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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study the factors affecting the job 
performance satisfaction and the relationship between these factors and the job performance 
satisfaction of staffs at Saraburi Industrial and Community Education College in Saraburi.  

The samples consisted of 68 participants who were staffs of Saraburi Industrial and 
Community Education College, and the questionnaire was used as an instrument for data collection. 
Descriptive statistics used for data analysis were Frequency, Percentage, Mean, and Standard 
Deviation. Due to statistics used for hypothesis testing, the Independent Sample t-test was used to 
investigate the difference between two independent groups while One-Way ANOVA (F-test) was used 
to determine the differences between three or more independent groups. Least Significant Difference 
(LSD) was also used to determine the minimum difference between any two means. Finally, Pearson 
Correlation Coefficient was used to investigate the relationships between groups of variables.  

 The results of the independent study revealed that staffs of Saraburi Industrial and 
Community Education College in Saraburi had the levels of job performance satisfaction as a whole 
and in terms of motivation factor and maintenance factor at high level. Moreover, the factors 
consisting of success in working, respect, progress in job position, policy and administration, 
command and control, relationship with colleagues and commanders, and salary and benefits were 
positively related to the job performance satisfaction at medium level and significant level of 0.01. 
Besides, the result also indicated that different genders, ages, levels of education, and working 
experience did not differently affect the job performance satisfaction while different types of 
personnel significantly affected the job performance satisfaction at significant level of 0.05. 
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              ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยคํ้าจนุดานนโยบายและการบริหาร  64 
 4.12 คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ   
              ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจยัคํ้าจนุดานการปกครองบังคับบัญชา   65 
 4.13 คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผล 
              ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจยัคํ้าจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 
              และผูบังคับบัญชา   66 
 4.14 คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัย 
              ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ปจจัยคํ้าจนุดานเงินเดือนและ 
              ผลประโยชนตอบแทน  67 
 4.15 คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
              บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี วิเคราะหเปนโดยรวมและรายดาน  68 
 4.16 คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
              องคประกอบดานส่ิงแวดลอม  68 
 4.17 คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
              องคประกอบสวนบุคคล  70 
 4.18 การเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรวิทยาลัย 
     การอาชีพสระบุรี จังหวดัสระบุรี  จําแนกตามเพศ  71 
 4.19 การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
              วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จําแนกตามอาย ุ  72 
 4.20 การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา  73 
 4.21 การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
       วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากร  74 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
 

ตารางท่ี หนา 
 4.22 การเปรียบเทียบความแตกตางระดับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
             วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีจังหวัดสระบุรี ตามประเภทบุคลากรเปนรายคูโดยรวม  75 
 4.23 การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  76 
 4.24 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความ 
           รับผิดชอบ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  77 
 4.25 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน 
              ความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  78 
 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน 
  การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  79 
 4.27 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
             ดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  80 
 4.28 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบาย  
  และการบริหารมีความสัมพันธตอความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  81 
 4.29 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการ 
              ปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  82 
 4.30 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน                           
              ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความ 
              พึงพอใจในการปฏิบัติงาน  83 
 4.31 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงิน           

เดือนและผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  84 
 4.32 สรุปสมมติฐาน  84 
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  1.1  แสดงภาพกรอบแนวคดิ   7 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การบริหารจัดการเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับทุกองคกร ปจจัยในการบริหารประกอบดวย     
คน เงิน วัสดุส่ิงของ และวิธีการน้ัน คนหรือทรัพยากรมนุษยนั้นจัดเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะ
สรางสรรคงานใหมีเจริญกาวหนา องคกรจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น ผูบริหาร
จะตองแนใจไดวาบุคลากรทุกคนจะตองปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ถาบุคลากรปฏิบัติงาน    
ไมเต็มท่ี ไรประสิทธิภาพในการทํางาน ยอมสงผลกระทบตอผลิตภาพ ซ่ึงจะทําใหเกิดความลาชา   
และมีผลกระทบตอความสําเร็จของงาน การแกไขปญหาดังกลาวเปนส่ิงจําเปน  ดังนั้น  ผูบริหารตอง
ดําเนินการแกไขปญหา เพื่อทําใหมั่นใจวาบุคลากรทุกคนจะปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพสมํ่าเสมอ และ
ไววางใจได  ปจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีสําคัญเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ          
ตอองคกรตาง ๆ ท้ังภาคธุรกิจเอกชนและหนวยงานภาคราชการ เพราะไมวาองคกรจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลงไปในทางใดยอมตองเกี่ยวของกับตัวบุคคลท้ังส้ิน จึงอาจกลาวไดวา ตัวช้ีวัดความสําเร็จ
อยางยั่งยืนขององคกรนั้นอยูท่ี  คุณภาพของคน  ในองคกรนั้น ๆ จะเห็นไดวามนุษยเปนปจจัยหลัก    
ท่ีสําคัญท่ีสุดเพราะการท่ีองคกรจะเจริญกาวหนาและอยูรอดไดนั้นบุคลากรในองคกรจะตองมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน   

 การที่บุคลากรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับความรวมมือและเสียสละใน
การทํางานอยางจริงจังของบุคคลในองคกร ซ่ึงความรวมมือดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ 
สาเหตุประการหน่ึงคือ ความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรภายในองคกร เพราะความพึงพอใจ
จะเปนแรงผลักดันใหบุคคลทํางานดวยความกระตือรือรน ดวยความสมัครใจและมีความเต็มใจ       
ในการปฏิบัติงาน ทําใหองคการบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพในที่สุด  ความพึงพอใจในงาน
จึงนับวามีคายิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานทุกคนเปนเร่ืองท่ีผูบริหารทุกระดับควรใหความสนใจและนํามา
เปนองคประกอบในการวิเคราะหงานและการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย      
ท่ีมีอยูในองคกรใหเกิดความพึงพอใจในงานอันจะนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคลากรสังกัด  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว   

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เดิมช่ือ ศูนยฝกวิชาชีพสระบุรี เปนศูนยฝกวิชาชีพ รุนท่ี 2 ของโครงการจัดต้ังข้ึน
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เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2526 และไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2528 โดย 
ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายขุนทอง  ภูผิวเดือน) เปนประธานในพิธี ตอมาในป 
พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดชางและศูนยฝกวิชาชีพ เปน 
วิทยาลัยสารพัดชางและวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2534 เปนตนมา ศูนยฝกวิชาชีพ
สระบุรี จึงเปล่ียนช่ือเปนวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มีเนื้อท่ี  80 ไร  ตั้งอยูเลขท่ี 112 หมู 9  ถนน
พหลโยธิน ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ปจจุบันเปดสอนหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตรเสริม
วิชาชีพมัธยม หลักสูตรระยะส้ันหลากหลายแกประชาชนท่ีสนใจ และเทียบโอนประสบการณ   
วิชาชีพสูวุฒิการศึกษาในสาขาชางอุตสาหกรรม พณิชยกรรม และจัดบริการดานการเรียนการสอน
ดานวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความตองการของหนวยราชการและภาคเอกชน   
ท่ีขอความรวมมือโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

 1.  จัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 2.  จัดการศึกษาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ. 2542 

 3.  ใหเกิดความรวมมือ ประสานงานและบริการดานตาง ๆ แกทองถ่ินและชุมชน 
 4.  ใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ ภูมิใจและม่ันใจในวิชาชีพ และมีวิสัยทัศนและ       

พันธกิจ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน 

  มุงม่ันจัดการศึกษา เพื่อผลิตกําลังคนสายวิชาชีพอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม  
 พันธกิจ 

  1.  จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพดวยส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
  2.  ผลิตกําลังคนสายวิชาชีพ อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  3.  สรางความเช่ือม่ัน เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม  
  4.  สนองการปฏิรูประบบราชการ 

 เนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีภารกิจทางดานการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
หลักสูตร และผูเรียนในแตละหลักสูตรจะแตกตางกันไปท้ังวัยวุฒิ คุณวุฒิ จึงทําใหครูผูสอนตอง
เตรียมการปฏิบัติการสอนมากกวาการสอนในระบบปกติเพียงอยางเดียว เพื่อใหสอดคลองกับแตละ
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หลักสูตรและผูเรียน และเม่ือวางจากภารกิจการสอนก็ยังมีงานพิเศษท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายซ่ึง      
ก็มีท้ังงานตามโครงสรางของวิทยาลัยฯ และงานตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  อีกประการหนึ่งบุคลากรทางการศึกษารวมถึงลูกจางในวิทยาลัยฯ ก็มีจํานวนไมเพียงพอ
กับภาระงานท่ีมีอยูในปจจุบัน บางรายตองปฏิบัติหนาท่ีมากกวา 1 งาน จึงทําใหประสิทธิภาพการ
ทํางานไมไดผลเต็มท่ี  แตอยางไรก็ตามการท่ีบุคลากรจะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตอง
มีความรวมมือและเสียสละในการทํางานอยางจริงจังและตอเนื่อง ซ่ึงความรวมมือและเสียสละ
ดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ แตสาเหตุท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีควรสนใจสําหรับผูบริหารทุกระดับเพื่อ    
นํามาเปนองคประกอบในการวิเคราะหและกําหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยู     
ในองคกรใหเกิดความพึงพอใจในงาน เพื่อนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีตอไป  

 ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  เพื่อตองการทราบวาปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธ
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา  และมีผลมากนอยเพียงไร เพื่อ
ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของจะไดนําผลการวิจัยนี้ไปใชในการกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยท่ีมีอยูในองคกรใหเกิดความพึงพอใจในงานอันจะนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การทํางานของบุคลากร  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ี
สถานศึกษาไดตั้งไว 

   
1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   

 2.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี  

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  

 4.  เพื่อศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี และนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานราชการตอไป  



4 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีท่ีแตกตางกัน      

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 1.1 เพศท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

  1.2 อายุท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 1.4 ประเภทบุคลากรที่แตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 1.5 ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 2. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ   
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 3. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 4. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือ มี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 5. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 6. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
  7. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับบัญชามี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 8. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 9. ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน
มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1  ขอบเขตดานเนื้อหา 

      การศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามแนวทฤษฎีความพึงพอใจตองานของเฮอรซเบอรก  
(Herzberg’Theory)  ซ่ึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบดวย ปจจัยจูงใจดาน
ความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนา 
ในตําแหนงงาน  และและปจจัยคํ้าจุนดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา   
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา  ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานประกอบดวย องคประกอบดานส่ิงแวดลอม และองคประกอบสวน
บุคคล 

 1.4.2  ขอบเขตดานพื้นท่ีประชากรและกลุมตัวอยาง 
     เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย

การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งอยูเลขท่ี 112 หมู 9 ถนนพหลโยธิน ตําบลขุนโขลน อําเภอพระ
พุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยศึกษาบุคลากรท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานอยูท่ีวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 82 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) การกําหนดจํานวน
กลุมตัวอยางไดจากการคํานวณโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจํานวน  68 คน  
  1.4.3  ขอบเขตดานระยะเวลา    
  ชวงระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือนธันวาคม  2554 - มีนาคม  2555  
 
1.5  คําจํากัดความในการวิจัย 

 1.  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ  หมายถึง  กิจกรรมหรือการกระทําท่ีมีผลตอความพึง
พอใจของบุคคลที่จะปฏิบัติงาน หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงานตามทฤษฎีของ         
เฮอรซเบิรก ในปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร     
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา และดาน
เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

 2.  การปฏิบัติงานของบุคลากร หมายถึง  กิจกรรมหรือการกระทําท่ีมีผลตอความพึงพอใจ
ของบุคคลท่ีจะปฏิบัติงาน หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอการปฏิบัติงานตามทฤษฎีของเฮอรซเบิรก   
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ในปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครอง
บังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา และดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน   

 3.  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูท่ี 112 หมู 9 ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี 

 4.  จังหวัดสระบุรี  หมายถึง  จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีพื้นท่ีติดตอกับจังหวัด
ท้ังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ไดแก ตอนเหนือติดกับจังหวัดลพบุรี ทางตะวันออกติด  
กับนครราชสีมา ทางใตติดกับนครนายก ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา สวนทางตะวันตกติดกับ
พระนครศรีอยุธยาและลพบุรี 
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย     
             ตัวแปรอิสระ (x) (Independent Variables)                  ตัวแปรตาม (Y) (Dependent Variables) 

 
 

  ปจจัยสวนบุคคล 
  (1) เพศ 
  (2) อายุ 
  (3) ระดับการศึกษา 
  (4) ประเภทบุคลากร 
  (5) ประสบการณในการทํางาน  

 
 
 
 
 

 
 
 

            
 
 
                                                                             

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจยัตามทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก 

 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ 
 ในการปฏิบัติงาน    
ปจจัยจูงใจ       
 (1) ดานความรับผิดชอบ   
 (2) ดานความสําเร็จในการทํางาน 
 (3) ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 (4) ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
ปจจัยคํ้าจุน 
 (1) ดานนโยบายและการบริหาร   
 (2) ดานการปกครองบังคับบัญชา   
 (3) ดานความสัมพันธกับเพ่ือน    
      รวมงานและผูบังคับบัญชา   
(4) ดานเงินเดือนและผลประโยชน 
      ตอบแทน  
 

  
 
