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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาของปญหา
ทรัพยากรมนุษย เปนสวนประกอบองคการที่เปนแกนสําคัญทําใหองคการดํารงอยูได คือ
ทรัพยากรมนุษยในองคการเปนบุคคลที่ทํางานรวมกันขององคการ ทรัพยากรมนุษยเปนสวนประกอบ
องคการที่สําคัญที่สุด องคการจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวก็ขึ้นอยูกับการบริหารงานทรัพยากร
มนุษยที่จะทําใหบุคคลที่เปนสมาชิกขององคการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรมนุษยจึงเปนภารกิจของผูบริหารทุกคน ไมเพียงเฉพาะผูบริหารในฝาย
บริหารทรัพยากรมนุษยเทานั้น ที่จะมีสวนรับผิดชอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย โดยผูบริหาร
จะต อ งตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการมี ค วามรู ค วามสามารถ และมี ค วามเข า ใจในการรู จั ก ใช
ทรัพยากรมนุษยในหนวยงานของตน ใหเกิดสัมฤทธิผลสูงสุดใหองคการ กิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรขององคการที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุดตลอดเวลา
กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้จะครอบคลุมตั้งแต การสรรหา (Recruitment) การคัดเลือก (Selection) การ
วาจาง (Employment) การพัฒนาและฝกอบรม (Training and Development) การจายคาตอบแทน
(Compensation) การประเมินผล (Appraising) เปนตน
การบริหารทรัพยากรมนุษย เปนภารกิจที่ผูบริหารจะตองอาศัยประสบการณ ความชํานาญ ใน
การทํางานสรางใหบุคลากรทุกคนมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน เพื่อจะไดปฏิบัติงานให
บรรลุตามวัตถุประสงคในการทํางานขององคการหรือหนวยงานนั้น ๆ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ทําการศึกษาในดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรและปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อจะไดนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการเสริมสรางความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร ซึ่งความพึงพอใจในการทํางานจะนํามาซึ่งผลการปฏิบัติงานที่
พึงประสงค
1.2 ปญหาและความสําคัญของปญหา
มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย สงฆ แ ห ง คณะสงฆ ไ ทย เป น
สถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจา สมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2432 มีชื่อเดิมวา "มหาธาตุ
วิทยาลัย" และมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนนามใหมวา "มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" เมื่อ วันที่ 13
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กันยายน พ.ศ. 2439 โดยมีพระราชประสงคจะใหเปนอนุสรณเฉลิมพระเกียรติยศของพระองคสืบไป
ดังปรากฏในประกาศพระราชปรารภในการกอพระฤกษสังฆิกเสนาศนราชวิทยาลัย
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดานการพัฒนา
บุ ค ลากรของประเทศให มี ค วามรู ความเข า ใจ สามารถนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
มีความสามารถในการรักษา และเผยแผพระพุทธศาสนาใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น พระพิมลธรรม ( ชอย
ฐานทัตตมหาเถร) อธิบดีสงฆวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในสมัยนั้นจึงจัดประชุมพระเถรานุเถระฝาย
มหานิกาย จํานวน 57 รูป เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2490 และประกาศใหมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดําเนินการจัดการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชั้นสูงในระดับมหาวิทยาลัย เปดสอนระดับปริญญาตรี
คณะพุทธศาสตรเปนคณะแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 และมีพัฒนาการตามลําดับ
พ.ศ. 2527 รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท ไดดําเนินการ เสนอราง
พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ ผูสําเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา โดยรัฐสภาไดใหความเห็นชอบ
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดทรงลงพระปรมาภิไธย แลวประกาศใชเปนกฎหมายตั้งแตวนั ที่
27 กันยายน พ.ศ. 2527 เปนตนมา มีผลทําใหผูสําเร็จการศึกษาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีศักดิ์
และสิทธิแหงปริญญา เชนเดียวกับผูสําเร็จการศึกษาในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่รัฐ
ใหการรับรอง
ดังนั้น จึงมีความพยายามในการผลักดันใหมีการดําเนินการตามกฎหมายหรือพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเปนการเฉพาะ โดยใชเวลาในการดําเนินการเปนเวลานานถึง 50 ป จนกระทั่ง พ.ศ. 2540
รัฐบาล โดยการนําของ ฯพณฯ พล.อ. ชวลิต ยงใจยุทธ ไดเสนอใหรัฐสภาตราพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ไดทรงลงพระปรมาภิไธยเมือ่ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2540 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2540 สงผลใหมหาวิทยาลัย มีพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในกํากับของรัฐบาล และเปนนิติบุคคลที่ไมเปนสวนราชการและไมเปนรัฐวิสาหกิจ เนนจัดการศึกษา
วิชาการดานพระพุทธศาสนา ตั้งแตนั้นเปนตนมา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กอตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 และได
แยกการบริหารการศึกษาจากคณะอื่นๆ อยางเปนอิสระเปนคณะแรกของมหาวิทยาลัยในป พ.ศ.2527
เพื่ อ ความคล อ งตั ว ในด า นการบริ ห ารจั ด การ และได เ ป ด เรี ย นหลั ก สู ต ร สาขาวิ ช าสั ง คมวิ ท ยา
ในภาควิชาสังคมศาสตร เปนหลักสูตรแรก ตามดวยหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร
ตามลํ าดั บ คณะสั งคมศาสตร เปน คณะที่เพิ่ งเกิดขึ้ นใหม จึงต องการผู ที่เ สีย สละและอุทิศตนทาง
วิชาการอยางจริงจัง ทางมหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้ง พระมหาสํารวม ปยธมฺโม เปนคณบดีรูปแรก เพื่อ
รับภาระอันยิ่งใหญและทาทาย จนเปนที่ยอมรับของผูบริหาร คณาจารยและนิสิตจวบจนปจจุบัน และ
ไดมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องภายใตคําขวัญที่วา "ศึกษาดี มีใจมุงมั่น สรางสรรคคุณธรรม นําสังคม"
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นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตรยังเปนคณะแรกที่จัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรแกนิสิตภายในคณะ
อยางเปนระบบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรอยางบูรณาการ เพื่อผลิตบัณฑิต
รับใชสังคมในมิติใหมทางการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตใหตระหนักรูตนเองและสังคมอยางสรางสรรค
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักพุทธธรรม
โดยปจจุบนั คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดเปดหลักสูตร
ดําเนินการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ ดังนี้คือ สวนกลางเปดสอนสาขาวิชารัฐศาสตร วิชาเอก
การเมืองการปกครองและวิชาเอกการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา นอกจากนี้คณะสังคมศาสตรยังไดขยายไปสูสวนภูมภิ าค เชน วิทยาเขตหนองคาย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช วิทยาเขตเชียงใหม วิทยาเขตขอนแกน วิทยาเขตนครราชสีมา วิทยาเขต
อุบลราชธานี วิทยาเขตแพร วิทยาเขตสุรินทร วิทยาเขตพะเยา วิทยาลัยสงฆ ไดเปดหนวยวิทยาบริการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึน้ จํานวน 8 แหงไดแกหนวยวิทยบริการจังหวัดราชบุรี
จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดสระแกว คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถือวาเปนองคกรของ
สงฆที่มีความสําคัญที่ผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถไปใชในการบริหารงาน เปนองคกรที่มี
ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ตรงกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย จํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคณะสังคมศาสตรมีจํานวน 135 คน ซึ่งในจํานวนนี้
ประกอบดวยบุคลากรที่เปนพระสงฆและบุคลากรที่เปนฆราวาส ซึ่งในการปฏิบัติงานทั้งในสวนกลาง
และวิทยาเขตนั้นมีขอรองเรียนในดานการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนจํานวนมากทั้งในรูปแบบการทํา
เปนหนังสือรองเรียน การพูดคุยกับผูอํานวยการหลักสูตร อีกทั้งบุคลากรในคณะสังคมศาสตรยังมีการ
ลาออกเปนประจําทําใหเกิดปญหาในดานความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
และตองใชเวลาในการ
ฝกอบรมบุคลากรใหม
จากปญหาดังกลาวผูวิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับ
ความพึงพอใจนั้น เพื่อนําผลการศีกษาไปปรับปรุงการบริหารจัดการในคณะสังคมศาสตรเพื่อเพิ่ม
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.3.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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1.3.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มุ ง เน น ที่ จ ะศึ ก ษาด า นความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.5. นิยามศัพท
บุคลากร หมายถึง พนักงานประจํา คณาจารยประจํา คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
คณะ หมายถึง คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.6.2 ทําใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1.6.3 ไดทราบปญหาและเสนอขอแนะในการเสริมสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และบุคลากรในคณะอื่น ๆ
ของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเรือ่ งความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บุคลากร คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ในดานตาง ๆ
ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย (Human Needs Theory)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน (Satisfaction Theory)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectation Theory)
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษย (Human Needs Theory)
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow)
ทฤษฎีนี้เรียกวา ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of Need) เปนทฤษฎีแรงจูงใจที่
ไดรับการยอมรับและอางอิงกันอยางกวางขวางทุกวงการ ทฤษฎีนี้เชื่อวาการสนองตอบความตองการ
จะจูงใจใหคนนั้นตั้งใจทํางาน หรืออาจกลาวไดวาพฤติกรรมของบุคคลเปนผลมาจากการไดรับการ
ตอบสนองตามความตองการ นั่นคือ ใชความตองการของพนักงานเปนเครื่องจูงใจใหขยันทํางาน
ความตองการของมนุษยมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (สมคิด บางโม, 2546 :181-183)
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Need) เปนความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการดานนี้คนเราตองการ
ไดรับการตอบสนองกอนความตองการอื่น ๆ
2. ความตองการดานความมั่นคงและความปลอดภัย (Security Need) เปนความ
ตองการเกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของชีวิต อาทิ ไมมีโจรผูรายมารบกวนและมีความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ
3. ความตองการความรัก (Love Need) หรือการติดตอสัมพันธ (Affiliation Need)
อาทิ ความอยากมีเพื่อน อยากเปนที่ยอมรับของกลุม อยากเปนสมาชิกของกลุม
4. ความตองการการยกยองนับถือ (Esteem Need) เปนความตองการที่เปนความรูสึก
ภายใน เชน อยากเรียนเกง อยากเลนกีฬาเกง อยากไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นเพื่อที่จะทํา
ใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น
5. ความตองการความสมหวังในชีวิต (Self-Actualization) เปนความตองการบรรลุถึง
สิ่งที่ตนสามารถจะเปน คือ ประสบความสําเร็จสมบูรณแบบในชีวิต เปนความตองการที่เกิดจากความ
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ตระหนักในตนเอง ความตองการระดับนี้ไมเกี่ยวกับความสูงต่ําของตําแหนงหนาที่การงาน ความ
ตองการในขั้นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการใน 4 ขั้นแรกนั้นไดรับการตอบสนองแลวเทานั้น
ทฤษฎี ERG ของแอลเดอรเฟอร (ERG Theory)
เคลยตัน แอลเดอรเฟอร (Claton Elderfer) แหงมหาวิทยาลัยเยล ไดรับปรับปรุงลําดับ
ความตองการตามแนวคิดของมาสโลวเสียใหม เหลือความตองการเพียงสามระดับ คือ
1. ความตองการดํารงชีวิตอยู (Existence Needs) คือความตองการทางรางกายและ
ความปลอดภัยในชีวิต เปรียบไดกับความตองการระดับตอของมาสโลว
2. ความตองการความสัมพันธ (Relatedness Needs) คือ ความตองการตาง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกันกับความสัมพันธระหวางบุคคล ทั้งในที่ทํางานและสภาพแวดลอมอื่น ๆ ตรงกับความ
ตองการทางสังคมตามแนวคิดของมาสโลว
3. ความตองการเจริญเติบโต (Growth Needs) คือความตองการภายใน เพื่อการพัฒนา
ตัวเอง เพื่อความเจริญเติบโต พัฒนาและใชความสามารถของตัวเองไดเต็มที่ แสวงหาโอกาสในการ
เอาชนะความทาทายใหมๆ เปรียบไดกับความตองการชื่อเสียงและการเติมความสมบูรณใหชีวิตตาม
แนวคิดของมาสโลว
ความตองการของมนุษยนั้น มักจะเริ่มตนจากขั้นต่ําเปนลําดับแรก เชน ความตองการ ปจจัย
4 ความตองการของมนุษยมักจะมีลักษณะเปนขั้นบันได คือจะเริ่มจากความตองการระดับลางสุด แลว
คอย ๆไตขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น เมื่อความตองการระดับดังกลาวไดรับการตอบสนองแลว
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor
ทฤษฎี เ อ็ ก ซ เป น การแสดงทั ศ นะสมมุ ติ ฐ านเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย ว า มั ก จะมี
พฤติกรรมเปนทางลบ กลาวคือมนุษยนั้นขี้เกียจ ดังนั้นผูบริหารจะมีระดับการควบคุมสูงในการปฏิบัต
งาน ตองมีกฎระเบียบสูงเพื่อ บังคับใหพนักงานปฏิบัติงาน
ทฤษฎี ว าย ทฤษฎี นี้จ ะมี แ นวความคิด เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรม ของมนุษ ย ด า นบวก ที่
ตรงกั น ข า มกั บ ทฤษฎี เ อ็ ก ซ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย มั ก จะมี พ ฤติ ก รรมที่ ดี คื อ การให ค วามร ว มมื อ
สนับสนุน และมีความขยันหมั่นเพียรเปนที่ตั้ง ดังนั้นพฤติกรรมของผูบริหาร มักจะมีลักษณะ กลาวคือ
ใหอิสระในการทํางาน และใหมีสวนรวมในการทํางาน เชน การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และวางแผนการปฏิบัติงาน ใหหลักการจูงใจ มากกวาวิธีการขูเข็ญบังคับ เชน การยกยองชมเชย
เพื่อใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน ใหการเสริมแรงบวก ดวยวิธีตาง ๆ เชน การใหทํางานดาน ที่มี
ความสําคัญตอองคการ ใหอิสระในการปฏิบัติงาน การมอบรางวัลตอบแทน ตามความเหมาะสม
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน (Satisfaction Theory)
ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 775) ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรูที่มีความสุขหรือความพอใจเมื่อไดรับความสําเร็จ หรือไดรับสิ่งที่ตองการ
ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ ชอบใจ และมีความสุข ที่ความ ตองการ หรือเปาหมาย
ที่ตั้งใจไวบรรลุผลหรือสมหวังนั้นเอง
มาตรการสําหรับวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจมีผลกระทบตอประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิผลของงาน องคการ
ใดประกอบดวยบุคคลที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง ยอมจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ในทางตรงขามถาองคการใดผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ํา
องคการนั้นยอมจะบริหารงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานจะตกต่ํา
วิศรุต ภิรมยราบ (2548: 17) ไดกลาวถึงการวัดระดับความพึงพอใจ ไดจากพฤติกรรมที่
ตอบสนอง ในสิ่งตอไปนี้
1. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจที่จะทําการปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ผูกพันและละเอียดรอบคอบ ยอมรับผลการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตาม
ความมุงหมาย อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ใหดียิ่งขึ้น การมีความสํานึกและการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนทั้งที่เปนภารกิจสวนตัว ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และภารกิจทางสังคมโดย
จะตองกระทําจนบรรลุผลสําเร็จ ไมหลีกเลี่ยงภาระดังกลาว และยอมรับผลในการกระทําของตน
2. ความกระตือรือรน หมายถึง การแสดงออกของลักษณะนิสัยบุคคลทีเ่ ต็มใจเอาใจ
ใสและตั้งใจจริงในการทํางาน อาสางานที่ตนถนัด ทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมาย
3. ความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวย หมายถึง ความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงานและบุคคลตางๆ ไดแก ความภาคภูมิใจ การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
4. ความมั่นใจในตนเอง หมายถึง การมีความรูสึกในเชิงบวกตอสิ่งที่สามารถทําได
และไมกังวลในสิ่งที่ไมสามารถทําได โดยที่ยังคงมีความปรารถนาที่จะเรียนรูสิ่งดังกลาวอยูเสมอ ทั้งนี้
ความมั่นใจในตนเอง เปรียบไดกับน้ํามันที่จะทําใหวงลอระหวางตนเองกับความสามารถหมุนตอไป
ไดอยางราบรื่น ซึ่งความสามารถในที่นี้หมายถึง พรสวรรคตามธรรมชาติ ทักษะ ศักยภาพ รวมไปถึง
ความสามารถนี้ออกมาใชไดอยางดีที่สุด
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพิจารณาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจากความรับผิดชอบ
ความกระตือรือรนและความรูสึกเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน
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ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
Flippo (1961 : 368-369) พบวา ความตองการของคนงานในองคกรธุรกิจทั้งหลาย
นั้น มีอยู 8 ประการ ซึ่งถือไดวาเปนองคประกอบของความพึงพอใจ ดังนี้
1. เงินเดือน
2. ความปลอดภัยในการทํางาน
3. การมีเพื่อนรวมงานที่เขากันได
4. การไดรับความไววางใจทีจ่ ะปฏิบัติงานใหลุลวง
5. การไดปฏิบตั ิงานที่มีความสําคัญ
6. โอกาสความกาวหนา
7. สถานที่ทํางานที่สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีสิ่งดึงดูดใจตางๆ
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectation Theory)(1973)
ทฤษฎีความคาดหวังตามแนวคิดของ Vroom ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ
1. ความคาดหวังในความพยายามตอการกระทําหรือการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคล
คาดหวังไวลวงหนาวาตนเองพยายามตอกระทําพฤติกรรมไดตามความสามารถแลวโอกาสที่จะกระทํา
สิ่งนั้นไดสําเร็จมีมากนอยเพียงใด เปนการคิดกอนจะทําสิ่งตาง ๆ วาสามารถทําไดหรือไม
2. ความคาดหวังในการกระทําตอผลลัพธหรือผลของการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่
บุคคลคาดหวังไวลวงหนากอนกระทําพฤติกรรมวาถาหากกระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดผลลัพธแก
ตนเองในทางที่ดีหรือไม
3. ความคาดหวังในคุณคาของผลลัพธหรือรางวัล หมายถึง คุณคาจากผลของการกระทํา
ที่เกิดแกบุคคลที่แสดงพฤติกรรมนั้น
ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวัง Vroom ไดกําหนดเปนสูตรไวดังนี้
การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ) = คุณคาของผลลัพธ x ความคาดหวัง x ความสัมพันธระหวาง
การกระทํากับผลลัพธ
1. คุณคาของผลลัพธ แตละบุคคลจะขึ้นอยูกับความปรารถนาหรือความตองการ ถา
ตองการมากจะมีคาเปนบวก แตเฉย ๆ ไมรูสึกยินดียินราย จะมีคาเปนศูนย และถาไมชอบหรือไมตองการ
จะมีคาติดลบ
2. ความคาดหวัง คือความนาจะเปนที่การกระทําอยางหนึ่งจะมีโอกาสที่ทําใหเกิดผล
ลัพธในระดับแรกมากนอยเพียงใด ถาคนเชื่อแนวา หากทํางานเต็มที่จะสามารถทําใหไดผลผลิตสูง
อยางแนนอน ความคาดหวังจะเทากับหนึ่ง ในทางตรงกันขาม ถาเชื่อวาถึงแมจะพยายามทํางานหนัก
สักเพียงใดก็ไมสามารถทําผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเลย ความคาดหวังก็จะเทากับศูนย
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3. ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ อธิบายไดวา แรงจูงใจของแตละคนจะ
มากหรือนอยยอมขึ้นอยูกับผลที่ไดรับ หรือที่คิดวาสมควรจะไดรับเมื่อกระทําการนั้นสําเร็จตาม
เปาหมายแลว ดังนั้นอาจกลาวไดวา สวนหนึ่งของแรงจูงใจที่บุคคลจะมีหรือไม หรือมีมากนอยยอม
ขึ้นกับความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ
2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุระ หีบโอสถ (2540) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายบริหาร
โครงการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในฝายบริหารโครงการ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ความพึง
พอใจในดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานอยูในระดับสูง โดยเฉพาะดานความเปนมิตรของเพื่อน
รวมงาน การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน และบุคลากรในองคการตองการใหปรับปรุงในดาน
การสรางขวัญและกําลังใจในขั้นแรก คือ ความกาวหนาในอาชีพ โดยเฉพาะการสงเสริมเพื่อ
สนับสนุนใหพนักงานไตศึกษาดูงาน ความมั่นคงในงานที่ปฏิบัติอยูเมื่อเปรียบเทียบกับสายงานอื่นๆ
วลี ตั้งสวัสดตระกูล(2541)ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของวิศวกรในบริษัทเอกชน โดยศึกษาถึงสถานภาพสวนตัวของวิศวกร สภาพความพึงพอใจ และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสรางขึ้นตามทฤษฎีของ Herzberg ประกอบดวยปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ผลการศึกษา
พบวา ภาพรวมของความพึงพอใจในดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีระดับมาก คือ ความรับผิดชอบ
ฐานะของอาชีพในสายตาของสังคม และยังพบวา ผูที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงจะมี
ความสัมพันธ กับผูที่มีอายุมาก ระดับการศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน และมี
ความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการ นอกจากนั้นยังสรุปไดวา มนุษย มีแรงจูงใจ
ยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของ Maslow
ที่กําหนดไว 5 ขั้น จากทฤษฎีทําใหทราบวาความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยูกับการตอบสนอง
ความตองการของมนุษยซึ่งมีลําดับขั้นความตองการไมเทากัน ทําใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานไม
เทากัน อีกทั้งปจจัยที่สรางแรงจูงใจใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานยังขึ้นอยูกับงาน และ
สิ่งแวดลอมของงานดวย
สุวรรณ ภูติวณิชย (2541)ศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานของข าราชการในสั งกั ดสํ านั กงาน
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ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg คือ ปจจัยจูงใจประกอบดวย
ความสําเร็จ การยกยอง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในการทํางานและความมั่นคง
และปจจัยอนามัย ไดแก เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล นโยบายการบริหาร การบังคับบัญชา
สิ่งแวดลอมของการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางานผลการวิจัยพบวาขาราชการสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง
จิราพร เมฆโต (2544) การวิจัยเรื่อง เรื่อง “ศึกษาขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิจัยในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต
กรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาใน
เขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา เปนเพศชายจํานวนรอยละ 43.00 เพศหญิง รอยละ 57.00 อายุ
31-35 ป รอยละ 42.00 อายุ 25-30 ป รอยละ 37.00 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 88.00 ต่ํากวา
ปริญญาตรี รอยละ 10.50 สถานภาพโสด รอยละ 64.00 สมรส รอยละ 35.00 ระยะเวลาในการทํางาน
6-10 ป รอยละ 59.00 ระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 21.00 ระดับปฏิบัติการ รอยละ 65.50
ระดับบริหาร รอยละ 34.50 จากการศึกษาในครั้งนี้พบวาลักษณะสวนบุคคลมีผลตอขวัญและความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาน เพศ อายุ
สถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงหนาที่มีผลใหขวัญในการปฏิบัติงานมีความ
แตกตางกัน และลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลา
ในการทํางาน และระดับตําแหนงหนาที่มีผลใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน
กองเกียรติ พรทรัพยสิน (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการ
ทํางาน : กรณีศึกษาบุคลากรบริษัท เดลตา อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน พบวาบุคลากร
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหวาง 21-30 ป ระดับการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี มีรายใดเฉลื่ยอยูระหวาง10,001-20,000 บาท และมีอายุการทํางานมากกวา 5 ปขึ้นไป
การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาตามแนวทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg ผลการศึกษาพบวาระดับความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากร บริษัท เดลตา อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน โดยรวม
อยูในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายปจจัยของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจพบวามีความพึงพอใจ
ในระดับมากอยู 3 ปจจัย ไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความรับผิดชอบ และดาน
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สําหรับปจจัยที่มีระดับคะแนนในระดับปานกลางมี 7 ปจจัย คือ ดาน
ความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะงานที่ทํา ดานการใหคําแนะนํา ดานการไดรับการยอมรับนับ
ถือ ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายและการบริหารงาน และดานความกาวหนา
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ในอาชีพ โดยมีความพึงพอใจในดานคาตอบแทนอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรที่มีความ
แตกตางกันในดานลักษณะสวนบุคคลมีความพึงพอใจดานนโยบายและการบริหารที่ไมแตกตางกัน
จิตรา พัฒนกินเจริญการ (2547) ไดทําการศึกษาเรื่องความพอใจในงานของพนักงาน : ศึกษา
เฉพาะกรณีพนักงานบริษัทยอรค แอร จํากัด พบวาความพอใจในงานของพนักงานในภาพรวมและใน
องคกรประกอบยอยของความพอใจในงาน พอวา พนักงานมีความพอใจในงานอยูในระดับปานกลาง
ถึงสูง และเมื่อพิจารณาความพอใจในงานในองคกรประกอบยอยตางๆ มีความพอใจในองคประกอบ
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและความรับผิดชอบในงานโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด สวนความ
พอใจในดานความกาวหนาในงานมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด และองคประกอบความพอใจในงานของ
พนักงานเรียงจากที่พอใจมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้ 1)ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 2)ความ
รั บ ผิ ด ชอบในงาน 3)ความสํ า เร็ จ ในงาน 4) การได รั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ 5) ความสั ม พั น ธ กั บ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชา 6) ความมั่ น คงในงาน 7) ลั ก ษณะของงาน 8) การควบคุ ม บั ง คั บ บั ญ ชา 9)
สภาพแวดลอมในการทํางาน 10) นโยบายการบริหาร 11) เงินเดือนและสวัสดิการ 12) ความกาวหนา
ในงาน
สมชาย ชัยอยุทธ (2548) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานของพนักงานบริหารงาน
บุคคลในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคขนาดใหญ พบวา ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริหารงาน
บุคคล ในภาพรวมและในองคประกอบยอยของความพึงพอใจในงาน พบวาพนักงานบริหารงาน
บุคคลมีความพึงพอใจในงานรวมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง และพิจารณาถึงความพึงพอใจใน
งานในองคประกอบยอยตางๆ ทั้งกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ โดยมีผลเชนเดียวกัน กลาวคือ ความพึง
พอใจในงานในองคประกอบดานพิธีการปกครองบังคับบัญชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสวนความพึง
พอใจในดานงานดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด และความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานบริหารงานบุคคลเรียงจากที่พึงพอใจมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้ 1)วิธีการปกครอง
บังคับบัญชา 2)ความสัมพันธ กับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3)ความสําเร็จในการทํางาน 4)
ความกาวหนา 5)นโยบายและการบริหารงาน 6) ความมั่นคงในงาน 7) ความรับผิดชอบ 8) ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ 9) การไดรับการยอมรับนับถือ 10) เงินเดือนและสวัสดิการ 11) สภาพแวดลอมใน
การทํางาน
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2.5 กรอบแนวคิดในวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งในด า นความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษา บุคลากรในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูวิจัย
จึงนํามากําหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัยดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variables)
ปจจัยทางดานประชากรศาสตร
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. ระยะเวลาในการทํางาน
6. ตําแหนงงาน
ปจจัยทางดานสังคม
7. ความพรอมของสิ่งแวดลอมในการ
ทํางาน
8. การรับรูนโยบายการบริหารของ
องคการ
9. การมีอิสระในการทํางาน
10. ดานการยอมรับจากสังคม

