตกตางกนั 
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              The purpose of this study was two - fold.  First, it aimed to investigate Job  
Satisfaction of Srinakharinwirot University personnel on 10 aspects, namely, work success, 
respect, work  characteristic, responsibility, advancement, policy/plan and administration, 
salary and welfare, peer and superior relationship, work environment, and work security; 
second, to compare Job  Satisfaction of  Srinakharinwirot University personnel according  
to gender, age, educational level, work line and work experience.The subjects consisted  
of 288 personnel working at Srinakharinwirot University during 2006 fiscal year.   
Five-point  rating  scale questionnaire with 60 items was administered.  Then data were 
analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, t- test, ANOVA, and  
Scheffe’s method. 
              The results revealed that: 
              1.  Job  Satisfaction of Srinakharinwirot University personnel was at a 
moderate level.  When considered each aspect, it was found that each was at a 
moderate level, except that of work security was at a high level. 
              2.  There was no significant different among male  and  female  university  
personnel  on  the  whole  and  on  each  aspect. 
              3.  There was no significant different among university personnel with 
different age group  on  the  total  score.  When considered each aspect, it was found 
that university personnel who  were 25 years old and  younger  significantly held more  
Job  Satisfaction on  the  aspect  of  responsibility  than those  in  the age  group  of  
25-35 years old.    
              4.  There was no significant different among university personnel with 
different educational level  on  the  total  score.  When considered each aspect, it was 
found that university personnel in lower than  bachelor  group significantly held  higher   
Job  Satisfaction  than  those  with  bachelor  or  higher  degree. 
              5.  There was no significant different among university personnel  who  were  
in  academic  and  academic supporting  line  of  work.on  the  whole  and  on  each  
level. 



              6.   There was no significant different among university personnel with 
different work  experience at Srinakharinwirot University on  the whole and on each 
aspect.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในการบริหารงานของหนวยงาน องคกรและสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ทรัพยากรบุคคลในหนวยงานนับเปนองคประกอบที่สาํคัญมากองคประกอบหนึ่งที่จะทําให
หนวยงานนั้น  ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน  ทรัพยากรในองคกรซึ่งประกอบดวย 
คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ  อาคาร  สถานที่และเทคโนโลยีที่มีบทบาทที่สําคัญย่ิง  อยางไรก็ตาม
คนยังเปนปจจัยระดับแนวหนาที่นําความสําเร็จมาสูองคกรทุกองคกร  (พะยอม  วงศสารศรี.  
2541 : 2)  ดังน้ัน  ในองคการทุกประเภท  หนวยงานทุกระดับ  ผูบริหารตางตระหนักดีวา 
ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคการที่เกิดขึ้นนั้น  คนเปนปจจัยหลัก  ผูปฏิบตัิงานทุกคน
และทุกระดบัตางก็เปนทรพัยากรที่สูงคายิ่งขององคการ  เพราะคนเปนผูใช  ดูแล  ควบคุม  
รักษา  สรางเสริมสถานภาพทางกายและทางเศรษฐกจิขององคการ  (ลักษณา  หม่ืนจักร.  
2538 : 6)  ความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับคน  บรรดาสิ่งกอสรางอาคารสถานที่  วัสดุ  ครุภัณฑ
และการเงินแมจะมีบริบูรณสักเพียงใด  ก็จะไมมีความหมายเลย  ถาคนที่ใชส่ิงเหลานี้ไมมี 
ความสามารถเพียงพอที่จะใชขาดขวญัและกําลังใจที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
เดียวกัน  นั่นคือถาหนวยงานใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ  มีคุณภาพ  มีขวัญ 
และกําลังใจทีดี่ก็จะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงคที่กําหนดไว   
ในทางตรงกันขาม  ถาหนวยงานใดมีบุคลากรที่ขาดความรูความสามารถ  ขาดขวัญและกําลังใจ 
ในการทํางานแลว  หนวยงานนั้นก็จะไมประสบความสําเร็จในการดําเนินงานการบริหารงาน 
เทาที่ควร  บคุลากรจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สดุเปรียบเหมือนเปนหัวใจของการ
บริหารงาน  (ภิญโญ  สาธร. 2518 : 5) 
 จะเห็นไดวา  ในองคกรใดๆก็ตาม  การจะประสบความสําเร็จหรือเจริญกาวหนาไดตอง 
ประกอบดวยเงื่อนไขและองคประกอบ  2 ประการ คือ ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและ 
บุคลากรในองคการนั้นมีความพึงพอใจสูง (อนุสรณ ทองสําราญ. 2541 : 6) ซึ่งทั้ง 2 องคประกอบ 
นั้นถือเปนหัวใจสําคัญขององคกรทุกองคกร  ในสวนของการบริหารงานที่มีประสทิธิภาพปจจัย 
ภายใน  ที่ผูบริหารองคกรตองเปนผูจัดกระบวนการตางๆ  ใหมีความสอดคลองสัมพันธกับ 
สภาพแวดลอมขององคกรนั้นๆ  ซึ่งเปนสิ่งที่สรางขึ้นไดไมยากนัก  หากผูบริหารมีความรู  
ความสามารถและประสบการณที่ดีพอ  แตในสวนของการสรางความพึงพอใจใหเกิดขึ้นกับ 
บุคลากรทุกคนในองคกรนั้น  เปนสิ่งที่กระทําไดไมงายนัก  เพราะความตองการของบุคลากร 
แตละคนจะมีความแตกตางกันตามสถานภาพของบุคคลนั้นๆ  แตในขณะเดียวกนัความกาวหนา 
หรือการพัฒนาองคกรใหไดรับความสําเรจ็สูงสุด  ก็มาจากประสิทธภิาพของบุคลากรในองคกร 
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นอกจากนั้น  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคคลในองคกรมีผลตอความสาํเร็จของงาน 
และองคกรรวมทั้งความสุขของผูทํางานดวย  องคกรใดก็ตามหากบุคคลในองคกรไมมีความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานกเ็ปนมูลเหตทุีท่ําใหผลงานและผลการปฏบิัติงานต่ํา  คณุภาพของงาน 
ลดลงอันเนื่องมาจากการขาดงาน  ลาออกจากงาน  หรืออาจกอใหเกิดปญหาอาชญากรรม 
และปญหาทางวินัยอีกดวย  แตในทางตรงกันขามหากองคกรมีบุคคลที่มีความพึงพอใจในการ 
ทํางานสูงก็จะมีผลทางบวกตอการปฏิบตังิาน  นอกจากนี้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยังเปน 
เครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารองคกรดวย   
ดังนั้น  ถาหากหนวยงานใดไดเห็นความสําคัญของการสรางความพงึพอใจในการปฏิบัติงานให 
เกิดขึ้นกับบคุลากรในหนวยงานของตนและมีความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบที่สงผล 
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งตระหนักอยูเสมอวาความรูสกึพึงพอใจนั้น  สามารถ 
เปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาตามสถานการณหรือตามเวลาจะชวยใหหนวยงานสามารถ 
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จ  (จารุวรรณ  พุทฒิบัณฑิต. 2538 : 5 ; 
อางอิงจาก  Keith ;&  Newstrom. 1985 : 109)  

สุธรรม อารีกุล และคณะ (2540 : 384) ไดศึกษาเรื่องอุดมศึกษาไทย วิกฤตและทางออก  
พบวาการปรบัเปลี่ยนรื้อระบบและปฏิรูปอุดมศึกษาไทยเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐจะทํา 
ใหมีความเปนอิสระและคลองตัวในการบรหิารและจัดการยิ่งขึ้น โดยการบริหารงานบุคคลของ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรฐั จะสามารถชวยแกปญหาไดคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี 
สถานภาพเปนพนักงานและลูกจางที่ไมใชขาราชการและไมอยูภายใตกฎหมายแรงงาน 
และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ สภามหาวิทยาลยัมีอํานาจออกระเบียบขอบังคับวาดวย 
การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเกีย่วกับการกําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง  
การออกจากงาน ระเบียบวนิัย การลงโทษ การรองทุกขและการอุทธรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัย การเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรัฐ จึงเปนทางออกสําหรับการปรับปรุงระบบ 
การบริหารงานบุคคลที่มีปญหาคอนขางมากดังกลาวมาในขางตน  รัฐบาลจึงมีนโยบายปฏิรูป 
ระบบราชการโดยมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  28  เมษายน  2541  คือ  ไมใหเพ่ิมอัตราใหม 
ตั้งแตปงบประมาณ  2541  และใหสวนราชการยุบเลิกตําแหนงไมต่าํกวารอยละ  80  ของ 
ตําแหนงที่วางลงจากการเกษียณอายุ  สําหรับที่เหลอือีกรอยละ  20  ใหนํามารวมกันแลว 
มอบใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  (คปร.)  พิจารณาจัดสรร 
ใหสวนราชการที่มีความจําเปน  (หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร. 0205/ว 60 
ลงวันที่  30  เมษายน  2541) 
 จากมาตรการลดอัตรากําลังคนนี้ทําใหมหาวิทยาลยัของรัฐไดรับผลกระทบทั้งทาง 
ดานอัตรา กําลังคนและระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ตองเปลี่ยนแปลง  คือ  เม่ือมีขาราชการ
เกษียณอายุหรือลาออก  อัตราจะถูกยบุเลิกทั้งหมด  และคณะกรรมการกําหนดเปาหมาย 
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ  (คปร.)  จะพิจารณาจัดสรรอัตราที่ถูกยุบเลิกใหกับมหาวิทยาลัย 



 3

และใหใชวธิีการจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในระบบใหมทดแทนการบรรจุเปนขาราชการ
พลเรือน  (หนังสือทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  ทม  0202/11691  ลงวนัที่  9  มิถุนายน 2542) ทําให
บุคลากรในมหาวิทยาลัยทีบ่รรจุใหมมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมด  การ
บริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัยจะเปนไปตามระเบียบ  ขอบังคับโดยเฉพาะที่แยกตางหากจาก 
ขาราชการ  ซึ่งแตละมหาวทิยาลัยสามารถกําหนดขึ้นเองได  แตทั้งน้ีจะมีแนวคิดที่สอดคลองกัน
คือ  ตองการเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน  และในการจางบุคลากรเขามาปฏิบตังิานจะมี 
สัญญาจาง  ซึ่งจะกําหนดระยะเวลาในการจาง  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ   
ทั้งน้ี  เพ่ือใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบตัิงานไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหากบุคลากร 
ที่เขามาขาดประสิทธิภาพหรือไมสามารถปรับปรุงและพัฒนา  หรือทําผิดสัญญาจางหนวยงาน 
ก็สามารถที่จะไมตอสัญญาจาง  แจงยุติการจางได  การปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลนี้
จึงนาจะทําใหหนวยงานมีบคุลากรที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามมติคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมาย  และนโยบายกําลังคนภาครัฐมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  31  สิงหาคม  2542   
และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่  ทม  0202.4/ว.572  ลงวันที่  10  กันยายน  2542  และมติสภา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่  7/2542  เม่ือวันที่  3  กันยายน  2542  ประกอบดวย 
มติ  อ.ก.ม.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ในการประชุมครั้งที่  8/2542  เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม 
2542 จึงจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชุดแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและในป  
2545  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการวางระเบยีบและกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
ระบบพนักงานใหหนวยงานตางๆ  ในสงักัดจัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
บุคคลตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544  การจางพนักงานมหาวิทยาลัยจึงมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้น 
 จากการสัมภาษณพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพบวา  พนักงานมหาวิทยาลยั
ไมรูสึกภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบตัิอยูและคิดวาตนเองยังไมประสบความสําเร็จใน
การหนาที่การงาน และการมอบหมายมีปริมาณงานที่มาก  ซึ่งในบางครั้งยังไมตรงกับความรู 
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน  อีกทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีความรูสึกวาตนเองไมมีความ 
กาวหนาในตําแหนงงาน  เนื่องจากเมื่อมีการจัดการอบรมหรือเพ่ิมพูนความรูตางๆ  ขาราชการ 
ในหนวยงานมักจะไดรับการพิจารณาจากผูบังคับบญัชากอนและมหาวิทยาลัยยงัขาดระบบการ
พัฒนาบุคลากรและขาดการวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม  ถึงแมวาจะมีการสงบุคลากรไป
อบรมอยูบางแตยังเปนไปอยางไมเต็มรูปแบบ  รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยยังไมไดรับการยอมรับ
นับถือจากเพื่อนรวมงานและผูบังคบับัญชา  เนื่องมาจากประสบการณในการทํางานที่นอยกวา   
(ปญญา  คํามี.  2547 :  สัมภาษณ) 
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 ตามที่หนวยงานมีการกําหนดกรอบภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยแตละคน 
ไวชัดเจน  แตเม่ือปฏิบัติงานจริงพนักงานมหาวิทยาลยัไมไดปฏิบัตงิานตามกรอบภาระงานที ่
หนวยงานกําหนด  อีกทั้งระเบียบ  ขอบงัคับและคําสั่งตางๆ ยังไมเปดโอกาสใหพนักงาน
มหาวิทยาลัยมีอิสระในการปฏิบัติงานและพนักงานมหาวิทยาลยัมีความรูสึกไมม่ันคงในงาน   
เน่ืองจากระบบสัญญาจางและการประเมนิผลการปฏิบตัิงานซึ่งใชแบบประเมินแบบเดียวกัน 
ทั้งมหาวิทยาลัย เพียงแตแยกสายการปฏิบัติงาน  ทําใหแบบประเมินไมครอบคลมุในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละตําแหนง  และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ยังมีระบบการเลื่อนขั้นที่แตกตางจากระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ  คือ 
พนักงานมหาวิทยาลัยจะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นปละ  1  ครั้ง  ซึ่งขาราชการและลูกจางประจํา
จะไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดอืนปละ 2 ครัง้ รวมถึงสวัสดิการตางๆ ทีพ่นักงานมหาวิทยาลัยไดรบั  
ยังไมเทียบเทากับสวัสดิการของขาราชการ  อีกทั้งมหาวิทยาลยัไมไดดําเนินการสื่อหรือชี้แจงใหกับ
พนักงานมหาวิทยาลัยไดรบัทราบและเขาใจระเบียบสวัสดิการตางๆ ของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน  
(เสนีย  รัชโนวรรณ.  2547 :  สัมภาษณ)   
 เน่ืองจากระเบียบขอบังคับตางๆ  ของพนักงานมหาวิทยาลัยยังดําเนินการแกไข 
ปรับปรุงไมครอบคลุม  ถึงแมวามหาวิทยาลัยจะใชวิธีการแกปญหาโดยการนํากฎ  ระเบียบ 
และขอบังคบัของขาราชการมาใชโดยอนุโลม  แตบางครั้งระเบียบราชการที่เครงครัดและการ 
อิงระเบียบกระทรวงการคลงัก็ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏบิัติงาน  ทั้งสถานที่ในการปฏิบัติงานยัง
ไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบตังิาน  รวมถึงการกําหนดนโยบายจากผูบังคับบญัชาของหนวยงาน 
ซึ่งบางครั้งพนักงานมหาวิทยาลัยไมไดรบัทราบนโยบายจากผูบังคับบัญชาทําใหการปฏิบัติงาน
ไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร และพนักงานมหาวิทยาลัยในบางตําแหนงตองประสานงาน 
ในการปฏิบตังิานกับผูรวมงานในหนวยงานที่มีคนเปนจํานวนมาก  ซึ่งบางครั้งอาจไมไดรับ
ความรวมมือในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรวมงาน  อีกทั้งภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
ในบางตําแหนง  มีการติดตอสื่อสารหรือปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานคอนขางนอย  ทําให 
ขาดการปฏิสมัพันธกับเพื่อนรวมงานไป  (ภิธยา  พละศักดิ์.  2547 :  สัมภาษณ) 
 ดวยเหตทุี่ปจจุบันพนักงานมหาวิทยาลัยจะเปนบุคลากรที่มีความสําคัญตอการ
ดําเนินงานของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ที่จะปฏิบตัิงานของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จบรรล ุ
ตามภารกิจที่กําหนดไวทั้งในปจจุบันและอนาคต  ดังนั้น  การศึกษาวาพนักงานมหาวิทยาลัย 
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานในดานตางๆ  เพียงใด  จึงสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
และผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนในการพฒันาและปรับปรุงการบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลยั
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหการดําเนินงานโดยรวมของมหาวิทยาลัยประสบ
ความสําเร็จตามภารกิจที่ไดกําหนดไว 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย  ดังนี้ 

 1.  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา   
ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคงในงาน 
 2.  เปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน  
และประสบการณในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครัง้น้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากรฝายตางๆ   
ของมหาวิทยาลัยศรีรนครนิทรวิโรฒ  โดยเฉพาะอยานิ่งบุคลากรในระบบพนักงานมหาวิทยาลยั   
นอกจากนี้ผูบริหารสามารถนําผลการศึกษาไปใชพิจารณาเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
ตลอดจนกําหนดนโยบายการบริหารงานของพนักงานมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้นตอไป 
เพ่ือรองรับการแปรสภาพมหาวิทยาลัยไปเปนมหาวิทยาลัยในกํากบัของรัฐในอนาคตอันใกลนี ้
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากร 
      ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก  พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ในป 
งบประมาณ  พ.ศ. 2547  ซึ่งกําลังปฏิบตัิงาน  อยูในปงบประมาณ  พ.ศ.  2547  (1 ตุลาคม 2546  
– 30 กันยายน  2547)  จํานวน  500  คน  ไมรวมพนักงานที่ปฏิบัตงิานอยูที่ศูนยการแพทย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี

2.  ตัวแปรทีศ่ึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

3.1.1  เพศ  แบงเปน 
 3.1.1.1  ชาย 

3.1.1.2 หญิง 
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3.1.2  อายุ  แบงเปน 
 3.1.2.1  ต่ํากวา  25  ป 
 3.1.2.2  25-35  ป 
 3.1.2.3  36 ปขึ้นไป 
3.1.3  ระดับการศึกษา  แบงเปน 
 3.1.3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
 3.1.3.2  ปริญญาตร ี
 3.1.3.3  สูงกวาปริญญาตรี 

     3.1.4  สายการปฏิบัติงาน  แบงเปน 
   3.1.4.1  สายวิชาการ 
   3.1.4.2  สายสนับสนุนวชิาการ 
     3.1.5  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
   3.1.5.1  1 - 2  ป 
   3.1.5.2  3 – 4  ป 
   3.1.5.3  5  ปขึ้นไป 
 3.2  ตัวแปรตาม  ไดแก ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  10  ดาน  คือ  1)ดานความสําเร็จในการทํางาน 2)ดานการไดรับการยอมรับ 
นับถือ  3)ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  4)ดานความรบัผิดชอบ  5)ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน  6)ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 7)ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล 
8)ดานความสมัพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  9)ดานสภาพการทํางาน  10)ดาน
ความมั่นคงในงาน 
 
 นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 1.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรูสึกที่ดี  ความรูสึกชอบ  รัก  
ทัศนคติที่ดีของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัตอิยู  ซึ่งทําใหบุคคลปฏิบตัิงานดวยความรักมีความสุข 
ที่ไดทํางาน  และปฏบิัติงานนั้นดวยความรับผิดชอบและอุทิศตนทุมเทใหกับงาน  จนทําใหงาน
นั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยใชทฤษฎกีารจูงใจของเฮอรซเบริก  แบงเปน   
10  ดาน  ดังนี้ 
  1.1  ความสําเร็จของงาน  หมายถึง  การที่บุคคลสามารถปฏิบตัิงานที่ไดรับ        
มอบหมายใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว สามารถแกไขปญหา                
ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติ การริเร่ิมสรางผลงานที่เกิดผลดตีอหนวยงาน ซึ่งกอใหเกิดความภาคภูมิใจ
ในการทํางาน 
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  1.2  การไดรับการยอมรับนับถือ  หมายถึง  การที่เพ่ือนรวมงาน  ผูบังคับบญัชา   
หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของใหการยอมรับนับถือยกยองในความสามารถ  ผลงานที่ปฏิบัต ิ
  1.3  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  หมายถึง  ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายตรงตาม
ความรูความสามารถ  ความถนัดและมีความนาสนใจและความเหมาะสมของปริมาณภาระงาน 
  1.4  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การยอมตามผลที่ดีหรือไมดีในกิจการที่ได
กระทําไป 
  1.5  ความกาวหนาในตําแหนงงาน  หมายถึง  การมีโอกาสที่จะเลื่อนตําแหนง   
การไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในการศึกษาตอ การเขารบัการฝกอบรม ศึกษา   
ดูงาน  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  1.6  นโยบาย/แผนและการบริหารงาน  หมายถึง  นโยบายในการบริหารงาน  
การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย/แผนงาน  ระเบียบกฎเกณฑในการปฏิบัติงานและการให
ขอมูลขาวสารที่สรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน 
  1.7  เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล หมายถึง คาตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม 
กับงานที่รับผดิชอบ  และขัน้ของเงินเดือน  สิทธิวันลา  สวัสดิการตางๆ  เชน  คารักษาพยาบาล   
คาการศึกษาบุตรและผลประโยชนเกื้อกลูอ่ืนๆ 
  1.8  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  หมายถึง  สัมพันธภาพ
ระหวางผูรวมงานและผูบังคบับัญชา  ทั้งในดานการทํางานและดานสวนตวัซ่ึงไดรับความรวมมือ
ชวยเหลือเกื้อกูล  ความรัก  สามัคคีและบรรยากาศในการทํางาน 
  1.9  สภาพการทํางาน  หมายถึง  ความมีอิสระในการทํางานและสภาพแวดลอม 
และปจจัยตางๆ  ที่ชวยในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกคลองตวั  เชน  ความเปนระเบียบ 
เรียบรอย  ความเปนสัดสวนของสถานทีท่ํางาน  สิ่งอํานวยความสะดวก  สื่อและอุปกรณตางๆ 
  1.10  ความมั่นคงในงาน  หมายถึง  ความมั่นคงของตําแหนงงาน  การไดรับ 
การสนับสนุนจากผูบังคับบญัชา  ความเปนธรรมของระบบสัญญาจางและการประเมินผล              
การปฏิบัติงานและการไดรบัความเปนธรรมเมื่อมีปญหาในการทํางาน 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย  หมายถึง  พนักงานประจําของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ตามบัญชีรายชื่อตําแหนงที่มหาวิทยาลัยกําหนดและไดรับอัตราคาจาง 
จากงบประมาณแผนดิน  หรืองบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  ซึ่งไดรับการบรรจุตั้งแต
ปงบประมาณ 2542  ไมรวมศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
 3.  สายการปฏิบัติงาน  หมายถึง  สายงานที่ปฏิบตัิของพนักงานมหาวิทยาลัยจําแนก
ตามลักษณะงานที่เปนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับโครงสรางของบุคลากร  
แบงเปน  2  สายตามระบบการจําแนกตําแหนง  (Position  classification)  คือ 
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       3.1  สายวิชาการ  คือ  กลุมทําหนาที่สอน  วิจัย  และบริการทางวิชาการ  ไดแก   
ผูที่ทําหนาที่สอนซ่ึงโดยปกติจะทําหนาทีเ่ปนบุคลากรหลักของมหาวิทยาลัย   ทั้งดานการสอน   
การวิจัย  และการบริหารวิชาการ  บุคลากรกลุมน้ีคือ  คณาจารยประจํา  (บุคลากรสาย ก) 
ไดแก  อาจารย 

 3.2  สายสนับสนุนวิชาการ  คือ  กลุมที่ทําหนาที่งานบริหารและธุรการ  กลุมที่ทํา 
หนาที่บริการทางวิชาการ  ไดแกผูทําหนาที่บริการทางวิชาการ  เพ่ือสนับสนุนการสอน การวิจัย  
และการบริการทางวิชาการแกประชาชน  ไดแกเจาหนาที่ในสายงานบริหารและธุรการตางๆ 
(บุคลากร  สาย  ค)  นักวิชาการในสายวชิาการและวิชาชีพตางๆ  (บุคลากร  สาย  ข)  เชน  
เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป  เจาหนาที่บุคคล  นักวชิาการพัสดุ  นักวิชาการเงินและบัญชี      
นักวิชาการคอมพิวเตอร  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน  นักวชิาการศึกษา  นักวิชาการ 
โสตทัศนศึกษา  บรรณารักษ  นักวิจัย  เจาหนาที่ธุรการ   
 4.  ประสบการณการทํางาน  หมายถึง ประสบการณการทํางานของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแตเร่ิมเขาทํางานจนถึงปจจุบัน  แบง
ออกเปน  3  ระดับ  คือ  1 - 2  ป  3 – 4  ป  และ  5  ปขึ้นไป 
 5.  ระดับการศึกษา  หมายถึง  วุฒิการศกึษาของพนักงานมหาวิทยาลัยที่สําเร็จ          
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ  โดยแบงเปนระดับต่ํากวาปริญญาตรี  ระดับปริญญาตรี
และระดับสูงกวาปริญญาตรี 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
และในแตละดานแตกตางกนั 
 2.  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
และในแตละดานแตกตางกนั 
 3.  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  
โดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

4. พนักงานมหาวิทยาลัยในสายการปฏิบตัิงานตางกัน  มีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดานแตกตางกัน 

5. พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมและในแตละดานแตกตางกนั 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ในครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ และนําเสนอสาระสําคัญ 
ดังนี้ ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ความสําคญัของการศึกษาความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัย 
องคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และสถานภาพและระเบียบการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
 