 
 
 
 
   
 
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
     (1) องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
     (2) องคประกอบสวนบุคคล 
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1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ไดทราบขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและทราบ   

ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 2.  เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูบริหารใหเห็นความสําคัญในการเสริมสรางความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน  
แกบุคลากรในองคกรใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ   

 3.  เปนขอมูลท่ีใชเปนแนวทางในดานการจัดการในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีใหมีศักยภาพ  
ในอนาคต 

 4.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารบุคลากรท่ีเปนประโยชนแกผูท่ีมีความสนใจและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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บทที่ 2 
 

                          เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 
การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ

สระบุรี จังหวัดสระบุรีในครั้งนี้ ผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางการ
ศึกษาวิจัยและจัดลําดับนําเสนอดังนี้ 

 1.  ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 3.  ปจจัยองคประกอบท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 4.  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ   
 5.  แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 6.  พฤติกรรมองคการ 
 7.  การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
 8.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  
2.1  ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 1.  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
                 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job satisfaction) เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบุคคลมี
ความรูสึกท่ีดีตองานท่ีทํารวมถึงเปนแรงกระตุนท่ีชวยใหบุคคลมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็ม
ความสามารถ ทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว  ไดมีนักวิชาการทาง
การศึกษาท้ังในและตางประเทศไดใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวตาง ๆ กัน
ไดแก  สุวารี  เคียงประพันธ (2543: 14) ใหความหมายวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึง 
ความรูสึกหรือทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตองาน ซ่ึงเกิดจากไดรับการตอบสนองความตองการในปจจัย
ตาง ๆ ท้ังในการทํางานและสวนบุคคล ทําใหสามารถทํางานดวยความเต็มใจ มีการเสียสละ อุทิศกาย 
แรงใจ สติปญญาใหกับการทํางาน สงผลใหงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมาย และ
วัตถุประสงคขององคการท่ีตั้งไว  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2544: 122) ใหความหมายวา ความพึง
พอใจในการทํางานเปนความรูสึกรวมของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวกเปนความสุขของบุคคล
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคคลเกิด
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ความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ  
นเรศ  ภูโคกสูง (2541: 7) มีความเห็นวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกท่ีมี
ความสุขหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการ
ในปจจัยตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ถาบุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานในทางบวก จะ
มีผลทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีการเสียสละ อุทิศกาย แรงใจ และสติปญญาใหแกงาน
มากตรงกันขามถาบุคคลมีความรูสึกหรือเจตคติท่ีมีตอการปฏิบัติงานในทางลบ จะทําใหเกิดความไม
พึงพอใจแกงานทําใหไมมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ เนื่องจากความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลไมคงท่ีแนนอน อาจเปล่ียนแปลงไดเสมอ
ตามกาลเวลา และสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป ฉะนั้น ผูบริหารจึงควรทําการตรวจสอบความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของหนวยงาน เพื่อท่ีจะไดทําการแกไขปรับปรุงบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานใหเอ้ือหรือสนองตอบตอความตองการของบุคลากร เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุน
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความเต็มใจท่ีจะใชพลังปฏิบัติงาน ทําใหองคกรเกิดความเจริญและประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

 จากการใหความหมายตาง ๆ ดังกลาวมาสรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตองานและการปฏิบัติงานโดยมีผลมาจากปจจัยหลายดานดวยกัน 
ซ่ึงจะเปนแรงผลักดันทําใหบุคคลทํางานดวยความกระตือรือรนมีขวัญและกําลังใจ ทําใหการทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถาบุคคลมีความรูสึกพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะพรอมเสียสละทุกอยางอุทิศแรงกาย  แรงใจ และสติปญญาใหแกงานและทางตรงกันขาม
ถาบุคคลมีความรูสึกไมพึงพอใจตองานและการปฏิบัติงานจะไมมีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพียงแตทํางานตามหนาท่ีใหเสร็จไปในแตละวัน
เทานั้น 

 2.  ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  การบริหารงานในองคกรใด ๆ ก็ตามบทบาทหนึ่งของผูบริหารท่ีสําคัญมากก็คือ
ความสามารถในการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในองคกรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอันจะ
สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูง ดังนั้น การสราง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงเปนส่ิงสําคัญมากในการบริหารมีผูแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญ   
ของความพึงพอใจในการทํางานไวดังนี้ 
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    พนัส  หันนาคินทร (2526: 26) กลาววา สาเหตุเนื่องจากการท่ีบุคลากรในองคกรหรือครู    
ท่ีปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแลวก็จะทําใหเกิดความ
ขยันหม่ันเพียร มีความกระตือรือรน อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
 สุโขทัยธรรมาธิราช (2536: 383)ไดจําแนกความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ไว 3 ประการดังนี้ 

    1.  ความสําคัญตอองคการ  ความพึงพอใจมีประโยชนตอองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ดานการบริหารงานบุคคลในอันท่ีจะสนองความตองการดานพฤติกรรมมนุษยใหแกองคการในเร่ือง 
สําคัญ ๆ คือ 

      1.1  ชวยใหองคการไดคนดีมีความสามารถมารวมทํางานดวยและรักษาคนดี ๆ เหลา 
นั้นใหอยูในองคการตอไปนาน ๆ เปนท่ีปรากฏวา การที่องคการจํานวนมากไมสามารถจะดําเนินงาน
ใหประสบความสําเร็จตามท่ีตองการไดมีสาเหตุสําคัญประการหนึ่งอันเนื่องมาจากปญหาในการ   
สรรหาบุคลากรคือ องคการเหลาน้ันไมสามารถสรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและมี
ประสบการณท่ีเหมาะสมกับงานเขามาทํางานใหกับองคการได  การจูงใจจึงเปนวิธีการหนึ่งท่ีจะชวย
ดึงดูดความสนใจของบุคคลเหลานั้นใหเขามาทํางานรวมกับองคการและอยูกับองคการเปนเวลา    
นาน ๆ หรือตลอดไป 
  1.2  ทําใหองคการม่ันใจวาบุคลากรขององคการจะทํางานตามที่ถูกจางไวอยางเต็ม
กําลังความสามารถ ในความจริงนั้นแมวาการคัดเลือกบุคลากรเขามาทํางานในองคการจะกระทํากัน
อยางพิถีพิถัน แมมีการพิจารณากันอยางละเอียดถ่ีถวนวา มีความรู ความสามารถท่ีจะทํางานใหกับ
องคการก็ตามก็ยังไมมีหลักประกันวาบุคคลท่ีเขามาทํางานในองคการจะทุมเททํางานใหกับองคการ
อยางเต็มท่ี  นอกจากนี้ องคการก็ยังมีขอจํากัดอยูหลายประการในอันท่ีจะใชงานบุคลากรไดอยาง
เต็มท่ี ขอจํากัดเหลานั้นลวนแตมาจากปจจัยภายนอกองคการ ซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมท้ังส้ิน เชน 
สหภาพแรงงาน กฎหมาย หนวยราชการท่ีเกี่ยวของ เปนตน แตสถานการณในปจจุบันบีบบังคับให
องคการโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคธุรกิจตองตอสูกับการแขงขันอยูตลอดเวลาองคการจึงตองพยายาม
หาวิถีทางใหม ๆ ท่ีจะใชกําลังความสามารถของบุคลากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดเทาท่ีจะทําได 
การสรางแรงจูงใจจึงเปนวิธีการที่จะชวยใหบุคลากรทุมเทกําลังความสามารถท่ีมีอยูใหกับองคการ
อยางเต็มท่ีและดวยความเต็มใจ 
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1.3  ชวยสงเสริมพฤติกรรมในทางริเร่ิมสรางสรรค เพื่อประโยชนขององคการ ความ 
เปล่ียนแปลงกาวหนาอยางรวดเร็วทางดานส่ิงแวดลอมขององคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน
เทคโนโลยี ทําใหองคการตองประสบปญหาท่ีแปลกและใหมอยูเสมอ ความสามารถในการทํางาน
แบบด้ังเดิมท่ีมีลักษณะเปนงานประจําไมอาจชวยใหองคการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนและดําเนินการให
ประสบผลสําเร็จได ความสามารถในการริเร่ิมสรางสรรคเปนส่ิงสําคัญและจําเปนสําหรับองคการ   
ทุกองคการจึงพยายามสงเสริมบุคลากรใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคมากข้ึน วิธีจูงใจยอมมีประโยชน
ตอการสงเสริมการทํางานในลักษณะท่ีใชความคิดริเร่ิมสรางสรรคส่ิงแปลก ๆ ใหม ๆ ไดเปนอยางดี 
  1.4   การสรางแรงจูงใจ เปนวิธีการที่รักษาคนดีมีคุณภาพใหปฏิบัติงานอยูกับองคการ                         
ตามความตองการไดเพราะถาหากไมมีการสรางแรงจูงใจคนดีมีคุณภาพแลว  เม่ือมีองคกรอ่ืนเสนอ
เง่ือนไขในส่ิงท่ีบุคลากรเหลานั้นตองการเขายอมจากไปแสวงหาในส่ิงท่ีเขาตองการ 
 2.  ความสําคัญตอผูบริหาร  การจูงใจนอกจากจะมีประโยชนตอองคการแลวยังมีประโยชน
ตอผูบริหารอีกหลายประการไดแก 

2.1  ชวยใหการมอบอํานาจหนาท่ีของผูบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการมอบ 
อํานาจหนาท่ีจะพบอุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปสรรคอันเกิดจากทรรศนะของ
ผูใตบังคับบัญชาในการไมยินยอมรับมอบอํานาจหนาท่ี  เชน คิดวาตนเองไมมีความสามารถ            
ไมตองการความรับผิดชอบ เปนตน  นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคอันเกิดจากการที่ผูบังคับบัญชาไมยินยอม
มอบอํานาจหนาท่ีอีกดวยวิธีจูงใจจะชวยใหท้ังผูบังคับบัญชายินดีในการมอบอํานาจหนาท่ีนั้น ๆ 

2.2  ขจัดปญหาขอขัดแยงในการบริหารงาน เพราะการจูงใจจะชวยใหอํานาจหนาท่ี 
ของผูบริหารเปนท่ียอมรับของผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูบริหารมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของ
ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงจะชวยลดปญหาขอขัดแยงระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชาได 
  2.3  เ อ้ืออํานวยตอการส่ังการ การจูงใจชวยใหผูบริหารมีภาวะผูนําท่ีดี ซ่ึงจะ
เอ้ืออํานวยใหการส่ังการเปนไปอยางมีประสิทธิผล การส่ังการหรือการอํานวยการเปนหนาท่ีทางการ
บริหารท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับพฤติกรรมมนุษย การจูงใจจึงสามารถแกปญหาตาง ๆ ในการสั่งการใน
สวนท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยได 
 3.  ความสําคัญตอบุคลากร  การจูงใจนอกจากมีความสําคัญตอองคการและฝายบริหาร 
แลวยังมีประโยชนตอบุคลากรขององคการดังนี้ 

3.1  ชวยใหบุคลากรสามารถสนองวัตถุประสงคขององคการและยังสนองความตอง                
การของตนเองไดพรอม ๆ กัน จึงทําใหสามารถท่ีจะปรับตัวเองใหเขากับองคการไดดียิ่งข้ึน 
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3.2  ไดรับความยุติธรรมจากองคการและฝายบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองของ 
คาตอบแทน 

3.3  มีขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยจะไดรับความสนใจจากฝายบริหารในฐานะท่ี 
เปนส่ิงมีชีวิตไมใชวัตถุ ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนายหรืออยากหลีกเล่ียงงาน  ความพึงพอใจในการ
ทํางานนั้นคลายกับการจูงใจในการทํางานตางกันก็เพียงความพึงพอใจในการทํางานเปนเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับความรูสึกท่ีมีตอการทํางาน แตการจูงใจในการทํางานเปนเร่ืองเก่ียวกับพฤติกรรมตาง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนในการทํางาน จึงไมใชส่ิงแปลกแตอยางใดท่ีจะกลาววาท้ังความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
การจูงใจในการทํางานไมมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ท้ังนี้ เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ 
ประการแรก ความพึงพอใจเปนส่ิงตอบสนองความชอบหรือไมชอบตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง กลาวคือ   
บุคคลนั้นจะพยายามเขาหาในส่ิงท่ีตนเองชอบ และพฤติกรรมเชนนี้เปนการจูงใจอยางหนึ่ง ประการ  
ท่ีสองการจูงใจเปนการกระตุนใหบุคคลเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาส่ิงท่ีตอบสนองความตองการ   
จึงกลาวไดวา การจูงใจเปนสวนหน่ึงของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Mccormick, 1980  อางถึง
ใน มาลี มะวงษ, 2534: 10) 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 Mumford (1972: 4 อางถึงใน ณัทฐา  กรีหิรัญ, 2550) ไดจําแนกแนวความคิดเกี่ยวกับความ
พึงพอใจในงานจากผลการวิจัย ออกเปน 5 กลุม ดังนี้ 

 1. กลุมความตองการทางดานจิตวิทยา (The Psychological Needs School)  กลุมนี้ไดแก 
มาสโลว (Maslow) เฮอรซเบิรก (Herzberg) ลิเคิรท (Likert) โดยมองความพึงพอใจในงานเกิดจาก
ความตองการของบุคคลท่ีตองการความสําเร็จของงานและความตองการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน 