แผนภาพที่ 1

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน : กรณีศึกษา
บุคลากรในคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
1. ความพึงพอใจในการทํางานใน
องคการตอไป
2. ความพึงพอใจตอเงินเดือนและ
สวัสดิการ
3. ความพึงพอใจตอลักษณะงานที่ทํา

กรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บุคลากรในคณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “ เปนการศึกษาโดยใชการใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใชความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม
เป นแนวทางในการสร างคํ าถามในแบบสอบถาม ซึ ่ง ขอ มูล ที่ไ ดจ ะนํ า มาวิเ คราะหแ ละสรุป ผลตาม
ประเด็นคําถามในการศึกษา โดยกําหนดวิธีการวิจัยเปนขั้นตอนดังนี้
3.1 สมมติฐานการวิจยั
3.2 ประชากรในการวิจัย
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล
3.5การวิเคราะหขอมูล
3.1 สมมติฐานการวิจัย (Hypothesis)
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรเพศหญิง
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุมากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มี
อายุนอย
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่มีสถานภาพโสด
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีระยะเวลาทํางานนานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่มีระยะเวลาทํางานไมนาน
สมมติฐานที่ 6 บุ ค ลากรที่ มี ตํ า แหน ง งานสู ง มี ค วามพึ ง พอในในการปฏิ บั ติ ง านสู ง กว า
บุคลากรที่มีตําแหนงงานต่ํา
สมมติฐานที่ 7 บุคลากรที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมดี
สมมติฐานที่ 8 บุคลากรที่ไดรับรูนโยบายการบริหารอยางชัดเจนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่ไดรับรูนโยบายการบริหารที่ไมชัดเจน
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สมมติฐานที่ 9 บุคลากรที่มีอิสระในการทํางานมากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
กวาบุคลากรที่มีอิสระในการทํางานนอย
สมมติฐานที่ 10 บุคลากรที่ได รับการยอมรับจากสังคมสู งมีความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่ไดรับการยอมรับจากสังคมต่ํา
3.2 ประชากรในการวิจัย
ประชากรที่ใชศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรและเจาหนาที่ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวนทั้งหมด 135 รูป/คน โดยจะทํางานศึกษาประชากรทั้งหมด
(Population Universe) ในการวิจัยครั้งนี้
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
3.3.1 ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาปจจัยทีม่ ีตอการ
บริหารทรัพยากรมนุษย
3.3.2 การศึกษาภาคสนาม โดยการใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือใน
การศึกษา จํานวน 1 ชุด เปนแบบสอบถามแบบผสม คือ แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-ended
Questionnaires) โครงสรางของแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม 2 สวน คือ
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน และตําแหนงงาน จํานวน 6 ขอ
สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยเปนคําถามปลายปด โดยประยุกตจาก
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ ไดแก พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง
พอใจนอย และ ไมพอใจ จํานวน 20 ขอ
3.การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยได
นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวตามคําแนะนําอาจารยที่ปรึกษาเปนผูตรวจสอบ และใหคําแนะนํา
ในการออกแบบสอบถาม พรอมทั้งไดแกไขใหถูกตอง และนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดสอบ
(Pre-test) กับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง คือ บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 30 ชุด ณ ระดับคานัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Statistics) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค (Cronbach,1990:204)
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α =
α
Si2
K
St2

=
=
=
=

K
1 - ∑Si2
K–1
St2
คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได
ความแปรปรวนของคะแนน
จํานวนขอทั้งหมด
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