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  ถือเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบคุคลมีความรูสึกทีดี่ 
ตองานที่ทํา  รวมถึงเปนแรงกระตุนที่ชวยใหบุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม 
ความสามารถ  ทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนดไว  อยางไร 
ก็ตามไดมีนักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศไดใหความหมายของความพึงพอใจ  
ในการปฏิบตังิานไวตางๆ  กัน  ดังนี้ 
 กูด  (Good. 1973 : 320)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง    
คุณภาพ  สภาพ  หรือระดับความรูสึกพอใจอันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสนใจและทศันคติ
ของบุคคลที่มีตองานที่ทําอยู  นอกจากนี้ สเตราส  และเซลลเลส (Strauss ;& Sayles. 1980 :  
142-143)  กลาวเพิ่มเติมวา เม่ือความตองการขั้นพ้ืนฐานไดรับการตอบสนองและผูปฏิบตัิงาน 
ไดรับผลประโยชนตอบแทนทั้งทางดานวัตถุและจิตใจ  ผูปฏิบัติงานจะเกิดความพงึพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน  มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรบัมอบหมายนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ขององคการ 
 ฟลดแมนและอารโนลด  (Feldman, ;&  Arnold.  1983 : 192)  ไดใหความหมายวา 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  คือ  สิ่งที่แสดงออกหรือความรูสึกในทางบวกที่มีอยูทั้งหมดที่ 
บุคคลมตีองานที่ปฏิบตั ิ
 สมยศ  นาวีการ  (2533 : 14)  ใหความเห็นวา  ความพึงพอใจในงาน  คือ  ความรูสึก 
ที่ดีโดยสวนรวมของคนที่มีตองาน  เม่ือบุคคลกลาววาคนมีความพอใจในงานสูง  โดยทั่วไป 
มักจะหมายความวา  บุคคลชอบและใหคุณคากับงานสูงและมีความรูสึกที่ดีตองานที่ทํานั่นเอง 
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ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535 : 36)  กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
เปนความรูสึกสวนรวมของบุคคลตอการทํางานในทางบวก  เปนความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้น 
จากการปฏิบตัิงานและไดรบัผลตอบแทนคือ  ผลที่เปนความพึงพอใจที่ทําใหบุคคลเกิดความ 
กระตือรือรน  มีความมุงม่ันที่จะทํางาน  มีขวัญและกําลังใจ  สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ 
และประสทิธผิลของการทํางาน  รวมทั้งสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายของ 
องคกร 
 จอมพล  พิเศษกุล  (2537 : 13)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  หมายถึง  
ความรูสึกที่จะกระตุนและผลักดันใหบุคคลปฏิบตัิงาน เพ่ือบรรลุผลสาํเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว   
โดยมีผลมาจากปจจัยหลายดานดวยกัน  ทั้งสภาพแวดลอมภายนอก  เชน  เพื่อนรวมงาน                  
ผูบังคับบญัชา  ฯลฯ  และสภาพแวดลอมภายใน  เชน  ลักษณะบคุลกิภาพสวนตวั  เปนตน   

กิติมา  ปรีดีดิลก   (2539 : 321)  กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  หมายถึง   
ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจท่ีมีตอองคประกอบและแรงจูงใจในดานตางๆของงานและผูปฏบิัตินั้น 
ไดรับการตอบสนองอันจะเปนผลที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกเต็มใจ  หรือมีความผูกพันกับงาน   
และพรอมที่จะปฏิบตัิงานใหบรรลุวตัถปุระสงคขององคการ 
 สุระ    หีบโอสถ  (2540 : 38)  กลาววา  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  หมายถึง   
ความรูสึกหรอืทัศนคตทิี่มีตอการปฏิบตังิาน  เกิดความสุขสบายที่ไดจากการทํางาน  ความสุข 
ที่ไดทํางานกับเพ่ือนรวมงานและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะงาน  คาตอบแทน  การบังคับ 
บัญชา  กลุมงานและความกาวหนาในอาชีพ 
 นเรศ    ภูโคกสูง  (2541 : 7)  มีความเห็นวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง  ความรูสึกที่มีความสุขหรือเจตคติของบุคคลที่มีตอการปฏบิัติงาน  ซึ่งเกิดจากการ 
ไดรับการตอบสนองความตองการในปจจัยตางๆ  ในการปฏิบัติงาน  ถาบุคคลมคีวามรูสึก 
หรือเจตคติทีดี่ตอการปฏิบตัิงานในทางบวก  จะมีผลทาํใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
มีการเสียสละ  อุทิศกาย  แรงใจ  และสตปิญญาใหแกงานมาก  ตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสกึ 
หรือเจตคติทีมี่ตอการปฏิบตัิงานในทางลบ  จะทําใหเกดิความไมพึงพอใจแกงาน  ทําใหไมมี 
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคคลไมคงที่แนนอน อาจเปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลา 
และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป  ฉะนั้น  ผูบริหารจึงควรทําการตรวจสอบความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานของหนวยงาน  เพ่ือที่จะไดทําการแกไขปรับปรุงบทบาทหนาที่ในการปฏิบตัิงาน 
ใหเอ้ือหรือสนองตอบตอความตองการของบุคลากร  เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนให 
ผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจที่จะใชพลังปฏิบัติงาน  ทาํใหองคกรเกิดความเจริญและประสบ 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
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 จากการใหความหมายตางๆ ดังกลาว อาจกลาวไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน   
หมายถึง  ทัศนคติ  ความรูสึกในทางบวกของบุคคลทีมี่ตองานที่ปฏิบัติ  เปนแรงผลักดันทําให 
บุคคลทํางานดวยความกระตือรือรน  มีขวัญและกําลังใจ  ทําใหการทํางานบรรลวุตัถุประสงค 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ความสําคญัของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 นับแตไดมีการศึกษาและวิจัยในเรื่องเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ   
ยอรจ  เอลตัน  มาโย  (Mayo, George Elton) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตางๆ   
ที่มีตองานของพนักงานในบริษัทเวสเทอรน  อิเลคทรคิ  (Western  Electric  Company)  
นครชิคาโก  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในระหวางป  ค.ศ.  1924-1932  (ศิริวรรณ    เสรีรัตน ; 
และคณะ.  2539 : 27 ; อางอิงจาก Mayo. 1933 : 177-179)  ทําใหองคการตางๆ  ไดหันมาให 
ความสนใจ และความสําคญัตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางกวางขวาง 
เพราะผลจากการศึกษาและวิจัยของยอรจ  เอลตัน  มาโย  ทําใหทราบวาความพงึพอใจในการ  
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และทุกระดับมีผลกระทบตอประสทิธภิาพและประสิทธิผลของ 
องคการเปนอยางมาก  และในปจจุบันไดมีผูนําเอาแนวคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมาศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมอยูตลอดเวลา  ไมวาจะเปนการศึกษาวิจัยทางดานการ 
บริหารงานบุคคลหรือพฤตกิรรมของบุคคลในองคกร  เปนตน และในการปฏิบัติงานในองคกร 
ทั่วๆ  ไปในปจจุบัน ก็ยังคงนําทฤษฎเีกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาใชกันอยาง 
แพรหลาย  ดังที่ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2532 : 126) ไดสรุปความสําคัญของการศึกษา 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  ไวดังนี้ 
 1.  การรับรูในปจจัยตางๆ  ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทาํให 
หนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้นและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
 2.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน   
ลดการขาดงาน  การลางาน  การมาทํางานสาย  และการขาดความรบัผิดชอบที่มีตองาน 
 3.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล  ทําใหองคการ 
มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวตัถุประสงคขององคการ 
 จิตติภา ขาวออน  (2547 : 19-20)  ไดกลาวถึง  ความสําคัญของความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานไววา  กระบวนการในการทํางานของบุคลากรขององคการจะมีประสิทธิภาพ 
เพียงใดและชวยใหองคการบรรลุเปาหมายไดเพียงใดนั้น  ผูบริหารองคการตองสามารถเขาใจ 
ความตองการของบุคลากรในองคการและผสมผสานความตองการนั้นใหเขากับจุดมุงหมาย 
ขององคการในขณะเดียวกนัก็สามารถทาํใหบุคลากรมคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
ซึ่งจะทําใหบคุลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะทําใหเกิดความกระตือรือรน 
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และปรารถนาที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคการ  ความพึงพอใจเปนปจจัยสาํคัญ 
ที่ทําใหคนทํางานสําเร็จ  คนที่มีความพึงพอใจจะสงผลใหงานนั้นประสบผลสําเร็จ  และไดผล 
ดีกวาคนที่ไมมีความพึงพอใจในการทํางาน ไมวาปจจัยนั้นจะมาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจ 
จะกอใหเกิดความรวมมือ  เกิดศรัทธาและเชื่อม่ันในองคการพรอมที่จะทํางานใหเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ และมีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคการที่จะตอง 
รับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน  นอกจากนี้ความพึงพอใจจะเกื้อหนุนใหสมาชิกขององคการ 
เกิดความคิดรเิริ่มสรางสรรคในกิจกรรมตางๆ ขององคการ  ความสําคญัของความพงึพอใจ 
ในการปฏิบตังิานในองคการหรือหนวยงานใด  หากสามารถจัดบริการตางๆ เพ่ือสนอง 
ความตองการของผูปฏิบัติงานได จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน รักงานและปฏิบัติงาน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตถาไมสามารถจัดสนองความตองการได  ผลงานยอมตกต่ํา   
ผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบือ่หนาย  ทําใหงานขาดความมีประสิทธภิาพลงได  ดวยเหตุนี ้
จึงเห็นไดชัดเจนวา  ความพึงพอใจเปนสิ่งสําคัญย่ิงในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมักพบเห็นอยูเสมอ 
วาผูปฏิบตัิงานที่มีความพึงพอใจในงาน  จะคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดีอยูเสมอ เปน
ตนวา  ผูปฏิบัติงานจะปฏิบตัิงานดวยความขยันขันแขง็  ทํางานดวยความสนุกสนาน 
งานจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  จะมีเวลาปฏบิัติงานมากขึน้  ตั้งใจทํางานดวยความกระตือรือรน 
แสดงถึงความอุตสาหะ  วิรยิะ  ในการทํางานไปอีกยาวนาน  ตรงกันขามกับผูที่ไมมีความ 
พึงพอใจในงานที่ทํา  จะมีสวนทําใหเกิดผลในทางตรงกันขามเชนกัน  คือ  การปฏิบัติงาน 
จะเสื่อมลง  งานจะดําเนินไปโดยไมราบรื่น  ความรับผดิชอบตอผลสาํเร็จของงานจะขาดไป  
ระดับการปฏบิัติงานจะต่ําลง  การปฏิบัตหินาที่จะเฉื่อยชาลงทุกที  เชนนี้เปนตน  นอกจากนี้ 
ผูที่ไมมีความพึงพอใจในงานมักจะขาดความภักดีตอองคการ  และยอมผันแปรควบคูไปกับ 
ความพึงพอใจในงานที่ทําดวย  
 ดังนั้น  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ  จึงถือไดวาเปนปจจัย 
สําคัญที่จะเปนสิ่งกระตุนใหบุคคลเหลานัน้เกิดความสนใจในงานมากขึ้น  เพ่ิมความกระตือรือรน
ในการทํางานมากขึ้น  การเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น  เกิดความเต็มใจที่จะนําความรูความสามารถของ
ตนเองที่มีอยูมาสรางประโยชนใหกับองคการ ทําใหองคการมีความเจริญและประสบความสําเรจ็  
ตามเปาหมายและวตัถุประสงคที่ตั้งไว 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 มัมฟอรด  (Mumford.  1972 : 4-5)  ไดจําแนกแนวความคิดเกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
ในงานจากผลการวิจัย  ออกเปน  5  กลุม  ดังนี้ 
 1.  กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา  (The  Psychological  Needs  School)  
กลุมน้ีไดแก  มาสโลว  (Maslow)  เฮอรซเบิรก  (Herzberg)  ลิเคิรท  (Likert)  โดยมอง 
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ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตองการของบุคคลที่ตองการความสําเร็จของงาน 
และความตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 
 2.  กลุมภาวะผูนํา  (Leadership  School)  มองความพึงพอใจในงานจากรูปแบบ 
และการปฏบิตัิงานของผูนําที่มีตอผูใตบงัคับบัญชา กลุมน้ีไดแก เบลค  Blake)  มูตัน (Mouton)  
ฟดเลอร  (Fiedler) 
 3.  กลุมความพยายามตอรองรางวัล  (Effort-Reward  Bargain  School)  เปนกลุมที่ 
มองความพึงพอใจในงานจากรายได เงินเดือนและผลตอบแทนอื่น กลุมน้ีไดแก กลุมบริหารธุรกิจ
ของมหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร  (Manchester  Business  School) 
 4.  กลุมอุดมการณทางการจัดการ  (management  Ideology  School)  
มองความพึงพอใจจากพฤติกรรมการบรหิารขององคการ  ไดแก  โครซิเอร  และโกลเนอร 
(Crozier  ;&  Gouldner) 
 5.  กลุมเน้ือหาของงานและการออกแบบงาน  (Work  Content  and  Job  Design)  
ความพึงพอใจในงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน  กลุมแนวความคิดนี้ไดแก  นักวิชาการจาก             
สถาบันทาวิสตอค  (Tavistock  Institue)  มหาวิทยาลยัลอนดอน 
 กรีน  และคราฟ  (สมชาติ   คงพิกุล.  2537 : 30 ; อางอิงจาก  Green  ;&  Craft.  
1979 : 270)  ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจและการปฏบิตัิงานพบวา  มีแนวความคดิ  
3  แนว  คือ 
 1.  ความพึงพอใจทําใหเกดิการปฏิบัติงาน  (Satisfaction  Causes  Performance)  
กลุมน้ีมีความเชื่อวา  ผูที่มีความสุขจากการทํางานจะมีผลผลิตจากงาน  ซึ่งไดแก  แนวคิดของ 
วรูม  (Vroom.  1964) 
 2.  การปฏิบัติงานทําใหเกดิความพึงพอใจ  (Performance  Causes  Satisfaction)  
ผลงานที่ดีจะสรางความพึงพอใจใหแกบุคคล  ไดแก  แนวความคิดของพอรเตอรและลอเลอร  
(Porter  ;&  Lawler.  1968) 
 3.  รางวัลเปนปจจัยของความพึงพอใจและการปฏบิตัิงาน  (Reward  as  a  Causal  
Factor)  แนวความคิดนี้มองรางวัลหรือสิ่งที่ไดรับซ่ึงเปนตัวแปรเกิดจากตัวแปรตน  คือ   
ความพึงพอใจและคุณลักษณะของงาน  กลุมน้ีไดแก  ผลงานของเบรฟลดและครอกเคท  
(Brayfield  ;&  Crockett.  1955) 
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานนั้น  การที่บุคลากรจะเกิดความพึงพอใจ 
ในการทํางานมากหรือนอย  ยอมขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจที่มีอยูในหนวยงาน  ถาหนวยงานมีปจจัยที่เปน
เครื่องจูงใจมากโดยหลักการแลวบุคคลในหนวยงานนั้นก็ยอมเกิดความพึงพอใจในงานมาก  ทําให
บุคลากรมีความรูสึกผูกพันกับงาน อยากทํางาน ทุมเทความสามารถเพื่องาน เต็มใจที่จะปฏิบตัิงาน 
ใหประสบผลสําเร็จ  (กมล  รักสวน.  2524 : 14)   
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 การใชวธิีจูงใจใหผูปฏิบตัิงานเกิดความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  จําเปนตองอาศยั
ทฤษฎีตางๆ  ที่เกี่ยวของเขามาชวยกําหนดแนวทาง  ซึ่งทฤษฎีทีเ่กีย่วของกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานมีหลายทฤษฎีไดแก 
 1.  ทฤษฎีความคาดหวัง  (Expectancy  Theory)  
 เปนทฤษฎีที่อธิบายถึงความพึงพอใจในแงที่วา  บุคคลจะเกิดความพึงพอใจได 
ก็ตอเม่ือเขาประเมินวางานนั้นๆ  จะนําผลตอบแทนมาให  ซึ่งบุคคลไดมีการตัดสินใจไวลวงหนา
แลววาคุณคาของสิ่งที่ไดรับ  เชน  รายได  การสงเสริมใหกาวหนา  สภาพการทํางานที่ดีขึ้นนั้น  
เปนเชนไร  บคุคลนั้นจึงเลือกเอางานที่นําผลลัพธเหลานั้นมาใหและในขั้นสุดทาย  เม่ือมีการ
ประเมินเปรียบเทียบผลลัพธตางๆ บคุคลจะรูถึงความพงึพอใจที่เกิดขึ้น (อนันตศักดิ์ ศรีเปารยะ.  
2541 : 10-11) ซึ่งทัศนะคตขิองทฤษฎีนี้มาจากหลายบคุคล  ซึ่งนําโดย วรูม  (Vroom),   
พอรเตอรและลอเลอร  (Porter  ;&  Lawler) 
 แนวคิดของทฤษฎีนี้อยูที่ผลได  (Outcomes)  ความปรารถนาที่รนุแรง  (Valence)  
และความคาดหวัง  (Expectancy)  ทฤษฎีความคาดหวัง  จะคาดคะเนวาโดยทั่วไปบุคคล 
แตละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ตอเม่ือเขามองเห็นโอกาสความนาจะเปนไปไดคอนขางเดนชัดวา
หากมีความพยามก็จะนําไปสูผลงานที่สูงขึ้นและยังมองเห็นโอกาสความนาจะเปนไดคอนขางสูง  
ผลงานที่สูงขึน้จะนําไปสูผลได  (Outcomes)  ที่พึงปรารถนา  ซึ่งหมายความวาความคาดหมาย
นี้เกิดกอนการกระทํา  จึงสามารถเปนเหตุของการกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกดิจาก 
แรงผลักดัน  ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากความตองการและอีกสวนหนึ่งเกดิจากความคาดหมายที่ไดรับ          
สิ่งจูงใจ (อนันตศักดิ์ ศรีเปารยะ.  2541 : 11) 
 2.  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor (Theory X and Theory Y Assumption) 
 แมคเกรเกอร  (จอมพล  พิเศษกลุ.  2537 : 23-25 ; อางอิงจาก  McGregor.  1960 :  
161-175)  ไดตั้งขอสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผนพฤตกิรรมของคนในองคการไวในรูปทฤษฎ ี X  
และทฤษฎ ี Y   
 ทฤษฎี  X  มีสมมติฐานเกีย่วกับธรรมชาติของคนคือ 
 1.  คนโดยสวนเฉลี่ยมีสัญชาติญาณเกียจคราน  ไมชอบทํางาน  จะพยายามหลีกเลี่ยง
การทํางาน 
 2.  เน่ืองจากคนที่ไมชอบทาํงาน  จึงตองมีการใชอํานาจบังคับ ควบคุม  แนะนําหรือขู
วาจะลงโทษ  เพ่ือใหงานสําเร็จ 
 3.  คนโดยสวนมากชอบใหมีผูคอยแนะนําชี้แนวในการทํางาน  พยามยามหลีกเลีย่ง
ความรับผิดชอบ  มีความทะเยอทะยานนอย  ตองการความปลอดภยัมากกวาสิ่งใด 
 โดยสาระสําคัญแลวทฤษฎี  X  ชี้ใหเห็นวา  โดยธรรมชาติแลว  มนุษยไมชอบทํางาน  
พยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส  ในขณะเดียวกัน  มนุษยจะสนใจประโยชนสวนตัวเปนทีต่ั้ง  
ดังนั้น  ในการจูงใจเพ่ือใหคนปฏิบตัิงาน  ตองใชบังคบัใหเกิดความกลัว  และใหผลตอบแทน
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ทางกายภาพ  ทฤษฎีนี้แมไมไดกลาวอยางชัดแจง  วาจะใชวิธลีงโทษหรือขมขูดวยวิธีใดกต็าม  
แตก็แสดงออกถึงการบังคบั  โดยทางออมดวยวิธีการจายผลตอบแทนโดยตรงเทานั้น 
 ทฤษฎี  Y  มีสมมติฐานเกีย่วกับธรรมชาติของคน  คือ 
 1.  คนมักจะทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับงานตามปกติ  ราวกับวาเปนการเลน 
หรือการพักผอน 