 2. กลุมภาวะผูนํา (Leadership School) มองความพึงพอใจในงานจากรูปแบบและการ
ปฏิบัติงานของผูนําท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชากลุมนี้ไดแก เบลค (Blake) มูตัน (Mouton) ฟดเลอร 
(Fiedler) 

 3. กลุมความพยายามตอรองรางวัล (Effort-Reward Bargain School) เปนกลุมท่ีมองความ   
พึงพอใจในงานจากรายไดเงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน กลุมนี้ไดแก กลุมบริหารธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร (Manchester Business School) 

 4. กลุมอุดมการณทางการจัดการ (management Ideology School)  มองความพึงพอใจจาก
พฤติกรรมการบริหารขององคการ ไดแก โครซิเอร และโกลเนอร (Crozier & Gouldner) 



14 
 

 5. กลุมเนื้อหาของงานและการออกแบบงาน (Work Content and Job Design)  ความพึง
พอใจในงานเกิดจากเนื้อหาของตัวงาน กลุมแนวความคิดนี้ไดแก นักวิชาการจากสถาบันทาวิสตอค 
(Tavistock Institue) มหาวิทยาลัยลอนดอน 

 Green & Craf (1979: 270 อางถึงใน สมชาติ  คงพิกุล, 2537: 30 ) ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและการปฏิบัติงานพบวา มีแนวความคิด  3 แนว คือ 

 1. ความพึงพอใจทําใหเกิดการปฏิบัติงาน (Satisfaction Causes Performance) กลุมนี้มีความ
เช่ือวาผูท่ีมีความสุขจากการทํางานจะมีผลผลิตจากงานซ่ึงไดแกแนวคิดของวรูม (Vroom, 1964) 

 2. การปฏิบัติงานทําใหเกิดความพึงพอใจ (Performance Causes Satisfaction)  ผลงานท่ีดีจะ
สรางความพึงพอใจใหแกบุคคลไดแก แนวความคิดของพอรเตอรและลอเลอร (Porter & Lawler, 
1968) 

 3. รางวัลเปนปจจัยของความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน (Reward as a Causal Factor) 
แนวความคิดนี้มองวารางวัลหรือส่ิงท่ีไดรับซ่ึงเปนตัวแปรเกิดจากตัวแปรตน คือ ความพึงพอใจและ
คุณลักษณะของงาน กลุมนี้ไดแก ผลงานของเบรฟลดและครอกเคท  (Brayfield & Crockett, 1955) 

 จากแนวความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานน้ัน  สรุปไดวา การท่ีบุคลากรจะเกิดความ
พึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยนั้นยอมข้ึนอยูกับส่ิงจูงใจท่ีมีอยูในหนวยงาน ถาหนวยงานมีปจจัย
ท่ีเปนเคร่ืองจูงใจในการทํางานมากบุคคลในหนวยงานนั้นจะมีความพึงพอใจในงานมาก สงผลให
บุคลากรมีความรูสึกผูกพันกับงาน ทํางานอยางทุมเทความสามารถเพ่ืองานและ เต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน
ใหประสบผลสําเร็จ   

 การใชวิธีจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําเปนตองอาศัยทฤษฎี  
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของเขามาชวยกําหนดแนวทาง ซ่ึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
มีหลายทฤษฎีไดแก 
 1.1  ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) 
  เปนทฤษฎีท่ีไดอธิบายถึงความพึงพอใจวา บุคคลจะเกิดความพึงพอใจก็ตอเม่ือเขา
ประเมินวางานนั้น ๆ จะนําผลตอบแทนมาให ซ่ึงบุคคลไดมีการตัดสินใจไวลวงหนาแลววาคุณคาของ
ส่ิงท่ีไดรับ เชน รายได การสงเสริมใหกาวหนา สภาพการทํางานท่ีดีข้ึนนั้นเปนเชนไร บุคคลน้ันจึง
เลือกเอางานท่ีนําผลลัพธเหลานั้นมาใหและในข้ันสุดทาย เม่ือมีการประเมินเปรียบเทียบผลลัพธ     
ตาง ๆ บุคคลจะรูถึงความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน อนันตศักดิ์  ศรีเปารยะ (2541: 10) ซ่ึงทัศนะคติของทฤษฎี
นี้มาจากหลายบุคคลซ่ึงนําโดย วรูม (Vroom), พอรเตอรและลอเลอร (Porter & Lawler) 
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  แนวคิดของทฤษฎีนี้อยูท่ีผลได (Outcomes) ความปรารถนาท่ีรุนแรง (Valence)  และ
ความคาดหวัง (Expectancy) ทฤษฎีความคาดหวังจะคาดคะเนวาโดยท่ัวไปบุคคลแตละคนจะแสดง
พฤติกรรมก็ตอเม่ือเขามองเห็นโอกาสความนาจะเปนไปไดคอนขางเดนชัดวาหากมีความพยามก็จะ
นําไปสูผลงานท่ีสูงข้ึนและยังมองเห็นโอกาสความนาจะเปนไดคอนขางสูง  ผลงานท่ีสูงข้ึนจะนําไป 
สูผลได (Outcomes) ท่ีพึงปรารถนา ซ่ึงหมายความวาความคาดหมายน้ีเกิดกอนการกระทําจึงสามารถ
เปนเหตุของการกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกิดจากแรงผลักดัน ซ่ึงสวนหน่ึงเกิดจากความตองการ
และอีกสวนหนึ่งเกิดจากความคาดหมายท่ีไดรับส่ิงจูงใจ (อนันตศักดิ์  ศรีเปารยะ, 2541: 11) 

 2. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor (Theory X and Theory Y Assumption) 
     McGregor (1960: 161 อางถึงใน จอมพล พิเศษกุล,2537: 23) ไดตั้งขอสมมติฐาน

เกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของคนในองคการไวในรูปทฤษฎีXและทฤษฎีYในทฤษฎีXไดมี
สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคนคือ 

    1. คนโดยสวนมากจะมีสัญชาติญาณเกียจครานไมชอบทํางานจะพยายามหลีกเล่ียงการ
ทํางาน                                           

    2. เนื่องจากคนท่ีไมชอบทํางาน จึงตองมีการใชอํานาจบังคับ ควบคุม แนะนําหรือขูวาจะ
ลงโทษเพื่อใหงานสําเร็จ 

    3. คนโดยสวนมากชอบใหมีผูคอยแนะนําช้ีแนวในการทํางาน พยามยามหลีกเล่ียงความ
รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย ตองการความปลอดภัยมากกวาส่ิงใดทฤษฎีX ชี้ใหเห็นวาโดย
ธรรมชาติแลวมนุษยไมชอบทํางาน พยายามหลีกเล่ียงงานเม่ือมีโอกาส ในขณะเดียวกัน มนุษย จะ
สนใจประโยชนสวนตัวเปนท่ีตั้ง ดังนั้น ในการจูงใจเพื่อใหคนปฏิบัติงานตองใชการบังคับใหเกิด
ความกลัว และใหผลตอบแทนทางกายภาพ ทฤษฎีนี้แมไมไดกลาวอยางชัดแจงวาจะใชวิธีลงโทษหรือ
ขมขูดวยวิธีใดก็ตามแตก็แสดงออกถึงการบังคับโดยทางออมดวยวิธีการจายผลตอบแทนโดยตรง
เทานั้น ทฤษฎี Y มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน คือ 

    1. คนมักจะทุมเทแรงกายและแรงใจใหกับงานตามปกติ ราวกับวาเปนการเลนหรือการ
พักผอน 

    2. การควบคุมจากบุคคลอ่ืน และการบังคับขมขู ไมใชวิธีเดียวท่ีจะทําใหคนทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ทุกคนปรารถนาท่ีจะเปนตัวของตัวเองและควบคุมตัวเองในการทํางานเพื่อ
สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท่ีเขามีสวนผูกพัน 

    3. การที่คนมีความผูกพัน (Commitment) ตอวัตถุประสงคจะเปนแรงจูงใจอยางหน่ึงท่ีจะ
ผลักดันใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท่ีตนมีสวนผูกพัน 
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    4.  คนเราไมเพียงแตตองการมีความรับผิดชอบดวยตนเองเทานั้น แตยังแสวงหาความ
รับผิดชอบเพิ่มข้ึนอีกดวย 

    5.  คนสวนมากมีความสามารถคอนขางสูงในการใชจินตนาการ ความเฉลียวฉลาดและ
ความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาองคการ 
 ทฤษฎี Y เปนแนวความคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของมนุษยอยางลึกซ้ึงและเปนการมอง
พฤติกรรมมนุษยในองคการจากสภาพความเปนจริง การดําเนินงานในองคการจะสําเร็จโดยไดรับ
ความรวมมืออยางจริงจัง และมีโอกาสใชความรูความสามารถของแตละบุคคล และโดยใหตั้งอยูใน
ความพอใจดวย 

 3.  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of need) 
     Maslow (1970: 22 อางถึงใน ณัทฐา  กรีหิรัญ, 2550) ไดศึกษาวาพฤติกรรมของคนจะ

ถูกกําหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจตาง ๆ แรงจูงใจเหลานี้มีลักษณะแตกตางกันไปสําหรับแตละคน
อีกดวย ดังนั้น จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารควรไดรับทราบวา แรงจูงใจหรือความตองการ (Motive or 
Wants) ของพนักงานในองคการนั้นมีรูปแบบอยางไรบางความรูในเร่ืองดังกลาวไดรับการศึกษาอยาง
ถูกตองจนกระท่ังต้ังเปนทฤษฎีท่ัวไป (General Theory) เกี่ยวกับการจูงใจคนข้ึนไว  ผูตั้งทฤษฎีนี้ คือ 
อมราฮัม มาสโลว (Abraham Maslow) ซ่ึงไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไวดังนี้ คือ 

     1.  คนทุกคนมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีท่ีส้ินสุด
และความตองการเหลานี้จะไปกระตุนพฤติกรรม 
  2.  ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวกจ็ะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีก
ตอไปความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

     3.  ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูงตามลําดับของ
ความสําคัญ กลาวคือ เม่ือความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูง   
ก็จะเรียกรองใหมีการตอบสนอง 

    มาสโลวไดสรุปลักษณะของการจูงใจไววา การจูงใจจะเปนไปตามลําดับของความตองการ
อยางมีระเบียบ ลําดับข้ันของความตองการของมนุษยตามทฤษฎีของมาสโลวมีอยู  5 ระดับ คือ 

    1.  ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs)  เปนความตองการพื้นฐานข้ันแรก
ของมนุษยเปนส่ิงจําเปนสําหรับท่ีจะใหมีชีวิตรอดอยู  เชน ความตองการอาหาร น้ํา อุณหภูมิท่ี
เหมาะสม เปนตน ส่ิงเหลานี้ลวนเปนส่ิงจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน  ท้ังนี้  เพราะความจําเปนท่ีจะตอง
ดํารงชีวิตอยู ทําใหมนุษยตองใฝหาส่ิงเหลานี้ มาตอบสนองกอนส่ิงอ่ืนใด ดวยเหตุผลดังกลาวจะเห็น
ไดวาในกรณีท่ีมนุษยขาดส่ิงตาง ๆ ทุกอยางแลวการตอบสนองใหกับความตองการของรางกายจะเปน
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ส่ิงหนึ่งท่ีใชจูงใจมนุษยได เชน ถาหากมนุษยอยูในสภาพท่ีอดอยากแลว ความตองการส่ิงแรกของ
มนุษยคือความตองการทางดานรางกายดังกลาว มนุษยจะมีความตองการในลําดับตอไปไดก็ตอเม่ือ
ความตองการชนิดนี้ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะมีความตองการที่สูงข้ึนทางดานท่ีเกี่ยวกับ
จิตใจหรือความนึกคิดก็ตอเม่ือรางกายไดรับการตอบสนองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

    2.  ความตองการทางดานความปลอดภัย (Security or Safety Needs) ถาหากความตองการ
ทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษยก็จะมีความตองการในข้ันตอไปท่ีสูงข้ึน 
คือ ความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความม่ันคงตาง ๆ ภายหลังจากการท่ีรางกายไดรับการ
ตอบสนอง มนุษยก็จะเร่ิมคิดถึงความปลอดภัยและความม่ันคง  เชน มนุษยอยากจะมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจในรูปของคําม่ันสัญญาจากนายจางท่ีจะจายเงินเดือน คาจางหรือผลตอบแทนใหในระยะยาว 
ในองคการธุรกิจความจําเปนในดานความมั่นคงหรือความปลอดภัยซ่ึงเราพบเห็นกันอยูเสมอไดแก 
การท่ีพนักงานเกิดความรูสึกวาอาชีพของตนไมม่ันคง อันเนื่องมาจากสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
เชน ในยามท่ีเศรษฐกิจตกต่ํา การท่ีจะตองออกจากงาน ยอมทําใหพนักงานขาดรายไดและขาดความ
ม่ันคงในหนาท่ีการงานตาง ๆ รวมทั้งขาดสถานะทางสังคมดวย ความตองการชนิดนี้อาจสังเกตไดจาก
กรณีท่ีพนักงานไดรับรายไดที่เพียงพอสําหรับจัดหาส่ิงจําเปนสําหรับรางกายแลวพนักงานก็จะทําการ
ออมเงิน เพื่อใหมีไวเปนเคร่ืองประกันเหตุการณท่ีอาจเกิดข้ึนและกระทบกับรายไดในอนาคตได  
พนักงานดังกลาวอาจจะทํางานหนักข้ึนหรือขยันขันแข็งข้ึน เพื่อใหนายจางเห็นความดี ความชอบและ
จางตอไปหรือในกรณีท่ีพนักงานไมแนใจในความม่ันคงในท่ีทํางานเดิม ก็อาจหาทางเปล่ียนงานไป  
อยูกับบริษัทใหมท่ีใหความม่ันคงมากกวา เปนตน 