ทั้ ง นี้ ค า ที่ คํ า นวนได ค วรมี ค า ระหว า ง 0 ถึ ง 1 จึ ง อธิ บ ายได ว า หากแบบสอบถามใดมี
ประสิทธิภาพจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือได ที่คํานวนไดมีคาใกลเคียง 1 และในทาง
ตรงกันขามแบบสอบถามใดที่ขาดความเที่ยงตรง คาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือ ที่คํานวนไดมีคา
ลดลงจนเขาใกลเคียง 0 หรือกรณีที่แบบสอบถามไมมีความเที่ยงตรงเลย คาสัมประสิทธิ์ของความ
เชื่อถือ จะมีคาเทากับ 0 โดยในการทดสอบครั้งนี้คํานวนไดคาสัมประสิทธิ์ของความเชื่อถือไดของ
แบบสอบถามเทากับ 0.87 ซึ่งเปนคาความนาเชื่อถือที่อยูในขอบเขตที่ยอมรับได
3.4 วิธีการรวบรวมขอมูล
ในการศึกษาครั้งนี้อาศัยกระบวนการและวิธีการของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดย
ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งใชความรูที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมเปนแนวทางในการ
สรางคําถามในแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1. ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ผู วิ จั ย ทํ า การเก็ บ ข อ มู ล โดยการจั ด เจ า หน า ที่ อ อกไปแจก
แบบสอบถามและออกไปแจกแบบถามดวยตัวเอง ณ คณะสังคมศาสตรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยขอความร ว มมื อ จากคณบดี ค ณะสั ง คมศาสตร ใ นการประสานงานกั บ บุ ค ลากรในคณะ
สังคมศาสตรในการแจกและขอรับคืนแบบสอบถาม ซึ่งมีขอดีคือสามารถอธิบายและเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนไดอยางรวดเร็วตลอดจนแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามได
2. นํา ข อ มู ล ที่ไ ดม าจากการศึ ก ษาเอกสาร และขอ มู ล ที่ ไ ดจ ากการตอบแบบสอบถาม มา
วิเคราะห เปรียบเทียบ และสรุปตามประเด็นคําถามและคําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม

3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล
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ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามจะนํ า มาประมวลผลโดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป SPSS
นําเสนอผลการศึกษาในรูปคําบรรยายประกอบตาราง โดยที่ขอมูลสวนใหญเปนขอมูลที่มีระดับการ
วัด แบงเปนระดับสูง-ปานกลาง-ต่ํามีขั้นตอนการวิเคราะหดังนี้
3.5.1 ตัวแปรและระดับการวัด
1) ตัวแปรอิสระ
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. สถานภาพสมรส
5. ระยะเวลาในการทํางาน
6. ตําแหนงงาน
7. ความพรอมของสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
8. การรับรูนโยบายการบริหารขององคการ
9. มีอิสระในการทํางาน
10. ดานการยอมรับจากสังคม
2) ตัวแปรตาม
1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ประเภทของขอมูล
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
นามบัญญัติ (Nominal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ประเภทของขอมูล
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)

3.5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
1) สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) สถิติเชิงพรรณนา
เปนการบรรยายคุณลักษณะทั่วไปของขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสถิติตอไปนี้ คาความถี่
(Frequency) คือ จํานวนคา ที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ และ คารอยละ (Percentage) ใชในการ
วิเคราะหขอมูล
2) สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน
เป น แบบไม มี พ ารามิ เ ตอร (Nonparametric) เนื่ อ งจากระดั บ การวั ด ของตั ว แปรเป น ระดั บ มาตรา
เรียงลําดับ (Ordinal Scale) ลักษณะของขอมูลไมมีการแจกแจงแบบปกติ จึงตองใชสถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบดวยสถิติดังตอไปนี้
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(1) ค า ไคสแควร (Chi-Square Test)
ใช ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ หา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม แตไมสามารถกําหนด
ทิศทางของความสัมพันธได ใชสําหรับตัวแปรระดับมาตราเรียงลําดับ Ordinal Scale และนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งจะเปนขอมูลที่อยูในรูปของความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย โดยมีตัวแปรแตละ
ตัวแบงเปนประเภทหรือกลุมยอยๆ ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ไดแก ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของคณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย การแปลความหมาย โดยกําหนดระดับระดับนัยสําคัญ .05 ความหมาย คือ
- ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่เทากับหรือนอยกวา .05 หมายความวา ตัวแปรตนมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม หรือตัวแปร 2 ตัวไมเปนอิสระจากกัน
- ระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 หมายความวา ตัวแปรตน ไมมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม หรือตัวแปร 2 ตัว เปนอิสระจากกัน
(2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma (G) เปนวิธีการวัดโดยยึดหลักการลด
ความคลาดเคลื่อนอยางเปนสัดสวน ใชอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามวาเปนไปในทิศทางใดนั้น ใหการพิจารณาทิศทางความสัมพันธของตัวแปรจากเครื่องหมาย
ประกอบดวย กลาวคือ ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปนลบ แสดงวา ตัวแปรสองตัวมี
ความสัมพันธทางลบ หมายถึง ถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูง ตัวแปรอีกตัวมีคาต่ําหรือตรงกันขามกัน แตถา
หากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาเปนบวก แสดงวาตัวแปรสองตัวมีความสัมพันธกันทางบวกนั่นก็
คือ ถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูงตัวแปรอีกตัวก็จะมีคาสูงดวยหรือในทางกลับกันถามีคาต่ําก็ต่ําทั้งคู
สําหรับคานัยสําคัญทางสถิติที่ที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้กําหนดระดับความเชื่อมั่นที่ .05
สําหรับการพิจารณาถึงระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม นั้นพิจารณาได
ดังนี้ (james a Davis.(1971) Elementary Survey Analysis Prentice, Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey : 49)
คา Gamma
ระดับความสัมพันธ
0.00
ไมมีความสัมพันธกัน
0.01-0.09
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
0.10-0.29
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่ํา
0.30-0.49
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง
0.50-0.69
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางสูง
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คา Gamma
0.70 ขึ้นไป
- 0.01-0.09
- 0.10-0.29
- 0.30-0.49
- 0.50-0.69
- 0.70 ขึ้นไป

ระดับความสัมพันธ
มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
ไมมีความสัมพันธในทิศทางตางกันในระดับต่ํา
ไมมีความสัมพันธในทิศทางตางกันในระดับคอนขางต่ํา
ไมมีความสัมพันธในทิศทางตางกันในระดับปานกลาง
ไมมีความสัมพันธในทิศทางตางกันในระดับคอนขางสูง
ไมมีความสัมพันธในทิศทางตางกันในระดับสูง

19

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรคณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรใน
คณะสังคมศาสตร จํานวน 135 คน ไดนําคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลและเสนอผล
การวิเคราะหตามลําดับ ดังนี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาคาความสัมพันธของตัวแปร
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

4.1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

ชาย

69

51.11

หญิง

66

48.89

รวม

135

100.00

จากตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ พบวา
บุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 51.11 และ เปน
เพศหญิง มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 48.89 แสดงใหเห็นวาบุคลากรของคณะ
สังคมศาสตรมีเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนที่ใกลเคียงกันมากเนื่องจากบุคลากรทีเ่ ปนฆราวาสจะมี
จํานวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย แตบุคลากรเพศหญิงและเพศชายมีจาํ นวนใกลเคียงกัน

20

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานอายุ
อายุ
20-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
มากกวา 50 ป
รวม

จํานวน
32
68
33
2
135

รอยละ
23.70
50.37
24.44
1.48
100.00

จากตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานระดับอายุ พบวา
บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-40 ปขึ้นไปเปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 50.37 รองลงมาคือระดับอายุ 41-50 ป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.44 และ มากกวา
อายุ 50 ป มีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.48 แสดงใหเห็นวาบุคลากรสวนใหญ มี
อายุระหวา 31-50 ป ซึ่งสอดคลองกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยูในระหวาง 3-10 ป
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวาปริญญาตรี
3
2.22
ปริญญาตรี
86
63.70
ปริญญาโท
33
24.44
สูงกวาปริญญาโท
11
8.15
รวม
135
100.00
จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานระดับการศึกษา
พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนจํานวนมากที่สุด
มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 71.85 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 24.44 และต่าํ กวาปริญญาตรี มีจํานวนนอยที่สุดมีจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.22 ซึ่ง
สอดคลองกับระดับการศึกษาขั้นต่ําของบุคลากรที่จะปฏิบัตงิ านในมหาวิทยาลัยในสายงานสํานักงาน
และวิชาการ คือระดับปริญญาตรี จึงทําใหบคุ ลากรสวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
จํานวน
รอยละ
โสด
40
29.63
สมรส
84
62.22
หมาย
11
8.15
รวม
135
100.00
จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานภาพสมรส
พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 84 คน
คิดเปนรอยละ 62.22 รองลงมาคือ โสด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 29.63 และหมาย มีจํานวนนอย
ที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.15 ประชาชนในชวง 31-50 ป สวนใหญมสี ถานภาพสมรส
สอดคลองกับสถานภาพของประชาชนทั่วไป
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานระยะเวลาในการทํางาน
ระยะเวลาทํางาน
จํานวน
รอยละ
ต่ํากวา 3 ป
24
17.78
3-5 ป
56
41.48
5-10 ป
24
17.78
10 ปขึ้นไป
31
22.96
รวม
135
100.00
จากตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานระยะเวลาใน
ระยะเวลาทํางาน พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาทํางาน 3 – 5 ป เปนจํานวน
มากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 41.48 รองลงมาคือ 10 ปขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ
22.96 และต่ํากวา 3 ปและ 5-10 ปมีจํานวนเทากันคือจํานวนนอยที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ
17.78 ซึ่งสอดคลองกับระดับอายุชวง 31-50 ป สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน 3 ปขึ้นไป
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม ดานตําแหนงงาน
ตําแหนงงาน
จํานวน
เจาหนาที่
63
อาจารยฝายบรรพชิต
46
อาจารยฝายฆราวาส
24
ผูบริหาร
2
รวม
135

รอยละ
46.67
34.07
17.78
1.48
100.00
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จากตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานตําแหนงงาน
บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานเปนเจาหนาที่ เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 63
คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือตําแหนงอาจารยฝายบรรพชิต จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ
34.07 และตําแหนงผูบริหาร มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.48 เนื่องจากสัดสวน
ของเจาหนาทีจ่ ะมีมากกวาสัดสวนของอาจารยประจําซึ่งเปนสัดสวนปกติของสถานศึกษา
4.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในการทํางานในดาน
สิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
ระดับความพึงพอใจ
คอนขาง
ไมเห็น
เห็นดวย เห็นดวย
ดานสิง่ แวดลอมในที่ทํางาน
ไมเห็น เห็นดวย
ดวย
มาก อยางยิง่
ดวย
สภาพแวดลอมภายในที่ทํางาน
9
17
53
54
2
เหมาะสมที่จะทํางานไดอยางสะดวก
(10.71) (20.24) (63.10) (64.29) (2.38)
บรรยากาศที่ทาํ งานของทานสบายทํา
6
14
66
42
7
ใหทานทํางานอยางมีสุข
(7.14) (16.67) (78.57) (50.00) (8.33)
วัสดุอุปกรณเครื่องมือใชในการทํางาน
8
28
67
18
14
ของทาน มีครบถวนอยางเพียงพอ
(9.52) (33.33) (79.76) (21.43) (16.67)
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชน
9
26
69
21
10
หองน้ํา โรงอาหารมีครบถวนสะดวก
(10.71) (30.95) (82.14) (25.00) (11.90)