2. การควบคุมจากบุคคลอื่น  และการบังคบัขมขู  ไมใชวธิีเดียวที่จะทําใหคนทํางาน 
บรรลวุัตถุประสงคขององคกร  ทุกคนปรารถนาที่จะเปนตัวของตัวเองและควบคุมตวัเอง 
ในการทํางานเพื่อสัมฤทธิ์ผลตามวตัถุประสงคที่เขามีสวนผูกพัน 
 3.  การที่คนมีความผูกพัน  (Commitment) ตอวัตถุประสงคจะเปนแรงจูงใจอยางหน่ึง
ที่จะผลักดันใหเกิดสัมฤทธิผ์ลตามวตัถปุระสงคที่ตนมีสวนผูกพัน 
 4.  คนเราไมเพียงแตตองการมีความรับผิดชอบดวยตนเองเทานั้น  แตยังแสวงหา
ความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นอีกดวย 
 5.  คนสวนมากมีความสามารถคอนขางสงูในการใชจินตนาการ  ความเฉลียวฉลาด
และความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาองคการ 
 ทฤษฎี  Y  เปนแนวความคดิที่คํานึงถึงจิตวทิยาของมนุษยอยางลึกซึ้งและเปนการ
มองพฤติกรรมมนุษยในองคการจากสภาพความเปนจริง  การดําเนินงานในองคการจะสําเร็จ  
โดยไดรับความรวมมืออยางจริงจัง  และมีโอกาสใชความรูความสามารถของแตละบุคคล 
และโดยใหตั้งอยูในความพอใจดวย 
 3.  ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  (Maslow’s Hierarchy  of  need) 
 มาสโลว  (Maslow.  1970 : 22-24)  ไดศึกษาวาพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนด 
และควบคุมโดยแรงจูงใจตางๆ  แรงจูงใจเหลานี้  มีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคน 
อีกดวย  ดังนั้น  จึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารควรไดรับทราบวา  แรงจูงใจหรือความตองการ   
(Motive or Wants)  ของพนักงานในองคการนั้นมีรูปแบบอยางไรบาง  ความรูในเรื่องดังกลาว 
ไดรับการศึกษาอยางถูกตองจนกระทั่งตั้งเปนทฤษฎีทัว่ไป  (General  Theory)  เกี่ยวกับ 
การจูงใจคนขึ้นไว  ผูตั้งทฤษฎีนี้  คือ  อมราฮัม  มาสโลว (Abraham  Maslow)  ซึ่งไดตั้ง 
สมมติฐานเกีย่วกับพฤติกรรมของคนไวดังนี้  คือ 
 1.  คนทุกคนมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีที่สิ้นสดุ
และความตองการเหลานี้จะไปกระตุนพฤติกรรม 
 2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว  ก็จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก           
ตอไป  ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤตกิรรม 
 3.  ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง  ตามลําดับของ
ความสําคัญ  กลาวคือ  เม่ือความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว  ความตองการ
ระดับสูงก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนอง 
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 มาสโลว  ไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววา  การจูงใจจะเปนไปตามลาํดับของ 
ความตองการอยางมีระเบียบ  ลําดับขั้นของความตองการหรือ  “Hierarchy  of  Needs”   
ของมนุษย  ตามทฤษฎีของมาสโลวมีอยู  5  ระดับ  คือ 
 1.  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Needs)  เปนความตองการ 
พ้ืนฐานขั้นแรกของมนุษย  เปนสิ่งจําเปนสําหรับที่จะใหมีชีวิตรอดอยู  เชน  ความตองการ
อาหาร  น้ํา  อุณหภูมิที่เหมาะสม  เปนตน  สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน  
ทั้งน้ีเพราะความจําเปนที่จะตองดํารงชีวิตอยู  ทําใหมนุษยตองใฝหาสิ่งเหลานี้  มาตอบสนอง 
กอนสิ่งอ่ืนใด  ดวยเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวาในกรณทีี่มนุษยขาดสิง่ตางๆ  ทุกอยางแลว   
การตอบสนองใหกับความตองการของรางกายจะเปนสิ่งหน่ึงที่ใชจูงใจมนุษยได  เชน  ถาหาก 
มนุษยอยูในสภาพที่อดอยากแลว  ความตองการสิ่งแรกของมนุษยคอืความตองการทางดาน 
รางกายดังกลาว  มนุษยจะมีความตองการในลําดับตอไปไดก็ตอเม่ือความตองการชนิดนี้ 
ไดรับการตอบสนองแลว  มนุษยจะมีความตองการที่สูงขึ้นทางดานที่เกี่ยวกบัจิตใจหรือ 
ความนึกคิดกต็อเม่ือรางกายไดรับการตอบสนองเปนที่เรียบรอยแลว 
 2.  ความตองการทางดานความปลอดภัย  (Security  or  Safety  Needs)  ถาหาก 
ความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว  มนุษยก็จะมีความตองการ
ในขั้นตอไปทีสู่งขึ้น  คือความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคงตางๆ  ภายหลัง 
จากการที่รางกายไดรับการตอบสนอง  มนุษยก็จะเริ่มคิดถึงความปลอดภัยและความมั่นคง   
เชน  มนุษยอยากจะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ในรปูของคําม่ันสัญญาจากนายจางที่จะจาย
เงินเดือน  คาจางหรือผลตอบแทนใหในระยะยาว  ในองคการธุรกิจความจําเปนในดาน 
ความมั่นคงหรือความปลอดภัยซึ่งเราพบเห็นกันอยูเสมอก็ไดแก  การที่พนักงานเกิดความรูสกึ
วาอาชีพของตนไมม่ันคง  อันเนื่องมาจากสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  เชน ในยามที่เศรษฐกิจ 
ตกต่ํา  การทีจ่ะตองออกจากงาน  ยอมทําใหพนักงานขาดรายไดและขาดความมัน่คงในหนาที ่
การงานตางๆ  รวมทั้งขาดสถานะทางสังคมดวย  ความตองการชนิดนี้อาจสังเกตไดจากกรณีที่  
พนักงานไดรับรายไดที่เพียงพอสําหรับจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับรางกายแลวพนักงานก็จะทําการ 
ออมเงิน  เพ่ือใหมีไวเปนเครื่องประกันเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกบัรายไดในอนาคตได   
พนักงานดังกลาวอาจจะทํางานหนักขึ้นหรือขยันขันแขง็ขึ้น  เพ่ือใหนายจางเห็นความดี 
ความชอบและจางตอไปหรือในกรณีที่พนักงานไมแนใจในความมั่นคงในที่ทํางานเดิม  ก็อาจ 
หาทางเปลี่ยนงานไปอยูกับบริษัทใหมที่ใหความมั่นคงมากกวา  เปนตน 
 3.  ความตองการทางดานสังคม  (Social  or  Belongings  Needs)  หลังจากที่มนุษย           
ไดรับการตอบสนองในสองขั้นดังกลาวแลว  มนุษยก็จะมีความตองการที่สูงขึ้น  คือความตองการ
ทางดานสังคมความตองการชนิดนี้ก็คือ  ความตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิกขององคการตางๆ  
อยากจะคบหาสมาคมกับคนอ่ืน  รวมตลอดทั้งจะไดรับมิตรภาพและความเห็นใจจากกลุมเพ่ือนฝูง 
เปนตน  แตอยางไรก็ดีการที่คนเราจะสามารถเขาสมาคมหรือกลุมเพ่ือนฝูงไดนั้นจะตองทําตวั 
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ใหเปนที่ยอมรับของสมาชกิหรือกลุมคนในสังคมนั้นดวย  ความตองการทางดานสังคมนี้  ปกติ 
มักจะเปนไปในรูปของความตองการในแงที่จะกอใหเกิดความรูสึกตอตนเองวาเปนผูมีความสําคัญ  
ตอสังคมกลุมน้ีและมีบุคคลตางๆ  ใหความรักใครหรือชอบพอตนหรืออาจกลาวไดวาความตองการ
ในขั้นนี้เปนความตองการทางดานจิตใจมากขึ้น 
 4.  ความตองการมีฐานะเดนในสังคม  (Esteem  or  Status  Needs)  ความตองการ
ขั้นตอมาจะเปนความตองการที่จะประกอบไปดวยสิ่งตางๆ  ดังนี้คือ  ความมั่นใจในตนเอง 
ในเรื่องของความสามารถ  ความรูความสําคัญในตวัเอง  ตลอดทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดน
เปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น  หรืออยากที่จะใหบุคคลอ่ืนสรรเสริญหรือนับหนาถือตา  เปนตน   
ในองคการธุรกิจการดํารงตําแหนงที่สําคัญ การมีที่ทํางานที่ตกแตงสวยงาม หรือการมีโอกาส          
พูดคุยหรืออยูใกลชิดกับบุคคลสําคัญๆ  ลวนแตเปนความตองการที่จะทําใหมีฐานะเดน  
ความพยายามที่จะทําใหมีฐานะเดนดังกลาว มักจะแสดงออกในรูปที่วา บุคคลดังกลาวจะพยายาม
กระทําทุกสิ่งทุกอยางเพ่ือใหดีเลิศหรือเกนิหนาเกินตาคนอื่นๆ  ทั่วไป 
 5.  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคดิทุกอยาง  (Self-Actualization  
or  Self-realization)  ลําดับขั้นความตองการที่สูงสุดของมนุษยก็คือ  ความตองการที่อยากจะ
สําเร็จทุกสิ่งทกุอยางตามความนึกคิด  ภายหลังจากที่มนุษยไดรับการตอบสนองความตองการ
ทั้ง  4  ขั้น  อยางครบถวนแลว  มนุษยกย็ังมีความตองการที่สูงขึ้นไปอีกและอยากที่จะสําเร็จ 
สมประสงคตามความนึกคิดที่ตนไดใฝฝนไวทุกอยาง 
 ความพอใจทีไ่ดรับความสําเร็จ  ตามความนึกคิดดังกลาวนี้  มีลักษณะกวางขวางมาก
และจะแตกตางกันไปในแตละคน  ความตองการในขั้นน้ี  มักจะเปนความตองการที่เปนอิสระ
เฉพาะแตละคน  แตละคนกมี็ความนึกคิดใฝฝนที่อยากจะไดรับผลสําเร็จในสิ่งอันสูงสงในทัศนะ
ของตน  ตัวอยางของความตองการชนิดนี้ก็มี  เชน  ความตองการทีจ่ะไดรับชื่อเสยีงในฐานะ         
ที่เปนคนคิดคนทฤษฎีความรูอยางใดอยางหนึ่ง  ความตองการที่จะไดรับชื่อเสียงในฐานะที่เปน
นักกีฬาระดับโลกหรืออยากมีบุตรชายหญงิในจํานวนเหมาะสม  อยากไดรับเลือกตัง้เปนนายกฯ  
หรืออยากจะประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจของตนหรืออยากที่จะชวยเหลอืการกุศล 
เพ่ือใหไดรับความสุขทางใจ  เปนตน   
 4.  ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบิรก  (Herzberg’s  Theory) 
 เฮอรซเบิรก  มอสเนอร  และซไนเดอรแมน  (Herzberg Mausner ;& Snyderman.  
1959 : 110-111)  ตั้งสมมตฐิานวา  ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพอใจในงานจะถูกแยก และทาํให 
แตกตางไปจากปจจัยที่นําไปสูความไมพอใจในงาน  ทั้งน้ี  โดยเฮอรซเบิรกและคณะไดรวมกัน 
ทําวิจัยโดยวธิสีัมภาษณวิศวกรและสมุหบัญชี  จํานวน  200  คน  จากบริษัทตางๆ 9  แหงใน 
เมืองพิทสเบิรก  มลรัฐเพนซิลวาเนียเพื่อหาคําตอบวาประสบการณจากการทํางานแบบใด 
ที่ทําใหบคุคลเหลานั้นเกิดทศันคตคิวามรูสึกที่ดีหรือไมดีและความรูสกึที่มีตอประสบการณ 
แตละแบบนั้นไปในทางบวกหรือลบ  เม่ือไดคําตอบแลวเฮอรซเบิรกและคณะไดนํามาวิเคราะห 
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และจัดเรียงลาํดับโดยแบงเปนสองปจจัย  คือ  ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขอนามัย  
ซึ่งปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่นาํไปสูทัศนคตใินทางบวก  เพราะทําใหเกดิความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานมีลักษณะสมัพันธกับเรื่องของงานโดยตรง  ในขณะที่ปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที ่
ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งมีลักษณะเปนภาวะแวดลอม หรือเปน 
สวนประกอบของงาน  ปจจัยนี้อาจนําไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได 
 ปจจัยจูงใจ (Motivator  Factors) และปจจัยค้ําจุน (Hygiene  Factors)ซึ่งเฮอรซเบิรก
ไดอธิบายไวมีรายละเอียด  ดังนี้  (Herzberg Mausner  ;&  Snyderman. 1959 : 113-119) 
 ปจจัยจูงใจ  (Motivator  Factors)มี  6  ประการ  คือ  
 1.  ความสําเร็จในการทํางาน  (Achievement)  หมายถึง  การที่บุคคลทํางาน 
ตามความสามารถแหงสติปญญาไดอยางอิสระ  จนไดรับความสําเรจ็เปนอยางดี  เกิดความรูสึก
ภูมิใจและปลาบปลื้มในผลสาํเรจ็แหงงานน้ัน 
 2.  การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา  
จากเพื่อน  จากผูมาขอรับคาํปรึกษา  หรือจากบุคคลในหนวยงาน  ในรูปแบบของการยกยอง           
ชมเชย  แสดงความยินดี  การใหกําลังใจ  หรือการยอมรับในความสามารถ    
 3.  ลักษณะของงาน  (Work  Itself)  หมายถึง  งานที่นาสนใจ  ทาทาย  ตองอาศัย
ความคิดริเริ่มสรางสรรค  หรือเปนงานที่มีสามารถทําไดโดยลําพังเพียงผูเดียว 
 4.  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  หมายถึง  ความพึงพอใจที่ไดรับมอบหมาย 
ใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในการรับผดิชอบไดอยางเต็มที ่
 5.  ความกาวหนา  (Advancement)  หมายถึง  ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
ในสถานภาพของบุคคลในสถานที่ทํางาน  เชน  การไดรับการเลื่อนตําแหนงและการมีโอกาส 
ไดศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
 6.  โอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง  (Possibility  of  Growth)  หมายถึง  โอกาส
ที่จะไดรับการแตงตั้งเลื่อนตาํแหนงและประสบกับความสําเร็จ                             
 ปจจัยค้ําจุน  (Hygiene  Factors)มี  10  ประการ  คือ                             
 1.  นโยบายและการบริหารงาน  (Company  Policy  and  Administration) หมายถึง  
การจัดการ  การบริหารงานขององคการซึ่งสอดคลองกับนโยบายขององคการนั้น 
 2.  การปกครองบังคับบัญชา  (Supervision-Technical)  หมายถึง  ความสามารถ
ของผูบังคับบญัชาในการดําเนินงาน  ความยุติธรรมในการบริหาร 
 3.  ความสัมพันธกับผูบังคบับัญชา  (Interpersonal  Relations-Supervisor) หมายถึง  
การติดตอระหวางบุคคลกบัผูบังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  สามารถทํางาน
รวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน 
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 4.  สภาพการปฏิบัติงาน  (Working  Conditions)  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของ
งาน  เชน  แสง  เสียง  อากาศ  ชั่วโมงการทํางาน  รวมถึงลักษณะสภาพแวดลอมอ่ืนๆ  เชน  
อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 
 5.  เงินเดือน  (Salary)  หมายถึง  รายได  คาจางประจําเดือนที่เปนธรรมซ่ึงบุคคล
ไดรับอันเปนผลตอบแทนจากการทํางานของบุคคลนั้น  หากบุคคลไดรับเงินเดือนที่เปนธรรม 
จะสงผลตอการเพิ่มผลผลติ  มีความพึงพอใจในงานที่ทาํและมีผลตอความภักดีกับบริษัท 
 6.  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  (Interpersonal  Relations - Peers)  หมายถึง  
การติดตอระหวางบุคคลกบัเพ่ือนรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  สามารถทํางาน
รวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน 
 7.  ความเปนอยูสวนตวั  (Personal  Life)  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีหรือไมดีในชีวิต
สวนตวัซ่ึงมีความสัมพันธกบัการทํางาน 
 8.  ความสัมพันธกับผูใตบงัคับบัญชา  (Interpersonal  Relations-Subordinates)   
หมายถึง  การที่บุคคลตางระดบัสามารถทํางานรวมกัน  มีความเขาใจที่ดีตอกัน 
 9.  สถานภาพของอาชีพ  (Status)  หมายถึง  อาชีพน้ันเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม   
มีเกียรติและมีศักดิ์ศร ี
 10.  ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  (Job  Security)  หมายถึง  ความรูสึก
ของบุคลากรที่มีตอความมัน่คงในงาน  ความยั่งยืนในอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 
 ดังนั้น  จึงสรุปทฤษฎีของเฮอรซเบิรก ไดวา  องคประกอบในดานปจจัยที่กอใหเกิด
ความพึงพอใจเทานั้น  ที่จะนํามาสูความพึงพอใจทางบวกในการทํางานของคน 
 ปจจัยค้ําจุน  ไมใชเปนสิ่งจูงใจที่จะทําใหผลผลติเพ่ิมขึน้แตจะเปนขอกําหนดเบื้องตน
เพ่ือปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจในการทํางานเทานั้นเอง  การคนพบที่สําคญัจาก
การศึกษาของเฮอรซเบิรก  คือปจจัยที่เรียกวา  ปจจัยค้ําจุนนั้นจะมีผลกระทบตอความไมพอใจ
ในงานที่ทํา  และปจจัยจูงใจจะมีผลกระทบตอความพอใจในงานที่ทาํ  กลาวคือปจจัยค้ําจุน
ยอมจะเปนเหตุที่ทําใหคนเกิดความไมพอใจในงานที่ทาํ ทั้งน้ีปจจัยค้ําจุนเปนเพียงขอกําหนด
เบื้องตนเพื่อปองกันไมใหคนไมพอใจงานที่ทําเทานั้น  สวนปจจัยจูงใจก็ไมไดเปนปจจัยที่เปน
สาเหตุที่ทําใหคนเกิดความพอใจในงานที่ทํา  แตเปนปจจัยที่กระตุนหรือจูงใจคนใหเกิดความ
พอใจในงาน  ที่ทําเทานั้น  ดังนั้น  ขอสมมติฐานที่สําคญัของเฮอรซเบิรก  ก็คือ ความพอใจใน
งานที่ทําจะเปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 ทฤษฎีของเฮอรซเบิรกไดชีใ้หเห็นเปนนัยวา  ผูบริหารจะตองมีทัศนะเกี่ยวกบังาน 
ของผูอยูใตบังคับบัญชาสองอยาง  คือ  สิ่งที่ทําใหผูอยูใตบังคบับัญชามีความสุขและสิ่งที่ทําให
พวกเขาไมมีความสุขในงานที่ทํา  ขอสมมติฐานของทฤษฎีการจูงใจสมัยเดิม  มักจะถือวา 
สิ่งจูงใจทางดานการเงิน  การปรับปรุงความสัมพันธกับบุคคลอื่นและสภาพแวดลอมของการ 
ทํางานที่ดี  จะทําใหผลผลติเพ่ิมขึ้น  การขาดงานและการออกจากงานที่นอยลง  นับไดวาเปน 
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ขอสมมติฐานที่ผิดพลาด  ปจจัยเหลานี้ทั้งหมด  เพียงแตปองกันไมใหเกิดความไมพอใจในงาน 
ที่ทําและปญหาเทานั้นเอง  ปจจัยจูงใจเทานั้นจึงจะเปนสิ่งจูงใจผูอยูใตบังคบับัญชาใหเพ่ิมผลผลติ 
 5.  ทฤษฎี  ERG  Theory  (Existence, Relation, Growth)  ของอัลเดอรเฟอร (Alderfer)  
 เคลยตัน  อัลเดอรเฟอร (Alderfer. 1972 : 184-186)  ไดเสนอทฤษฎ ีERG (Existence,  
Relation, Growth)  วาความตองการมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษยโดยมีแนวคิด 
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 1.  มนุษยอาจมีความตองการหลายๆอยางเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันโดยไมจําเปนวา
ความตองการเบื้องลางจะตองไดรับการตอบสนองกอน  จึงจะเกิดความตองการเบื้องสูง 
 2.  ยิ่งความตองการไดรับการตอบสนองนอยเทาใด  บุคคลก็จะมีความตองการแตละ
ประเภทมากยิ่งขึ้น 
 3.  ยิ่งความตองการระดับต่าํ ไดรับการตอบสนองมากเทาใด บุคคลกจ็ะมีความตองการ
ระดับสูงมากขึน้ไปอีก 
 4.  ยิ่งความตองการระดับสูง ไดรับการตอบสนองนอยเทาใด บุคคลก็จะมีความตองการ
ในระดับต่ํามากขึ้นเทานั้น 
 อัลเดอรเฟอร จึงไดทําการศึกษาวิจัย โดยการทดสอบเพื่อหาทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ 
ของมนุษยในป  ค.ศ.  1969  ที่เรียกวา  “An  Empirical  Test  of  a  New  Theory  of  Human   
Needs”  จากผลของการศกึษาครั้งน้ี  เขาพบวา  มนุษยเราจะมีความตองการหลัก  3  ประการ  คือ 
 1.  ความตองการในการดํารงชีวิต  (Existence  Needs : E)  เปนความตองการ 
ทางกายภาพและความตองการทางวัตถุ  ที่ชวยใหมนุษยมีชีวติรอดอยูได  เชน  อาหาร  น้ํา   
ที่อยูอาศัย  นอกจากนี้คาจางแรงงาน  ความมั่นคง  สวัสดิภาพ  ความปลอดภัย  ก็จัดอยูในกลุม
นี้  เม่ือเปรียบเทียบกบัทฤษฎีของมาสโลว  ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต  จะรวมสวนที่เปน
ความตองการทางดานสรีระทั้งหมดกับบางสวน  กับความตองการความมั่งคงและปลอดภัย 
 2.  ความตองการดานความสัมพันธ  (Relatedness  Needs : R)  เปนความตองการ
เกี่ยวกับความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ  ที่บคุคลเกี่ยวของดวย  เปนความตองการที่รวมถึง 
ความตองการทางสังคม  ความตองการความรูสึกม่ันคงและปลอดภยั  ในความสมัพันธระหวาง 
บุคคล  การไดรับการยอมรับ  การมีชื่อเสียงและการไดรับการยกยองจากสังคม  เม่ือเทียบกับ 
ทฤษฎีของมาสโลว  ความตองการดานความสัมพันธนี้  จะรวมถึงสวนที่เปนความตองการ 
ความมั่นคงและปลอดภัย  ความตองการทางสังคม  และบางสวนของความตองการเกียรต ิ
และศักดิศ์ร ี

3. ความตองการดานความเจริญเติบโต  (Growth  Needs : G)  เปนความตองการ 
เกี่ยวกับการทีบุ่คคลไดสรางความคิดริเริ่มสรางสรรคสําหรับตวัเขาเองและสิ่งแวดลอมรอบตัว 
ใหกาวหนาเตบิโตยิ่งขึ้นไป ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความกาวหนาในวิชาชีพ  
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ความภาคภูมิใจในตนเอง  ตลอดจนการเขาใจในตนเองและการใชศกัยภาพของตนอยางเต็มที ่
เม่ือเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว  ความตองการดานการเติบโตนี้จะรวมถึงบางสวนของ 
ความตองการเกียรติและศักดิ์ศรี  และความตองการทําตนใหประจักษทั้งหมด   
 จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขางตน  จะเห็นไดวา 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคคลในองคกร  ถือเปนประเด็นหลักที่จะชวยสราง 
ความสําเร็จและกอใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลใหกับองคกร   
แตความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น  องคกรก็จะตองสามารถตอบสนองความตองการ 
ของแตละบุคคล  โดยผูวิจัยเห็นวาปจจัยที่สงผลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  คือ 
ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ  
ความกาวหนาในตําแหนงงาน  นโยบาย/แผนและการบริหารงาน  เงินเดือนและผลประโยชน
เกื้อกูล  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคบับญัชา  สภาพการทํางาน  และความมั่นคง 
ในงาน 
 
ปจจัยและองคประกอบที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานนั้น  ยังคงเปนเรื่องทีจํ่าเปนตองดําเนินการศึกษา               
ดังที่ วิชัย แหวนเพชร (2544 : 135) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job  Satisfaction)  
เปนเรื่องที่ไดรับความสนใจกันมาก ทั้งจากนักจิตวิทยา นักวิชาการและนักบริหารงาน การ
ปฏิบัติงานในองคการใดๆ  ก็ตาม  สิ่งที่เปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จไดนั้น 
ก็คือบุคลากร  แมวาปจจุบันจะมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาก  โดยเทคโนโลยีนั้นถูกนํามาใช
แทนคนในการทํางาน  แตก็ไมไดเปนเครื่องบงชี้ที่สําคัญที่สุดในความสําเร็จ  คนที่ทํางานอยูใน 
องคการนั้นตางหากที่เปนเคร่ืองบงชี้  เพราะคนเปนผูคดิ  ผูปฏิบัติและผูวางแผนในการทํางาน   
ดังนั้น  ถาคนนั้นมีคุณภาพ  มีความพึงพอใจในงานที่ทาํอยูก็จะประสบผลสําเร็จดีมากกวา 
คนที่ไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หรือความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางละเอียด 
ลึกซึ้ง  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดนั่นเอง  ซึ่งเกี่ยวกับองคประกอบ 
ที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น  ไดมีนักวิชาการและนกัการศึกษากลาวถึงไว  ดังนี้ 
 ฮารเรล (มัจฉรี  โอสถานนท. 2539 : 40-41 ; อางอิงจาก Harrell. 1964 : 260-273)   
ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานไวดังนี ้
 ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานมีสวนเกีย่วของกับปจจัยตางๆ  และปจจัยเหลานี ้
ใชเปนเคร่ืองมือชี้บงถึงปญหาที่เกิดขึ้นเกีย่วกับความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึง่มีปจจัย 
อยู  3  ประการ  คือ 
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1. ปจจัยดานบุคคล 
ปจจัยดานบุคคล  หมายถึง  คุณลักษณะสวนตวัของบคุคลทีเ่กี่ยวของกับงาน   

มีดังนี้ 
1.1 ประสบการณ  จากการศึกษาในงานวิจัยพบวา  ประสบการณในการทํางาน 

มีสวนเกี่ยวของกับความพงึพอใจงานของบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงาน 
มากขึ้น  ทําใหเกิดความพึงพอใจกับงานที่ทํา 
  1.2  เพศ  แมวางานวิจัยหลายเลมจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกบั 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานก็ตาม  แตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานทีท่ําดวยวาเปนงานลักษณะ
ใด  รวมทั้งเกี่ยวของกับระดับความทะเยอทะยาน  และความตองการทางดานการเงิน  เพศหญิง 
มีความอดทนที่จะทํางานทีต่องใชฝมือและงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาชาย 
  1.3  จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ  กลุมที่ทํางานดวยกันมีผลตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  งานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบกัน  ตองมี 
สมาชิกที่มีทักษะในงานหลายดานและความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางาน  ก็มีสวน 
ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการทํางาน 
  1.4  อายุ  อายุแมจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัด แตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลา
และประสบการณในการทํางาน  ผูที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนานดวย   
แตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานและสถานการณในการทํางานดวย 
  1.5  เวลาในการทํางาน  งานที่ทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมากกวางานที่ตอทําในเวลาทีบุ่คคลอื่นไมตองทํางาน  เพราะเกี่ยวกบัการพักผอน 
และการสังสรรคกับผูอ่ืนดวย 
  1.6  เชาวนปญญา  ปญหาเรื่องเชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขึ้นอยูกับสถานการณและลกัษณะงานทีท่ํา  ในบางลกัษณะไมพบความแตกตางระหวาง 
เชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตในลักษณะงานบางอยาง พบวามี 
ความแตกตางกัน  พนักงานในโรงเรียนที่มีเชาวนปญญาในระดับสงูแตทํางานที่เปนงานประจํา  
พบวามักจะมีความเบื่อหนายงานไดงาย  และมีเจตคติที่ไมดีตอการทํางานในโรงเรียน   
เพราะเปนงานที่ไมทาทายและไมเหมาะกับความสามารถของตน 
  1.7  การศึกษา  การศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมีผลตอการวิจัย 
ไมเดนชัดนัก  จากงานวิจัยบางเลมพบวา  การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวาง 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  แตมักจะขึ้นอยูกับงานที่ทําวางายหรือเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถของบุคคลนั้นหรือไม  ในรายงานวิจัยหลายเลม  พบวานักวิชาการวชิาชีพ  เชน 
แพทย  วิศวกร  ทนายความมีความพึงพอใจในงานสูงกวาคนงานและพนักงานลกูจางที่ใช 
แรงงานทั่วไป 
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  1.8  บุคลิกภาพ  ปญหาเรื่องบุคลิกภาพกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานนั้น 
อยูที่เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ  เนื่องจากเครื่องมือน้ีมีความไมเที่ยงตรง  อยางไรก็ตามบุคลิกภาพ 
ที่เห็นไดชัดเจนก็คือ  คนที่มีอาการของโรคประสาทมกัจะไมพอใจในการทํางานมากกวาคนปกติ   
ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทได   
เพราะตองเครยีดกับภาวะของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  1.9  ระดับเงินเดือน  จากงานวิจัยหลายเลม  พบวาเงินเดือนมีสวนในการสราง
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  เงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพ  ทําให 
บุคคลไมตองด้ินรนมากนักที่จะไปทํางานเพิ่มนอกเวลาทํางาน  และเงินเดือนยังเกี่ยวของกับ 
การสามารถหาปจจัยอ่ืนที่สําคัญแกการดํารงชีวิตอีกดวย  ผูที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจ 
ในการทํางานสูงกวาผูที่มีเงินเดือนต่ํา 
  1.10  แรงจูงใจในการทํางาน  แรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของ
บุคคล  โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทาํงานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  1.11  ความสนใจในงาน  บุคคลทีส่นใจในงานไดทํางานที่ตนเองถนดั 
และพอใจจะมีความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคคลที่ไมมีความสนใจในงาน 