    3.  ความตองการทางดานสังคม (Social or Belongings Needs) หลังจากท่ีมนุษยไดรับการ
ตอบสนองในสองข้ันดังกลาวแลว มนุษยก็จะมีความตองการที่สูงข้ึน คือความตองการทางดานสังคม
ความตองการชนิดนี้ก็คือ ความตองการที่จะเขารวมเปนสมาชิกขององคการตาง ๆ อยากจะคบหา
สมาคมกับคนอ่ืนรวมตลอดท้ังจะไดรับมิตรภาพและความเห็นใจจากกลุมเพื่อนฝูงเปนตน  แตอยางไร
ก็ดีการที่คนเราจะสามารถเขาสมาคมหรือกลุมเพ่ือนฝูงไดนั้นจะตองทําตัวใหเปนท่ียอมรับของสมาชิก
หรือกลุมคนในสังคมนั้นดวย ความตองการทางดานสังคมน้ี ปกติมักจะเปนไปในรูปของความ
ตองการในแงท่ีจะกอใหเกิดความรูสึกตอตนเองวาเปนผูมีความสําคัญตอสังคมกลุมนี้และมีบุคคล  
ตาง ๆ ใหความรักใครหรือชอบพอตนหรืออาจกลาวไดวาความตองการในขั้นนี้เปนความตองการ
ทางดานจิตใจมากข้ึน 

    4.  ความตองการมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) ความตองการข้ันตอมาจะ
เปนความตองการท่ีจะประกอบไปดวยส่ิงตาง  ๆ ดังนี้ คือ ความม่ันใจในตนเองในเร่ืองของ
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ความสามารถ ความรูความสําคัญในตัวเอง ตลอดทั้งความตองการท่ีจะมีฐานะเดนเปนท่ียอมรับของ
บุคคลอ่ืน หรืออยากท่ีจะใหบุคคลอ่ืนสรรเสริญหรือนับหนาถือตา เปนตน ในองคการธุรกิจการดํารง
ตําแหนงท่ีสําคัญ การมีท่ีทํางานท่ีตกแตงสวยงาม หรือการมีโอกาสพูดคุยหรืออยูใกลชิดกับบุคคล
สําคัญ ๆ ลวนแตเปนความตองการท่ีจะทําใหมีฐานะเดน  ความพยายามท่ีจะทําใหมีฐานะเดนดังกลาว 
มักจะแสดงออกในรูปท่ีวา บุคคลดังกลาวจะพยายามกระทําทุกส่ิงทุกอยางเพ่ือใหดีเลิศหรือเกินหนา
เกินตาคนอ่ืน ๆ ท่ัวไป 
 5.  ความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดทุกอยาง (Self-Actualization or 
Self-realization) ลําดับข้ันความตองการท่ีสูงสุดของมนุษยก็คือ ความตองการที่อยากจะสําเร็จทุกส่ิง
ทุกอยางตามความนึกคิด ภายหลังจากท่ีมนุษยไดรับการตอบสนองความตองการทั้ง 4 ข้ัน อยาง
ครบถวนแลว มนุษยก็ยังมีความตองการท่ีสูงข้ึนไปอีกและอยากท่ีจะสําเร็จสมประสงคตามความ    
นึกคิดท่ีตนไดใฝฝนไวทุกอยางความพอใจท่ีไดรับความสําเร็จ ตามความนึกคิดดังกลาวนี้ มีลักษณะ
กวางขวางมากและจะแตกตางกันไปในแตละคน ความตองการในข้ันนี้ มักจะเปนความตองการท่ี  
เปนอิสระเฉพาะแตละคน แตละคนก็มีความนึกคิดใฝฝนท่ีอยากจะไดรับผลสําเร็จในส่ิงอันสูงสง     
ในทัศนะของตน ตัวอยางของความตองการชนิดนี้ก็มี เชน ความตองการที่จะไดรับช่ือเสียงในฐานะ  
ท่ีเปนคนคิดคนทฤษฎีความรูอยางใดอยางหน่ึง ความตองการท่ีจะไดรับช่ือเสียงในฐานะท่ีเปน  
นักกีฬาระดับโลกหรืออยากมีบุตรชายหญิงในจํานวนเหมาะสม อยากไดรับเลือกต้ังเปนนายกฯ หรือ
อยากจะประสบผลสําเร็จในการประกอบธุรกิจของตนหรืออยากท่ีจะชวยเหลือการกุศลเพ่ือใหได    
รับความสุขทางใจเปนตน 
 4.  ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรซเบิรก (Herzberg’s Theory) 

     Herzberg Mausner & Snyderman (1959) ตั้งสมมติฐานวา ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความ
พอใจในงานจะถูกแยกและทําใหแตกตางไปจากปจจัยท่ีนําไปสูความไมพอใจในงาน ท้ังนี้ โดย    
เฮอรซเบิรกและคณะไดรวมกันทําวิจัยโดยวิธีสัมภาษณวิศวกรและสมุหบัญชี จํานวน 200 คน จาก
บริษัทตาง ๆ 9 แหงในเมืองพิทสเบิรก  มลรัฐเพนซิลวาเนีย  เพ่ือหาคําตอบวาประสบการณจากการ
ทํางานแบบใดท่ีทําใหบุคคลเหลานั้นเกิดทัศนคติความรูสึกท่ีดีหรือไมดีและความรูสึกท่ีมีตอ
ประสบการณแตละแบบนั้นไปในทางบวกหรือลบ เม่ือไดคําตอบแลวเฮอรซเบิรกและคณะไดนํามา
วิเคราะหและจัดเรียงลําดับโดยแบงเปนสองปจจัย คือ ปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขอนามัย
ซ่ึงปจจัยจูงใจเปนปจจัยท่ีนําไปสูทัศนคติในทางบวก เพราะทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มีลักษณะสัมพันธกับเร่ืองของงานโดยตรง  ในขณะท่ีปจจัยคํ้าจุนเปนปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความ
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ไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานซ่ึงมีลักษณะเปนภาวะแวดลอม หรือเปนสวนประกอบของงานปจจัยนี้
อาจนําไปสูความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได 

 ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) ซ่ึงเฮอรซเบิรกได
อธิบายไวมีรายละเอียด ดังนี้ (Herzberg Mausner & Snyderman, 1959) 

    ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors)มี 6 ประการ คือ 
 1.  ความสําเร็จในการทํางาน(Achievement) หมายถึง การที่บุคคลทํางานตามความสามารถ 
แหงสติปญญาไดอยางอิสระ จนไดรับความสําเร็จเปนอยางดี เกิดความรูสึกภูมิใจและปลาบปล้ืมใน
ผลสําเร็จแหงงานนั้น 

    2.  การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาจาก
เพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน ในรูปแบบของการยกยองชมเชย แสดง
ความยินดี การใหกําลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 

    3.  ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานท่ีนาสนใจ ทาทาย ตองอาศัยความคิดริเร่ิม
สรางสรรค หรือเปนงานท่ีมีสามารถทําไดโดยลําพังเพียงผูเดียว 

    4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีไดรับมอบหมาย               
ใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเตม็ท่ี 

    5.  ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงใน
สถานภาพของบุคคลในสถานท่ีทํางาน เชน การไดรับการเล่ือนตําแหนงและการมีโอกาสไดศึกษา   
หาความรูเพิ่มเติม 

    6.  โอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสที่จะได  
รับการแตงต้ังเล่ือนตําแหนงและประสบกับความสําเร็จ 

 ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คือ 
                  1.  นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การ
จัดการ การบริหารงานขององคการซ่ึงสอดคลองกับนโยบายขององคการนั้น 

   2. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหาร 

   3.  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึง การ
ติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันและ
เขาใจซ่ึงกันและกัน 
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  4.  สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เชน 
แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการทํางาน รวมถึงลักษณะสภาพแวดลอมอ่ืน ๆ เชน  อุปกรณหรือเคร่ืองมือ
ตาง ๆ 

   5.  เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได คาจางประจําเดือนท่ีเปนธรรมซ่ึงบุคคลไดรับอันเปน
ผลตอบแทนจากการทํางานของบุคคลนั้น หากบุคคลไดรับเงินเดือนท่ีเปนธรรม จะสงผลตอการเพิ่ม
ผลผลิต มีความพึงพอใจในงานท่ีทําและมีผลตอความภักดีกับบริษัท 

    6.  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึง การติดตอ
ระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกันและเขาใจ
ซ่ึงกันและกัน 

    7.  ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีในชีวิตสวนตัวซ่ึง
มีความสัมพันธกับการทํางาน 

    8.  ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Subordinates) หมายถึง  
การที่บุคคลตางระดับสามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจท่ีดตีอกัน 

    9.  สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือของสังคมมีเกียรติ
และมีศักดิ์ศรี 

   10.  ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคลากร
ท่ีมีตอความมั่นคงในงาน ความยั่งยืนในอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ 

 ดังนั้น  จึงสรุปทฤษฎีของเฮอรซเบิรกไดวา องคประกอบดานปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึง
พอใจเทานั้นท่ีจะนํามาสูความพึงพอใจทางบวกในการทํางานของคน ปจจัยคํ้าจุนไมใชเปนส่ิงจูงใจ   
ท่ีจะทําใหผลผลิตเพิ่มข้ึน แตจะเปนขอกําหนดเบ้ืองตนเพื่อปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจในการ
ทํางานเทานั้นเอง ปจจัยคํ้าจุนจะเปนเหตุท่ีทําใหคนเกิดความไมพอใจในงานท่ีทํา ท้ังนี้ ปจจัยคํ้าจุน
เปนเพียงขอกําหนดเบ้ืองตนเพื่อปองกันไมใหคนเกิดความไมพอใจในงานท่ีทําเทานั้น  

 5.  ทฤษฎี ERG Theory (Existence, Relation, Growth) ของอัลเดอรเฟอร (Alderfer) 
     Alderfer (1972: 184) ไดเสนอทฤษฎี ERG  วาความตองการมีอิทธิพลตอการแสดง

พฤติกรรมของมนุษยโดยมีแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้ 
    1.  มนุษยอาจมีความตองการหลาย ๆ อยางเกิดข้ึนในเวลาเดียวกันโดยไมจําเปนวาความ

ตองการเบ้ืองลางจะตองไดรับการตอบสนองกอนจึงจะเกิดความตองการเบ้ืองสูง 
    2.  ยิ่งความตองการไดรับการตอบสนองนอยเทาใด บุคคลก็จะมีความตองการแตละ

ประเภทมากยิ่งข้ึน 
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    3.  ยิ่งความตองการระดับตํ่าไดรับการตอบสนองมากเทาใดบุคคลก็จะมีความตองการ
ระดับสูงมากข้ึนไปอีก 

    4.  ยิ่งความตองการระดับสูง ไดรับการตอบสนองนอยเทาใด บุคคลก็จะมีความตองการใน
ระดับตํ่ามากข้ึนเทานั้น 

    อัลเดอรเฟอร จึงไดทําการศึกษาวิจัย โดยการทดสอบเพื่อหาทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการ
ของมนุษยในป ค.ศ. 1969 ท่ีเรียกวา “An Empirical Test of a New Theory of Human Needs” จากผล
ของการศึกษาคร้ังนี้ เขาพบวา มนุษยเราจะมีความตองการหลัก 3 ประการ คือ 

    1.  ความตองการในการดํารงชีวิต (Existence Needs : E) เปนความตองการทางกายภาพ
และความตองการทางวัตถุท่ีชวยใหมนุษยมีชีวิตรอดอยูได เชน อาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย นอกจากน้ีคาจาง
แรงงาน ความม่ันคง สวัสดิภาพ ความปลอดภัยก็จัดอยูในกลุมนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับทฤษฎีของ      
มาสโลวความตองการเพื่อการดํารงชีวิตจะรวมสวนท่ีเปนความตองการทางดานสรีระท้ังหมดกับ
บางสวนกับความตองการความม่ังคงและปลอดภัย 

    2.  ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness Needs : R) เปนความตองการเกี่ยวกับ
ความสัมพันธกับคนอ่ืน ๆ ท่ีบุคคลเกี่ยวของดวย เปนความตองการที่รวมถึงความตองการทางสังคม 
ความตองการความรูสึกม่ันคงและปลอดภัย ในความสัมพันธระหวางบุคคล การไดรับการยอมรับ การ
มีชื่อเสียงและการไดรับการยกยองจากสังคม  เม่ือเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว ความตองการดาน
ความสัมพันธนี้ จะรวมถึงสวนท่ีเปนความตองการความม่ันคงและปลอดภัย ความตองการทางสังคม 
และบางสวนของความตองการเกียรติและศักดิ์ศรี 