รวม

135
(160.71)
135
(160.71)
135
(160.71)
135
(160.71)

จากตารางที่ 7 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ดานสิ่งแวดลอมในที่
ทํางาน
สภาพแวดล อ มภายในที่ ทํ า งานเหมาะสมที่ จ ะทํ า งานได อ ย า งสะดวก บุ ค ลากรผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวยมาก เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอย
ละ 64.29 รองลงมาคือเห็นดวย มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 63.10 และ ระดับเห็นดวยเปนอยางยิ่ง
มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.38
บรรยากาศที่ทํางานของทานสบายทําใหทานทํางานอยางมีสุข บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 78.57 รองลงมา
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คือเห็นดวยมาก มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ ไมเห็นดวย มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 6
คน คิดเปนรอยละ 7.14
วัสดุอุปกรณเครื่องมือใชในการทํางานของทาน มีครบถวนอยางเพียงพอ บุคลากรผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ
79.76 รองลงมาคือคอนขางไมเห็นดวย มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และไมเห็นดวย มี
จํานวนนอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.52
บุคลากรผูตอบ
สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ เชนหองน้ํา โรงอาหารมีครบถวนสะดวก
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ
82.14 รองลงมาคือคอนขางไมเห็นดวย มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 30.95 และไมเห็นดวย มี
จํานวนนอยที่สดุ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 10.71
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในการทํางานในดานการ
รับรูนโยบายการบริหารขององคกร
ระดับความพึงพอใจ
ดานนโยบายการบริหารขององคการ
ความชัดเจนของนโยบายขององคการ
หนวยงานมีการจัดทําแผนงานที่ตรง
กับนโยบายองคการ
หนวยงานมีการประชุมติดตามการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
หนวยงานมีการนําผลความคิดเห็นของ
บุคลากรไปปรับปรุงการทํางาน

นอย
ที่สุด
9
(6.66)
6
(4.44)
8
(5.92)
9
(6.66)

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

17
(12.59)
14
(10.37)
28
(20.74)
26
(19.26)

53
(39.25)
66
(48.89)
67
(43.62)
69
(51.11)

54
(40.0)
42
(31.11)
18
(13.33)
21
(15.55)

2
(1.48)
7
(5.19)
14
(10.37)
10
(7.41)

จากตารางที่ 8 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ด านนโยบายการ
บริหารขององคกร
ความชั ด เจนของนโยบายขององค ก าร บุค ลากรผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีร ะดั บ
ความเห็นดวยมาก เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 64.29 รองลงมาคือเห็นดวย

รวม
135
(100.0)
135
(100.0)
135
(100.0)
135
(100.0)
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มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 63.10 และ เห็นดวยเปนอยางยิ่ง มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 2.38
หนวยงานมีการจัดทําแผนงานที่ตรงกับนโยบายองคการ บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 78.57 รองลงมาคือ
เห็นดวยมาก มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ ไมเห็นดวย มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 6คน
คิดเปนรอยละ 7.14
หนวยงานมีการประชุมติดตามการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 79.76 รองลงมา
คือคอนขางไมเห็นดวย มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และไมเห็นดวย มีจํานวนนอยที่สุด
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.52
หนวยงานมีการนําผลความคิดเห็นของบุคลากรไปปรับปรุงการทํางาน บุคลากรผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ
82.14 รองลงมาคือคอนขางไมเห็นดวย มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 30.95 และไมเห็นดวย มี
จํานวนนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 10.71
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในทํางานในดานอิสระในการ
ทํางาน
ระดับความพึงพอใจ
ดานอิสระในการทํางาน
ทานไดปฏิบัตหิ นาที่ตามความรู
ความสามารถ
ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ในการทํางาน
หนวยงานนําขอคิดเห็นของทานไป
ปรับปรุงการทํางานอยางสม่ําเสมอ
ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และแผนงานของหนวยงาน

นอย
ที่สุด
9
(10.71)
6
(7.14)
8
(9.52)
9
(10.71)

นอย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

14
(16.67)
14
(16.67)
28
(33.33)
26
(30.95)

66
(48.88)
56
(41.48)
57
(42.22)
59
(43.7)

44
(52.38)
42
(50.00)
18
(21.43)
31
(36.90)

2
(2.38
17
(20.24)
24
(28.57)
10
(11.99)

รวม
135
(100.0)
135
(100.0)
135
(100.0)
135
(100.0
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จากตารางที่ 9 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ดานอิสระในการทํางาน
ทานไดปฏิบัติหนาที่ตามความรูความสามารถ บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับ
ความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 78.57 รองลงมาคือเห็นดวยมาก มี
จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 52.38 และ เห็นดวยเปนอยางยิ่ง มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 2.38
ทานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในการทํางาน บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคือเห็นดวยมาก
มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และ ไมเห็นดวย มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
7.14
หน ว ยงานนํ า ข อ คิ ด เห็ น ของท า นไปปรั บ ปรุ ง การทํ า งานอย า งสม่ํ า เสมอ บุ ค ลากรผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 67.86
รองลงมาคือคอนขางไมเห็นดวย มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 33.33 และไมเห็นดวย มีจํานวนนอย
ที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.52
ทานมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 70.24 รองลงมาคือ
เห็นดวยมาก มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 36.90 และไมเห็นดวย มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 9 คน คิด
เปนรอยละ 10.71
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยที่มีผลตอระดับความพึงพอใจในดานการยอมรับจากสังคม
ระดับความพึงพอใจ
คอนขาง
รวม
ไมเห็น
เห็นดวย เห็นดวย
ดานการยอมรับจากสังคม
ไมเห็น เห็นดวย
ดวย
มาก อยางยิง่
ดวย
ทานมีความภาคภูมิใจในหนาที่ของ
16
33
2
84
135
ทาน
(0)
(19.05) (39.29) (2.38) (62.22) (160.71)
ทานไดรับการชื่นชมจากเพื่อนและ
22
66
2
45
135
ครอบครัวในการทํางานที่นี่
(0)
(26.19) (78.57) (2.38) (33.33) (160.71)

26

จากตารางที่ 10 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน ดานการยอมรับจาก
สังคม
ทานมีความภาคภูมิใจในหนาที่ของทาน บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับ
ความไมเห็นดวยมาก เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 100.00 รองลงมาคือเห็น
ดวย มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 2.38
ทานไดรับการชื่นชมจากเพื่อนและครอบครัวในการทํางานที่นี่ บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 78.57 รองลงมา
คือไมเห็นดวยมาก มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 53.57
ผูวิจัยสรุปวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพอใจในการทํางานในดานการไดรับการยอมรับจาก
สังคมเนื่องจากบุคลากรไดรับคําชื่นชมจากเพื่อนและครอบครัวและสังคมจากการเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยและมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในบทบาทหนาที่ของตน
4.3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ระดับความพึงพอใจ
คอนขาง
รวม
ไมเห็น
เห็นดวย เห็นดวย
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ าน
ไมเห็น เห็นดวย
ดวย
มาก อยางยิง่
ดวย
ทานพึงพอใจที่จะทํางานในองคการนี้
57
19
43
14
2
135
ตอไป
(67.86) (22.62) (51.19) (16.67) (2.38) (100.0)
ทานพึงพอใจตอเงินเดือน สวัสดิการ
15
37
81
0
0
135
และคาตอบแทนรวมของทาน
(11.11) (27.40) (60.0)
(100.0)
ทานพึงพอใจตอลักษณะงานที่ทาน
5
16
52
9
58
135
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
(3.70) (19.05) (38.51) (10.71) (42.97) (100.0)
จากตารางที่ 11 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทานพึงพอใจที่จะทํางานในองคการนี้ตอไปบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับ
ความไมเห็นดวยมาก เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 67.86 รองลงมาคือเห็นดวย
มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 51.19 และ เห็นดวยเปนอยางยิ่ง มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิด
เปนรอยละ 2.38
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ทานพึงพอใจตอเงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนรวมของทาน
บุคลากรผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความไมเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ
96.43 รองลงมาคือคอนขางไมเห็นดวย มีจํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 44.05 และระดับไมเห็นดวย มี
จํานวนนอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.70
ทานพึงพอใจตอลักษณะงานที่ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
ส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความไม เ ห็ น ด ว ย เป น จํ า นวนมากที่ สุ ด จํ า นวน 58 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 69.05
รองลงมาคือเห็นดวย มีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 61.90 และไมเห็นดวยเปนอยางยิ่ง มีจํานวนนอย
ที่สุด จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.70
4.4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานหาคาความสัมพันธของตัวแปร
การศึกษาในสวนนี้ ผูศึกษาจะทําการทดสอบสมมติฐานที่ไดกําหนดไวจาํ นวน 10 สมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพทางการสมรส
5. ระยะเวลาในการทํางาน
6. ตําแหนงงาน
7. ความพรอมของสิ่งแวดลอมในการทํางาน
8. การรับรูนโยบายการบริหารขององคการ
9. การมีอิสระในการทํางาน
10. การยอมรับจากสังคม
ตัวแปรตาม (Dependant Variables) คือระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ซึ่งจะใชคะแนนรวมความพึงพอใจในตารางที่ 12 โดยระดับความพึงพอใจต่ํา คือ ระดับ
คะแนนที่ 3 - 6 คะแนนจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 45.93 และระดับความพึงพอใจสูงคือระดับ
คะแนนที่ 7-9 คะแนนจํานวน 73 คิดเปนรอยละ 54.07 โดยจะนําระดับความพึงพอใจในตาราง
คะแนนรวมนีไ้ ปใชในการพิสูจนสมมติฐานตอไป
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและรอยละของคะแนนรวมความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
คะแนน
จํานวน
รอยละ
จํานวนสะสม
รอยละสะสม
3
1
0.74
1.00
0.74
4
15
11.11
16.00
11.85
5
46
34.07
62.00
45.93
6
18
13.33
80.00
59.26
7
28
27.74
108.00
80.00
8
4
2.96
112.00
82.96
9
23
17.04
135.00
100.00
รวม
135
100
ตารางที่ 13 แสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสังคมศาสตร
ระดับ
จํานวน
รอยละ
รอยละสะสม
นอย
62
45.93
45.93
มาก
73
54.07
100.00
รวม
135
100.00
100.00
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรเพศหญิง
ตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางเพศและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
N=135
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน
ต่ํา
34
(25.18)
28
(20.74)
62
(45.93)

สูง
32
(23.70)
41
(30.37)
73
(54.07)