2. ปจจัยดานงาน 
2.1 ลักษณะงาน  ไดแก  ความนาสนใจของงาน  ความทาทายของงาน   

ความแปลกของงาน  โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ   
การรับรูหนาที่รับผิดชอบ  การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน  การที่ผูทํางานมีความรูสึก 
ตองานที่ทําอยูวา เปนงานที่สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย เปนตน สิ่งเหลานี้ทาํใหผูปฏิบตัิงาน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีความตองการทีจ่ะปฏิบัติงานนั้นๆ  และเกดิความผูกพัน 
ตองาน 
  2.2  ทักษะในการทํางาน  ความชํานาญในงานที่ทํา  มักจะตองพิจารณาควบคู 
ไปกับลักษณะของงาน  ฐานะทางอาชีพ  ความรับผิดชอบ  เงินเดือนที่ไดรับตองพิจารณา 
ไปดวยกันจึงจะเกิดความพงึพอใจในงาน 
  2.3  ฐานะทางวิชาชีพ  จากการศึกษาวจัิย  พบวาประมาณครึ่งหน่ึงของเสมียน
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  แตมีถึงรอยละ  17  ที่พบวาถามีโอกาสก็อยาก
เปลี่ยนงาน  ในสภาวะที่เศรษฐกิจดี  มีงานใหเลือกทํา  จะมีการเปลี่ยนงานบอย  เพ่ือจะเลื่อน
เงินเดือน  เลื่อนฐานะของตนเอง  ดังนั้นตําแหนงทางการงานที่มีฐานะทางวิชาชพีต่ํากวา   
ความจริงแลวตองพิจารณาควบคูไปกับความอิสระในงาน  ความภาคภูมิใจในงานประกอบดวย   
ทั้งน้ีเพราะฐานทางอาชีพ  นอกจากจะขึ้นอยูกับบุคคลนั้นเปนผูพิจารณาตัดสินดวยในแตละ 
สังคม  แตละหนวยงานใหความสําคัญของฐานะทางวชิาชีพแตกตางกันไป ระยะเวลาที่ผานไป  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพกเ็ปลี่ยนไปดวย 
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  2.4  ขนาดของหนวยงาน  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานในหนวยงานขนาดเลก็ 
จะดีกวาหนวยงานขนาดใหญ  เนื่องจากหนวยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรูจักกัน  ทํางาน
คุนเคยกันไดงายกวาหนวยงานใหญ  ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวยเหลอื
กัน  ขวัญในการทํางานดี  ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.5 ความหางไกลของบานและที่ทํางาน  การที่บานอยูหางไกลจากที่ทํางาน 
การเดินทางไมสะดวก  ตองตื่นแตเชามืด  รถติดและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง  มีผลตอ               
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  คนที่เปนคนจังหวัดหนึ่งแตตองไปทํางานในอีกจังหวัดหนึ่ง   
สภาพทองถิ่น  ความเปนอยู  ภาษาไมคุนเคย  ทําใหเกิดความไมคุนเคยในการทาํงานเนื่องจาก 
การปรับตวัและการสรางความคุนเคยตองใชเวลานาน 

2.6 สภาพภูมิศาสตร ในแตละทองถิ่น แตละพ้ืนที่มีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน  คนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานนอยกวาคนงานในเมือง 
เล็ก  ทั้งนี้เน่ืองจากความคุนเคย  ความใกลชิดระหวางคนงานในเมืองเล็กมีมากกวาในเมืองใหญ 
ทําใหเกิดความอบอุนและมีความสัมพันธกัน 

2.7 โครงสรางของงาน  หมายถึง  ความชัดเจนของงานที่สามารถอธิบายชี้แจง 
เปาหมายของงาน  รายละเอียดของงาน  ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  หากโครงสราง 
ของงานชัดเจนยอมสะดวกแกผูปฏิบัติงาน  สามารถปองกันมิใหเกิดความบิดพลิว้ในการทํางาน   
นอกจากนี้ยังพบวางานใดมีโครงสรางอยางไรและรูวาจะทําอยางไร  และดําเนินการอยางไร   
และสามารถควบคุมไดงายขึ้น 
 3.  ปจจัยการจัดการ 

3.1 ความมั่นคงในงาน  สรุปจากการศึกษาคนควาสวนใหญ  จะพบวาพนักงาน 
มีความตองการงานที่มีความแนนอนม่ันคง  แมวาในปจจุบันบุคคลจะสนใจในงานนอยลงก็ตาม 
แตบรษิัทที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  เชน  บริษัทญี่ปุนกย็ังคิดถึงความมั่นคงของ 
งาน  คือมีการจางงานตลอดชีวิต  (Life  Long  Employment)  จากการสํารวจโดยการสอบถาม 
เกี่ยวกับความตองการความมั่นคงของงาน  ปรากฏวารอยละ  80  ตองการงานที่มีความมั่นคง   
พนักงานของบริษัทและโรงงานตองการจะอยูทํางานจนถึงวัยเกษียณ  แมวาเขาจะมีเงินมากพอ 
ที่จะเลี้ยงตัวเองในวัยชรากต็าม  ก็ยังยินดีจะอยูจนถึงทํางานไมไหว  ความมั่นคงในงานถือเปน  
สวัสดิการอยางหนึ่ง  โดยเฉพาะในวัยที่พนจากการทํางานแลวและเปนความตองการของ 
พนักงาน  ไดแก  ความสนใจในงานที่ตนเองถนัดและมีความสามารถไมทํางานที่หนัก 
และมากจนเกนิไป  งานที่ทําใหความกาวหนา  และไดรับรางวัลตอบแทนจากความตั้งใจทํางาน 

3.2 รายรับ  ฝายบริหารและฝายจัดการของบริษัทเชื่อม่ันวา  รายรับทีดี่ของ 
พนักงานจะเยียวยาโรคไมพอใจในงานได  การสํารวจสวนใหญพบวารายรับมาทีหลัง 
ความมั่นคงในการทํางาน  ลักษณะของงานและความกาวหนาของงาน  แตในสภาวะเศรษฐกิจ 
ปจจุบันที่คาครองชีพสูง  รายรับอาจะเปนความสําคัญอันดับแรก  นักวิชาการที่เปลีย่นงาน         
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เน่ืองจากรายรับของหนวยงานอีกแหงหนึ่งดีกวา  ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานของรัฐลาออกไป   
สูภาคเอกชนก็เพราะรายรบัที่ดีกวา 
  3.3  ผลประโยชน  เชนเดยีวกับรายรบั  ฝายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็น 
วาการไดรับผลประโยชนเปนสิ่งชดเชยและสรางความพงึพอใจในงานได  แตจากการศึกษา 
ซึ่งก็พบเชนเดียวกับรายรบั  พนักงานบางสวนอาจใหความสนใจนอยกวาความมั่นคงในงาน 
และความกาวหนาในการทํางาน  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาการจายคารักษาพยาบาล  คาเลาเรียนบุตร 
คาประกันสังคม  และประกันชีวติตางๆ  ถูกจัดอยูในดานความมั่นคงและสวัสดิการในการทํางาน 
  3.4  โอกาสกาวหนา  โอกาสที่จะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญ 
สําหรับอาชีพหลายอาชีพ  เชน  การขาย  เสมียนพนักงานและบุคคลที่ใชฝมือและความชํานาญ
งาน  มีความสําคัญนอยสําหรับบุคคลที่ไมตองใชความชํานาญงานแตมีการศึกษาสูงและอยูใน
ตําแหนงสูง  จากการศึกษาพบวา  คนสงูวัยใหความสนใจกับโอกาสกาวหนาในงานนอยกวาคน
ที่ออนวัยอาจเปนเพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว 
  3.5  อํานาจตามตําแหนงหนาที่  หมายถึง  อํานาจที่หนวยงานมอบใหตาม
ตําแหนงเพ่ือควบคุมสั่งการผูใตบังคับบญัชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหสําเร็จ  
งานบางอยางมีอํานาจตามตําแหนงที่เดนชัด  ก็จะทําใหผูทํางานปฏิบัติงานไดงายและสะดวก  
อํานาจตามตําแหนงหนาที่จึงมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  3.6  สภาพการทํางาน  พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมายเรื่อง             
สถานการณและสภาพการทํางาน  มีพนักงานที่ทํางานใหสํานักงานที่ใหความสาํคัญกับ 
สภาพการทํางาน  ความพอใจในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพในที่ทํางาน 
  3.7  เพ่ือนรวมงาน  เพ่ือนรวมงานเปนสวนหนึ่งที่จัดเขาในปจจัยที่เกิด 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  ความสัมพันธที่ดีระหวางเพ่ือนรวมงานทําใหคนเรามี 
ความสุขในทีท่ํางาน  สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจัยที่ทําใหเกิด 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
  3.8  ความรับผิดชอบงาน  จากการศึกษาพบวา  พนักงานที่มีขวัญดีจะมี 
ความรับผิดชอบในงานสูง  ความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรบัผิดชอบ 
รวมกับปจจัยอ่ืน  เชน  อายุ  ประสบการณ  เงินเดือน  และตําแหนงดวย 
  3.9  การนิเทศงาน  สําหรับพนักงาน  การนิเทศงานคอืการชี้แนะในการทํางาน
จากหนวยงาน  ดังนั้น  ความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกทีมี่ตอหนวยงานและองคการ
ดวย  จากการศึกษากรณีฮอรธอรนพบวา  ขวัญและเจตคตขิองพนักงานขึ้นอยูกับความสัมพันธ
กับผูนิเทศงาน  การสรางความเขาใจที่ดีระหวางผูนิเทศงานและพนกังานจะเกิดบรรยากาศที่ดี
ในการทํางาน 
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  3.10  การสื่อสารกับผูบังคบับัญชา  การศึกษาหลายแหง  พบวาพนักงานมี 
ความตองการที่จะรูวาการทาํงานของตนเปนอยางไร  จะปรับปรุงการทํางานของตนเองอยางไร  
ขาวสารจากบริษัท  หนวยงานตางๆ  จึงมีความหมายและความสําคญัสําหรับผูปฏิบัติงาน   
วางานของตนจะกาวหนาตอไปหรือไม  ซึ่งพนักงานมักจะไดขาวของหนวยงานนอยกวาที่
ตองการ 
  3.11  ความศรัทธาในตัวผูบริหาร  พนักงานที่ชื่นชมความสามารถของผูบริหาร 
จะมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน  เปนผลใหเกิดกําลงัใจในการทํางานดวย  ความศรัทธา                  
ในความสามารถและความตัง้ใจที่ผูบริหารมีตอหนวยงาน ทําใหพนักงานทํางานอยางมี 
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานดวย 
  3.12  ความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน  ความเขาใจดีตอกันทําให 
พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  จากการสํารวจของ National Industrial 
Conference  Board  พบวา  ผูบริหารและหัวหนางานมีความเขาใจตรงกันวารายรับเปนเรื่อง 
สําคัญที่สุด  แตสําหรบัพนักงานเองกลับมองวาความมั่นคงกาวหนาในงานเปนเรื่องสําคัญที่สุด 

เฮอรซเบิรก  (Herzberg.  1959 : 64)  ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหบคุคลมีความพึงพอใจ 
ในการทํางานไว  ดังนี้ 

1. การไดรับการยอมรับนับถือ 
2. ความสําเร็จในการทํางาน 
3. ความกาวหนา 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ
6. เงินเดือน 
7. ความสัมพันธระหวางบุคคล 
8. การนิเทศงาน 

 ซ่ึงแฮมเมอร  (Hammer.  1971 : 3373-A)  ไดทําการวิจัยเรื่อง  ความพึงพอใจในการ 
ทํางานของครูสอนพิเศษในรัฐไอโอวา  โดยใชทฤษฎีของเฮอรซเบอรก  ผลการวิจัยพบวา   
องคประกอบที่ทําใหครูพอใจในการทํางาน  ไดแก  ความเจริญกาวหนาในการทํางาน   
การยอมรับนับถือ  สวนองคประกอบทีท่าํใหเกิดความไมพึงพอใจ  คือ  การควบคุมบังคับบญัชา   
ความมั่นคงในการทํางาน  ความสัมพันธระหวางบคุคล  นโยบายและการบริหาร  ความเปนอยู 
สวนตวั  เงินเดือน และสภาพแวดลอมในการทํางาน  และอรนิตย  ญาณศิริ (2539  : บทคัดยอ)   
ศึกษาและเปรยีบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการคณะศกึษาศาสตร   
(บางเขน)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จากกลุมตัวอยางที่ปฏิบตัิงานในปการศึกษา  2538   
จํานวน  70  ราย  จําแนกตามสถานภาพ  เพศ  ประสบการณการทํางาน  ตําแหนงงาน   
และลักษณะงาน ตามแนวทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบอรก พบวาขาราชการคณะศึกษาศาสตร   
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(บางเขน) มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในแตละดาน 
และรวมทกุดานสูงกวาขาราชการเพศหญิงโดยเฉพาะในดานการปกครองบังคับบัญชา  
ดานความสัมพันธกับผูใตบงัคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน  และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน   
ขาราชการที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตละดาน 
และรวมทกุดานไมแตกตางกัน  และขาราชการระดับ  1-6  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมทุกดานต่ํากวาขาราชการระดบั  7  ขึ้นไป  โดยเฉพาะในดานความกาวหนา  ดานความ 
รับผิดชอบและดานการปกครองบังคับบญัชา   
 เฟรนช  (French.  1964 : 28-31)  ไดกลาวถึงปจจัยที่จะสนองความตองการของ
คนงานและลกูจางที่กอใหเกิดความพึงพอใจ  ไวดังนี้ 

1. มีความมั่นคงในอาชีพ 
2. เงินเดือนหรือคาจางเปนธรรมหรือเปนไปตามหลักงานมากเงินมาก 
3. การควบคุมบงัคับบัญชาดี  คือ  ผูบริหารมีใจเปนธรรมและยึดหลักมนุษยสัมพันธ 
4. สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล 
5. สภาพการทํางาน 
6. มีโอกาสกาวหนา คือ มีโอกาสไดเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง ขึ้นเงินเดือนและเพิ่มพูนวฒิุ 
7. เปนงานอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 
กิลเมอร  (Gilmer.  1971 : 131) ไดกลาวถึงองคประกอบตางๆ ที่เอ้ือตอความพึงพอใจ 

ในการปฏิบตังิานไว  10  ประการ  คือ 
1. ความมั่นคงในงาน  (Security)  ไดแก  ความรูสึกวาไดทํางานในหนาที่อยางเต็ม 

ความสามารถ  มีหลักประกันความมั่นคงและไดรบัความเปนธรรมจากผูบังคับบญัชา 
 2.  โอกาสกาวหนาในการทํางาน  (Opportunity  for  Advancement)  ไดแก  การมี
โอกาสเลื่อนไปสูตําแหนงทีสู่งขึ้น 
 3.  หนวยงานและการจัดการ  (Company  and  Management)  ไดแก  ความพอใจ
ตอหนวยงาน  ความมีชื่อเสยีง  การดําเนินงานของหนวยงาน  และการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 4.  คาจาง  (Wages)  ไดแก  จํานวนรายไดประจํา  และรายไดที่จายเปนพิเศษ   
ซึ่งหนวยงานใหแกผูทํางาน 
 5.  ลักษณะของงานที่ทํา  (Intrinsic  Aspects  of  the  Job)  ไดแก  การไดทํางาน
ซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัด  ทักษะ  และความรูความสามารถ 
 6.  การนิเทศงาน  (Supervision)  ไดแก  เทคนิค  วธิีการ  และความสามารถในการ
นิเทศงานของผูบังคับบญัชา  และความสมัพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา 
 7.  ลักษณะทางสังคม  (Social  Aspects  of  the  Job)  ไดแก  การทํางานรวมกัน
กับบุคคลอ่ืนและมีความสัมพันธที่ดีตอกนั 
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 8.  การติดตอสื่อสาร  (Communication)  ไดแก  สภาพและลักษณะการติดตอสือ่สาร
ทั้งระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมถึงการยอมรับฟงและการไดรับการยอมรับดวย 
 9.  สภาพการทํางาน  (Working  Conditions)  ไดแก  ภาวะแวดลอมตางๆ  ในการ
ทํางาน  เชน  ชั่วโมงการทํางาน  แสง  เสียง  อากาศ  หองอาหาร  หองนํ้า 
 10.  ประโยชนเกื้อกูลตางๆ  (Benefits)  ไดแก  เงินเดือน  บําเหน็จตอบแทนเมือ่ออก
จากงาน  การบริการและการรักษาพยาบาล  ที่อยูอาศัย  สวัสดิการ 
 ล็อค  (Locke.  1976 : 1302)  ไดเสนอองคประกอบทีส่งผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานทีไ่ดทําการศึกษาวิจัยไวมี  9  องคประกอบ  ดังนี้ 
 1.  ตัวงาน  (Work)  ไดแก  ความนาสนใจในตวังาน  ความแปลกของงาน  โอกาส
การเรียนรูหรือศึกษางาน  ปริมาณงาน  โอกาสที่จะทํางานนั้นสําเร็จ  การควบคุมการทํางาน
และวธิีการทํางาน 
 2.  เงินเดือน  (Pay)  ไดแก  จํานวนเงินที่ไดรับดวยความยุตธิรรมและความทัดเทยีม
กันของรายไดและวธิีการจายเงินขององคการ 
 3.  การเลื่อนตําแหนง  (Promotions)  ไดแก  โอกาสในการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นดวย
ความยุตธิรรมในการเลื่อนตําแหนงขององคการและหลักในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง 
 4.  การไดรับการยอมรับนับถือ  (Recognition)  ไดแก  การไดรับคํายกยองชมเชย  
ในผลสําเร็จของงาน  การกลาววิจารณการทํางานและความเชื่อถือในผลงาน 
 5.  ผลประโยชนเกื้อกูล  (Benefits) ไดแก  การใหสวัสดิการ  บําเหน็จบํานาญ 
ตอบแทน  การรักษาพยาบาล  การใหวันหยุดงานและการไดรับคาใชจายระหวางเวลาพักผอน 
 6.  สภาพการทํางาน  (Working  conditions)  ไดแก  ชั่วโมงการทํางาน  เวลาพัก  
เครื่องมือเครื่องใชในการทาํงาน  อุณหภูมิ  การถายเทอากาศ  ทําเลที่ตั้งและรูปแบบการ
กอสรางของอาคารสถานทีท่ํางาน 
 7.  การนิเทศงาน  (Supervision)  ไดแก  การไดรับความเอาใจใส  ดูแล  ชวยเหลือ  
แนะนําจากผูบังคับบญัชาระดับสูงขึ้นไปดวยความมีเทคนิคและกลวิธีที่ดี  ความมี 
มนุษยสัมพันธที่ดีและความมีทักษะในการนิเทศงานของผูบริหาร 
 8.  เพ่ือนรวมงาน  (Co-Workers)  ไดแก ความรูความสามารถ การใหความชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันและความมีมิตรภาพอันดีตอกันของเพ่ือนรวมงาน 
 9.  องคการและการบริหารงาน  (Company and Management) ไดแก ความเอาใจใส
บุคลากรในองคการ  เงินเดือนและนโยบายในการบริหารงานขององคการ 
 เดสสเลอร  (Dessler.  1983 : 219)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  คือ 

1. ปจจัยดานตัวบุคคล  ไดแก  อายุ  และระดับการศึกษา 
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2. ปจจัยดานสภาพการณ  ไดแก  ลักษณะของงาน  แบบของผูนํา  ระบบการให 
คาตอบแทน  นโยบายของหนวยงาน  และกลุมผูรวมงาน 
 3.  ผูบริหารกับการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 แมทธิว  และฟารร  (Mathieu  ;&  Farr.  1991 : 127-133)  ไดวิจัยเรื่อง  ปจจัย
เบื้องตน  ปจจัยที่มีความสมัพันธกับความผูกพันตอองคการและผลกระทบของความผูกพัน 
ตอองคการดวยวิธีการวิจัยแบบอภิมานจากงานวิจัยจํานวน  200  เรื่อง  พบวา  ปจจัยเบื้องตน
ของความผูกพันตอองคการ  ไดแก  ปจจัยบุคคลจําแนกเปน  เพศ  การศึกษา  อายุงาน  
ตําแหนง  มีนัยสําคัญทางสถิติและมีความสัมพันธกับแรงจูงใจในการทํางาน  ความผูกพันใน
อาชีพ  ความผูกพันตอสหภาพและความพึงพอใจในงาน ดานความผูกพันตอองคการ พบวามี
ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน  ความตั้งใจที่จะลาออกจากงานและการเปลี่ยนงาน 
 สมพงษ  เกษมสิน  (2526 : 320-321)  ไดแบงประเภทสิ่งที่จูงใจไว  2  ประเภท  คือ 
 1.  สิ่งจูงใจที่เปนเงิน  (Financial  Incentive)  เปนสิ่งจูงใจที่มีลักษณะเห็นไดงาย  
และมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน  สิ่งจูงใจที่เปนเงินนี้ยังจําแนกออกเปน  2  ชนิด  คือ 
  1.1  สิ่งจูงใจทางตรง  (Direct  Incentive)  เชน  การจายคาแรงใหสูงขึ้น  ในกรณี
ที่มีผลการปฏบิัติงานไดสูงกวาระดับมาตรฐานที่กําหนดไว 
  1.2  สิ่งจูงใจทางออม  (Indirect  Incentive)  คือ  สิ่งจูงใจที่มีผลในทางสนับสนุน
เพ่ือสงเสริมใหมีการทํางานดีขึ้น  และมีกําลังใจมากขึน้ดวย  เชน  การจายคารักษาพยาบาล 
 2.  สิ่งจูงใจที่ไมใชเงิน  (Non  Financial  Incentive)  สิ่งจูงใจประเภทนี้สวนใหญ 
มักเปนเรื่องที่สนองตอบความตองการทางจิตใจ  เชน  การยกยองชมเชย  การยอมรับโอกาส  
ความกาวหนาในการปฏิบตัิงาน  และความมั่นคงในการทํางาน  เปนตน 
 อารี  เพชรผุด  (2530 : 60-62)  ไดกลาวถึง  องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานแบงออกเปน  2  ดาน  คือ 

1. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม  ประกอบดวยปจจัยตางๆ  ดังนี้ 
1.1  สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง  ทุกคนยอมมีความแตกตางกันเพราะ 

สิ่งแวดลอมและประสบการณที่ตางกัน  ซึ่งจะนําไปสูความแตกตางทางดานเจตคติและคานิยม   
ในขณะเดียวกันบุคคลที่มาจากสิ่งแวดลอมทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจและการเมือง   
ที่แตกตางกันก็ยอมทําใหมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกตางกัน 
  1.2  ลักษณะของอาชีพ  อาชีพแตละอยางมีลักษณะเฉพาะที่ทําใหบุคคลม ี
ความพึงพอใจ  อาชีพที่ตรงกับวิชาชีพทีผู่ปฏิบัตไิดศึกษาเลาเรยีนมาจะสรางความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาอาชีพที่ไมตรงกบัวิชาที่เรียนมา 
  1.3  สิ่งแวดลอมในองคการ  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานมีผลมาจาก 
สิ่งแวดลอมในองคการ  ไดแก  ขนาดองคการ  ลักษณะการจัดองคการ  การบริหารองคการ  
การตัดสินใจของผูบริหาร  ตลอดจนการทํางานเปนทมี 
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  1.4  งานและสิ่งแวดลอม  จากการสํารวจและการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะ
กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูปฏิบัติ  ปรากฏวางานและสิ่งแวดลอมทีก่อใหเกิดความพึงพอใจมี
ลักษณะดังตอไปน้ี 
   1.4.1  เปนงานที่ไดใชความรูความสามารถ 
   1.4.2  เปนงานที่ทําใหมีโอกาสเรียนรูสิ่งใหมๆ 
   1.4.3  เปนงานที่ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค 
   1.4.4  เปนงานที่ทําใหเกิดความทาทาย 
 2.  องคประกอบสวนบคุคล  คือ  ลักษณะเฉพาะของบคุคลที่จะกอใหเกิดความพึงพอใจ 
ในการทํางาน ไดแก  ความสามารถและลกัษณะบุคลิกภาพ  

เอกชัย  กี่สุขพันธ  (2533 : 124-125)  ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ 
ไวดังนี้ 

1.  สัมฤทธิผลของงาน  (Achievement)  คนเปนจํานวนมากที่ตองการความสําเรจ็ใน
การทํางานและพอใจในการมีสวนสรางสรรคงานที่มีความสําคัญใหแกบริษัท  ถาผูบริหารยอมรับ
ในขอน้ีก็ยอมสนับสนุนใหบคุคลไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานตามศกัยภาพ  
(Potential)  ของแตละบคุคล 

2.  การยอมรับนับถอื  (Recognition)  โดยปกติแลวคนทุกคนมีความรูความสามารถ
และทักษะในการทํางานที่แตกตางกัน  ดังนั้น  ถาผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับใน
ความคิดหรือความสามารถของบุคคลไมวาจะเปน  การยกยองชมเชย  หรือการใหการ
สนองตอบ  (Feedback)  ที่เหมาะสมจะมีสวนจูงใจในการทํางานไดมากทีเดียว 

3.  ความกาวหนา  (Advancement)  ความกาวหนาในการทํางานเปนสิ่งที่ทาทาย 
ซึ่งจะทําใหบคุคลนั้นไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานอยูเสมอ 

4.  ความสนใจ  (Interest)  หมายถึง  การใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสราง
ทกัษะในการทํางานตามทีบุ่คคลมคีวามสนใจ  หรือใหมีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการ
ทํางานที่ถนัด  นับเปนการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง 

5.  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  สําหรับบุคคลที่มีความสามารถมีไหวพรบิ 
และทักษะในการทํางานที่ดี  อยากที่จะทํางานดวยอํานาจความรับผิดชอบของตนเองและจะไม
ชอบถูกบังคบัใหทํางาน 

6.  การมีสวนรวมในการทํางาน  (Participation)  การเปดโอกาสใหบุคคลไดมีสวน
รวมในการทํางานมากขึ้นไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย  วิธทีํางาน  ตลอดจนการตัดสินใจ 
ในการทํางาน  จะสรางใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน  หรือบริษัท  การใหมีสวนรวมใน
การทํางานนี้จะจูงใจใหบุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน  และมีโอกาสพัฒนาการ
ทํางานเปนทมีดวย 
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 ดังนั้น  ปจจัยและองคประกอบที่กอใหเกดิความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  เปนสิ่งที่ 
ผูบริหารควรคํานึงถึง  และกําหนดใหเหมาะสม  ทั้งน้ี  เพ่ือใหการบริหารองคการดําเนินไป 
อยางมีประสิทธิภาพ  เพราะองคประกอบในการปฏบิตัิงานสามารถใชเปนแรงจูงใจใน 
การปฏิบัติงาน  และใชเสรมิสรางความพึงพอใจได  โดยผูวิจัยเห็นวาตวัแปรที่มีกอใหเกิด 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สายการปฏิบตัิงาน   
และประสบการณในการทํางาน 
 
สถานภาพและระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเริ่มบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามมติคณะกรรมการ
กําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันที่  31  สิงหาคม  2542   
และหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย  ที่  ทม  0202.4/ว.572  ลงวันที่  10  กันยายน  2542  และมติ
สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ครั้งที่  7/2542  เม่ือวันที่ 3 กันยายน  2542 ประกอบดวย
มติ  อ.ก.ม.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 8/2542 เม่ือวันที ่11 สิงหาคม  
2542  จึงจางบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัยชุดแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
โดยมีระบบการสรรหา  การจางและบรรจุแตงตั้ง  คาตอบแทนและสวัสดิการ  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การพัฒนาและฝกอบรม  วินัยและการรักษาวินัย  และการพนสภาพพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ดังนี้  (ระเบียบมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2544) 
 การสรรหา  การจางและบรรจุแตงตัง้ 
 การสรรหา  การจางและบรรจุแตงตั้งพนกังานมหาวิทยาลัย  มีหลักเกณฑและวิธกีาร  
คือจะใหดําเนินการประกาศรับสมัครเปนเวลาไมนอยกวา  7  วันทําการ  ในการสรรหาบุคคล
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยและคัดเลือกใหไดมาซึ่งผูมีความรู  ความสามารถ  คุณลักษณะ   
หรือประสบการณที่เหมาะสมกับขอกําหนดภาระงานของตําแหนงที่ตองการ  การประกาศ 
รับสมัครโดยทั่วๆ  ไปจะตองแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตําแหนงและสังกัด  อัตราเงินเดือน  
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและคุณสมบตัทิั่วไป  ขอกําหนดภาระงาน  เง่ือนไขตางๆ  เชน  
สัญญา  การค้ําประกัน  สวสัดิการ  หลักฐานที่ใชสมัคร  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครและสถานที่
สอบ  หลักเกณฑและวธิีการตัดสิน  การขึ้นบัญชี  และการยกเลิกบญัชี  โดยผูสมัคร  ตองไม
เปนโรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะทีป่รากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม  โรคติดยาเสพตดิ
ใหโทษ  และโรคพิษสุราเรื้อรัง  ในการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกใหมีขาราชการหรือ
พนักงานจากสวนราชการอืน่รวมเปนกรรมการอยางนอย  1  คนและการบรรจุแตงตั้งใหบรรจุ
แตงตั้งจากผูที่ผานการคัดเลือก  ตามลําดับบัญชีทีป่ระกาศผล  โดยใหผูไดรับการบรรจุ 
และแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลยั  ทําสัญญาการปฏิบัติงานและจัดหาบุคคลมาค้ําประกัน 
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(ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544  และประกาศ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการสรรหาการจางและบรรจุแตงตั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2545) 
 คาตอบแทนและสวสัดิการ 
 อัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  จะเปนไปตามบัญชเีงินเดือนที่สภามหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒกําหนด  โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษาและประสบการณตรงในการ
ปฏิบัติงาน  คาํนวณคาจางตามวุฒิสูงสุดที่ไดรับในสาขาที่ตรงกับเง่ือนไขการจางและเพิ่มขึ้นให
อีกตามประสบการณการปฏิบัติงาน  เฉพาะชวงเวลาที่ไดปฏิบตัิงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที
เปนประโยชนโดยตรงตอสวนราชการที่จะจาง  ทั้งน้ี  การนับประสบการณใหนับเทียบปทีเ่ปน
ประสบการณ  ตั้งแต  0.3 – 1.5  ป 
  ประสบการณทางออม วุฒิปริญญาตรี  เทากับ  0.3 
  ประสบการณทางออม วุฒิปริญญาโท  เทากับ  0.6 
  ประสบการณทางตรง วุฒิปริญญาโท/เอก เทากับ  1 
 
ตาราง  1  อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  จําแนกตามสายการปฏิบัติงาน 
 

อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลยั ระดับคุณวุฒิ 
สาย  ก สาย  ข  และสาย  ค 

มัธยมศึกษาตอนตน  ตอนปลาย - 5,740 
สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย - 6,020 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพเทคนิค - 6,580 
ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง - 8,120 
ปริญญาตรี 10,200 8,900 
ปริญญาโท 12,520 10,800 
ปริญญาเอก 17,040 10,800 
 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน  กําหนดการเลื่อนขั้นพนักงานมหาวิทยาลัย  ปละ  1  ครั้งจาก
การประเมินผลการปฏิบตัิงานทั้ง  2  ครั้ง  ในรอบสัญญาการจาง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนให 
แตละสวนราชการที่ไดรับการจัดสรรวงเงิน  พิจารณาเพิ่มคาจางใหกับพนักงานในสังกัด  
ลักษณะเปนเปอรเซ็นต  โดยใหคํานวณวงเงินที่ใชเพ่ิมคาจางหลังหักจากสวัสดิการ  คาเพิ่ม
ประสบการณ  คาสํารองเลี้ยงชีพ  แลวแบงเปน  2  สวน  คือ   
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1. สวน  90%  แบงตามสวนของจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยในแตละสวนราชการ   
2. สวน  10%  ใหกันไวที่สวนกลาง  เพ่ือใชพิจารณาเพิ่มใหกับพนักงานผูที่มีผลงานดีเดน 
 สวัสดิการ 
1. พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเบิกคาใชจายตางๆ  จากเงินงบประมาณแผนดิน  

ตามมติคณะรฐัมนตรี  เม่ือวันที่  29  สิงหาคม  2543  โดยเทียบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลยั   
เชนเดียวกบัขาราชการ  หรือลกูจางประจํา  ไวดังนี้ 

  1.1 ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  อธิการบดี  รองอธิการบดี   
  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการศนูย   
  หัวหนาสํานักงานอธิการบดี    เทียบเทา  ระดับ  9 

  1.2 ผูชวยศาสตราจารย  ผูชวยอธิการบดี  รองอธิการบดี 
  หัวหนาภาค  รองหัวหนาภาควิชา  หัวหนาสาขา  รองผูอํานวยการ 
  ผูอํานวยการกอง  เลขานุการคณะ  เลขานุการสํานัก  เลขานุการสถาบัน 
  หัวหนาฝาย      เทียบเทา   ระดับ  8 

  1.3  วุฒิปริญญาเอก     เทียบเทา   ระดับ  5 
  1.4  วุฒิปริญญาโท     เทียบเทา   ระดับ  4 
  1.5  วุฒิปริญญาตรี     เทียบเทา   ระดับ  3 
  1.6  วุฒิอนุปริญญา     เทียบเทา   ระดับ  2 
  1.7  วุฒิต่ํากวาอนุปริญญา     เทียบเทา   ระดับ  1 
 2.  พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการมีสิทธิขอยกเวนรับราชการทหาร 
กองประจําการยามปกติ  ตามหนังสือกระทรวงกลาโหม ที่ กห.0201/1728 ลงวันที่ 28 กันยายน  
2543 
 3.  การขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ  ใหถือปฏิบัตติามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชยูิ่งชางเผือก 
และเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย 
 4.  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการทํางานชดใชทุนมีสิทธินบัระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานเปนเวลาปฏิบตัริาชการชดใชทุนได 
 5.  การจดัสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล  และการศึกษาของบุตร  พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีสิทธิเบิกเงินตามความเปนจริงและหลักฐานการจาย  รวมกันแลวไมเกิน  15,000  
บาท  ในปแรกของสัญญาการเปนพนักงานมหาวิทยาลยั  หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดมิไดใช
สิทธิในการเบกิเงินสวัสดิการ  หรือใชไมครบตามจํานวนที่กําหนดไว  ใหนําเงินที่คงเหลืออยูเปน
เงินสะสม  เพ่ือใชสิทธใินปตอๆ ไป  และวิธีการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกบัการักษาพยาบาล  
และการศึกษาของบุตรใหเปนไปตามหลกัเกณฑและวธิีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดย
มหาวิทยาลัยจะใหสวัสดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาลแกพนักงานมหาวิทยาลัย  และบุคคลใน
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ครอบครัวของพนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งในสถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาล
ของเอกชน 
 6.  มีสิทธิใหบตุรเขาเรยีนในโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรณีที่
ไดรับการตอสญัญาเปน  3  ป 
 7.  การจัดสวัสดิการเงินกู  สวัสดิการในโอกาสแสดงความเสียใจ   สวัสดิการในโอกาส
แสดงความยินดี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑการจายเงินกองทุนมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒวา
ดวย  สวัสดิการมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

  7.1  กูสวัสดิการไมเกินครึ่งหน่ึงของเงินคาจางแตไมเกิน 5,000 บาท                     
ดอกเบี้ย 50 สตางค 

  7.2  ประสบภัยพิบัติ  ครั้งละไมเกิน  5,000  บาท 
  7.3  เจาตัวถึงแกกรรม  ไมเกิน  10,000  บาท / คาพวงหรีด ไมเกิน 700 บาท   

คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมเกิน  500  บาท / คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต  วันละ  200  บาท 
  7.4  บิดา  มารดา  บุตร  คูสมรส  ไมเกิน  3,000  บาท  /  คาพวงหรีด  ไมเกิน  
700  บาท  / คาน้ํามันเชื้อเพลิง  ไมเกิน  500  บาท / คาตอบแทนพนักงานขับรถยนต   
วันละ  200  บาท 

  7.5  ประสบอุบัติเหตุไมเกิน  5,000  บาท 
  7.6  คาเยี่ยมไข  ที่ตองพักรักษาตวัในสถานพยาบาลไมเกิน  500  บาท 
  7.7  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  7.8  เปนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จะจายเงินสมทบเขากองทนุในวันเดียวกนักับที่สมาชิกจายเงินสะสมเขากองทุนในลักษณะของ
อัตรากาวหนา  ดังนี้ 

   -  อายุงานเริ่มตน  -  5  ป  สมทบใหอัตรารอยละ  5   
         เทากับเงินสะสม ของพนักงาน 
   -  อายุงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป - 10  ป   สมทบใหอัตรารอยละ 7 ของคาจาง 
   -  อายุงานตั้งแต 10 ปขึ้นไป - 15 ป     สมทบใหอัตรารอยละ 8 ของคาจาง 
   -  อายุงานตั้งแต 15 ปขึ้นไป            สมทบใหอัตรารอยละ 9 ของคาจาง 

 หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงดวยสาเหตุอ่ืนนอกจากเหตุตามที่ไดระบุไว  
สมาชิกผูนั้นจะไดรับเงินสมทบและผลประโยชนจากเงินสมทบตามหลักเกณฑ  ดังตอไปน้ี 
 
    อายุงาน    อัตราสวนเงนิสมทบและผลประโยชน 
        จากเงินสมทบที่มอบแกสมาชิก  (รอยละ) 
    ไมถึง  3  ป    ไมจาย 
    ครบ  3  ป  แตนอยกวา  4  ป      20 
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    ครบ  4  ป  แตนอยกวา  5  ป      40 
    ครบ  5  ป  แตนอยกวา  6  ป      60 
    ครบ  6  ป  แตนอยกวา  4  ป      80 
    ตั้งแต  7  ปขึน้ไป      100 
 8.  สิทธิการลา  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการลาประเภทตางๆ  ตามความ
เหมาะสมและจําเปน  ดังนี้ 
  8.1  การลาปวย ในปงบประมาณหนึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธลิาปวย 15  วนั  
ซึ่งหากลาปวยตั้งแต  3  วนัขึ้นไปตองมีใบรับรองแพทยและสามารถลาปวยเนื่องจากตองรักษา
ตัวเปนเวลานาน  ใหไดรับคาจางปละงบประมาณไมเกิน  120  วัน   
  8.2  การลากิจสวนตวั  ในปงบประมาณหนึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลากิจ 
ไมเกิน  15  วัน  วันและหากมีวันลาเหลอืมีสิทธิลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตรไดไมเกิน  30  วัน 
  8.3  การลาพักผอนประจําป  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธลิาพักผอนประจําป 
งบประมาณใหลาไดปละ  10  วันทําการ  เวนแตผูไดรับการบรรจุเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ในปงบประมาณนั้นไมถึง  6  เดือน  ไมมีสิทธลิาพักผอนประจําปและถาในปงบประมาณใด 
พนักงานมหาวิทยาลัยมิไดลาพักผอนหรือลาพักผอนแลวแตไมครบ  10  วันทําการ  ใหนําวันลา
ที่เหลืออยูมาสะสมในปตอไปได  แตวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตอง
ไมเกิน  20  วันทําการ 
  8.4  การลาคลอดบุตร  พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาคลอดบุตรโดยไดรับคาจาง
ครั้งหนึ่งไมเกิน  90  วัน 
  8.5  การลาอุปสมบท/ไปประกอบพิธีฮัจย  การลาอุปสมบทเปนการลาหยุด 
ราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งนับถือศาสนาพุทธ  การลาไปประกอบพิธีฮัจยเปนการลา
หยุดราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามและประสงคจะไปประกอบพิธี
ฮัจย  ณ  เมืองเมกกะ  ประเทศซาอุดิอาระเบีย  มีสิทธลิาโดยไดรับคาจางไมเกิน 120 วันทําการ 
เวนแตผูไดรับการบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณนั้นไมถึง  6  เดือน  ไมมีสิทธิ
ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮัจย  (ระเบียบมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2544  และประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เรื่อง กําหนดวัน
ทํางาน  เวลาทํางาน  วันหยุดงาน   วันหยุดประจําป  หลักเกณฑและวธิีการลาของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ฉบับลงวันที่  27  สิงหาคม  2545) 
 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 การจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหทําสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกําหนดและใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือใชประกอบการตอสญัญาจาง   
การพิจารณาแตงตั้ง  เลื่อนขั้น  พัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย  เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสรางแรงจูงใจใหปฏิบตัิงานมีประสทิธิภาพ  ตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการ
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บริหารพนักงานกําหนด  โดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนกังานมหาวิทยาลัยประจํา
ทุกป  อยางนอยปละ  2  ครั้ง  ตามหลักเกณฑและวธิีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
กําหนด  องคประกอบสําคญัที่ใชในการประเมิน  คือ  ดานภาระงานในหนาที่  ดานคุณภาพ 
และปริมาณของผลงาน  ดานความรูและความสามารถในการปฏิบตังิาน  ดานการรับรูงาน 
ในหนาที่และการพัฒนางาน  ดานคุณลักษณะนิสัยในการทํางานและดานความประพฤต ิ
และการปฏบิตัิตน 
 วิธีการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน  คือ 
 1.  คณะกรรมการกลางประเมิน  กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ  วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 2.  คณะ/สํานัก/สถาบัน/ศูนยกอง/ฝาย/โรงเรียนสาธิต  มอบหมายภาระหนาที่
รับผิดชอบ 
 3.  พนักงานมหาวิทยาลัยใหขอมูลเบื้องตน/ประเมินตนเอง  จัดทําแฟมปฏิบัติงาน 
 4.  คณบดี/ผูอํานวยการ/ผูไดรับมอบหมาย  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินเบื้องตน
โดยมีผูบังคับบัญชาชั้นตน/ผูรวมงานไมนอยกวา  3  คน  ใหขอมูล/ประเมินเบื้องตน 
 5.  คณบดี/ผูอํานวยการ  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสวนราชการ 
 6.  กองการเจาหนาที่  ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 
 7.  คณะอนุกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลยัใหความเห็นและกาํหนดวงเงินที่ใช
ในการขึ้นคาจาง 
 8.  คณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย  กําหนดหลักเกณฑวิธีการอนุมัต ิ
และไมอนุมัติในการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
 9.  กองการเจาหนาที่จัดทําคําสั่งแจงหนวยงาน 
 10.  หนวยงานแจงผล  สรุปแจงการพัฒนาปรับปรุงใหผูรับการประเมินทราบผลการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาศักยภาพ  หรือเพ่ือการตอสัญญาจางในรอบสัญญาใหม 
 ผลการประเมนิแบงออกเปน  6  ระดับ  คือ 
 1.  ดีมาก/ดีเยี่ยม/ดีเดน  คือไดคะแนนระหวาง  90-100 
 2.  ดี  คือไดคะแนนระหวาง  80-89 
 3.  พอใช  คือไดคะแนนระหวาง  70-79 
 4.  ตองปรับปรุง/พัฒนา  คือไดคะแนนต่าํกวา  70 
 5.  ไมเพ่ิมคาจาง  (ตอสัญญาจางได)  คือไดคะแนนต่าํกวา  70 
 6.  ไมตอสัญญาจาง  คือไดคะแนนต่ํากวา  60 
 แบบประเมินผลการปฏิบตังิาน  มี  2  แบบ  คือ 
 1.  แบบประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงสายวิชาการ 
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 2.  แบบประเมินผลการปฏบิัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงสนับสนุนวิชาการ 
(ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2544) 
 การพัฒนาและฝกอบรม 
 การพัฒนาและฝกอบรม เปนกระบวนการที่ครอบคลุมการลาศึกษา  ฝกอบรม  
ประชุม  ศึกษาดูงาน  ปฏิบัติการวิจัย  ทัง้ในประเทศและตางประเทศซึ่งเปนประโยชนตอการ
ทํางาน  รวมทั้งการสงเสรมิใหพนักงานมหาวิทยาลัย  มีความกาวหนาในหนาที่การงานดวย  
ซึ่งเรียกโดยรวมวาการพัฒนาและฝกอบรม  พนักงานมหาวิทยาลัยที่เขาขายการพัฒนา 
และฝกอบรม  คือ  มีสภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและบรรจุมาแลวไมนอยกวา  1  ป  ซึ่ง
หากพนักงานมหาวิทยาลัยไดรับอนุญาตใหลาเรียน  หรือลาไปเพิ่มพูนความรูและประสบการณ
หลังจากจบการศึกษาตองกลับมาชดใชทุน  โดยชดใชเงินเปนจํานวน  3  เทา  หรือชดใชเวลา
เปนจํานวน  2  เทา  นอกจากการลาศึกษาตอแลว  มหาวิทยาลัยยงัเปดโอกาสใหพนักงาน 
มหาวิทยาลัยลาไปปฏิบตัิการวิจัยและลาฝกอบรมไดตามระยะเวลาที่เหมาะสมได 
 สําหรับความกาวหนาในสายงาน  พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการได  เชน  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  ทั้งน้ีไม
รวมถึงการเปนกรรมการวิชาการและการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการวิชาการตางๆ  (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนกังานมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑการพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2545) 
 วินัยและการรักษาวินัย 
 การดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินยัของพนักงานมหาวิทยาลยัใหเปนไปตาม
ระเบียบทางราชการโดยอนุโลม  โดยโทษผิดวินัยมีสามสถาน  คือ  ภาคทัณฑ  ตดัเงินเดือน 
ปลดออก  โดยพนักงานมหาวิทยาลยัผูใดกระทําผิดวินยัเล็กนอย  ใหหัวหนาสวนราชการวา
กลาวตักเตือน  ในกรณีที่กระทําความผดิซ้ําอีก  ใหหัวหนาสวนราชการลงโทษภาคทัณฑ  โดย
จัดทําเปนหนังสือไวเปนหลกัฐานใหเหมาะสมกับความผิดและรายงานใหคณะกรรมการประจํา
สวนราชการทราบ  หากพนักงานมหาวิทยาลัยผูใดกระทําผิดวินัยนอกเหนือจากที่กลาววาให
อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายสั่งลงโทษวินยั  โดย  ตัดเงินเดือน  หรือปลดออก   
ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงานและการดําเนินการทางวนิัยแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ใหหัวหนาสวนราชการตรวจสอบเพื่อใหไดความจริงและยุตธิรรมโดยไมชักชา  
(ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2544) 
 การพนสภาพพนักงานมหาวิทยาลัย 
 พนักงานมหาวิทยาลัยพนสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยนั้นมีสาเหตุมาจาก  
(ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2544) 
 1.  ตาย 
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 2.  ลาออก 
 3.  อายุครบหกสิบปบรบิูรณ 
 4.  เลิกจาง 
 5.  สิ้นสุดสัญญา 
 6.  ปลดออก 
 พนักงานมหาวิทยาลัยผูใดประสงคจะลาออกใหยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนาไมนอย
กวา  30  วัน  โดยใหยื่นเสนอผานหัวหนาสวนราชการตามลําดับเพ่ือใหอธิการบดีหรือผูที่
อธิการบดีมอบหมายเปนผูพิจารณา  เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะถือวาพนสภาพจากการเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนหัวหนาสวนราชการจะอนุญาตใหผูที่
ประสงคจะลาออกยื่นหนังสือขอลาออกลวงหนานอยกวา  30  วันก็ได  โดยอธิการบดีหรือผูที่ 
อธิการบดีมอบหมายมีอํานาจเลิกจางพนักงานมหาวิทยาลัยได  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารพนักงานในกรณีดังตอไปน้ี 
 1.  เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2.  เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบตัิหนาที่โดยไมมีประสิทธิภาพหรอืประพฤตติน 
ไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ 
 3.  เม่ือพนักงานมหาวิทยาลัยตองโทษถงึที่สดุใหจําคุก  เวนแตเปนการกระทํา
ความผิดโดยประมาท  หรือมีมลทินมัวหมอง  หากใหปฏิบัติงานตอไปอาจเกิดความเสียหาย 
แกมหาวิทยาลัย 
 4.  เม่ือมหาวิทยาลัยยบุเลกิตําแหนง 
 สรุปไดวาการบริหารงานบุคคลระบบพนกังานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
มีโครงสรางการบริหารงานที่เริ่มตนตั้งแตการสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุแตงตั้ง 
คาตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน การพัฒนาและฝกอบรม วินัยและการ
รักษาวินัย และการพนจากงาน ซึ่งเหมือนกับการบริหารงานบุคคลระบบอ่ืนๆ โดยระบบที่สราง
ขึ้นมานี้นอกจากเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลแลวยังถือวาเปนสิ่งที่จูงใจ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหอยูในระบบตอไปอยางมีความสุขและม่ันคงดวย 
 จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการและผลการวิจัยทีเ่กีย่วของอาจสรุปไดวาปจจัยที่มี
ผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  อาจจะมีความเหมือนกันหรือแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับสถานภาพสวนตวัของบุคลากรในหนวยงาน  สภาพแวดลอมของหนวยงานและปจจัย
จูงใจตางๆ  ที่หนวยงานสรางขึ้น  เพ่ือตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคกร  ซึ่งผูวิจัย
ไดพิจารณาปจจัยทีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแลงจึงนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัยการศกึษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ในองคประกอบ  10  ดาน  ดังนี้  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับนับ
ถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
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ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสัมพันธ
กับเพื่อนรวมงานและผูบังคบับัญชา  ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคงในงาน 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธวีิจัยเชิงสํารวจ  มีขั้นตอนการดําเนินงานตามลําดับ   
ดังนี้คือ  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
การเก็บรวบรวมขอมูล  การจัดกระทําขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถติิทีใ่ชในการวิเคราะห 
ขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี  ไดแก  พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ทั้งสายวิชาการ  และสายสนับสนุนวิชาการ  ซึ่งกําลังปฏิบัติงานอยูในปงบประมาณ  พ.ศ. 2547  
(1 ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2547)  จํานวน  500  คน  ในหนวยงาน  27  หนวยงาน  
คือ คณะมนุษยศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะสังคมศาสตร คณะพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร   
โรงเรียนสาธติปทุมวัน  โรงเรียนสาธิต  มศว  คณะพยาบาลศาสตร  คณะแพทยศาสตร   
คณะวศิวกรรมศาสตร  คณะศิลปกรรมศาสตร  คณะทนัตแพทยศาสตร  คณะเภสชัศาสตร   
คณะสหเวชศาสตร  สถาบนัสิ่งแวดลอมและทรัพยากร  สํานักสื่อและเทคโนโลยกีารศึกษา   
ศูนยวิจัยและบริการ  สถาบันพัฒนาการทองเที่ยวเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม  สถาบันเอเชีย 
แปซิฟกศึกษา  ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา  สํานักวิชาศึกษาทั่วไปและวิทยาศาสตรคณิตศาสตร 
พ้ืนฐาน  สํานักงานอธิการบดี  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  สํานักทดสอบทางการศึกษา 
และจิตวิทยา  สํานักหอสมุดกลาง  สํานักคอมพิวเตอร  สํานักงานบริหารกิจการหอพัก 
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยนี้  ไดแก  พนักงานมหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนกังานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2544  สายวิชาการ   
และสายสนบัสนุนวิชาการ  ซึ่งกําลังปฏิบตัิงานอยูในปงบประมาณ  พ.ศ.  2547  (1  ตุลาคม   
2546 – 30  กันยายน  2547)  โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของเครจิ  
และมอรแกน (Krejcie ;& Morgan.  1970 : 608) ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน  303  คน   
จากนั้นใชการสุมแบบแบงชัน้ (Stratified Random Sampling) ตามเพศและสายการปฏิบัติงาน 
โดยการเทียบสัดสวน ดังแสดงในตาราง 2 
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ตาราง  2  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและสายการปฏิบัตงิาน  
 

ประชากร กลุมตัวอยาง สายการปฏิบตัิงาน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