    3.  ความตองการดานความเจริญเติบโต (Growth Needs : G) เปนความตองการเกี่ยวกับการ
ท่ีบุคคลไดสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรคสําหรับตัวเขาเองและส่ิงแวดลอมรอบตัวใหกาวหนาเติบโต
ยิ่งข้ึนไป ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความกาวหนาในวิชาชีพ  ความภาคภูมิใจในตนเอง 
ตลอดจนการเขาใจในตนเองและการใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ีเม่ือเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว 
ความตองการดานการเติบโตน้ีจะรวมถึงบางสวนของความตองการเกียรติและศักดิ์ศรี และความ
ตองการทําตนใหประจักษท้ังหมด 

    จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร ถือเปนประเด็นหลักท่ีจะชวยสรางความสําเร็จและ
กอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร  แตความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานน้ัน องคกรก็จะตองสามารถตอบสนองความตองการของแตละบุคคล โดยผูศึกษาเห็นวา
ปจจัยท่ีสงผลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการทํางาน  
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การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงงาน นโยบาย/แผนและการบริหารงาน                
การปกครองบังคับบัญชาความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผู บังคับบัญชา  เ งินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน   
 
2.3  ปจจัยและองคประกอบท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน ยังคงเปนเร่ืองท่ีจําเปนตองดําเนินการศึกษาดังท่ี                   
วิชัย  แหวนเพชร (2544) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) เปนเร่ืองท่ีไดรับ
ความสนใจกันมากท้ังจากนักจิตวิทยา นักวิชาการและนักบริหารงาน การปฏิบัติงานในองคการใด  ๆ 
ก็ตามส่ิงท่ีเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จไดนั้นก็คือบุคลากร  แมวาปจจุบัน 
จะมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีมากโดยเทคโนโลยีนั้นถูกนํามาใชแทนคนในการทํางานแตก็   
ไมไดเปนเคร่ืองบงช้ีท่ีสําคัญท่ีสุดในความสําเร็จ คนท่ีทํางานอยูในองคการน้ันตางหากที่ เปน
เคร่ืองบงช้ี เพราะคนเปนผูคิด ผูปฏิบัติและผูวางแผนในการทํางานดังนั้น ถาคนนั้นมีคุณภาพมีความ
พึงพอใจในงานที่ทําอยูก็จะประสบผลสําเร็จดีมากกวาคนที่ไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
หรือความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางละเอียดลึกซ้ึง เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดนั่นเอง ซ่ึงเกี่ยวกับองคประกอบท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นไดมี
นักวิชาการและนักการศึกษากลาวถึงไวดังนี้  

 Harrell (1964 อางถึงใน มัจฉรี  โอสถานนท, 2539) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานไวดังนี้ 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสวนเก่ียวของกับปจจัยตาง ๆ และปจจัยเหลานี้ใชเปน
เคร่ืองมือช้ีบงถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีปจจัยอยู 3 ประการ คือ 

 1.  ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงาน มีดังนี้ 
  1.1  ประสบการณ จากการศึกษาในงานวิจัยพบวา ประสบการณในการทํางานมีสวน 
เกี่ยวของกับความพึงพอใจงานของบุคคลท่ีทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากข้ึน 
ทําใหเกิดความพึงพอใจกับงานท่ีทํา 
  1.2  เพศ แมวางานวิจัยหลายเลมจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานก็ตาม แตก็ข้ึนอยูกับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด รวมท้ังเกี่ยวของ   
กับระดับความทะเยอทะยาน และความตองการทางดานการเงิน เพศหญิงมีความอดทนท่ีจะทํางาน    
ท่ีตองใชฝมือและงานท่ีตองการความละเอียดออนมากกวาชาย 
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  1.3  จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ  กลุมท่ีทํางานดวยกันมีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน งานซ่ึงตองการความสามารถหลายอยางประกอบกันตองมีสมาชิกท่ีมีทักษะในงาน
หลายดานและความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางานก็มีสวนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในการ
ทํางาน 
  1.4  อายุ อายุแมจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัด แตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลาและ
ประสบการณในการทํางาน ผูท่ีมีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนานดวยแตก็ข้ึนอยูกับ 
ลักษณะงานและสถานการณในการทํางานดวย 

1.5  เวลาในการทํางาน งานท่ีทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
มากกวางานท่ีตอทําในเวลาที่บุคคลอื่นไมตองทํางาน เพราะเกี่ยวกับการพักผอนละการสังสรรคกับ
ผูอ่ืนดวย 
  1.6  เชาวนปญญา  ปญหาเร่ืองเชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานข้ึน  
อยูกับสถานการณและลักษณะงานท่ีทําในบางลักษณะไมพบความแตกตางระหวางเชาวนปญญากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตในลักษณะงานบางอยางพบวามีความแตกตางกัน พนักงานใน
โรงเรียนท่ีมีเชาวนปญญาในระดับสูงแตทํางานท่ีเปนงานประจํา พบวามักจะมีความเบ่ือหนายงาน   
ไดงายและมีเจตคติท่ีไมดีตอการทํางานในโรงเรียนเพราะเปนงานท่ีไมทาทายและไมเหมาะกับ
ความสามารถของตน 

1.7  การศึกษา  การศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น  มีผลตอการวิจัยไม 
เดนชัดนัก จากงานวิจัยบางเลมพบวา การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวางความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน แตมักจะข้ึนอยูกับงานท่ีทําวางายหรือเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคลนั้น
หรือไม ในรายงานวิจัยหลายเลม พบวา นักวิชาการวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร ทนายความมีความพึง
พอใจในงานสูงกวาคนงานและพนักงานลูกจางท่ีใชแรงงานท่ัวไป 
  1.8  บุคลิกภาพ  ปญหาเร่ืองบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นอยูท่ี
เคร่ืองมือวัดบุคลิกภาพ เนื่องจากเคร่ืองมือนี้มีความไมเท่ียงตรง อยางไรก็ตามบุคลิกภาพท่ีเห็นได
ชัดเจนก็คือ คนท่ีมีอาการของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการทํางานมากกวาคนปกติท้ังนี้อาจจะ
เปนเพราะความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทไดเพราะตองเครียดกับ  
ภาวะของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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  1.9  ระดับเงินเดือน จากงานวิจัยหลายเลม พบวาเงินเดือนมีสวนในการสรางความ   
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เงินเดือนท่ีมากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพทําใหบุคคลไมตอง ดิ้นรน
มากนักท่ีจะไปทํางานเพ่ิมนอกเวลาทํางาน และเงินเดือนยังเกี่ยวของกับการสามารถหาปจจัยอ่ืน        
ท่ีสําคัญแกการดํารงชีวิตอีกดวย ผูท่ีมีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาผูท่ีมี
เงินเดือนต่ํา 

1.10  แรงจูงใจในการทํางาน  แรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของบุคคล 
 โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  1.11  ความสนใจในงาน บุคคลท่ีสนใจในงานไดทํางานท่ีตนเองถนัด และพอใจจะมี
ความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคคลท่ีไมมีความสนใจในงาน 
 2.  ปจจัยดานงาน 

2.1  ลักษณะงาน ไดแก ความนาสนใจของงาน ความทาทายของงานความแปลกของ 
งานโอกาสท่ีจะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ  การรับรูหนาท่ีรับผิดชอบ 
การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน การท่ีผูทํางานมีความรูสึกตองานท่ีทําอยูวาเปนงานท่ี
สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน มีความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันตองาน 

2.2  ทักษะในการทํางาน ความชํานาญในงานท่ีทํา  มักจะตองพิจารณาควบคูไปกับ 
ลักษณะของงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ เงินเดือนท่ีไดรับตองพิจารณาไปดวยกันจึงจะเกิด
ความพึงพอใจในงาน 
  2.3  ฐานะทางวิชาชีพ  จากการศึกษาวิจัยพบวา ประมาณคร่ึงหนึ่งของเสมียน
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตมีถึงรอยละ 17 ท่ีพบวาถามีโอกาสก็อยากเปล่ียนงานใน
สภาวะ  ท่ีเศรษฐกิจดี มีงานใหเลือกทํา จะมีการเปล่ียนงานบอย เพื่อจะเล่ือนเงินเดือน เล่ือนฐานะของ
ตนเอง ดังนั้น ตําแหนงทางการงานท่ีมีฐานะทางวิชาชีพตํ่ากวาความจริงแลวตองพิจารณาควบคูไปกับ
ความอิสระในงาน ความภาคภูมิใจในงานประกอบดวยท้ังนี้เพราะฐานทางอาชีพ นอกจากจะข้ึนอยูกับ
บุคคลนั้นเปนผูพิจารณาตัดสินดวยในแตละสังคม แตละหนวยงานใหความสําคัญของฐานะทาง
วิชาชีพแตกตางกันไป ระยะเวลาท่ีผานไปความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพก็เปล่ียนไปดวย 

2.4  ขนาดของหนวยงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานขนาดเล็กจะ 
ดีกวาหนวยงานขนาดใหญ เนื่องจากหนวยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรูจักกัน ทํางานคุนเคยกัน
ไดงายกวาหนวยงานใหญ ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวยเหลือกัน ขวัญในการ
ทํางานดีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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  2.5  ความหางไกลของบานและท่ีทํางาน การที่บานอยูหางไกลจากท่ีทํางานการ
เดินทางไมสะดวก ตองตื่นแตเชามืด รถติดและเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทาง มีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน คนท่ีเปนคนจังหวัดหนึ่งแตตองไปทํางานในอีกจังหวัดหนึ่งสภาพทองถ่ิน ความเปน 
อยู ภาษาไมคุนเคย ทําใหเกิดความไมคุนเคยในการทํางานเนื่องจากการปรับตัวและการสราง
ความคุนเคยตองใชเวลานาน 
  2.6  สภาพภูมิศาสตร  ในแตละทองถ่ินแตละพ้ืนท่ีมีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน คนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวาคนงานในเมืองเล็ก   
ท้ังนี้ เนื่องจากความคุนเคย ความใกลชิดระหวางคนงานในเมืองเล็กมีมากกวาในเมืองใหญทําให    
เกิดความอบอุนและมีความสัมพันธกัน 
  2.7  โครงสรางของงาน หมายถึง ความชัดเจนของงานท่ีสามารถอธิบายช้ีแจง
เปาหมายของงาน รายละเอียดของงานตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หากโครงสรางของงาน
ชัดเจนยอมสะดวกแกผูปฏิบัติงานสามารถปองกันมิใหเกิดความบิดพล้ิวในการทํางานนอกจากนี้ยัง
พบวางานใดมีโครงสรางอยางไรและรูวาจะทําอยางไร และดําเนินการอยางไรและสามารถควบคุม  
ไดงายข้ึน 

 3.  ปจจัยการจัดการ 
  3.1  ความม่ันคงในงาน สรุปจากการศึกษาคนควาสวนใหญ จะพบวาพนักงานมีความ
ตองการงานท่ีมีความแนนอนม่ันคง แมวาในปจจุบันบุคคลจะสนใจในงานนอยลงก็ตามแตบริษัทท่ี
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน เชน บริษัทญ่ีปุนก็ยังคิดถึงความม่ันคงของงาน คือมีการจางงาน
ตลอดชีวิต (Life Long Employment) จากการสํารวจโดยการสอบถามเก่ียวกับความตองการความ
ม่ันคงของงาน ปรากฏวารอยละ 80 ตองการงานท่ีมีความม่ันคงพนักงานของบริษัทและโรงงาน
ตองการจะอยูทํางานจนถึงวัยเกษียณ แมวาเขาจะมีเงินมากพอท่ีจะเล้ียงตัวเองในวัยชราก็ตามก็ยัง   
ยินดีจะอยูจนถึงทํางานไมไหว ความม่ันคงในงานถือเปนสวัสดิการอยางหนึ่งโดยเฉพาะในวัยท่ีพน
จากการทํางานแลวและเปนความตองการของพนักงาน ไดแก ความสนใจในงานท่ีตนเองถนัดและมี
ความสามารถไมทํางานท่ีหนักและมากจนเกินไป งานท่ีทําใหความกาวหนา และไดรับรางวัลตอบ
แทนจากความต้ังใจทํางาน 
  3.2  รายรับ ฝายบริหารและฝายจัดการของบริษัทเช่ือม่ันวา รายรับท่ีดีของพนักงาน
จะเยียวยาโรคไมพอใจในงานได การสํารวจสวนใหญพบวารายรับมาทีหลังความมั่นคงในการทํางาน 
ลักษณะของงานและความกาวหนาของงาน แตในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันท่ีคาครองชีพสูงรายรับ
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อาจจะเปนความสําคัญอันดับแรก นักวิชาการที่เปล่ียนงานเนื่องจากรายรับของหนวยงานอีกแหงหนึ่ง
ดีกวาผูเช่ียวชาญจากหนวยงานของรัฐลาออกไปสูภาคเอกชนก็เพราะรายรับท่ีดีกวา 
  3.3  ผลประโยชน เชนเดียวกับรายรับ ฝายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็นวาการ
ไดรับผลประโยชนเปนส่ิงชดเชยและสรางความพึงพอใจในงานได แตจากการศึกษาซ่ึงก็พบ
เชนเดียวกับรายรับ พนักงานบางสวนอาจใหความสนใจนอยกวาความม่ันคงในงานและความกาวหนา
ในการทํางาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตรคาประกันสังคมและ
ประกันชีวิตตาง ๆ ถูกจัดอยูในดานความม่ันคงและสวัสดิการในการทํางาน 