รวม
66
(48.88)
69
(51.11)
135
(100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

5.80

<.01

.34

<.01
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จากตารางที่ 14 แสดงความสัมพันธระหวางเพศและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางเพศกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคา
Chi-Square เทากับ 5.80 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา <.01 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 แสดงวา ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกตาง
กัน จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรเพศกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดคาสัมพันธ เทากับ .34 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา <.01
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน ที่ระดับ
ปานกลาง (+0.30 ถึง +0.49) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรเพศกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธกันจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร เมฆโต
(2544) การวิจัยเรื่อง เรื่อง “ศึกษาขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวาลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน
ในดาน เพศ อายุสถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงหนาที่มีผลใหขวัญในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุมากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มีอายุนอย
ตารางที่ 15 แสดงความสั ม พั น ธ ร ะหว า งระดั บ การอายุ ที่ แ ตกต า งกั น กั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
N =135
ความพึงพอใจใน
อายุ
นอย
(20 – 40 ป)
มาก
(41 ปขึ้นไป)
รวม
จากตารางที่ 15
บุคลากร

การปฏิบตั ิงาน

รวม

ต่ํา
สูง
53
47
100
(39.26) (34.81) (74.07)
9
26
35
(6.66) (19.26) (25.93)
62
73
135
(45.93) (54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

13.33

≤.001

0.13

≤.001

แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

30

ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางอายุกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคา
Chi-Square เทากับ 13.33 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ
.05 แสดงวา ปจจัยดานอายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 2
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรอายุกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคาสัมพันธ เทากับ .13 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001
ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิ ติ หมายความว า ตัวแปรอายุกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มี
ความสัมพันธกันจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวลี ตั้งสวัสดตระกูล(2541)ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน โดยศึกษาถึงสถานภาพสวนตัว
ของวิศวกร สภาพความพึงพอใจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน ผลการศึกษา
พบวา ภาพรวมของความพึงพอใจในดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีระดับมาก ผูที่มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูงจะมีความสัมพันธ กับผูที่มีอายุมาก ระดับการศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานนาน และมีความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามนโยบายขององคการ
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาสูง
ตารางที่ 16 แสดงความสัมพันธระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
N =135
ความพึงพอใจใน
ระดับการศึกษา

การปฏิบตั ิงาน

ต่ํา
ต่ํา
32
(ต่ํากวา – ปริญญาตรี) (23.70)
สูง
30
(ปริญญาโทขึ้นไป) (22.22)
62
รวม
(45.93)
จากตารางที่ 16
ปฏิบัติงานของบุคลากร

รวม

สูง
57
89
(42.22) (65.92)
16
46
(11.85) (25.92)
73
135
(54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

15.81

≤.001

0.27

≤.001

แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการ
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ไดคา Chi-Square เทากับ 15.81 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยประเภทระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรระดับการศึกษากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดคาสัมพันธ เทากับ .27 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธกันจริงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวลี ตั้งสวัสดตระกูล
(2541)ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน โดย
ศึกษาถึงสถานภาพสวนตัวของวิศวกร สภาพความพึงพอใจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสรางขึ้นตามทฤษฎีของ
Herzberg ประกอบดวยปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของความพึงพอใจใน
ดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีระดับมาก คือ ความรับผิดชอบ ฐานะของอาชีพในสายตาของสังคม
และยังพบวา ผูที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงจะมีความสัมพันธ กับผูที่มีอายุมาก ระดับ
การศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน และมีความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายขององคการ นอกจากนั้นยังสรุปไดวา มนุษย มีแรงจูงใจยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของ Maslow ที่กําหนดไว 5 ขั้น จากทฤษฎีทําให
ทราบวาความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยูกับการตอบสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีลําดับ
ขั้นความตองการไมเทากัน ทําใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานไมเทากัน อีกทั้งปจจัยที่สราง
แรงจูงใจใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานยังขึ้นอยูกับงาน และสิ่งแวดลอมของงานดวย

สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีสถานภาพทางการสมรสมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากร
ที่มีสถานภาพโสด
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ตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพทางการสมรสกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
N =135
สถานภาพทางการ
สมรส
สมรส
โสด
รวม

ความพึงพอใจใน
ปฏิบตั ิงาน
ต่ํา
19
(14.07)
43
(31.85)
62
(45.93)

รวม

สูง
65
84
(48.15) (62.22)
8
51
(5.93) (37.78)
73
135
(54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

28.26

≤.001

.52

≤.001

จากตารางที่ 17 แสดงความสัมพันธระหวางสถานภาพทางการสมรสกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหว า งสถานภาพทางการสมรสกั บ ความพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคา Chi-Square เทากับ 28.26 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอย
กวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยประเภทสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางสถานภาพทางการ
สมรสกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคาสัมพันธ เทากับ .52 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปใน
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรสถานภาพทางการสมรสกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธกันจริงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิราพร
เมฆโต (2544) การวิจัยเรื่อง เรื่อง “ศึกษาขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ
เพื่อศึกษาขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษา
พบวาลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาน เพศ อายุสถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับ
ตําแหนงหนาที่มีผลใหขวัญในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน และลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกัน
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ในดาย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงหนาที่มีผลให
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานนานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากร
ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนาน
ตารางที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
N =135
ความพึงพอใจ
ระยะเวลาการทํางาน
นอย
(ต่ํากวา 3 ป)
มาก
( 3 ปขึ้นไป)
รวม

ในการปฏิบัตงิ าน
ต่ํา
16
(11.85)
46
(34.07)
62
(45.93)

รวม

สูง
8
24
(5.93) (17.78)
65
111
(48.15) (48.15)
73
135
(54.07) (135.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

8.63

≤.001

0.67

≤.001

จากตารางที่ 18 แสดงความสัมพันธระหวางระยะเวลาปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางระยะเวลาปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ไดคา Chi-Square เทากับ 8.63 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางระยะเวลาปฏิบัติงาน
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคาสัมพันธ เทากับ .67 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรระยะเวลาปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธกันจริงซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวลี ตั้งสวัสดตระกูล
(2541)ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน โดย
ศึกษาถึงสถานภาพสวนตัวของวิศวกร สภาพความพึงพอใจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการ
ทํางาน โดยเครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสรางขึ้นตามทฤษฎีของ
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Herzberg ประกอบดวยปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของความพึงพอใจใน
ดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีระดับมาก คือ ความรับผิดชอบ ฐานะของอาชีพในสายตาของสังคม
และยังพบวา ผูที่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงจะมีความสัมพันธ กับผูที่มีอายุมาก ระดับ
การศึกษาสูง เงินเดือนสูง ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนาน และมีความรูสึกที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายขององคการ นอกจากนั้นยังสรุปไดวา มนุษย มีแรงจูงใจยอมทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองความตองการของมนุษย ตามทฤษฎีของ Maslow ที่กําหนดไว 5 ขั้น จากทฤษฎีทําให
ทราบวาความพึงพอใจใน การปฏิบัติงานนั้นขึ้นอยูกับการตอบสนองความตองการของมนุษยซึ่งมีลําดับ
ขั้นความตองการไมเทากัน ทําใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานไมเทากัน อีกทั้งปจจัยที่สราง
แรงจูงใจใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานยังขึ้นอยูกับงาน และสิ่งแวดลอมของงานดวย
สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่มีตําแหนงงานสูงมีความพึงพอในในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มี
ตําแหนงงานต่าํ
ตารางที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางตําแหนงงานตอความพึงพอในในการปฏิบัติงาน
N =135
ความพึงพอใจ
ตําแหนงงาน
ต่ํา
(เจาหนาที่)
สูง
(อาจารย,ผูบริหาร)
รวม

ในปฏิบัตงิ าน
ต่ํา
37
(27.41)
25
(18.52)
62
(45.93)

สูง
26
(19.26)
47
(34.81)
73
(54.07)

รวม
63
(46.67)
72
(53.33)
135
(100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

16.59

<.01

.77

<.01

จากตารางที่ 19 แสดงความสัมพันธระหวางตําแหนงงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหวา งตํา แหนง งานกับความพึง พอใจในการปฏิบัติ ง านของ
บุคลากร ไดคา Chi-Square เทากับ 16.59 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา <.01 ซึ่งนอยกวาระดับ
นัย สําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจ จัย ด านตําแหนงงานมี ความสัมพันธ กั บความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 6
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จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรตําแหนง
งานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคาสัมพันธ เทากับ .77 ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ นอยกวา <.01 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปใน
ทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรตําแหนงงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีความสัมพันธกันจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจิราพร เมฆโต (2544)
การวิจัยเรื่อง เรื่อง “ศึกษาขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อศึกษาขวัญ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขตกรุงเทพมหานครและเพื่อศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยาในเขต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา
ลักษณะสวนบุคคลมีผลตอขวัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวาลักษณะสวน
บุคคลที่แตกตางกันในดาน เพศ อายุสถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงหนาที่มีผล
ใหขวัญในการปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน และลักษณะสวนบุคคลที่แตกตางกันในดาย เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา สถานภาพ ระยะเวลาในการทํางาน และระดับตําแหนงหนาที่มีผลใหความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมีความแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 7 บุคลากรที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่พรอมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
กวาบุคลากรทีม่ ีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมพรอม
ตารางที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานที่พรอมกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
N =135
สภาพแวดลอมใน
การทํางาน
พรอม
ไมพรอม
รวม

ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิ าน

รวม

ต่ํา
สูง
33
42
75
(24.44) (31.11) (55.56)
29
31
60
(21.48) (22.96) (44.44)
62
73
135
(45.93) (54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