สายวิชาการ 107 130 237 67 81 148 
สายสนับสนุนวิชาการ 127 136 263 75 80 155 

รวม 234 266 500 142 161 303 
 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีเปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ที่มีตอการปฏิบตังิานในระบบพนักงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนในการสรางดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสาร  ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรในองคกรและหนวยงานตางๆ 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับตามวธิ ี
ของไลเคิรท  (Likert’s  Scale) 

3. นําขอมูลจากขอ  1  และขอ  2  มาสรางแบบสอบถามเพื่อถามความพึงพอใจ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตอการปฏบิัติงานในระบบพนักงานมหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับตามวธิขีองไลเคิรท 
(Likert’ s  Scale)  แบบสอบถามมีขอคําถามทั้งสิ้น  60  ขอ  ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกบั 
ความสําเร็จในการทํางาน  จํานวน  6  ขอ  การไดรับการยอมรับนับถือ  5  ขอ  ลักษณะของ 
งานที่ปฏิบัติ  5  ขอ  ความรับผิดชอบ  6  ขอ  ความกาวหนาในตําแหนงงาน  4  ขอ  นโยบาย/ 
แผนและการบริหารงาน  5  ขอ  เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  6  ขอ  ความสัมพันธกับ 
เพ่ือนรวมงานและผูบังคบับญัชา  6  ขอ  สภาพการทํางาน  8  ขอ  ความมั่นคงในงาน  9  ขอ 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
เพ่ือปรับปรุงแกไขและนําเสนอผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  คน  (ภาคผนวก  ข)  เพ่ือตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ความครอบคลุมเน้ือหาและความชัดเจนของภาษาที่ใชในขอคําถาม 
 5.  นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาแกไข  และนําเสนอตอ 
คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธอีกครั้งหน่ึง 
 6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช  (Try-out)  กับพนักงาน
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จํานวน  50  คน และทาํการวิเคราะหหาคา 
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อํานาจจําแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยวิธีการหารอยละ 25  
ของกลุมต่ํา และกลุมสูง แลวใชการทดสอบที (t-test) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกโดยเลือก 
ขอคําถามที่มี  คาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.71  ขึ้นไป ซึ่งถือวาอยูในเกณฑสูงมาเปนขอคําถาม 
นําไปใชเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล จํานวน 60 ขอ 
 7.  นําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน  (Reliability)  ทั้งฉบับดวยวธิ ี
สัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coeffcient)  ตามแบบของครอนบาค  (Cronbach.  1984 : 161)  
ไดคาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากบั 0.924 

8. นําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธพิจารณาแลวนําไปใช 
เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 
 ลักษณะของแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามแบงออกเปน  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  ขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะคําถาม 
เปนแบบใหเลอืกตอบ  (Checklist)  โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สายการ 
ปฏิบัติงาน  และประสบการณในการปฏิบตัิงานที่มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ตอนที่  2 ขอคําถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ตามองคประกอบ  10  ดาน  คือ 
ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน   
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา   
ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคงในงาน   
 ผูวิจัยกําหนดคาน้ําหนักคะแนนดังน้ี 
 คะแนน  5  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเรื่องดังกลาวมากที่สุด 
 คะแนน  4  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเรื่องดังกลาวมาก 
 คะแนน  3  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเรื่องดังกลาวปานกลาง 
 คะแนน  2  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเรื่องดังกลาวนอย 
 คะแนน  1  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเรื่องดังกลาวนอยที่สุด 
ในการแปลความคาคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ 
ดังนี้   
 คาคะแนนเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
 คาคะแนนเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก 
 คาคะแนนเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง 
 คาคะแนนเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอย 
 คาคะแนนเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
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 ตอนที่  3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม  มีลักษณะเปนขอคาํถามปลายเปด 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวจัิยดําเนินการดังน้ี 
 1.  ขอหนังสือแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  สงถึง 
คณบดี  ผูอํานวยการโรงเรยีน/สถาบัน/สาํนัก  เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูลและขอความรวมมือ 
ในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  ผูวิจัยนําแบบสอบถาม  จํานวน  303  ชุด  ไปแจกใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 
และดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคืนตามเวลาที่กําหนด 

4. เม่ือผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของ 
แบบสอบถามแลวนําแบบสอบถามที่สมบรูณไปวิเคราะหตอไป แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
และมีความสมบูรณ จํานวน 288 ฉบับ คิดเปนรอยละ 95.05 ดังแสดงในตาราง 3 

 
ตาราง  3  จํานวนแบบสอบถามที่สงไปและไดรับคืนจําแนกตามสายการปฏิบัติงาน 
 

สายการปฏิบตัิงาน จํานวนแบบสอบถามที่สงไป จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน 

สายวิชาการ 148 145 
สายสนับสนุนวิชาการ 155 143 

รวม 303 288 
 
การจัดกระทําขอมูล 
 ในการจัดกระทําขอมูล  ผูวจัิยดําเนินการดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทั้งหมด  โดยนําแบบสอบถามที่มี 
คําตอบที่สมบรูณมาจัดกระทําขอมูล   

2. นําแบบสอบถามที่มีความสมบูรณทั้งหมด  ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยใช 
โปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS/PC 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
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2. ตามความมุงหมายขอที่  1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10  ดาน  คือ  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการ 
ไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนา 
ในตําแหนงงาน ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล   
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคง 
ในงาน  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาคาคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) 
 2.  ตามความมุงหมายขอที่  2  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและในแตละดานจาํแนกตามเพศ  และสายการ 
ปฏิบัติงาน  วเิคราะหโดยการใชการทดสอบที  (t-test  for  independent  samples)  สวนตวัแปร 
อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการปฏิบตัิงานที่มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ใชการ 
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way  Analysis  of  Variance)  และเม่ือพบ 
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบเปนรายคู  โดยใชวิธีการของเชฟเฟ  
(Scheffe’ s method) (Ferguson. 1981:190 - 308) 
 3.  รวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปดและทําการจัดหมวดหมู 
โดยวิธีแจกแจงความถี่และจัดเรียงลําดับความถี่ของจํานวนคําตอบโดยแบงออกเปน  10  ดาน คือ  
ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน   
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา   
ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคงในงาน  นําเสนอผลการวิเคราะหในเชิงบรรยายเพื่อนําไป 
ประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยใชวธิีการทางสถิติดังนี ้
 1.  สถิติพ้ืนฐาน 
      1.1  คาความถี ่
  1.2  คารอยละ 
      1.3  คาคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  (Ferguson.  1981 : 49)   
  1.4  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) (Ferguson. 1981 : 68)
 2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม   
  2.1  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม  (Discrimination  Power)  เปนรายขอ
โดยการทดสอบที  (t-test)  (Edward.  1957 : 152) 
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  2.2  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทัง้ฉบับ  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha - Coefficient)  (Cronbach.  1984 : 161) 

3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
3.1  ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตวัอยาง  2  กลุม  ใชการ 

ทดสอบที  (t-test  for  independent  samples)  (Ferguson.  1981 : 178) 
3.2  ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตวัอยางมากกวา 2 กลุม 

โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way Analysis of Variance) 
(Ferguson.1981 : 190) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ จึงทําการทดสอบ
เปนรายคูโดยวิธขีองเชฟเฟ (Scheffe’ s method) (Ferguson.  1981:190 - 308) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ  ดังตอไปน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

Χ  แทน คาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
 SD แทน คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 t แทน สถิติทีใ่ชพิจารณาใน t-distribution 
 F แทน สถิติทีใ่ชพิจารณาใน F-distribution 
 df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS แทน คาคะแนนเฉลีย่ของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 p แทน ความนาจะเปนของคาสถิตทิี่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมตฐิาน 
 * แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถีแ่ละหาคา
รอยละ 
 ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยรวมและในแตละดาน โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ สายการปฏิบัติงาน โดยการทดสอบ 
ที (t-test) สวนตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานทีม่หาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ s method) (Ferguson. 1981 : 190 - 308) 
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 ตอนที่ 4  สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกบั 
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยการแจกแจงความถี่  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี ่
และหาคารอยละ ดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรทีศ่ึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ 
   1.1 ชาย 
   1.2 หญิง 

 
133 
155 

 
46.2 
53.8 

รวม 288 100.0 
2. อายุ 
   2.1  ต่ํากวา 25 ป 
   2.2  25-35 ป 
    2.3  36 ปขึ้นไป 

 
33 

215 
40 

 
11.5 
74.7 
13.9 

รวม 288 100.0 
3. ระดับการศกึษา 
   3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
   3.2 ปริญญาตร ี
   3.3 สูงกวาปริญญาตรี      

 
36 

118 
134 

 
12.5 
41.0 
46.5 

รวม 288 100.0 
4. สายการปฏิบัติงาน 

4.1 สายวิชาการ 
   4.2 สายสนับสนุนวชิาการ 

 
145 
143 

 
50.3 
49.7 

รวม 288 100.0 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 
5. ประสบการณในการปฏิบตัิงาน 
   5.1 1-2 ป 
   5.2 3-4 ป 
   5.3 5 ปขึ้นไป     

 
41 

113 
134 

 
14.2 
39.2 
46.5 

รวม 288 100.0 
 
  จากตาราง 4 แสดงวา มีพนักงานเพศชาย จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 46.2 พนักงาน 

เพศหญิง จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 53.8 พนักงานที่มีอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 33 คน คิดเปน 
รอยละ 11.5  พนักงานที่มีอายุ 25-35 ป จํานวน 215 คน คิดเปนรอยละ 74.7 พนักงานที่มีอายุ  
36  ปขึ้นไป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 13.9 พนักงานที่มีระดบัการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.5 พนักงานที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตรี จํานวน  118 คน คิดเปน 
รอยละ 41.0 พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 46.5 
พนักงานสายวิชาการ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 50.3 พนักงานสายสนับสนนุวิชาการ จํานวน  
143 คน คิดเปนรอยละ 49.7  พนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
1-2 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 14.2 พนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบตังิานที่มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 3-4 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 39.2 พนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน  
ที่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 5 ปขึ้นไป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 46.5  
 

  ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ในดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน   
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา   
ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคงในงานและโดยรวม  โดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย 
และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 5 – 20 
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ตาราง 5 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและในแตละดาน 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

n = 288 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบญัชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.24 
3.05 
3.10 
3.28 
3.14 
2.93 
3.20 
3.14 
3.09 
3.51 

0.36 
0.40 
0.42 
0.39 
0.37 
0.46 
0.49 
0.38 
0.48 
0.49 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.19 0.15 ปานกลาง 
 
           จากตาราง 5 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานดานความมั่นคงในงานในระดับมาก  สวนดานอ่ืนๆ  พนักงานมีความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 6 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสําเร็จในการทํางาน เปนรายขอ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 

1 
 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 

ทานรักและภาคภูมิใจในตําแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบตัิ
อยูในขณะนี ้
ทานสามารถแกไขปญหาในการปฏิบัติงานไดเสมอ 
ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 
ทานมีความรูสึกสบายใจในการปฏิบัติงานที่ไดรับ
มอบหมาย 
ทานไดใชความรูความสามารถในการปฏบิัติงานเต็ม
ความสามารถ 
ทานไดรับการยกยองชมเชยในการปฏิบตัิงานจาก
ผูบังคับบญัชา 

3.24 
 

3.13 
3.11 
3.41 

 
2.99 

 
3.56 

1.16 
 

1.08 
0.96 
0.97 

 
0.99 

 
1.05 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 รวม 3.24 0.36 ปานกลาง 
 
     จากตาราง 6 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสําเรจ็ในการทํางาน โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวาขอที่  6  พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก  สวนขออ่ืนๆ  พนักงานมีความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 7 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ เปนรายขอ 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 
1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานใน
หนวยงานของทาน 
ผูบังคับบญัชายอมรับในความรูความสามารถของทาน 
ผูบังคับบญัชาไววางใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืนๆ ของ
หนวยงานใหทานปฏิบตั ิ
ทานไดรับเลือกจากผูบังคับบัญชา/เพ่ือนรวมงานใหเปน
ตัวแทนหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 
ทานมีสวนรวมเปนคณะทํางานของ หนวยงาน/
มหาวิทยาลัย 

2.72 
 

3.08 
2.74 

 
3.43 

 
3.28 

0.69 
 

1.09 
0.90 

 
1.08 

 
0.86 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.05 0.40 ปานกลาง 
 
       จากตาราง 7 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปน 
รายขอพบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกขอเชนกัน  
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ตาราง 8 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  เปนรายขอ 
 

พนักงานมหาวทิยาลัย
n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 

ทานไดรับมอบหมายใหปฏบิัติหนาทีต่รงกับความรู
ความสามารถของทาน 
งานที่ทานปฏบิัติอยูในขณะนี้ทาทายการปฏิบัติงานของ
ทาน 
งานที่ทานรับผิดชอบอยูมีความเหมาะสม 
งานที่ทานไดรับมอบหมายมีความนาสนใจ 
งานที่ทานปฏบิัติอยูมีระเบยีบแบบแผนที่แนนอนชัดเจน 

3.63 
 

3.02 
 

2.98 
3.12 
2.74 

0.86 
 

0.84 
 

1.12 
0.72 
1.01 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.10 0.42 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 8 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิโดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่  1  พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก  สวนขออ่ืนๆ  พนักงานมีความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบีย่งเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความรับผิดชอบ เปนรายขอ 
   

พนักงานมหาวิทยาลัย 
n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 
1 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 

ทานตั้งใจและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 
หนวยงานมีการมอบหมายงานที่ชัดเจนและสอดคลอง
กับสภาพความเปนจริง 
ทานปฏิบตัิงานเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่ที่ตวัทาน
ดํารงอยู 
ทานเขาใจงานในหนาที่รับผิดชอบที่ตองปฏิบัต ิ
ทานพยายามคิดหาวิธีการทํางานใหมๆ เพ่ือใหงานที่
ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ 
ทานปฏิบตัิงานไดสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบญัชา 

3.35 
3.59 

 
3.32 

 
2.57 
3.18 

 
3.67 

1.10 
1.10 

 
0.64 

 
1.22 
0.80 

 
0.80 

 

ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 รวม 3.28 0.39 ปานกลาง 
 
      จากตาราง 9 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรับผดิชอบ โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่  2  และขอที่  6  พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก  สวนขออ่ืนๆ  พนักงาน 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน เปนรายขอ 
    

พนักงานมหาวิทยาลัย 
n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 
1 
 
2 
3 
4 

ตําแหนงที่ทานปฏิบัติอยูสามารถสรางผลงานเพื่อเลื่อน
ตําแหนง 
การแบงสายงานบังคับบัญชามีความเหมาะสมกับงาน 
ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
งานที่ทานไดรับมอบหมายเปนงานที่สําคญั 

3.34 
 

3.27 
3.02 
2.93 

1.23 
 

0.51 
1.06 
1.11 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.14 0.37 ปานกลาง 
 
      จากตาราง 10 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกขอเชนกัน 
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ตาราง 11 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน เปนรายขอ 
    

พนักงานมหาวิทยาลัย 
n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
5 

การกําหนดแผนงาน/กิจกรรมของหนวยงานมีความ
ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบตัไิด 
หนวยงานมีการใหขอมูลเพ่ือสรางความเขาใจระเบยีบ/
ขอบังคับฯลฯเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัยอยาง
ตอเน่ือง 
หนวยงานมีสายการบังคับบัญชาและมอบอํานาจที่
ชัดเจน 
ผูบังคับบญัชาบริหารงานไดตามนโยบายที่ไดกําหนดไว 
ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/กิจกรรมของ
หนวยงาน 

3.09 
 

2.93 
 
 

2.43 
 

2.78 
3.45 

0.80 
 

1.14 
 
 

1.21 
 

0.73 
1.13 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 
 

นอย 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 2.93 0.46 ปานกลาง 
 
      จากตาราง 11 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา 
เปนรายขอพบวา  พนักงานมีความพึงพอใจขอที่ 3 ในระดับนอย  สวนขออ่ืนๆ  พนักงาน 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกลู เปนรายขอ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 

1 
 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 

เงินเดือนที่ทานไดรับเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณการทํางาน 
เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบ 
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความยุตธิรรม 
สิทธิการลาหยุดงานที่ไดรับมีความเหมาะสม 
ระบบสวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูล และเงินตอบแทนใน
ลักษณะตางๆที่ไดรับ 
ขั้นของเงินเดือนแตละขั้นมีความเหมาะสม 

3.32 
 

3.44 
 

2.83 
2.94 
3.21 

 
3.43 

1.15 
 

0.93 
 

1.32 
0.97 
1.25 

 
0.75 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.20 0.49 ปานกลาง 
 
      จากตาราง 12 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณา 
เปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทกุขอเชนกัน 
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ตาราง 13 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคบับญัชา   
     เปนรายขอ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 

1 
2 
3 
4 
5 
 
6 

ทานไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับบญัชา 
ทานไดรับคําแนะนําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน 
ทานสามารถเขากับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี 
เพ่ือนรวมงานมีความเปนกนัเองและจริงใจกับทาน 
ทานไดรับคําปรึกษาจากผูบังคับบญัชาเม่ือมีปญหาในการ
ทํางาน 
ทานไดรับความรวมมือในการทํางานจากเพื่อนรวมงาน 

2.59 
3.32 
3.06 
3.40 
3.15 

 
3.31 

1.33 
0.92 
0.77 
0.79 
1.08 

 
0.91 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.14 0.38 ปานกลาง 
 
      จากตาราง 13 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคบับญัชา โดยรวมในระดับปานกลาง  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกขอเชนกนั 
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ตาราง 14 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานสภาพการทํางาน เปนรายขอ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 

1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 

สถานที่ทํางานมีความสะอาด  เปนระเบยีบ 
อาคาร  สถานที่มีความเหมาะสม 
สถานที่ทํางานมีความเปนสัดสวน 
อุปกรณ เครื่องมือ ที่ตองใชในการปฏิบตังิาน 
มีความเพียงพอ 
ทานไดรับอิสระในการคิดสรางสรรคงาน 
หนวยงานมีจํานวนผูปฏิบตังิานเหมาะสมกับปริมาณงาน 
บริการและสวสัดิการตางๆที่มหาวิทยาลยัจัดใหมีสวนชวย
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของทาน 
สภาพแวดลอมโดยทั่วไปทาํใหมีความกระตอืรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 

2.84 
2.74 
3.38 
3.35 

 
2.99 
2.99 
3.28 

 
3.19 

0.89 
0.92 
1.14 
1.22 

 
0.95 
0.88 
1.05 

 
0.85 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 รวม 3.09 0.48 ปานกลาง 
 
      จากตาราง 14 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน ดานสภาพการทํางาน โดยรวมในระดับปานกลาง  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวามีความพึงพอใจในระดับปานกลางทุกขอเชนกัน 
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ตาราง 15 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความมั่นคงในงาน เปนรายขอ 
 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

n = 288 

ขอ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

 

1 
2 
 
3 
 
4 
5 
6 
 
7 
 
8 
 
9 

ผูบังคับบญัชาใหการสนับสนุนการปฏิบัตงิาน 
ทานไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานเมื่อมีปญหาใน
การปฏิบัติงาน 
ทานเห็นดวยในระบบสัญญาจางระหวางทาน 
และมหาวิทยาลัย 
ทานเห็นดวยในระบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน 
การปฏิบัติงานของทานในปจจุบันมีความมั่นคง 
หนวยงานของทานมีการตรวจสอบควบคมุการปฏิบัติงาน
อยางใกลชิด 
ทานคิดวาจะปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตลอดไป 
หลักเกณฑการอุทธรณรองทุกข กรณีไมไดรับความเปน
ธรรม 
ระเบียบกฎเกณฑการบริหารพนักงานที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

3.55 
3.42 

 
3.40 

 
3.34 
3.76 
3.65 

 
3.35 

 
3.55 

 
3.56 

0.85 
0.90 

 
1.04 

 
1.02 
0.99 
0.81 

 
0.94 

 
1.08 

 
1.03 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 3.51 0.49 มาก 
 
      จากตาราง 15 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน ดานความมั่นคงในงาน โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา   
ขอที่  2  3  4  7  ที่พนักงานมหาวิทยาลยัมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  สวนขออ่ืนๆ  
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ตาราง 16 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศชาย เพศหญิง 
n = 133 n = 155 

 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD ระดับ 
 

Χ  SD ระดับ 
 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.19 
3.06 
3.08 
3.25 
3.14 
2.95 
3.24 
3.13 

 
3.09 
3.50 

0.37 
0.39 
0.44 
0.38 
0.38 
0.45 
0.49 
0.38 

 
0.49 
0.49 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.28 
3.05 
3.12 
3.31 
3.14 
2.93 
3.16 
3.14 

 
3.10 
3.51 

0.36 
0.41 
0.41 
0.39 
0.37 
0.47 
0.49 
0.39 

 
0.47 
0.49 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.18 0.15 ปานกลาง 3.20 0.15 ปานกลาง 
 
 จากตาราง 16 แสดงวา พนักงานชายและพนักงานหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน
โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานหญิงมีความพึงพอใจดาน           
ความมั่นคงในงานในระดับมาก  สวนดานอ่ืนๆ  พนักงานชายและพนักงานหญิงมีความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลาง 
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ตาราง 17 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามอายุ 
 

ต่ํากวา 25 ป 
n = 33 

25-35 ป 
n = 215 

36 ปขึ้นไป 
n = 40 

 
การปฏิบัติงาน 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD ระดับ 
 

Χ  
 

SD ระดับ 
 

Χ  SD ระดับ 

ดานความสําเร็จ 
    ในการทํางาน  
ดานการไดรับ 
    การยอมรับนับถือ  
ดานลักษณะของงาน 
    ที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนา 
    ในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผน 
    และการบริหารงาน 
ดานเงินเดือนและผล   
    ประโยชนเกื้อกูล  
ดานความสัมพันธกับ  
    เพ่ือนรวมงาน 
    และผูบังคับบัญชา  
ดานสภาพการทํางาน 
ดานความมั่นคง 
    ในงาน 

3.15 
 

3.08 
 

3.13 
 

3.13 
3.14 

 
2.96 

 
3.14 

 
3.07 

 
 

3.09 
3.41 

0.34 
 

0.43 
 

0.42 
 

0.37 
0.34 

 
0.52 

 
0.53 

 
0.38 

 
 

0.51 
0.43 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.25 
 

3.06 
 

3.09 
 

3.31 
3.14 

 
2.92 

 
3.20 

 
3.15 

 
 

3.09 
3.54 

0.36 
 

0.40 
 

0.44 
 

0.38 
0.38 

 
0.45 

 
0.48 

 
0.38 

 
 

0.48 
0.49 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
มาก 

3.28 
 

3.01 
 

3.10 
 

3.23 
3.14 

 
2.99 

 
3.24 

 
3.13 

 
 

3.11 
3.43 

0.40 
 

0.33 
 

0.36 
 

0.41 
0.40 

 
0.45 

 
0.50 

 
0.40 

 
 

0.48 
0.51 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.15 0.15 ปานกลาง 3.20 0.15 ปานกลาง 3.18 0.15 ปานกลาง 
 
   จากตาราง 17 แสดงวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานทีมี่อายุ  25-35  ป  มีความพึงพอใจ
ดานความมั่นคงในงานในระดับมาก  สวนดานอ่ืนๆ  พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง 
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ตาราง 18 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ต่ํากวาปริญญาตร ี
n = 36 

ปริญญาตรี 
n = 118 

สูงกวาปริญญาตร ี
n = 134 

 
การปฏิบัติงานของ

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD ระดับ 
 

Χ  
 

SD ระดับ 
 

Χ  SD ระดับ 
 

ดานความสําเร็จ 
    ในการทํางาน  
ดานการไดรับ 
    การยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงาน 
    ที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนา 
    ในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผน 
    และการบริหารงาน  
ดานเงินเดือน 
    และผลประโยชน   
    เกื้อกูล  
ดานความสัมพันธ 
    กับเพ่ือนรวมงาน 
    และผูบังคับบัญชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.21 
 

3.08 
 

3.15 
 

3.16 
3.10 

 
2.88 

 
3.19 

 
 

3.07 
 
 

3.05 
3.52 

0.37 
 

0.36 
 

0.44 
 

0.38 
0.29 

 
0.42 

 
0.50 

 
 

0.41 
 
 

0.46 
0.43 

ปานกลาง 
  

ปานกลาง 
    

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
มาก 

3.25 
 

3.06 
 

3.13 
 

3.35 
3.11 

 
2.90 

 
3.22 

 
 

3.14 
 
 

3.09 
3.55 

0.34 
 

0.39 
 

0.43 
 

0.38 
0.34 

 
0.47 

 
0.51 

 
 

0.39 
 
 

0.44 
0.46 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
มาก 

3.24 
 

3.04 
 

3.06 
 

3.25 
3.18 

 
2.98 

 
3.18 

 
 

3.15 
 
 

3.11 
3.47 

0.39 
 

0.42 
 

0.41 
 

0.39 
0.42 

 
0.46 

 
0.48 

 
 

0.37 
 
 

0.51 
0.53 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.16 0.14 ปานกลาง 3.21 0.15 ปานกลาง 3.18 0.15 ปานกลาง 
 
        จากตาราง 18 แสดงวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน             
โดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี  และระดับปริญญาตรี  มีความพึงพอใจดานความมั่นคงในงานในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ  
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ตาราง 19 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
     พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสายการ 
     ปฏิบัติงาน 
 

สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ 
n = 145 n = 143 

 
การปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD ระดับ 
 

Χ  SD ระดับ 
 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.23 
3.05 
3.07 
3.25 
3.18 
2.97 
3.17 
3.14 