3.4  โอกาสกาวหนา โอกาสท่ีจะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญสําหรับ 
อาชีพหลายอาชีพ เชน การขาย  เสมียนพนักงานและบุคคลท่ีใชฝมือและความชํานาญงานมี
ความสําคัญนอยสําหรับบุคคลท่ีไมตองใชความชํานาญงานแตมีการศึกษาสูงและอยูในตําแหนงสูง 
จากการศึกษาพบวา คนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาสกาวหนาในงานนอยกวาคนท่ีออนวัยอาจเปน
เพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว 
  3.5  อํานาจตามตําแหนงหนาท่ี  หมายถึง  อํานาจท่ีหนวยงานมอบใหตามตําแหนง
เพ่ือควบคุมส่ังการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานท่ีมอบหมายใหสําเร็จงานบางอยางมี
อํานาจตามตําแหนงท่ีเดนชัดก็จะทําใหผูทํางานปฏิบัติงานไดงายและสะดวก อํานาจตามตําแหนง
หนาท่ีจึงมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.6  สภาพการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมายเร่ืองสถานการณ 
และสภาพการทํางาน มีพนักงานท่ีทํางานใหสํานักงานท่ีใหความสําคัญกับสภาพการทํางาน ความ
พอใจในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพในท่ีทํางาน 

3.7   เพื่อนรวมงาน  เพื่อนรวมงานเปนสวนหนึ่งท่ีจัดเขาในปจจัยท่ีเกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามีความสุขในที่ทํางาน
สัมพันธภาพระหวางเพื่อนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  3.8  ความรับผิดชอบงาน  จากการศึกษาพบวา  พนักงานท่ีมีขวัญดีจะมีความ
รับผิดชอบในงานสูง ความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบรวมกับ    
ปจจัยอ่ืน เชน อายุ ประสบการณ เงินเดือน และตําแหนงดวย 
  3.9  การนิเทศงาน สําหรับพนักงานการนิเทศงาน คือ การชี้แนะในการทํางานจาก
หนวยงาน  ดังนั้น ความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกท่ีมีตอหนวยงานและองคการดวย       
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จากการศึกษากรณีฮอรธอรน พบวา ขวัญและเจตคติของพนักงานข้ึนอยูกับความสัมพันธกับผูนิเทศ
งานการสรางความเขาใจท่ีดีระหวางผูนิเทศงานและพนักงานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน 

3.10  การส่ือสารกับผูบังคับบัญชา การศึกษาหลายแหงพบวา พนกังานความตองการ 
รูวาการทํางานของตนเปนอยางไร จะปรับปรุงการทํางานตนเองอยางไรขาวสารจากบริษัทหนวยงาน
ตาง ๆ จึงมีความหมายและความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานวางานของตนจะกาวหนาตอไปหรือไม   
ซ่ึงพนักงานมักจะไดขาวของหนวยงานนอยกวาท่ีตองการ 
  3.11  ความศรัทธาในตัวผูบริหาร พนักงานท่ีช่ืนชมความสามารถของผูบริหารจะมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานเปนผลใหเกิดกําลังใจในการทํางานดวย ความศรัทธาในความสามารถ
และความต้ังใจท่ีผูบริหารมีตอหนวยงานทําใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความ   
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานดวย 

3.12  ความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน ความเขาใจดีตอกันทําใหพนักงาน 
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากการสํารวจของ National Industrial Conference Board พบวา 
ผูบริหารและหัวหนางานมีความเขาใจตรงกันวารายรับเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด แตสําหรับพนักงานเอง
กลับมองวาความม่ันคงกาวหนาในงานเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด   
 Herzberg (1959) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานไว ดังนี้ 
 1.  การไดรับการยอมรับนับถือ 
 2.  ความสําเร็จในการทํางาน 
 3.  ความกาวหนา 
 4.  ความรับผิดชอบ 
 5.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 6.  เงินเดือน 
 7.  ความสัมพันธระหวางบุคคล 
 8.  การนิเทศงาน 

  Gilmer  (1971) ไดกลาวถึงองคประกอบตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ไว 10 ประการ คือ 
 1.  ความม่ันคงในงาน (Security) ไดแก ความรูสึกวาไดทํางานในหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ มีหลักประกันความม่ันคงและไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 
 2.  โอกาสกาวหนาในการทํางาน (Opportunity for Advancement) ไดแก การมีโอกาสเล่ือน
ไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน 
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 3.  หนวยงานและการจัดการ (Company and Management) ไดแก ความพอใจตอหนวยงาน
ความมีช่ือเสียงการดําเนินงานของหนวยงาน และการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  คาจาง (Wages) ไดแก จํานวนรายไดประจํา และรายไดท่ีจายเปนพิเศษซ่ึงหนวยงาน
ใหแกผูทํางาน 
 5.  ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic Aspects of the Job) ไดแก การไดทํางานซ่ึงมีลักษณะ
ตรงกับความถนัด ทักษะ และความรูความสามารถ 
 6.  การนิเทศงาน (Supervision) ไดแก  เทคนิค วิธีการ และความสามารถในการนิเทศงาน
ของผูบังคับบัญชา และความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา 
 7.  ลักษณะทางสังคม (Social Aspects of the Job) ไดแก การทํางานรวมกันกับบุคคลอ่ืน
และมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน 
 8.  การติดตอส่ือสาร (Communication) ไดแก สภาพและลักษณะการติดตอส่ือสารท้ัง
ระหวางภายในและภายนอกหนวยงาน รวมถึงการยอมรับฟงและการไดรับการยอมรับดวย 
 9.  สภาพการทํางาน (Working Conditions) ไดแก ภาวะแวดลอมตาง ๆ ในการทํางาน เชน 
ช่ัวโมงการทํางาน แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ํา 
 10.  ประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ (Benefits) ไดแก เงินเดือน บําเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน
การบริการและการรักษาพยาบาล ท่ีอยูอาศัย สวัสดิการ 

   Dessler  (1983) ใหแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือ 
 1.  ปจจัยดานตัวบุคคล ไดแก อายุ และระดับการศึกษา 
 2.  ปจจัยดานสภาพการณ ไดแก ลักษณะของงาน แบบของผูนํา ระบบการใหคาตอบแทน 
นโยบายของหนวยงาน และกลุมผูรวมงาน 
 3.  ผูบริหารกับการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 สมพงษ  เกษมสิน (2526) ไดแบงประเภทส่ิงท่ีจูงใจไว   2 ประเภท คือ 
 1.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนเงิน (Financial Incentive) เปนส่ิงจูงใจท่ีมีลักษณะเห็นไดงายและมี
อิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน ส่ิงจูงใจท่ีเปนเงินนี้ยังจําแนกออกเปน 2 ชนิด คือ 
   1.1  ส่ิงจูงใจทางตรง (Direct Incentive) เชน การจายคาแรงใหสูงข้ึน ในกรณีท่ีมีผล
การปฏิบัติงานไดสูงกวาระดับมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
  1.2  ส่ิงจูงใจทางออม (Indirect Incentive) คือ ส่ิงจูงใจท่ีมีผลในทางสนับสนุนเพื่อ
สงเสริมใหมีการทํางานดีข้ึนและมีกําลังใจมากข้ึนดวย เชน การจายคารักษาพยาบาล 
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 2.  ส่ิงจูงใจท่ีไมใชเงิน (Non Financial Incentive) ส่ิงจูงใจประเภทนี้สวนใหญมักเปนเร่ือง 
ท่ีสนองตอบความตองการทางจิตใจ เชน การยกยองชมเชย การยอมรับโอกาสความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงานและความม่ันคงในการทํางาน เปนตน 

 อารี  เพชรผุด  (2530) ไดกลาวถึง องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แบงออกเปน 2 ดาน คือ 
 1.  องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ประกอบดวยปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 
  1.1  ส่ิงแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเมือง ทุกคนยอมมีความแตกตางกันเพราะ
ส่ิงแวดลอมและประสบการณท่ีตางกัน ซ่ึงจะนําไปสูความแตกตางทางดานเจตคติและคานิยมใน
ขณะเดียวกันบุคคลท่ีมาจากส่ิงแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีแตกตางกัน     
ก็ยอมทําใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
  1.2  ลักษณะของอาชีพ อาชีพแตละอยางมีลักษณะเฉพาะท่ีทําใหบุคคลมีความพึง
พอใจ อาชีพท่ีตรงกับวิชาชีพท่ีผูปฏิบัติไดศึกษาเลาเรียนมาจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากกวาอาชีพท่ีไมตรงกับวิชาท่ีเรียนมา 
  1.3  ส่ิงแวดลอมในองคการ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลมาจากส่ิงแวดลอม
ในองคการ ไดแก ขนาดองคการ ลักษณะการจัดองคการ การบริหารองคการการตัดสินใจของ
ผูบริหารตลอดจนการทํางานเปนทีม 
  1.4  งานและส่ิงแวดลอม จากการสํารวจและการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะงานที่จะ
กอใหเกิดความพึงพอใจตอผูปฏิบัติ  ปรากฏวางานและส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจตองเปน
งานท่ีไดใชความรูความสามารถ เปนงานท่ีทําใหมีโอกาสเรียนรูส่ิงใหม ๆ เปนงานท่ีทําใหเกิด
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคและเปนงานท่ีทําใหเกิดความทาทาย 
 2.  องคประกอบสวนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีจะกอใหเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน ไดแก ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพ 

 เอกชัย  กี่สุขพันธ (2533) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจไวดังนี้ 
 1.  สัมฤทธิผลของงาน (Achievement) คนเปนจํานวนมากท่ีตองการความสําเร็จในการ
ทํางานและพอใจในการมีสวนสรางสรรคงานท่ีมีความสําคัญใหแกบริษัท ถาผูบริหารยอมรับในขอนี้ 
กย็อมสนับสนุนใหบุคคลไดมีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางานตามศักยภาพ  (Potential)  ของ  
แตละบุคคล 
               2.  การยอมรับนับถือ (Recognition) โดยปกติแลวคนทุกคนมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการทํางานท่ีแตกตางกัน ดังนั้น ถาผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิด
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หรือความสามารถของบุคคลไมวาจะเปน การยกยองชมเชย หรือการใหการสนองตอบ (Feedback)   
ท่ีเหมาะสมจะมีสวนจูงใจในการทํางานไดมากทีเดียว 
 3.  ความกาวหนา (Advancement) ความกาวหนาในการทํางานเปนส่ิงท่ีทาทายซ่ึงจะทําให
บุคคลนั้นไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานอยูเสมอ 
 4.  ความสนใจ (Interest) หมายถึง การใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนาหรือเสริมสรางทักษะใน
การทํางานตามท่ีบุคคลมีความสนใจ หรือใหมีโอกาสไดใชความรูความสามารถในการทํางานท่ีถนัด 
นับเปนการจูงใจท่ีดีวิธีหนึ่ง 
 5.  ความรับผิดชอบ (Responsibility) สําหรับบุคคลท่ีมีความสามารถมีไหวพริบและทักษะ
ในการทํางานท่ีดี อยากท่ีจะทํางานดวยอํานาจความรับผิดชอบของตนเองและจะไมชอบถูกบังคับ    
ใหทํางาน 
 6.  การมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) การเปดโอกาสใหบุคคลไดมีสวนรวมใน
การทํางานมากข้ึนไมวาจะเปนการกําหนดนโยบาย วิธีทํางาน ตลอดจนการตัดสินใจในการทํางาน จะ
สรางใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน หรือบริษัท การใหมีสวนรวมในการทํางานนี้จะจูงใจให
บุคคลยอมรับในความสามารถซ่ึงกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการทํางานเปนทีมดวย   

 ดังนั้น  ปจจัยความพึงพอใจและองคประกอบท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนส่ิงสําคัญท่ีผูบริหารควรคํานึงถึง และกําหนดใหเหมาะสม ท้ังนี้ เพื่อใหการบริหารองคการดําเนิน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ เพราะองคประกอบในการปฏิบัติงานสามารถใชเปนแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน และใชเสริมสรางความพึงพอใจได โดยผูศึกษาเห็นวาตัวแปรท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 
 