18.61

<.01

.47

<.001
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จากตารางที่ 20 แสดงความสัมพันธระหวางความพรอมของสภาพแวดลอมในการทํางานกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางความพรอมของสภาพแวดลอมในการทํางานกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดคา Chi-Square เทากับ 18.61 ซึ่งระดับนัยสําคัญทางสถิตินอย
กวา <.01 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจึงยอมรับสมมติฐานที่ 7
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรความพรอมของ
สภาพแวดลอมในการทํางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ได ค า สั ม พั น ธ เท า กั บ
.47 ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มี
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวก ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ หมายความว า ตั ว แปร
สภาพแวดลอมในการทํางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธกันจริง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กองเกียรติ พรทรัพยสิน (2545) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน : กรณีศึกษาบุคลากรบริษัท เดลตา อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย) จํากัด
มหาชน พบวาบุคลากรกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุระหวาง 21-30 ป
ระดับการศึกษาขั้นปริญญาตรี มีรายใดเฉลื่ยอยูระหวาง10001-20000 บาท และมีอายุการทํางาน
มากกวา 5 ปขึ้นไป การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาตามแนวทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg ผลการศึกษา
พบวาระดับความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร บริษัท เดลตา อิเล็คทรอนิคส (ประเทศไทย)
จํากัด มหาชน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อศึกษาในรายปจจัยของปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
พบวามีความพึงพอใจในระดับมากอยู 3 ปจจัย ไดแก ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานความ
รับผิดชอบ และดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา สําหรับปจจัยที่มีระดับคะแนนในระดับปานกลาง
มี 7 ปจจัย คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานลักษณะงานที่ทํา ดานการใหคําแนะนํา ดานการ
ไดรับการยอมรับนับถือ
ดา นสภาพแวดลอมในการปฏิบั ติ งาน ดา นนโยบายและการ
บริหารงาน และดานความกาวหนาในอาชีพ โดยมีความพึงพอใจในดานคาตอบแทนอยูในระดับต่ํา
นอกจากนี้ยังพบวาบุคลากรที่มีความแตกตางกันในดานลักษณะสวนบุคคลมีความพึงพอใจดาน
นโยบายและการบริหารที่ไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 8 บุคลากรที่ไดรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาบุคลากรที่ไมไดรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน
ตารางที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางการไดรับรูนโยบายการบริหารงานกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
N=135
การรับรูนโยบายการ
บริหาร
ไมชัดเจน
ชัดเจน
รวม

ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิ าน
ต่ํา
17
(12.59)
45
(33.33)
62
(45.93)

รวม

สูง
5
22
(3.70) (16.30)
59
104
(43.70) (77.04)
73
135
(54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

24.22

≤.001

0.83

≤.001

จากตารางที่ 21 แสดงความสัมพันธระหวางการรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนกับ
ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนกับระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดคา Chi-Square เทากับ 24.22 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ
.001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา ปจจัยการรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน
กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธกันจึงยอมรับสมมติฐานที่ 8
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางตัวแปรการรับรูนโยบาย
การบริหารงานที่ชัดเจนกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรไดคาสัมพันธ เทากับ
.83 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มี
ความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวาการรับรูนโยบาย
การบริหารงานที่ชัดเจนกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธกันจริง
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวลี ตั้งสวัสดตระกูล(2541)ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของวิศวกรในบริษัทเอกชน โดยศึกษาถึงสถานภาพสวนตัวของวิศวกร สภาพความพึง
พอใจ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมของความพึง
พอใจในดานปจจัยจูงใจ และปจจัยค้ําจุนมีระดับมาก คือ ความรับผิดชอบ นโยบายการบริหารงาน ฐานะ
ของอาชีพในสายตาของสังคม

38

สมมติฐานที่ 9 บุคลากรที่มีอิสระในการทํางานมากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่
มีอิสระในการทํางานนอย
ตารางที่ 22 แสดงความสัมพันธระหวางอิสระในการทํางานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่
แตกตางกัน
n =135
ความพึงพอใจ
อิสระในการทํางาน
นอย
มาก
รวม

ในการปฏิบัตงิ าน
ต่ํา
29
(21.48)
33
(24.44)
62
(45.93)

รวม

สูง
5
34
(3.70) (52.00)
68
101
(50.37) (74.81)
73
135
(54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

28.23

≤.001

.61

≤.001

จากตารางที่ 22 แสดงความสัมพันธระหวางอิสระในการทํางานกันกับระดับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวาง อิสระในการทํางานกับระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไดคา Chi-Square เทากับ 28.23 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับ
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ .05 แสดงว า ป จ จั ย ด า นอิ ส ระในการทํ า งานกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันจริงจึงยอมรับสมมติฐานที่ 9
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางระดับอิสระในการ
ทํางานกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดคาสัมพันธ เทากับ .61 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรอิสระในการทํางานกับระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกันจริง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุระ หีบโอสถ (2540) ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝายบริหารโครงการองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในฝายบริหารโครงการองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงานอยู
ในระดับสูง โดยเฉพาะดานความเปนมิตรของเพื่อนรวมงาน การใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน
และบุ ค ลากรในองค ก ารต อ งการให ป รั บ ปรุ ง ในด า นการสร า งขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในขั้ น แรก คื อ
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ความกาวหนาในอาชีพ โดยเฉพาะการสงเสริมเพื่อสนับสนุนใหพนักงานไตศึกษาดูงาน ความมั่นคง
ในงานที่ปฏิบัติอยูเมื่อเปรียบเทียบกับสายงานอื่นๆ
สมมติฐานที่ 10 บุคลากรที่ไดรับการยอมรับจากสังคมสูงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่ไดรับการยอมรับจากสังคมต่ํา
ตารางที่ 23 แสดงความสั มพั นธ ระหว างการได รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน
N=135
ไดรับการยอมรับ
จากสังคม
ต่ํา
สูง
รวม

ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิ าน
ต่ํา
29
(21.48)
33
(24.44)
62
(45.93)

รวม

สูง
5
34
(3.70) (52.00)
68
101
(50.37) (74.81)
73
135
(54.07) (100.00)

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

18.63

≤.001

.53

≤.001

จากตารางที่ 23 แสดงความสัมพันธระหวางไดรับการยอมรับจากสังคมกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหว า งได รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมกั บความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ไดคา Chi-Square เทากับ 18.63 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ .001 ซึ่งนอยกวาระดับ
นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ .05 แสดงว า ป จ จั ย ด า นได รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมกั บความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงาน จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma ระหวางไดรับการยอมรับจาก
สังคมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดคาสัมพันธ เทากับ .53 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ
.001 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 แสดงวา มีความสัมพันธเชิงบวก ไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ หมายความวา ตัวแปรไดรับการยอมรับจากสังคมกับความพึงพอใจในการ
ปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามสั ม พั น ธ กั น จริ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมชาย ชั ย อยุ ท ธ (2548) ได
ทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในงานของพนักงานบริหารงานบุคคลในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิค
ขนาดใหญ พบว า ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริหารงานบุคคล ในภาพรวมและใน
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องคประกอบยอยของความพึงพอใจในงาน พบวาพนักงานบริหารงานบุคคลมีความพึงพอใจในงาน
รวมอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง และพิจารณาถึงความพึงพอใจในงานในองคประกอบยอยตางๆ
ทั้งกลุมรวมและกลุมยอยตางๆ พอผลเชนเดียวกัน กลาวคือ ความพึงพอใจในงานในองคประกอบดาน
พิธีการปกครองบังคับบัญชา มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสวนความพึงพอใจในดานงานดานสภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด และความพึงพอใจในงานของพนักงานบริหารงานบุคคลเรียงจาก
ที่ พึ ง พอใจมากที่ สุ ด ไปถึ ง น อ ยที่ สุ ด ดั ง นี้ 1)วิ ธี ก ารปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา 2)ความสั ม พั น ธ กั บ
ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน 3)ความสําเร็จในการทํางาน 4) ความกาวหนา 5)นโยบายและการ
บริหารงาน 6) ความมั่นคงในงาน 7) ความรับผิดชอบ 8) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 9) การไดรับการ
ยอมรับนับถือ 10) เงินเดือนและสวัสดิการ 11) สภาพแวดลอมในการทํางาน
4.5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 24 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
Chiสมมติฐานการวิจัย
Square
5.80
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรเพศชายมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูง
กวาบุคลากรเพศหญิง
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มอี ายุมาก 13.33
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาบุคลากรที่มีอายุนอย
สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับ 15.81
การศึกษาสูงมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทีม่ ีระดับ
การศึกษาต่ํา
สมมติฐานที่ 4 บุคลากรที่มีสถาน 28.26
สภาพสมรสมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทีม่ ี
สถานภาพโสด
ตารางที่ 24 (ตอ)

Sig.

Gamma

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

<.01

.34

<.01

ยอมรับสมมติฐาน

≤.001

.13

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน

≤.001

.27

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน

≤.001

.52

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที5่ บุคลากรที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานนานมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มี
ระยะเวลาปฏิบัติงานไมนาน
สมมติฐานที่ 6
บุคลากรที่มี
ตําแหนงงานสูงมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มี
ตําแหนงงานต่าํ
สมมติฐานที่ 7
บุคลากรที่มี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่
พรอมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรทีม่ ี
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ไม
พรอม
สมมติฐานที8่
บุคลากรที่ไดรับรู
นโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากกวาบุคลากรที่ไมไดรับรู
นโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน
สมมติฐานที9่ บุคลากรที่มีอิสระใน
การทํางานมากมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มี
อิสระในการทํางานนอย
สมมติฐานที่ 10 บุคลากรที่มีการ
ยอมรับจากสังคมสูงมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่มีการยอมรับจากสังคม
ต่ํา

ChiSquare

Sig.

Gamma

Sig.