 
3.11 
3.48 

0.39 
0.42 
0.41 
0.38 
0.41 
0.47 
0.48 
0.38 

 
0.51 
0.52 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.25 
3.05 
3.12 
3.31 
3.10 
2.90 
3.23 
3.14 

 
3.08 
3.54 

0.34 
0.37 
0.44 
0.39 
0.33 
0.44 
0.50 
0.39 
 
0.45 
0.45 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.18 0.15 ปานกลาง 3.20 0.15 ปานกลาง 
 
        จากตาราง 19 แสดงวา พนักงานที่มีสายการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาพนักงานสายสนับสนนุ
วิชาการ  มีความพึงพอใจดานความมั่นคงในงานในระดับมาก  สวนดานอ่ืนๆ  พนักงานที่มี 
สายการปฏิบตัิงานตางกันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ตาราง 20 คาคะแนนเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามประสบการณในการ
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1-2 ป 
n = 41 

3-4 ป 
n = 113 

5 ปขึ้นไป 
n = 134 

 
การปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD ระดับ 
 

Χ  
 

SD ระดับ 
 

Χ  SD ระดับ 
 

ดานความสําเร็จ 
    ในการทํางาน  
ดานการไดรับ 
    การยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงาน 
    ที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนา 
    ในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผน 
    และการบริหารงาน  
ดานเงินเดือน 
    และผลประโยชน    
    เกื้อกูล  
ดานความสัมพันธ 
    กับเพ่ือนรวมงาน 
    และผูบังคับบัญชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.28 
 

3.02 
 

3.06 
 

3.20 
3.16 

 
2.97 

  
3.16 

  
 

3.23 
 
 

3.17 
3.58 

0.30 
 

0.33 
 

0.46 
 

0.44 
0.39 

 
0.37 

 
0.53 

  
 

0.31 
 
 

0.54 
0.52 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
มาก 

3.25 
 

3.06 
 

3.09 
 

3.30 
3.13 

 
2.89 

 
3.18 

 
 

3.12 
 
 

3.07 
3.46 

0.38 
 

0.43 
 

0.44 
 

0.39 
0.35 

 
0.51 

 
0.45 

 
 

0.40 
 
 

0.43 
0.50 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

3.22 
 

3.06 
 

3.11 
 

3.28 
3.14 

 
2.96 

 
3.22 

 
 

3.13 
 
 

3.09 
3.53 

0.37 
 

0.38 
 

0.40 
 

0.37 
0.39 

 
0.44 

 
0.51 

 
 

0.38 
 
 

0.50 
0.47 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
 

ปานกลาง 
 
 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.21 0.17 ปานกลาง 3.17 0.14 ปานกลาง 3.20 0.15 ปานกลาง 
 
        จากตาราง 20 แสดงวา พนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานโดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาพนกังานที่มีประสบการณ
ในการปฏิบตังิาน 1-2  ป และ 5 ปขึ้นไปมีความพึงพอใจดานความมั่นคงในงานในระดับมาก           
สวนดานอ่ืนๆ  พนักงานที่มีประสบการณในการปฏิบตังิานตางกันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     
     โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัตงิาน และ 
     ประสบการณในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังแสดงในตาราง 21 - 27 
 
ตาราง 21 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      
     โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชาย 
n = 133 

หญิง 
n = 155 

 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD Χ  SD 

 
t 

 
p 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.19 
3.06 
3.08 
3.25 
3.14 
2.95 
3.24 
3.13 

 
3.09 
3.50 

0.37 
0.39 
0.44 
0.38 
0.38 
0.45 
0.49 
0.38 

 
0.49 
0.49 

3.28 
3.05 
3.12 
3.31 
3.14 
2.93 
3.16 
3.14 

 
3.10 
3.51 

0.36 
0.41 
0.41 
0.39 
0.37 
0.47 
0.49 
0.39 

 
0.47 
0.49 

-1.95 
0.15 
-0.82 
-1.19 
0.14 
0.38 
1.39 
-0.25 

 
-0.22 
-0.22 

0.051 
0.885 
0.415 
0.234 
0.892 
0.704 
0.167 
0.804 

 
0.824 
0.828 

รวม 3.18 0.15 3.20 0.15 -0.64 0.521 
 
      จากตาราง 21 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
 



 66

ตาราง 22 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      
     โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามอายุ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.36 
37.83 
38.19 

0.18 
0.13 

1.35 0.260 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.12 
44.94 
45.06 

0.06 
0.16 

0.38 0.682 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.04 
51.48 
51.52 

0.02 
0.18 

0.10 0.906 

ดานความรับผิดชอบ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

1.06 
42.24 
43.30 

0.53 
0.15 

3.57 0.029 

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.00 
40.05 
40.05 

0.00 
0.14 

0.00 0.997 

ดานนโยบาย/แผนและการ 
บริหารงาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.17 
60.44 
60.61 

0.09 
0.21 

0.40 0.671 

ดานเงินเดือนและผลประโยชน 
เกื้อกูล  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.18 
68.76 
68.94 

0.09 
0.24 

0.38 0.687 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.23 
41.94 
42.17 

0.11 
0.15 

0.77 0.465 
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ตาราง 22 (ตอ) 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานสภาพการทํางาน   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.01 
65.52 
65.52 

0.00 
0.23 

0.02 0.985 

ดานความมั่นคงในงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.77 
67.95 
68.72 

0.39 
0.24 

1.62 0.200 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.08 
6.24 
6.32 

0.04 
0.02 

1.91 0.150 

 
     จากตาราง 22 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายตุางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความรับผิดชอบที่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
      เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe  ) ดังแสดงในตาราง 23 
 
ตาราง 23 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย   
    ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความรับผิดชอบ  จําแนกตามอายุ เปนรายคู 

 
อายุ                                        ต่ํากวา 25 ป             25-35 ป           36 ปขึ้นไป    
                            Χ                    3.13                     3.31                 3.23 
ต่ํากวา 25 ป          3.13                                              * 
25-35 ป               3.31 
36 ปขึ้นไป            3.23 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
      จากตาราง 23 แสดงวาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ ต่าํกวา 25 ป  มีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน ดานความรับผิดชอบแตกตางกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 25-35 ป อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง       
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ตาราง 24 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      
     โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.04 
38.15 
38.19 

0.02 
0.13 

0.16 0.850 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.06 
45.00 
45.06 

0.03 
0.16 

0.19 0.827 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.45 
51.06 
51.52 

0.23 
0.18 

1.27 0.283 

ดานความรับผิดชอบ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

1.30 
41.99 
43.30 

0.65 
0.15 

4.42 0.013 

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.40 
39.65 
40.05 

0.20 
0.14 

1.42 0.243 

ดานนโยบาย/แผนและการ 
บริหารงาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.53 
60.08 
60.61 

0.27 
0.21 

1.27 0.284 

ดานเงินเดือนและผลประโยชน 
เกื้อกูล  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.10 
68.85 
68.94 

0.05 
0.24 

0.20 0.815 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.18 
41.99 
42.17 

0.09 
0.15 

0.61 0.544 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานสภาพการทํางาน   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.12 
65.41 
65.52 

0.06 
0.23 

0.26 0.775 

ดานความมั่นคงในงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.41 
68.31 
68.72 

0.20 
0.24 

0.85 0.428 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.06 
6.27 
6.32 

0.03 
0.02 

1.30 0.275 

 
     จากตาราง 24 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิาน โดยรวมไมแตกตางกนั เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานความรับผิดชอบที่
พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 
      เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู  
โดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe  ) ดังแสดงในตาราง 25 
 
ตาราง 25 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย   
    ศรีนครินทรวิโรฒ ดานความรับผิดชอบ  จําแนกตามระดับการศกึษา เปนรายคู 

 
ระดับการศึกษา                        ต่ํากวาปริญญาตรี       ปริญญาตรี       สูงกวาปริญญาตรี 
                                Χ                  3.16                  3.35                   3.25 
ต่ํากวาปริญญาตรี       3.16                                          * 
ปริญญาตรี               3.35 
สูงกวาปริญญาตร ี      3.25 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
      จากตาราง 25 แสดงวาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ดานความรับผิดชอบแตกตางกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับ
การศึกษาปรญิญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง       
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ตาราง 26 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      
     โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสายการปฏิบตัิงาน 
 

สายการปฏิบตัิงาน 

สายวิชาการ 
n = 145 

สายสนับสนุนวิชาการ 
n = 143 

 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Χ  SD Χ  SD 

 
t 

 
p 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
ดานความรับผิดชอบ   
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน   
ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน 
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
ดานสภาพการทํางาน   
ดานความมั่นคงในงาน 

3.23 
3.05 
3.07 
3.25 
3.18 
2.97 
3.17 
3.14 

 
3.11 
3.48 

0.39 
0.42 
0.41 
0.38 
0.41 
0.47 
0.48 
0.38 

 
0.51 
0.52 

3.25 
3.05 
3.12 
3.31 
3.10 
2.90 
3.23 
3.14 

 
3.08 
3.54 

0.34 
0.37 
0.44 
0.39 
0.33 
0.44 
0.50 
0.39 
 
0.45 
0.45 

-0.56 
-0.05 
-1.03 
-1.40 
1.66 
1.46 
-1.03 
0.16 

 
0.52 
-1.18 

0.575 
0.964 
0.305 
0.162 
0.099 
0.147 
0.304 
0.871 

 
0.606 
0.239 

รวม 3.18 0.15 3.20 0.15 -0.77 0.444 
 
        จากตาราง 26 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ  
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  
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ตาราง 27 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ      
     โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามประสบการณในการปฏิบตังิานที่มหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานความสําเร็จในการทํางาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.12 
38.07 
38.19 

0.06 
0.13 

0.44 0.643 

ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.04 
45.02 
45.06 

0.02 
0.16 

0.13 0.880 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.09 
51.43 
51.52 

0.04 
0.18 

0.24 0.785 

ดานความรับผิดชอบ   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.30 
42.99 
43.30 

0.15 
0.15 

1.00 0.370 

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.03 
40.02 
40.05 

0.02 
0.14 

0.11 0.897 

ดานนโยบาย/แผนและการ 
บริหารงาน  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.34 
60.27 
60.61 

0.17 
0.21 

0.80 0.449 

ดานเงินเดือนและผลประโยชน 
เกื้อกูล  
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.18 
68.76 
68.94 

0.09 
0.24 

0.38 0.687 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
และผูบังคบับญัชา   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.42 
41.75 
42.17 

0.21 
0.15 

1.44 0.239 
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ตาราง 27 (ตอ) 
 

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แหลงความ
แปรปรวน 

df SS MS F p 

ดานสภาพการทํางาน   
 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.28 
65.24 
65.52 

0.14 
0.23 

0.61 0.544 

ดานความมั่นคงในงาน ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.56 
68.16 
68.72 

0.28 
0.24 

1.16 0.314 

 
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

2 
285 
287 

0.06 
6.27 
6.32 

0.03 
0.02 

1.26 0.287 

 
     จากตาราง 27 แสดงวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน
ตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกนั  
 
        ตอนที่ 4 การสรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปด 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการแจกแจงความถี่  
และนําเสนอเชิงบรรยาย 
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ตาราง 28 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
     ศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความถี ่
(f) 

1.  มหาวิทยาลัยไมควรกําหนดระยะเวลาการจางพนักงานมหาวิทยาลัยเปนเวลา  1 ป   
3  ป  และ  5  ป  เนื่องจากมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานเปนประจําทุกปอยูแลว   
2.  สวัสดิการคารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยยังไมดีเทาที่ควรเพราะจํากัด
วงเงินการเบกิที่ปละ 15,000  บาท    
3.  มหาวิทยาลัยควรเพิ่มสวสัดิการดานตางๆ  ใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น   
4.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดระเบียบตางของพนักงานมหาวิทยาลัยไวอยางชัดเจน   
5.  มหาวิทยาลยัควรมีแบบประเมินที่มีมาตรฐาน   
6.  มหาวิทยาลัยควรจัดฝกอบรมในหัวขอที่นําไปใชได   
7.  มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีการปฐมนิเทศพนักงานใหมอยางจริงจัง   
8.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนไมควรกําหนดไวที่รอยละ  5   
 

3 
 

4 
 
1 
1 
1 
2 
1 
6 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพ่ือ ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10  ดาน  คือ  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับ 
การยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาใน 
ตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล   
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  ดานสภาพการทํางาน  และดาน 
ความมั่นคงในงาน  และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและในแตละดาน  จําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา สายการ 
ปฏิบัติงาน และประสบการณในการปฏิบตัิงานที่มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  2544  สายวิชาการ  และสายสนับสนุนวชิาการ  ซึ่งกําลัง 
ปฏิบัติงานอยูในปงบประมาณ  พ.ศ.  2547  (1  ตุลาคม  2546 – 30  กันยายน  2547)   
รวมทั้งสิ้น  288  คน  เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความพงึพอใจใน 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒใน  10  ดาน  คือ  ดานความสําเรจ็ในการทํางาน   
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ  ดานความรับผิดชอบ  ดานความ 
กาวหนาในตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน  ดานเงินเดือนและผลประโยชน 
เกื้อกูล  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคบับัญชา  ดานสภาพการทํางาน  และดาน 
ความมั่นคงในงาน  จํานวน  60  ขอ  แบบสอบถามนีมี้คาความเชื่อม่ันทั้งฉบับเทากับ  0.924   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2.  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัศรีนครินทร โดยรวม
และในแตละดานโดยการหาคาคะแนนเฉลีย่และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  เปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยรวมและในแตละดานจําแนกตามเพศ  สายการปฏิบัติงาน  โดยการทดสอบที 
(t-test) สวนตวัแปรอายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลยั 
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ศรีนครินทรวิโรฒ  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One  Way  Analysis  of  
Variance) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จึงทําการทดสอบความแตกตาง 
เปนรายคู  ดวยวธิีของเชฟเฟ (Scheffe  Method) 
 4.  สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกบั 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  โดยการแจกแจง 
ความถี่และนําเสนอเชิงบรรยาย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมและในแตละดาน คือ  ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการ 
ยอมรับนับถือ  ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ดานความรับผิดชอบ  ดานความกาวหนาใน 
ตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล   
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  ดานสภาพการทํางาน  และดานความมั่นคง 
ในงาน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศกึษา  สายการปฏิบัติงาน  และประสบการณในการปฏิบัต ิ
งานที่มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1. พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา  เกือบทกุดานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  ยกเวน 
ดานความมั่นคงในงาน  ที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 2. พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม 
และในแตละดานไมแตกตางกัน   
 3. พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่อายุตางกัน   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 
ไมแตกตางกนั  เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ํากวา  25  ป   
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานความรับผิดชอบแตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 
25-35  ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  .05  สวนคูอ่ืนๆ  ไมพบความแตกตาง 
 4. พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่ระดับการศกึษาตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
โดยรวมไมแตกตางกัน  เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา พนักงานมหาวิทยาลยัที่มีระดับการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรี  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดานความรับผิดชอบ  แตกตางจากพนักงาน 
มหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนคูอ่ืนๆ   
ไมพบความแตกตาง 
 5. พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนนุวิชาการ  มีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน   
 6. พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่ประสบการณในการปฏิบตัิงานที่มหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 
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การอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละดาน  พบวา  เกือบทุกดาน 
มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานความมั่นคงในงานที่มีความพึงพอใจอยูในระดับ 
มาก  ผูวิจัยขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัยเปนรายดาน  ดังนี้ 
  1.1 ดานความสําเร็จในการทํางาน  ผลการศึกษาพบวา พนักงานมหาวิทยาลัยมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเรจ็ในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะแม
จะไดรับการยกยองชมเชยในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา แตในเวลาปฏิบตังิานจริง 
พนักงานมหาวิทยาลัยอาจรูสึกวาตนยังไมไดรับโอกาสใหไดใชความรูความสามารถของตนในการ 
ปฏิบัติงานอยางเต็มที่  ซึ่งอาจทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยคิดวาตนเองยังไมประสบผลสําเร็จในการ
ปฏิบัติงานเทาที่ควร อาจสงผลใหภาพรวมของดานความสําเร็จในการทํางานอยูที่ระดับปานกลาง  
ดังที่ ฮารเรล (มัจฉรี  โอสถานนท.  2539 : 40-41 ; อางอิงจาก Harrell.  1964 : 260-273)  กลาววา   
โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ  เปนปจจัยที่สงผลตอความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้   เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner  ;&  Snyderman. 1959  
: 113-119)  ไดกลาววา  ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  การที่บุคคลทาํงานตามความ 
สามารถแหงสติปญญาไดอยางอิสระ  จนไดรับความสําเร็จเปนอยางดี  เกิดความรูสึกภูมิใจ 
และปลาบปลืม้ในผลสําเร็จแหงงานนั้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ  พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานติต   
( 2541 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงาน 
ปลัดทบวงมหาวิทยาลยั  พบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  มีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานดานผลสัมฤทธิใ์นหนาที่การงานโดยรวมในระดับปานกลาง   
  1.2  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการศึกษา พบวา  พนักงานมหาวิทยาลยั 
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดบัปานกลาง   
ทั้งน้ี  อาจเปนเพราะ แมจะไดมีสวนรวมเปนคณะทํางานของหนวยงาน/มหาวิทยาลัยและผูบังคับ 
บัญชายอมรับใหเปนตวัแทน ซึ่งอาจทําใหเกิดความรูสกึพึงพอใจ แตในเวลาปฏิบตังิานจริง 
การที่ผูบังคับบัญชาไมคอยมอบหมายงานพิเศษอ่ืนๆ ของหนวยงานใหปฏิบตัิ นอกจากนี้ผลการวิจัย 
พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานในระดับปานกลาง 
จึงอาจเปนไดที่การที่ไมคอยไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานอาจสงผลในผลตรงขาม 
ทําใหความรูสกึพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ดัง ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว  
(Maslow’s Hierarchy  of  Need) ในขั้นที่ 3 ที่วามนุษยมีความตองการที่จะเปนสวนหนึ่งของสังคม   
ตองการเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม  ความเปนมิตร และไดรับความรักจากเพื่อนรวมงาน   
(Maslow.  1970 : 22-24)  ผลการวิจัยนีส้อดคลองกับงานวิจัยของพรศักดิ์  ตระกูลชีวพานติต   
( 2541 : 67) ที่ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการในสํานกังานปลัด 
ทบวงมหาวทิยาลัย  พบวา ขาราชการในสํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย  มีความพึงพอใจ 
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ในการปฏิบตังิานดานการยอมรับนับถือโดยรวมในระดบัปานกลาง   
1.3  ดานลักษณะงานที่ปฏิบัต ิผลการศึกษา พบวา  พนักงานมหาวิทยาลัย 

มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ี  อาจเปน
เพราะแมวาจะไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรูความสามารถแตลักษณะความเหมาะสม   
ความนาสนใจ  และความทาทายยังอยูในระดับปานกลาง โดยเฉพาะความมีระเบยีบแบบแผน 
ซึ่งมีความชัดเจนปานกลาง  อาจสงผลใหภาพรวมของดานลักษณะงานที่ปฏิบตัิอยูที่ระดับปานกลาง    
ดังที่ กิลเมอร (Gilmer.  1971 : 131) กลาววา  การไดทํางานซึ่งมีลักษณะตรงกบัความถนัด  ทกัษะ 
และความรูความสามารถเปนองคประกอบที่เอ้ือตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  เชนเดียวกบั   
อารี  เพชรผุด  (2530 : 60-62) ที่กลาวถงึองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานวา   
อาชีพแตละอยางมีลักษณะเฉพาะที่ทําใหบุคคลมคีวามพึงพอใจ  อาชีพที่ตรงกบัวชิาชีพที่ผูปฏบิัติได 
ศึกษาเลาเรียนมาจะสรางความพึงพอใจในการทํางานมากกวาอาชีพที่ไมตรงกับวิชาที่เรียนมา 
นอกจากนี้ ฮารเรล (มัจฉรี  โอสถานนท.  2539 : 40-41 ; อางอิงจาก Harrell.  1964 : 260-273)   
ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน วา ความนาสนใจของงาน ความทาทาย 
ของงาน  ความแปลกของงาน  โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน  โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ   
การรับรูหนาที่รับผิดชอบ   การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน การที่ผูทํางานมีความรูสึกตอ 
งานที่ทําอยูวา  เปนงานที่สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย  เปนตน  สิ่งเหลานี้ทําใหผูปฏิบตังิาน 
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  มีความตองการทีจ่ะปฏิบัติงานนั้นๆ  และเกดิความผูกพัน 
ตองาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศิรีธร  วิวัจนสิรินทร (2549 : 60) ที่ศึกษาเรือ่งความพึงพอใจ 
ที่มีตอการปฏบิัติงานของพนักงานตอนรับภาคพื้น  บริษัท  การบินไทย  จํากัด  (มหาชน)  พบวา   
พนักงานตอนรับภาคพื้นมีความพึงพอใจดานลักษณะงานที่ทําอยูในระดับปานกลาง   

  1.4 ดานความรับผิดชอบ  ผลการศึกษาพบวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานดานความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ แมวาจะมีการ 
มอบหมายงานที่ชัดเจนและทํางานไดสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย แตยังมีการจัดฝกอบรม 
ในหัวขอที่นําไปใชในการปฏิบัติงานไดนอยและจํากัดเฉพาะกลุม และมีการปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ขาดความตอเน่ืองและจริงจัง ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยยังขาดความเขาใจงาน 
ในหนาที่รับผิดชอบและวิธกีารปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  ไมสามารถคิดหาวิธกีาร 
ทํางานใหมๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีในเวลาอนัสั้น  
และมีประสิทธิภาพ  การที่พนักงานมหาวิทยาลัยรูสึกวาตนเองขาดความเขาใจในหนาที่  ที่ตอง 
ปฏิบัติและวิธปีฏิบัตงิานที่รบัผิดชอบ จึงอาจสงผลใหภาพรวมในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยในดานความรบัผิดชอบอยูทีร่ะดับปานกลาง  ดังที่  เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner   
;&  Snyderman.  1959 : 113-119)  กลาววา  ความรับผิดชอบเปนสิง่จูงใจใหบุคคลมีความตั้งใจ 
ปฏิบัติงาน  กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ   
ขวัญชื้น  (2537 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรือ่งความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สาธารณสุข 
ประจําสถานีอนามัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบวา  เจาหนาที่สาธารณสุขประจําสถานีอนามัย 