2.4  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการ  
              การจัดการ (management) เปนกระบวนการของการวางแผน การอํานวยการและการ
ควบคุม เพื่อใหงานนี้บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไวซ่ึงสามารถไดอธิบายวา 
              ประการแรก คือ การวางแผน การตั้งนโยบายของกลุม วางวัตถุประสงคและโครงการ
สําหรับอนาคต 
              ประการท่ีสอง คือ การจัดมอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะอยางใหกับแผนกตาง ๆ และ
ระดับตาง ๆ ท้ังทีมผูทํางาน การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 
              ประการท่ีสาม ไดแก การควบคุมงานนั้น คือ การนําทางและเปนผูชี้แนะทางใหเกิดความ
สะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและโดยการควบคุมนี้ผูจัดการสามารถพบวาไดมีการทํา
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อะไรบางเพ่ือตอบสนองตอวัตถุประสงคและการมอบหมายงาน  การบริหาร หมายถึง ใชศาสตรและ
ศิลปในการนําเอาทรัพยากรการบริหาร (administrative  resource) มาประกอบกันข้ึนใหเปนไปตาม
กระบวนการทางการบริหาร (process of administration) เพื่อใหบรรลุวัตลุประสงคท่ีกําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพ (สมพงษ  เกษมสิน, 2514: 13) 
              การบริหาร หมายถึง การทํางานของคณะบุคคล (group) ตั้งแตสองคนข้ึนไปท่ีรวมกัน
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ฉะนั้น คําวาการบริหารนี้จึงใชสําหรับแสดงใหเห็นลักษณะการ
บริหารงานแตละประเภทไดเสมอแลวแตกรณีไป  แตถาเปนการทํางานโดยบุคคลคนเดียวเรียกวา เปน
การทํางานตามธรรมดาเทานั้น (สมพงษ  เกษมสิน, 2514: 13) 
              จากความหมายของการบริหารดังกลาวมาแลว จะเห็นวาการบริหารมีลักษณะเดนเปนสากล
อยูหลายประการ คือ (สมพงษ  เกษมสิน, 2514: 14) 
              1.  การบริหารยอมมีวัตถุประสงค 
              2.  การบริหารอาศัยปจจัยบุคคลเปนองคประกอบสําคัญท่ีสุด 
              3.  การบริหารตองใชทรัพยากรทางการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน 
              4.  การบริหารมีลักษณะการดําเนินงานเปนกระบวนการ 
              5.  การบริหารเปนการดําเนินงานรวมกันของกลุมบุคคล 
              6.  การบริหารมีลักษณะเปนการรวมมือกันดําเนินงานอยางมีเหตุผล 
              ในสังคมหนึ่ง ๆ มนุษยยอมมีพฤติกรรมรวมกันในอันท่ีจะกระทําการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของสมาชิกในสังคมมากท่ีชุด มีการแบงงานกันทําชวยเหลือเกื้อกูล การปรับปรุงการ
บริหารของกลุมใหเกิดประสิทธิภาพและมีความเปนระเบียบมากข้ึน ท้ังนี้ เพื่อตอบสนองความ
ตองการและขอเรียกรองตาง ๆ ของประชาชน พยายามหามรรควิธี (means) ท่ีจะเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารใหเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ฉะนั้นการบริหารจึงมีความสําคัญ ดังนี้ (สมพงษ เกษมสิน,  
2514: 4) 
              1.  การบริหารนั้นไดเจริญเติบโตควบคูมากับการดํารงชีพของมนุษย และเปนส่ิงชวยให
มนุษยดํารงชีพอยูรวมกันไดอยางผาสุก 
              2.  จํานวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเปนผลทําใหองคการตาง ๆ ตองขยายงานดาน
การบริหารงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 
              3.  การบริหารเปนเคร่ืองมือบงช้ีใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม ความกาวหนา
ทางวิชาการ (technology) ในดานตาง ๆ โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรม ทําใหการบริหารเกิดการ
เปล่ียนแปลงและกาวหนาอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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  4.  การบริหารเปนมรรควิธีท่ีสําคัญในอันท่ีจะนําสังคมและโลกไปสูความเจริญกาวหนา 
              5.  การบริหารจะชวยใหทราบถึงแนวโนมท้ังในดานความเจริญและความเสื่อมของสังคม
ในอนาคต 
              6.  การบริหารมีลักษณะเปนการทํางานรวมกันของกลุมบุคคลในสังคม ฉะนั้น ความสําเร็จ
ของการบริหารจึงข้ึนอยูกับปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมือง (political 
socio-cultural factors environment) อยูเปนอันมาก 
              7.  การบริหารมีลักษณะตองใชวินิจฉัยส่ังการเปนเครื่องมือ ซ่ึงนักบริหารจะตองคํานึงถึง
ปจจัยแวดลอมตาง ๆ และการวินิจฉัยส่ังการนี้เองที่เปนเคร่ืองมือแสดง ใหทราบถึงความสามารถของ
นักบริหารและความเจริญเติบโตการบริหาร 
              8.  ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือสํานักงานยอมมีสวนเก่ียวพันกับการ
บริหารเสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเปนเร่ืองท่ีนาสนใจและจําเปนตอการท่ีจะดํารงชีพอยางฉลาด 
              9.  การบริหารกับการเมืองเปนส่ิงควบคูท่ีแยกกันไมออก ฉะนั้น การศึกษาจึงตองคํานึงถึง
สภาพทางการเมืองดวย 
              จึงกลาวไดวาการบริหาร คือ การใชท้ังศาสตรและศิลปในการนําเอาทรัพยากรการบริหาร
มาประกอบการตามกระบวนการบริหารใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลปจจัยในการบริหาร 
              โดยท่ัวไปการบริหารงานจะตองมีปจจัยพื้นฐาน  4 ประการ หรือเรียกวา ทรัพยากรการ
บริหาร (administration resources) คือ คน (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ (material) และการจัดการ 
(management) หรือเรียกส้ันวา 4 M ปจจัยทั้ง 4 ประการ นับวาเปนปจจัยพื้นฐาน ท้ังนี้เพราะวาการ
บริหารทุกประเภทไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนก็ตามจําเปน ตองอาศัย เงิน วัสดุ และการจัดการ
องคการเปนองคประกอบท่ีขาดเสียมิได 
              แตปจจุบันไดมีพิจารณาขยายขอบเขตของปจจัยการบริการกวางขวางออกไปอีก เชน 
Greenwood (อางถึงใน มัฆวาฬ  สุวรรณเรือง, 2536: 52) ไดเสนอความเห็นวา ปจจัยในการบริหาร
ไมไดมีเพียง 4 อยางเทานั้น แตอยางนอยควรมี 7 อยาง คือ คน เงิน วัสดุ อุปกรณ อํานาจหนาท่ี เวลา 
กําลังใจในการทํางานและความสะดวกตาง ๆ 
              เปนการแนนอนวา การบริหารงานจะตองมีปจจัยท้ัง 4 M เปนสวนประกอบ สําคัญ เพราะ
การที่จะดําเนินการใหสําเร็จตามนโยบายตามแผนหรือโครงการก็ตองอาศัยกําลังคน เงิน วัสดุ อุปกรณ
และวิธีการจัดการท่ีดี โดยนําปจจัยเหลานี้มาผสมผสานกันอยางเหมาะสม เพราะจะเห็นไดวาแม
องคการหรือบริษัทหรือสวนราชการตาง ๆ จะมีขนาดและปจจัยตาง ๆ เทา ๆ กัน แตผลงานที่ได
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ออกมาไมเทากัน ปญหาจึงมีวา หัวใจ ของการบริหารมิไดอยูท่ีปริมาณมากนอยของปจจัยการบริหาร
เพียงอยางเดียว แตข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการจัดการ ภาวะความเปนผูนํา สภาพแวดลอมอ่ืน ๆ ท่ี
จะทําให เกิดผลงานท่ีดีท้ังปริมาณและคุณภาพ 
              ดังนั้น การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม การท่ีจะไดผลงานออกมา (output) ก็จําเปนจะตองนํา
ปจจัย 3 อยาง ท่ีใสเขาไปในงานกอน (input) คือ คน เงิน และวัสดุ และมีกระบวนการในการจัดการให 
input factors  ตาง ๆ ผสมกลมกลืนกันเปนอยางดี ผลงานจะออกมาดีมีประสิทธิภาพ (อมร รักษาสัตย 
และขัตติยา  กรรณสูต, 2515: 289) 
 
2.5 แนวความคิดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
              การบริหารงานบุคคลนับเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งตอองคการท่ีจะทําใหองคการ
บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยทางดานบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดใน
บรรดาทรัพยากรท้ังหมด เพราะสามารถท่ีจะจัดการหรือหาวิธีท่ีจะดําเนินการใหองคการบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรจึงเปนท่ีมาของความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
องคการอีกดวย ซ่ึงในการบริหารประเทศก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   
โดยกําหนดเปาหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ให คน เปนยุทธศาสตรของการพัฒนา ซ่ึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
หมายถึง การพัฒนาคุณภาพมนุษยใหมีขีดความสามารถเพ่ือท่ีจะพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติตอไป 
              ในการพัฒนาประเทศจําเปนตองอาศัยการระดม คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี และวิธีการ
จัดการเพื่อความเจริญกาวหนาของประเทศ ดังนั้น จึงจําเปนตองพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพดวย
เหตุผลดังกลาว ถาองคการใดมีคนดีและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง คนหรือขาราชการหรือ
พนักงานก็จะสามารถระดมเงิน วัสดุ มาใหกับ องคการ และสามารถบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
               เสนาะ  ติเยาว (2514:3) ไดใหความหมาย การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดระเบียบ
และดูแลบุคคลใหทํางานเพื่อใหบุคคลใชประโยชนและความรู ความสามารถของแตละคนใหมาก
ท่ีสุดใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 
 สมาน   รังสิโยกฤษฎ  (2522:1)ไดใหความหมายการบริหารงานบุคคล  หมายถึง 
กระบวนการเกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล     
ท่ีปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงาน ท้ังนี้ เพื่อใหไดมาไดใชประโยชนและบํารุงรักษาไว              
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ซ่ึงทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค กระบวนการที่วานี้จึงรวมหนาท่ีตาง ๆ ท้ังหมดนับต้ังแตการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติ งาน
จนกระท่ังออกจากงาน 
                 ธงชัย  สันติวงษ (2526:35) ไดแบงกระบวนการการบริหารงานบุคคลออกเปนสวนสําคัญ ๆ 
ดังนี้ 
              1.  การออกแบบงานและการวิเคราะหเพื่อจัดแบงตําแหนงงาน   
              2.  การวางแผนกําลังคน   
              3.  การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน   
              4.  การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและการประเมิน   
              5.  การอบรมและการพัฒนา   
              6.  การจายตอบแทน   
              7.  การทะนุบํารุงรักษาทางดานสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ   
              8.  การใชวินัยและการควบคุมตลอดจนการประเมิน   
              ซ่ึงกระบวนการบริหารงานบุคคลท้ัง 8 ประการดังกลาว ในทางปฏิบัตินั้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการบริหารงานบุคคลจําเปนท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องและสัมพันธกันทุก
ข้ันตอนทุกดานและตองมีการดําเนินการทุกเร่ืองไปพรอม ๆ กัน  
              จะเห็นวาการบริหารงานบุคคลมีความสําคัญตอองคการมากท่ีสุด  เนื่องจาก การบริหารงาน
บุคคลเปนกระบวนการอยางหน่ึงของการบริหารท่ีจัดการเกี่ยวกับบุคคลท่ีนํามาใชในองคการและท่ี มี
อยูแลว โดยเร่ิมจากการวางแผน การสรรหาบุคคลเขามาทํางาน การทํานุบํารุงรักษา รวมท้ังการ
ดําเนินการเมื่อบุคคลนั้นพนจากไป  ซ่ึงองคการใดจะบรรลุผลตามท่ีตั้ง เปาหมายไวอยางมี
ประสิทธิภาพปจจัยสําคัญ ก็คือ  คน  หรือ  บุคลากร ในองคการซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของการ
บริหารงานและเปนท่ียอมรับกันวามนุษยหรือคน เปนทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีคาและสําคัญท่ีสุด
ตามหลักการบริหาร จึงไดมีนักวิชาการบริหารหลายทานเร่ิมใหความสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรม
มนุษยในองคการซ่ึงแตเดิมแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารมุงไปท่ีประสิทธิภาพในการผลิตขององคการ 
ขาดการใหความสําคัญตอมนุษยผูปฏิบัติงานในองคการ มองมนุษยเปนเสมือนเคร่ืองจักร ไมมีชีวิต
จิตใจ ส่ิงจูงใจท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอองคการก็คือ คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
ตอมานักวิชาการจึงเปล่ียนแนวความคิดการบริหารโดยยึดแนวความคิดทางพฤติกรรมศาสตร 
(Behavior Science) คือ การบริหารที่มุงเนนการใหความสําคัญทางดานจิตใจกับมนุษยในองคการ   
มากข้ึนโดยเช่ือวาปจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคลโดยแทจริงแลวเปนปจจัยท่ีมีผลและมีความสําคัญ               
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เปนอยางมากตอประสิทธิภาพในการทํางาน  ความเช่ือท่ีวาคนเปนเคร่ืองจักรนั้นจึงเปนความเช่ือ       
ท่ีผิดเพราะนอกจากเงินแลวคนยังมีความตองการทางสังคมและความตองการอ่ืน ๆ ท่ีมิใชเงินดวย    
นักมนุษยสัมพันธสวนใหญ จึงไดเร่ิมศึกษาตามวิธีการพฤติกรรมศาสตรโดยมีความเช่ือวาปจจัยท่ี
สรางประสิทธิภาพในการทํางานท่ีถูกตอง  คือ  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงเทคนิคและวิธีการบริหาร
บุคคล ในองคการมีท้ังในระดับจุลภาค และระดับมหภาค  เชน การสรางแรงจูงใจ ภาวะผูนํา และ
ความสัมพันธทางสังคมของกลุมตาง ๆ เปนตน ซ่ึงจะมีผลใหเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารงาน   
ในองคการทําใหบุคคลมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน (ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ, 2534: 19) 
              ในการบริหารงานขององคการนั้น ผูบริหารจําเปนตองนําปจจัยในการบริหาร คือ คน 
(men) เงิน (money) วัสดุส่ิงของ (material) และการจดัการ (management) หรือท่ีเรียกวา  4 m  มาใช
ในการดําเนินงานขององคการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  และเปนท่ียอมรับกัน
โดยท่ัวไปวา  ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในหลักการบริหารก็คือ ปจจัยกําลังคน เพราะคนหรือมนุษยมี    
ความตองการและแนวความคิดเปนของแตละคนเม่ือมนุษยมีโอกาสรวมกลุมกันทํางานในองคการ   
จึงอาจเกิดความลมเหลวข้ึนได  เนื่องจากมีความขัดแยงกันในดานความคิด ในทุกองคการผูบริหาร   
จึงตองเปนผูมีหนาท่ีในการจัดระเบียบและผสมผสานกิจกรรมของบุคคลตาง ๆ เพื่อเปาหมาย         
ของสวนรวมเพื่อใหองคการดาํเนินไปสูวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
              ดังนั้น  การบริหารงานในองคการจะมีประสิทธิภาพหรือไม จําเปนตองใหความสนใจท้ัง
ในดานโครงสราง คน กระบวนการ และส่ิงแวดลอม (อุทัย  เลาหวิเชียร, 2533: 5) โดยเฉพาะในเร่ือง
เกี่ยวกับตัวบุคคลผูปฏิบัติงาน  เนื่องจากบุคลากรเปนส่ิงมีชีวิต ไมใชเคร่ืองจักร คน เปนมนุษยท่ีมี
ความคิด มีจิตใจ มีอารมณตาง ๆ ตามสถานการณและมีความตองการในระดับท่ีแตกตางกันในแต    
ละคน การท่ีจะใหคนหรือมนุษยทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น  จะตองประกอบไปดวยปจจัย
หลายอยางการบํารุงขวัญ  หรือ  ความพึงพอใจในการทํางาน  ก็เปนปจจัยสําคัญอันหนึ่ง และขวัญของ
ผูปฏิบัติงานจะดีข้ึน  ถาหากเขาไดทํางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถมีความม่ันคงในหนาท่ีการงาน  
มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มีความกาวหนาในอาชีพการงาน ไดรับการยอมรับกับเพื่อนรวมงาน  
ไดรับการปฏิบัติอยางยุติธรรมจากหัวหนา ไดรับการยกยองชมเชยเม่ือทําดี  มีสวนทราบถึงนโยบาย
แผนงานการเปล่ียนแปลงและเคล่ือนไหวตาง ๆ ภายในหนวยงาน  และขวัญกําลังใจของคนทํางานจะ
เลวลงถาหากเขาทําดีแลวไมไดดี  บรรยากาศภายในองคการมีการแตกราว อิจฉาริษยา  มีการจับผิด  
ซ่ึงกันและกัน ผูบังคับบัญชาไมใหเสรีภาพในการทํางานตามสมควร มีการขัดแยงกัน ในหมูคนทํางาน 
กอใหเกิดการลาออกจากงานหรือแยกยายไปอยูท่ีอ่ืน (พรอมรินทร  พรหมเกิด, 2539: 2) 
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              ดังนั้น หากองคการใดตองการที่จะใหการดําเนินงานบรรลุวัตลุประสงคท่ีตั้งไวอยาง         
มีประสิทธิภาพ การเสริมสรางแรงจูงใจหรือขวัญในการทํางานใหกับบุคลากร เพื่อใหบุคคลเหลานี้    
มีความรูสึกเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน และอุทิศตนเพ่ือความสําเร็จของงานขององคการอยางตอเนื่อง    
และสมบูรณจึงเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูบริหาร เพราะเม่ือบุคลากรในองคการมีแรงจูงใจและความ     
พึงพอใจในงานหรือขวัญในการทํางานดี ยอมจะมีผลใหเกิดประสิทธิภาพของงานดีข้ึน ในทางตรง
ขามถาบุคลากรในองคการขาดแรงจูงใจและความพึงพอใจในงานหรือขวัญในการทํางานยอมทําให  
ขาดประสิทธิภาพของงานได 
 