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน

8.63

≤.001

.67

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน

16.59

<.01

.77

<.01

ยอมรับสมมติฐาน

18.61

<.01

.47

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน

24.22

≤.001

.83

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน

28.23

≤.001

.61

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน

18.63

≤.001

.53

≤.001

ยอมรับสมมติฐาน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาบุคลากรคระ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรของ
คณะสังคมศาสตร จํานวน 135 คน ไดนําคําตอบที่ไดจากแบบสอบถามมาเสนอผลการวิเคราะหและ
ขอเสนอแนะตามลําดับดังนี้
5.1 ผลการวิจัย
5.2 ผลการพิสูจนสมมติฐาน
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
5.1 ผลการวิจัย
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ดานเพศ พบวา บุคลากรสวนใหญเปนเพศชาย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปน
รอยละ 51.11 และ เปนเพศหญิง มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 48.89 ดานระดับ
อายุ พบวา บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 31-40 ปขึ้นไปเปนจํานวนมากที่สุด มีจํานวน
68 คน คิดเปนรอยละ 50.37 รองลงมาคือระดับอายุ 41-50 ป มีจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 24.44
และ มากกวาอายุ 50 ป มีจํานวนนอยที่สุด มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.48 ดานระดับการศึกษา
พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนจํานวนมากที่สุด
มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 71.85 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท มีจํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 24.44 และสูงกวาระดับปริญญาโท มีจํานวนนอยที่สุดมีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ
1.48 ดานสถานภาพสมรสพบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรส เปนจํานวน
มากที่สุด จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 62.22 รองลงมาคือ โสด จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 29.63
และหมาย มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.15 ดานประสบการณในระยะเวลา
ทํางาน พบวาบุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาทํางาน 3 – 5 ป เปนจํานวนมากที่สุด
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 41.48 รองลงมาคือ 10 ปขึ้นไป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 22.96
และต่ํากวา 3 ปและ 5-10 ปมีจํานวนเทากันคือจํานวนนอยที่สุด จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 17.78
ดานตําแหนงงาน บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีตําแหนงงานเปนเจาหนาที่ เปนจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาคือตําแหนงอาจารยฝายบรรพชิต จํานวน 46 คน
คิดเปนรอยละ 34.07 และตําแหนงผูบริหาร มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.48
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ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการทํางาน
ดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน
สภาพแวดล อ มภายในที่ ทํ า งานเหมาะสมที่ จ ะทํ า งานได อ ย า งสะดวก บุ ค ลากรผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวยมาก เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอย
ละ 64.29บรรยากาศที่ทํางานของทานสบายทําใหทานทํางานอยางมีสุข บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปน จํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปน รอยละ 78.57 วัสดุ
อุปกรณเครื่องมือใชในการทํางานของทาน มีครบถวนอยางเพียงพอ บุคลากรผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 79.76 สิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่นๆ เชนหองน้ํา โรงอาหารมีครบถวนสะดวก บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
ระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 82.14 สรุปความพึงพอใจใน
การทํางานของบุคลากร ดานสิ่งแวดลอมในที่ทํางาน สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 76.19
ดานนโยบายการบริหารขององคกร
ความชั ด เจนของนโยบายขององค ก าร บุ ค ลากรผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มีร ะดั บ
ความเห็นดวยมาก เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 64.29 หน ว ยงานมี ก ารจั ด ทํ า
แผนงานที่ตรงกับนโยบายองคการ บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย
เป น จํ า นวนมากที่ สุ ด จํ า นวน 66 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 78.57 หน ว ยงานมี ก ารประชุ ม ติ ด ตามการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวน
มากที่สุด จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 79.76 หนวยงานมีการนําผลความคิดเห็นของบุคลากรไป
ปรับปรุงการทํางาน บุคลากรผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 82.14 สรุปความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ดานนโยบาย
การบริหารขององคกร สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 64 คน คิดเปน
รอยละ 76.19 รองลงมาคือเห็นดวยมาก มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 40.48 และ ไมเห็นดวยและ
เห็นดวยเปนอยางยิ่งมีจํานวนเทากันคือ มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 9.52
ดานการมีอิสระในการทํางาน
บุคลากรไดปฏิบัติหนาที่ตามความรูความสามารถ บุคลากรสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย
เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 78.57 บุ ค ลากรมี อิ ส ระในการแสดงความ
คิดเห็นในการทํางาน บุคลากรสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 56 คน
คิด เป น รอยละ 66.67หนว ยงานนําขอคิ ด เห็ นของบุคลากรไปปรับปรุ งการทํางานอยางสม่ํ าเสมอ
บุคลากรสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 67.86
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บุคลากรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของหนวยงาน บุคลากรสวนใหญ มีระดับ
ความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 70.24 สรุปความพึงพอใจในการ
ทํางานของบุคลากร ดานการไดปฏิบัติงานที่มีความสําคัญ สวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปน
จํานวนมากที่สุด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 71.43
ดานการยอมรับจากสังคม
บุ ค ลากรมี ค วามภาคภู มิ ใ จในหน า ที่ บุ ค ลากรส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความไม เ ห็ น ด ว ยมาก
เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 84 คน บุคลากรไดรับการชื่นชมจากเพื่อนและครอบครัวในการทํางาน
ที่นี่ บุคลากรสวนใหญ มีระดับความเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ
78.57ทานพึงพอใจตอเงินเดือน สวัสดิการ และคาตอบแทนรวมของทาน บุคลากรสวนใหญ มีระดับ
ความไมเห็นดวย เปนจํานวนมากที่สุด จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 96.43 ทานพึงพอใจตอลักษณะ
งานที่ทานไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ บุคลากรสวนใหญ มีระดับความไมเห็นดวย เปนจํานวนมาก
ที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 69.05 สรุปความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากร ดานนโยบาย
การบริห ารขององคกร สวนใหญ มีระดับความไมเห็นดวย เปนจํานวนมากที่ สุด จํานวน 67 คน
คิดเปนรอยละ 79.76
5.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 บุคลากรเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรเพศหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางเพศกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา
ปจจัยดานเพศมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1
สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุมากมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มีอายุ
นอย
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางอายุกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา
ปจจัยดานอายุมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 1
สมมติฐ านที่ 3 บุ คลากรที่ มี ร ะดั บ การศึก ษาสูงมี ค วามพึง พอใจในการปฏิบั ติง านสูง กว า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํา
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร พบวา ปจจัยดานระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
สมมติฐ านที่ 4 บุ ค ลากรที่ มี ส ถานสภาพสมรสมีค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านสู ง กว า
บุคลากรที่มีสถานภาพโสด
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหว า งสถานภาพทางการสมรสกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พบวาปจจัยดานสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 5 บุคลากรที่มีระยะเวลาทํางานนานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนาน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหว า งระยะเวลาทํ า งานที่ แ ตกต า งกั บ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา ปจจัยดานระยะเวลาปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับผลความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5
สมมติฐานที่ 6 บุคลากรที่มีตําแหนงงานสูงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากร
ที่มีตําแหนงงานต่ํา
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านระหวา งตํา แหน ง งานกั บความพึง พอใจในการปฏิ บัติง านของ
บุ ค ลากร พบว า ป จ จั ย ด า นตํ า แหน ง งานมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 6
สมมติ ฐานที่ 7 บุคลากรที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่พ ร อมมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่มีสภาพแวดลอมในการทํางานที่ไมพรอม
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางสภาพแวดลอมในการทํางานที่พรอมแตกตางกันกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวาปจจัยดานความพรอมของสภาพแวดลอมในการทํางาน
มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 7
สมมติฐานที่ 8 บุคลากรที่ไดรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่ไมไดรับรูนูยบายการบริหารงานที่ชัดเจน
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ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการไดรับรูนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจนกับระดับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร พบวา ปจจัยเงินเดือนและสวัสดิการกับระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ 8
สมมติฐานที่ 9 บุคลากรที่มีอิสระในการทํางานสูงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวา
บุคลากรที่มีอิสระในการทํางานต่ํา
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวาง ระดับอิสระในการทํางานกับระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่แตกตางกันพบวา ปจจัยดานอิสระในการทํางานกับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธกันจริงที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 9
สมมติ ฐ านที่ 10 บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ จากสั ง คมสู ง ที่ ดี มี ค วามพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรที่ไดรับการยอมรับจากสังคมต่ํา
ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการยอมรับจากสังคมกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
พบวาปจจัยดานความสัมพันธกับเพือ่ นรวมงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิตินอยกวา .05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 10
5.3 ขอเสนอแนะจากการวิจัย
5.3.1 ดานเพศ ควรมีการสงเสริมตําแหนงงานดานวิชาการใหแกบุคลากรเพศหญิง เชน
ตําแหนงอาจารย ตําแหนงผูชวยนักวิจัย หรือตําแหนงบรรณารักษหองสมุดเปนตน
5.3.2 ดานอายุ ควรมีการสงเสริมเสนทางอาชีพใหแกบุคลากรที่มีอายุนอย เชน สงเสริมให
บุคลากรไดรับการอบรมดานวิชาชีพ เชนวิชาชีพดานการสอน วิชาชีพดานการทําวิจัยเปนตน เพื่อทํา
ใหบุคลากรที่มีอายุนอยไดมองเห็นอนาคตดานการงานของตนในหนวยงาน
5.3.3 ดานการศึกษา ควรมีการสงเสริมบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีใหมี
โอกาสไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อยางนอยที่ระดับปริญญาตรี เพื่อใหบุคลากรไดมีโอกาส
กาวหนาในการทํางาน
5.3.4 ดานสถานภาพสมรส ควรจัดอบรมนอกสถานที่ใหบุคลากรผูมีสถานภาพโสด เพื่อ
สงเสริมใหบุคลากรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และถายทอดวัฒนธรรมองคการ และสงเสริม
สัมพันธภาพที่ดีในหมูผูรวมงาน
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5.3.5 ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ควรจัดการประกวดบุคลากรใหมดีเดนเปนประจําทุกป
โดยใหบุคลากรผูมีระยะเวลาทํางานไมเกิน 3 ปเปนผูลงคะแนนเลือก ซึ่งจะทําใหบุคลากรใหมทุกคน
ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถและตองมีความสัมพันธที่ดีในหมูบุคลากรดวยกัน
5.3.6
ด า นตํา แหน งงาน ควรมีก ารเป ด สอบเพื่ อ ให บุค ลากรผูมี ตํ า แหนง งานต่ํา แต มี
ความสามารถในการทํางานสูงไดมีโอกาสไดรับการเลื่อนตําแหนงงานไปสูตําแหนงงานที่สูงขึ้น เชน
การสอบเลื่อนฐานะจากเจาหนาที่ประสานงานการสอนเปนอาจารย หากมีคุณวุฒิครบถวนในการเปน
อาจารย
5.3.7 ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน ควรเพิ่มอุปกรณสํานักงานและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การทํางานใหมากขึ้นเพื่อใหการทํางานของบุคลากรเปนไปอยางราบรื่นเรียบรอยและสําเร็จตาม
วัตถุประสงค เชน อินเตอรเนทความเร็วสูงในอาคาร, เครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพสําหรับ
บุคลากรแตละคนรวมถึงโทรศัพทของคณะที่สามารถติดตอไปยังโทรศัพทเคลื่อนที่ได เปนตน
5.3.8 ดานการรับรูนโยบายการบริหารงาน ผูบริหารควรไดจัดทํานโยบายการบริหารงานที่
ชัดเจนเปนเอกสารและจัดประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงนโยบายบริหารเปนประจําทุกป
5.3.9 ดานอิสระในการทํางาน ผูบริหารควรมีนโยบายใหบุคลากรสามารถนําเสนอโครงการ
เพื่อพัฒนาการทํางาน หรือขั้นตอนการทํางานตอผูบริหารโดยตรงไดในการประชุมประจําเดือน
5.3.10 ดานการยอมรับจากสังคม ผูบริหารควรมีนโยบายจัดทําโครงสรางบุคลากรพรอมรูป
ถายและติดตั้งไวที่คณะเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับทราบ
5.4 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษาในตัวแปรดานสังคมอื่นๆ เชน ภาวะผูนําของคณบดีและผูบริหารมหาวิทยาลัย
นโยบายและวิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก าร, การให ทุ น การศึ ก ษาบุ ค ลากรในการศึ ก ษาต อ และควรจะมี
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เชน คณะมนุษยศาสตร, คณะครุศาสตร และคณะพุทธศาสตรเปนตน
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