 78

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบอยูในระดับ 
ปานกลาง 

  1.5 ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  ผลการศึกษาพบวา  พนักงานมหาวิทยาลัย 
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ี
อาจเปนเพราะ  การเลื่อนตาํแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดไวไมเกินรอยละ  5  และการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยยังมีระบบการเลื่อนขั้นที่แตกตางจากระบบ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ  คือ  พนักงานมหาวิทยาลยัไดรบัการพิจารณาเลื่อนขั้นปละ   
1  ครั้ง  ซึ่งขาราชการและลกูจางประจําจะไดรับการเลือ่นขั้นเงินเดือนปละ  2  ครั้ง  อีกทั้งพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  ไมมีโอกาสในการเลื่อนตําแหนง  ทําใหพนักงานมหาวิทยาลัยขาดโอกาสกาวหนา 
ในการปฏิบตังิาน  จึงอาจสงผลใหภาพรวมของดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยูที่ระดับ 
ปานกลาง  ดังที่เสถียร  คามีศักดิ์  (2545 : 32)  กลาววา  หลักเกณฑและวิธีการบริหารบุคคล
พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในหมวด 5 ขอ 25 กําหนดใหอธิการบดหีรือผูที่อธิการบดี
มอบหมาย เปนผูสั่งเลื่อนขัน้เงินเดือนหรือเลื่อนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย ทีผ่านการประเมิน 
ผลการปฏิบตังิานโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความประพฤติ คุณภาพของผลงาน ปริมาณ 
งาน ความอุตสาหะ การรักษาวินัย และความเหมาะสมกับตําแหนง โดยกําหนดการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนไวไมเกนิรอยละ  5  ซึ่งอาจสงผลใหภาพรวมการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั   
ดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยูที่ระดับปานกลาง  ดังที่ เฟรนช  (French.  1964 : 28-31)  
กลาววา  โอกาสกาวหนาในการทํางาน การมีโอกาสเลื่อนไปสูตําแหนงที่สูงขึ้น  เปนปจจัยที่จะสนอง 
ความตองการของคนงานและลูกจางที่กอใหเกิดความพงึพอใจ เชนเดียวกับ เฮอรซเบิรก 
(Herzberg, Mausner  ;&  Snyderman.  1959 : 113-119)  ที่กลาววา  ความกาวหนาเปนปจจัย 
ที่ทําใหบคุคลมีความพึงพอใจในการทํางาน สอดคลองกับงานวิจัยของ  ญาดา  พงศบริพัตร (2542 :  
บทคัดยอ)  ทีศ่ึกษาเรื่องความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจ 
ประวันวินาศภัย  พบวา  พนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัยมีความพึงพอใจ 
ในการทํางานดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยูในระดับปานกลาง   
  1.6  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ผลการศึกษาพบวา  พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานนโยบาย/แผนและการบริหารงานอยูในระดับ 
ปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ หนวยงานมีสายการบังคับบัญชาและการมอบหมายอํานาจหนาที่ 
ที่ยังขาดความชัดเจน ขาดการใหขอมูลที่สรางความเขาใจระเบยีบขอบังคับฯลฯเกี่ยวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง  การบริหารงานยังไมเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว ดังที่ เฮอรซเบิรก  
(Herzberg, Mausner  ;&  Snyderman.  1959 : 113-119)  กลาววา นโยบายและการบริหารงาน 
ขององคการเปนปจจัยค้ําจุนที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน เชนเดียวกับ ล็อค (Locke.  1976 :  
1302) ที่กลาววา  นโยบายในการบริหารงานขององคการ  เปนองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอ 
ใจในการปฏิบตัิงาน  สอดคลองกับงานวิจัยของพรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต  ( 2541 : 65) ที่ศึกษา 
เรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  พบวา  
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ขาราชการในสํานักงานปลดัทบวงมหาวทิยาลัย  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบาย 
และการบริหารอยูในระดับปานกลาง   
  1.7  ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกลู  ผลการศึกษาพบวา  พนักงาน 
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  อยูในระดับ
ปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา อัตราเงินเดือนที่ใชอยูในปจจุบันยงัไมสอดคลองกับคุณวุฒิ 
และภาวะเศรษฐกิจทีเ่ปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  รวมทั้งอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบตัิงานในสายวิชาการ  และสายสนบัสนุนวชิาการมีความแตกตางกันดวย   
นอกจากนี้วงเงินที่ใชสําหรบัเลื่อนเงินเดอืนประจําป  สิทธิการลา  สวัสดิการการรักษาพยาบาล   
และการศึกษาของบุตร  ยงัมีความแตกตางกับกับบุคลากรระบบอื่น  ในการกําหนดอัตราเงินเดือน 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยน้ัน  จะเปนไปตามบัญชเีงินเดือนที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กําหนด  โดยกําหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่สูงกวาขาราชการแรกบรรจุ
สําหรับสายวชิาการ  จํานวน  1.5  เทา  สายสนับสนุนวิชาการ  1.3  เทา  (ระเบียบมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒวาดวยพนกังานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544)  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดกําหนด 
พนักงานมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล  และการศึกษาของบุตรตามความเปนจริง 
และหลักฐานการจาย  รวมกันแลวไมเกนิ  15,000  บาท  ในปแรกของสัญญาการเปนพนักงาน   
หากพนักงานผูใดมิไดใชสิทธิการในการเบิกสวัสดิการหรือใชไมครบตามจํานวนทีก่ําหนดไว  ใหนํา 
เงินที่คงเหลืออยูเปนเงินสะสม  เพ่ือใชสิทธิในปตอไป  (ประกาศมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 
"เรื่อง สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ การศกึษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2543")  ซึ่งตามหลักการบริหารงานบุคคล  (สวัสดิการสํานักงาน  ก.พ.  2535 : 2-3)  การ
ดําเนินการที่มหาวิทยาลัยนํามาใชนี้ขัดแยงกับหลักการและแนวปฏิบัติมหาวทิยาลัยในกํากับของ
รัฐบาล  (สํานกังานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.  2541 : 12)  ที่กลาววาการกําหนดผลประโยชน 
และสวสัดิการ  พนักงานมหาวิทยาลยัในกาํกับของรัฐบาล  จะไดรับสทิธิประโยชนเกื้อกูลรวมกัน
แลวไมนอยกวาระบบราชการ  แตมีวธิีการที่แตกตางกันไป  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติพงษ   
วงศวิชิตและคณะ  (2544 : 32)  ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐกรณีศกึษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวาอัตราเงินเดือนของขาราชการมหาวิทยาลัยใน
ระบบใหมควรสูงกวาปจจุบนั  สวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูลที่พึงไดรับไมควรต่ํากวาเดิม   
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุมาพร  จันทรศร  (2541 : 9)  ที่ทําการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของ
คณาจารยเกี่ยวกับการที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐออกนอกระบบราชการ  พบวา  คณาจารย 
สวนใหญมีความไมแนใจเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและสวสัดิการ  นอกจากนี้พนักงานมหาวิทยาลยั 
มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะวาสวัสดิการคารักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยไมควร 
จํากัดวงเงินที่ปละ  15,000  บาท  และมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมสวสัดิการดานตางๆ  ใหกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 
  1.8 ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคบับญัชา  ผลการศึกษา พบวา 
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
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และผูบังคบับญัชาอยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูปฏิบัติงานยังไมสามารถเขากับ 
เพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี ไมมีโอกาสไดพูดคุยทําความสนิทสนมกับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมงาน 
ไมใหความรวมมือ และไมเปนมิตร  ไมไดรับคําแนะนาํและขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชา 
เม่ือเกิดขอสงสัยหรือเม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงาน และผูบังคบับัญชาขาดความเปนกันเองกับ 
ผูใตบังคับบญัชา ผูบังคับบญัชาไมไววางใจใหมีสวนรวมในการตัดสนิใจ  อาจสงผลใหภาพรวม 
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยัดานความสมัพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา 
โดยอยูที่ระดับปานกลาง ดังที่ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544 : 123-129) กลาววา เพ่ือนรวมงาน
เปนปจจัยหนึ่งที่จัดเขาในปจจัยที่เกิดความพึงพอใจในการทํางาน  ความสัมพันธที่ดีระหวาง 
เพ่ือนรวมงานทาํใหคนเรามคีวามสุขในทีท่ํางาน  สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนจึงเปนความสัมพันธ 
และปจจัยที่ทาํใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  นอกจากนี้  สมยศ  นาวีการ  (2533 : 28)     
ไดอธิบายถึงองคประกอบของความพึงพอใจในการทํางานวา การบังคับบัญชาที่สรางความพอใจ 
ในงานนั้น  ผูบังคับบญัชาจะสรางความสมัพันธแบบสนับสนุนกับผูใตบังคบับัญชาและใหมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจที่กระทบตอพวกเขา  การมีเพ่ือนรวมงานที่รวมมือและเปนมิตร  จะเปนแหลงที่พอ
ของความพอใจอยางหนึ่ง สอดคลองกับทฤษฎีของมัลดารี่ (Muldary.  1983 : 97) ที่กลาว 
ไววา  ถาหากผูบังคับบญัชากับผูใตบังคับบัญชาขาดความไววางใจซึง่กันและกัน มีความขัดแยง 
ในการปฏิบตังิาน  มีสัมพันธภาพทางลบระหวางกันแลว  จะเปนการเพิ่มความกดดันใหแก 
ผูปฏิบัติงาน กอใหเกิดความเหนื่อยหนาย  และความไมพึงพอใจในการทํางานได  และกิลเมอร  
(Gilmer.  1966 : 281) ที่กลาววา การทีส่ังคมยอมรับบุคลากร  จะเปนปจจัยที่กอใหเกิด 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา  ยุทดร (2548 : 73) ที่ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการในสถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื   
พบวา  ขาราชการในสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื  มีความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง  
  1.9   ดานสภาพการทํางาน  ผลการศึกษา  พบวา  พนักงานมหาวิทยาลัย 
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานสภาพการทํางาน  อยูในระดับปานกลาง  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ 
หนวยงานมีจํานวนผูปฏิบตังิานไมเหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบตัิ และอาจไมไดรับอิสระในการคิด 
สรางสรรคงานอยางเต็มที่  นอกจากนี้อาคารสถานที่บางสวนก็ไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน   
สถานที่ทํางานยังขาดความสะอาดและความเปนระเบยีบ  ดังทฤษฎีที่เกี่ยวกบัความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานของ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner  ;&  Snyderman.  1959 : 113-119) ที่วา  
สภาพการทํางานเปนปจจัยค้ําจุน  ซึ่งเปนปจจัยที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมของงานหรือสวนประกอบ 
ของงาน  ปจจัยนี้จะทําหนาที่ไมใหเกิดความทอถอยในการทํางานและปองกันมิใหบุคคลเกิด 
ความไมพึงพอใจในการทํางาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  พรศักดิ์  ตระกูลชวีพานิตต (2541 : 49)    
ที่ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของขาราชการในสํานกังานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   
พบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ดานสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง  และสอดคลองกับงานวิจัยของจริยา  ภักดีอักษร  
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(2541 : 66) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการวิชาการและธรุการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวา บุคลากรสายบริการและธุรการมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
  1.10 ดานความมั่นคงในงาน  ผลการศึกษาพบวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานอยูในระดับมาก  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ เปนงานที่มี
ความมั่นคง มีเกียรติ  มีการกําหนดระยะเวลาของสัญญาการจางที่แนนอนและการแตงตั้งพนักงาน
มหาวิทยาลยั ที่มีหลักเกณฑและวิธีการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 ที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และรูสึกผูกพันและเปนสวนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัย  และพนักงานมหาวิทยาลัยสวนใหญมีทศันคติที่ดีตอมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
สงผลใหเกิดมีความรักความผูกพันตอองคกรมากขึ้น ดังที่ ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544 :  
123-129) กลาววา ความมั่นคงในงานเปนปจจัยดานการจัดการ ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่จัดเขาในปจจัย 
ที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน  เชนเดียวกบัทฤษฎีลําดบัขั้นความตองการของมาสโลว   
ชั้นที่ 2 ที่วา มนุษยมีความตองการความมั่นคงในอาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของพรศักดิ์   
ตระกูลชีวพานิตต (2541 : 49)   ที่ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 
ในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลยั  พบวา ขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย   
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานดานความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  จําแนกตามเพศ อายุ  ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน  และประสบการณใน
การปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยขอนําเสนอผลการเปรียบเทียบ  ดังนี้ 
  2.1  พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยรวม
และในแตละดานไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  อาจเปนเพราะวามหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ มีหลักการและแนวทางการปฏิบัตติอพนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง  ภายใต
ระบบการบรหิารงานบุคคลฉบบัเดียวกนัคือ  ระเบียบพนักงานมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ   
วาดวย  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544  รวมทั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏบิัตงิานตางหนวยงาน
กัน  มหาวิทยาลัยก็บริหารงานภายใตระเบียบมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดังกลาว  อีกทั้ง
พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิงมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกนั มีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ ไดเหมือนกัน  นอกจากนี้อํานาจหนาที่และลักษณะในการปฏิบัติงานไมได
สรางขอจํากัดในการปฏิบตังิานของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ไดเปดโอกาสให
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน  ทุกคนสามารถแสดงผลงาน
โดยไมขึ้นกับเพศของผูปฏิบตัิ  ฉะนั้นความแตกตางทางดานความสามารถในการปฏิบัติงานระหวาง
เพศจึงมีนอยลง  จึงอาจสงผลใหเพศไมมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน 
ซึ่งเปนไปตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (อรรถพล  ใหญสรง.  2542 : 126)   ไดบัญญัต ิ
ไววาชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันโดยไดรับการปฏบิัติในลักษณะเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของจริยา  ภักดีอักษร  (2541 : 67)  ที่ไดทําวจัิยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
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สายบริการวชิาการและธุรการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  พบวาบุคลากรสายบริการวิชาการและ
ธุรการชายและหญิง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน ทํานองเดียวกับ 
งานวิจัยของยุวลี  ไทยเจียมอารีย  (2545 : 94)  ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ขาราชการ  กรณีศึกษาสํานกังานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  พบวา  ขาราชการประจําสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราฎรที่มีเพศตางกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน สอดคลอง
กับงานวิจัย ของ ประณต  แกวสําราญ  (2548 : 104) ที่ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบติงานของขาราชการและลกูจางหนวยงานสํานักผังเมือง  
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ขาราชการและลูกจางชายและหญิงหนวยงานสํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัย  
ของ  พรรณรัตน  สันธนะจติร  (2549 : 95) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอินธิพลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกรมวิชาการเกษตร   พบวา  ขาราชการและลกุจางที่มีเพศ
ตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน  
  2.2  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ัง้ไว  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒมีการปฏิบัติตอพนักงานมหาวิทยาลัยไมวาจะมีอายุเทาใดจะเปนไปอยางเสมอภาค
เทาเทียมกันในการทํางาน ภายใตระบบการบริหารงานบุคคลฉบบัเดียวกันคือ  ระเบียบพนักงาน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวย  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2544  รวมทั้งพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่ปฏิบตัิงานตางหนวยงานกัน  มหาวิทยาลัยก็บริหารงานภายใตระเบียบมหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒดังกลาว นอกจากนี้ แมพนักงานมหาวิทยาลัยในกลุมอายุตางกันจะมีความเหน็ 
ไมตรงกันในบางเรื่อง แตผลการวิจัย พบวา ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน พนักงาน
มหาวิทยาลัยทุกกลุมอายุตางพบวา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ความเหน็พองในเร่ือง 
ดังกลาวอาจสงผลใหความพึงพอใจตอดานนี้โดยรวมของทุกกลุมอายุอยูในระดับปานกลางก็เปนได   
เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ดานความรับผิดชอบพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่ํากวา 25 ป   
มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกตางจากพนักงานมหาวิทยาลยัที่มีอายุ  25-35 ป  อยางมี 
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดย พนักงานมหาวิทยาลยัที่มีอายุ   
25-35 ป  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบมากกวาพนักงานมหาวิทยาลยั 
ที่มีอายุต่ํากวา  25 ป  อาจเปนเพราะวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุ 25-35 ป  มีอายุที่มากกวา  
เปนผูใหญกวา อาจมีความรับผิดชอบในงานมากกวาเพราะมีความเขาใจงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
ที่ตองปฏิบตัิงานไดสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบญัชา จึงทําใหเกิดความพึงพอใจ
ที่มากกวา  ดังที่ ฮารเรล  ( มัจฉรี  โอสถานนท.  2539 : 40-41 ; อางอิงจาก  Harrell.  1964 :  
260-273) กลาววา ผูที่อายมุากมักจะมีประสบการณในการทํางานนาน เชนเดียวกับ สรอยตระกูล  
(ติวยานนท) อรรถมานะ  (2542 : 137-139)  กลาววา  เม่ือผูปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้น  ตําแหนง 
หนาที่การงานมักจะสูงขึ้นตามไปดวย  ดังนั้นจึงมีแนวโนมที่จะพอใจในงานของตนเองมากขึ้น    
การปรับตวักบัสภาวการณในการทํางานดีขึ้น  ทั้งน้ีเพราะมีประสบการณในการทํางานมากขึ้น  
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สําหรับผูปฏิบตัิงานที่มีอายุการทํางานนอยมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจนอยกวา  เพราะกลุม 
ผูปฏิบัติงานทีมี่อายุการทํางานมาก  มักจะไมมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ แตมักจะแสวงหา 
อํานาจและความเปนตัวของตัวเอง สอดคลองกับงานวิจัยของวลี ตั้งสวัสดิ์ตระกลู (2541 : บทคัดยอ)  
เรื่องการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน   
พบวา  ผูที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงจะมีความสัมพันธกับผูที่มีอายุมาก  ในขณะที่
งานวิจัยของ กนกวรรณ  แสงหาญ  (2538 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาในภาค 1 พบวา พนักงานธนาคาร
ออมสินที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของวชิรนันทน  ลาภพรประเสริฐ  (2548 : 106)  ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท  โกลว  จํากัด  พบวา   พนักงาน  บริษัท  โกลว  
จํากัด  ที่มีอายุแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมไมแตกตางกนั 
  2.3 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ดานความสําเร็จในการทํางาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  ดานความ 
กาวหนาในตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล   
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  ดานสภาพการทํางาน  ดานความมั่นคงในงาน  
และโดยรวมไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีระบบการสรรหา  การจางและบรรจุแตงตั้ง  คาตอบแทนและสวัสดิการ   
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  การพัฒนาและฝกอบรม วินัยและการรักษาวินัย และมีการปฏิบตั ิ
ตอพนักงานมหาวิทยาลัยทกุคนอยางเทาเทียมกันในการทํางาน ภายใตกฎ  ระเบยีบ  และขอกาํหนด 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วาดวยพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2544  เชนเดียวกัน 
ถึงแมวาจะมีระดับการศึกษาที่แตกตางกนั  ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลยัตองปฏิบตัิงานภายใตนโยบาย/ 
แผนและการบริหารงานเดียวกัน และลักษณะการทํางานที่คลายคลงึกันเกี่ยวกับดานการศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาเปนหลัก จึงไมเกิดความแตกตางในดานความคิดมากนกั  จึงสามารถแนะนํากันได 
เม่ือมีปญหาในการทํางาน  ซึ่งอาจทําใหระดับการศึกษาไมมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  
ดังที่  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2544 : 123)  กลาววา  การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวาง 
ความพึงพอใจในการทํางาน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  อัญชลี  ดวงแกว  (2541 : บทคัดยอ)   
ที่ศึกษาปจจัยบางประการทีมี่ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรสํานักงานสภา 
ความมั่นคงแหงชาติ  พบวา  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน และสอดคลอง 
กับงานวิจัยของ ณัฐณิชา ปานศักดิ์  (2544 : 73)  ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่เกี่ยวของกับระดับความพึงพอใจ 
ในการทํางานของ  พนักงานในบริษทั  ม่ันคง  จํากัด  พบวา  พนักงานบริษัท  ม่ันคง  ที่มีระดับ 
การศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน  สวนดานความรับผิดชอบ  พนักงาน 
มหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี  มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ดานความ 
รับผิดชอบแตกตางกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตรี  อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว โดยพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตร ี
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มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน  ดานความรับผิดชอบมากกวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับ 
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี    ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีการศึกษาระดบั 
ปริญญาตรี มีความคาดหวงัในงาน และมีความรับผิดชอบในหนาทีก่ารงานที่ไดรับมอบหมายสูงกวา  
ดังที่ สรอยตระกูล (ตวิยานนท) อรรถมานะ  (2542 : 137-139)  กลาววา บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูง 
มักจะไดงานในระดับสูง  และมักคาดหวงัในความพึงพอใจในงานสูงดวย ทําใหประสบความพึงพอใจ 
ในงานตามทีป่รารถนา สอดคลองกับงานวิจัยของวลี  ตั้งสวัสดิ์ตระกูล  (2541 : บทคัดยอ) เรือ่งการ 
ศึกษาปจจัยทีมี่อิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษทัเอกชน  พบวา ระดับ 
การศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
  2.4 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการ  มีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน  ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว  
อาจเปนเพราะ  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของพนักงานสายวิชาการ 
และสายสนบัสนุนวิชาการ  ไวอยางชัดเจน ลักษณะงานที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
และสายสนบัสนุนวิชาการ ไดรับน้ันมีความเหมาะสมตรงกับความรูความสามารถของผูปฏิบัติ  
ทําใหพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการและสายสนบัสนุนวิชาการในระดับตําแหนงตางๆ  
ปฏิบัติงานตามขอบเขต  อํานาจ  หนาที่ของตนเองไดอยางเหมาะสม  ไมกาวกายซึ่งกันและกนั   
และการที่พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการไดทํางานที่ตรงกับความรู 
ความสามารถ และความถนดัของตนเองตามสายการปฏิบัติงาน จึงอาจทําใหมีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิานไมแตกตางกัน  ดังที่ กิลเมอร (Gilmer.  1971 : 131) กลาววา  การไดทํางาน 
ซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัด  ทักษะ  และความรูความสามารถเปนองคประกอบที่เอ้ือตอ 
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ประณต  แกวสําราญ  (2548 : 105) 
เรื่อง  ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง 
หนวยงานสํานักผังเมือง  กรุงเทพมหานคร  พบวา ขาราชการและลูกจาง  หนวยงานสํานักผังเมือง 
กรุงเทพมหานคร  มีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ   
พรรณรัตน  สันธนะจิตร  (2549  : 95) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกรมวิชาการเกษตร พบวา  ขาราชการและลกูจางที่มีสถานภาพ 
การทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
  2.5 พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกนั  มีความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน  โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกันซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   
อาจเปนเพราะ  พนักงานมหาวิทยาลัยทีมี่ประสบการณในการปฏิบตัิงานตางกันไดรับสิทธิต์างๆ  
และมีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน มีความอบอุนใจและภาคภมิูใจในงานที่ปฏิบัติ  
หรืออาจเปนเพราะงานที่ปฏิบัติอยูนั้นตรงกับความรูความสามารถ จึงมีความตั้งใจในการปฏิบตัิงาน 
ตามหนาที่ความรับผิดชอบ เหมือนๆ กัน  เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและมหาวิทยาลัยบรรล ุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังที่ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner  ;&  Snyderman.  1959 : 113-119)  
กลาววา  ความรับผิดชอบเปนสิ่งจูงใจใหบุคคลมคีวามตั้งใจปฏิบตัิงาน  กอใหเกิดความพึงพอใจ 
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ในการปฏิบตังิาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  อนันตศักดิ์  ศรีเปารยะ  (2541 : บทคัดยอ)  
ไดศึกษา  เรื่อง  ความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท  โตโยตา  ลิสซิ่ง  (ประเทศไทย) จํากัด  
พบวาอายุการทํางานไมมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  
รสริน  สกุลโรจนประวัติ  (2541 : 93) ที่ศกึษาเรื่อง  ปจจัยที่มีความสมัพันธกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลการวิจัยพบวา  พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา  ดานความสําเร็จในการทํางาน  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่ปฏิบตัิ ดานความรับผิดชอบ ดานความ 
กาวหนาในตําแหนงงาน  ดานนโยบาย/แผนและการบรหิารงาน  ดานเงินเดือนและผลประโยชน 
เกื้อกูล  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคบับัญชา  และดานสภาพการทํางาน   
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  และพบวาดานความมั่นคงในงาน มีความพึงพอใจอยูใน 
ระดับมาก  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ดานความสําเร็จในการทํางาน  ควรเปดโอกาส ใหการสนับสนุน และสงเสริมให 
พนักงานมหาวิทยาลัยไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางเต็มที ่

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผูบังคับบัญชาควรจัดใหมีการประชมุ  เพ่ือรับฟง 
ปญหา  ความคิดเห็น  และขอเสนอแนะ  รวมถึงควรมกีารมอบหมายงานใหพนักงานมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานแทนผูบังคับบญัชา  หรือมีสวนรวมในการทาํงานเพื่อใหพนักงานมหาวิทยาลัยมี 
ความรูสึกเปนที่ยอมรับของผูบังคับบญัชา 

3. ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ควรจัดจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยใหเพียงพอ 
กับปริมาณงาน  เพ่ือจะไดลดความตึงเครยีดกับการทํางานไมเสร็จ  และตําแหนงงานหนึ่งไมควร 
ใหปฏิบตัิงานหลายหนาที่  เพราะจะทําใหพนักงานมหาวิทยาลยัรูสกึทอแท  ควรใหพนักงาน 
มหาวิทยาลัยมีโอกาสใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีอํานาจในการตัดสินใจในงานที่ไดรับ 
มอบหมาย  เพ่ือพนักงานมหาวิทยาลัยจะไดเห็นวาผูบริหารใหความสําคัญกับพนกังานมหาวิทยาลัย   
และควรเปดโอกาสใหพนักงานมหาวิทยาลัยไดเรียนรูทักษะใหมๆ  เพ่ือที่จะไดนํามาประยุกตใชใน 
การปฏิบัติงาน  

4. ดานความรับผิดชอบ  ผูบังคับบัญชาควรใหคําแนะนําปรึกษา และชีแ้จงเกี่ยวกับ 
งานในหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองปฏิบตัิใหพนักงานมหาวิทยาลัยเขาใจในงานทีต่องปฏิบัต ิ
อยางชัดเจน เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลยัสามารถปฏบิัติงานไดอยางมีประสิทธภิาพและสําเรจ็ลุลวง 
เปนอยางดีตามกําหนดเวลา 

5. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  การประเมินผลงาน  พิจารณาความดี   
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ความชอบ  การแตงตั้ง  การเลื่อนตําแหนง  ผูบังคับบญัชาควรมีกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  
ควรพิจารณาใหพนักงานมหาวิทยาลยัเลื่อนตําแหนงตามผลการปฏิบตัิงาน  เพ่ือเปนการสงเสริม
และสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย 

6. ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน  ผูบังคับบญัชาควรเปดโอกาสให 
ผูใตบังคับบญัชาไดแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายรวมกนัเพื่อใหเปนที่พอใจทั้งสองฝาย 

7. ดานเงนิเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล  ควรจัดใหมีคาลวงเวลาและเงินรางวัล 
พิเศษอ่ืนๆ นอกแหนือจากเงินเดือน 

8. ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบญัชา  ผูบังคับบัญชาควรม ี
ความเสมอภาคแกผูใตบังคบับัญชาทุกคนโดยเทาเทียมกัน  และยอมรับฟงความคิดเห็นจาก 
ผูใตบังคับบญัชา  เพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดีในการปฏิบัติงาน 

9. ดานสภาพการทํางาน  ควรมีเครื่องอํานวยความสะดวกใหเพียงพอตอการใชงาน   
เพ่ือกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีการปรับปรุงอุปกรณเครื่องมือ 
เครื่องใชสํานกังานใหทันสมัย พรอมที่จะใชงาน และเพียงพอกับจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย  
ควรจัดสภาพแวดลอมในทีท่ํางาน เชน ใหมีแสงสวาง  อุณหภูมิที่เหมาะสม  ซึ่งจะสงผลใหการ 
ปฏิบัติงานดีขึน้ 

10. ดานความมั่นคงในงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานตองเปนไป 
อยางยุติธรรม  โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  ไมใหมีระบบการเมือง คือ ระบบอุปถัมภเขามา 
กาวกายระบบจนทําใหเกิดความไมม่ันคงตอหนวยงานได  
  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจิัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 
2. ควรศึกษาขวญัและกําลังใจของพนักงานมหาวิทยาลัย 
3. ควรศึกษาทศันคติและสิ่งจูงใจที่มีตอการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลยั 
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