2.6  พฤติกรรมองคการ 
  1.  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมองคการ            
  การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมองคการจะตองเขาใจความหมายของคําวา  พฤติกรรมของ
มนุษยในองคการและพฤติกรรมองคการวามีความแตกตางกันหรือไมอยางไร โดยท่ัวไปแลว
การศึกษาวิชาพฤติกรรมมนุษยในองคการและพฤติกรรมองคการไมมีความแตกตางกันมากนัก 
กลาวคือ เปนการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมมนุษยในระดับตาง ๆ เพื่อแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
และเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน จึงกลาวไดวา การศึกษาทั้งสองสวนนี้เปนการศึกษาในขอบเขต
เนื้อหาเดียวกัน อยางไรก็ตาม ท้ัง 2 วิชามีความแตกตางกันอยูบางคือ  พฤติกรรมของมนุษยในองคการ
มักจะหมายถึงการแสดงออกของปจเจกบุคคล (individual)ท่ีอยูในสภาวะการทํางานท่ีมีตอเพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา สถานท่ี และวิธีการทํางาน เปนตน สวนใหญแลวตองอาศัยทฤษฎีจิตวิทยาเปน
เคร่ืองมือในการวิเคราะห แตวิชาพฤติกรรมองคการเรามักจะมองในแงของกลุม (group) การทํางาน 
วามีพฤติกรรมอยางไรมีความรวมมือความขัดแยงและแบบฉบับปฏิสัมพันธ (interaction) เปนอยางไร
ผลกระทบท่ีกลุมมีตอผลงานและผลกระทบของงานท่ีมีตอกลุมเปนอยางไร  
            การอธิบายปรากฏการณเหลานี้จําเปนตองอาศัยความรูทางดานสังคมวิทยา 
มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร มาประกอบเม่ือพิจารณาในขอเท็จจริงแลว การศึกษาพฤติกรรม
องคการจะตองศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในฐานะปจเจกบุคคล เพราะถึงแมวาเราตองการเขาใจ
พฤติกรรมกลุมแตกลุมก็คือ การรวมตัวของปจเจกบุคคลเราจึงไมสามารถแยกปจเจกบุคคลออกไป 
จากองคการได การที่เราจะเขาใจพฤติกรรมองคการไดดีนั้น  จําเปนตองเขาใจพฤติกรรมของมนุษยใน 
องคการใหดีเสียกอน  นอกจากนี้ตัวขององคการเองไมวาจะเปนบทบาทหนาท่ีตลอดจนบรรยากาศ  
ในองคการก็จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลดวย 
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 2.  ความหมายของพฤติกรรมองคการ 
  พฤติกรรมองคการมาจากการรวมคําสองคําเขาดวยกันคือคําวา พฤติกรรม กับ  
องคการ พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกหรือแนวโนมของปฏิกิริยาท่ีจะแสดงออกของบุคคลใน
สภาพการณและส่ิงแวดลอมตาง ๆ อยูรอบ ๆ ตัวบุคคลนั้น องคการ หมายถึงกลุมบุคคลที่ทํางาน
รวมกันภายใตโครงสรางท่ีกําหนด เพื่อการบรรลุเปาหมายของกลุมสรุปไดวาองคการ หมายถึง องค
รวมของบุคคลที่มีความสัมพันธกัน และมุงท่ีจะทํากิจกรรมบางอยางใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
ภายใตโครงสรางของความสัมพันธท่ีมีกฎเกณฑและขอบเขตท่ีแนนอน  
 สมยศ  นาวีการ (2543:14) ใหความหมายของพฤติกรรมองคการวา เปนการวิเคราะห
ผลกระทบของบุคคล กลุมและโครงสรางท่ีมีตอพฤติกรรมภายในองคการ สรุปไดวา พฤติกรรม
องคการเปนการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในองคการอยางเปนระบบ ท้ังพฤติกรรมระดับบุคคล  
กลุม และองคการ โดยใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรซ่ึงความรูที่ไดสามารถนําไปใชในการเพ่ิม
ผลผลิตและความพึงพอใจของบุคลากร อันนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิผลขององคการในภาพรวม   
           การศึกษาพฤติกรรมองคการชวยใหผูบริหารมีความเขาใจ และสามารถทํานายพฤติกรรม
ของตนเองและของผู อ่ืนในองคการได ตลอดจนสามารถท่ีจะควบคุมปจจัยตาง ๆ เพื่อใหเกิด
พฤติกรรมท่ีพึงประสงคและนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิผลขององคการในภาพรวมการศึกษาพฤติกรรม
องคการโดยใชความรูทางพฤติกรรมศาสตรซ่ึงจะมีความเกี่ยวของกับศาสตรสาขาตาง ๆไดแก 
จิตวิทยา สังคมวิทยา สังคมจิตวิทยา มานุษยวิทยาและรัฐศาสตรมาเช่ือมโยงกัน 

 3.  ความสําคัญของพฤติกรรมองคการ 
            ผูบริหารในยุคแรก ๆ มองเห็นวา บุคคลเปนปจจัยการผลิตอยางหน่ึงเชนเดียวกับ
เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ตอมาไดมีความพยายามท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพใหคนทํางานไดมากข้ึน เร็วข้ึน 
โดยใชการจูงใจดวยเงินและวัตถุเปนหลักท่ีเรียกวา การบริหารเชิงวิทยาศาสตร แตพบวา วิธีการ
บริหารดังกลาวไมไดใหคําตอบท้ังหมดกับการบริหารจึงหันมาสนใจศึกษาเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 
โดยมองวามนุษยมีความแตกตางกันและมีศักดิ์ศรี จึงเนนการเอาใจมนุษยอยางมากจนไมให
ความสําคัญกับปจจัยดานโครงสรางและเทคโนโลยี  ซ่ึงก็พบวา  การใหความสําคัญกับมนุษยสัมพันธ
ไมไดคําตอบท่ีดีกับการบริหาร จึงมีการใชวิธีการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรท่ีทําใหเขาใจพฤติกรรม
ของมนุษยท่ีอยูภายใตสภาพแวดลอมขององคการ อันเปนท่ีมาของการศึกษาพฤติกรรมองคการ       
ซ่ึงการศึกษาดังกลาวมีอิทธิพลอยางมากตอแนวคิดการบริหารในปจจุบัน เนื่องจากการบริหารเปน
กระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืนพฤติกรรมของบุคคลในองคการจึงมีความสําคัญตอการ
เพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลขององคการ 
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           เนื่องจากการบริหารงานเปนกระบวนการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน  และการบริหาร
เปนกระบวนการของการวางแผน การจัดองคการ และการควบคุมปจจัยตาง ๆ โดยเฉพาะทรัพยากร
มนุษยเปนปจจัยท่ีมีความตองการ มีความรูสึกและอารมณ ดังนั้น การที่จะบริหารจัดการใหมนุษย
ทํางานไดสําเร็จ เกิดประสิทธิผลตามจุดมุงหมายขององคการ ตลอดจนสามารถแขงขันและทําให
องคการอยูรอดไดนั้น ผูบริหารจําเปนตองทําการศึกษาพฤติกรรมภายในองคการ เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถทํานายพฤติกรรมในองคการได ตลอดจนสามารถควบคุมปจจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค การศึกษาพฤติกรรมองคการมคีวามสําคัญตอผูบริหารดังนี้ 
           1.  ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของตนเอง  
            การศึกษาพฤติกรรมองคการชวยใหผูบริหารเขาใจพฤติกรรมและความรูสึกของ
ตนเอง เชน มีความเขาใจในความรูสึก ความตองการและแรงจูงใจของตนเอง ทําใหทราบธรรมชาติ 
จุดออนและจุดแข็งของพฤติกรรมของตนเอง ตลอดจนปจจัยท่ีเปนสาเหตุทําใหสามารถทํานายและ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองใหเปนไปในทิศทางท่ีพึงประสงค เชน นําความรูท่ีไดมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมและความความสามารถในการตัดสินใจการตอบสนอง การควบคุมอารมณ
และความเครียดตาง ๆ การพัฒนาการส่ือสารกับผูอ่ืน ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนอยางมากตอการ
บริหารงานในอาชีพของตน 
           2.  ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา  
            เนื่องจากผูบริหารจําเปนตองรับผิดชอบในการวางแผน การจัดองคการ และการ
ควบคุมใหมีการทํางานท่ีนําไปสูผลสําเร็จขององคการ การศึกษาพฤติกรรมองคการจะทําใหผูบริหาร
เขาใจธรรมชาติและความตองการของผูใตบังคับบัญชาแตละคน เขาใจปจจัยสาเหตุของพฤติกรรม   
จึงทําใหผูบริหารเขาใจในปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอยางถูกตองสามารถทํานายไดวา ถาใสปจจัยหรือ
ตัวแปรใดเขาไป จะสงผลใหเกิดพฤติกรรมอะไรข้ึน ซ่ึงนํามาสูการแกไขปญหาพฤติกรรมในองคการ
ดวยการควบคุมตัวแปรตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เชน ใชการจูงใจบุคลากรใหทํางานอยางทุมเทมากข้ึน
มีการจัดออกแบบงานไดอยางเหมาะสมกับธรรมชาติของคนทํางาน การแกไขปญหาความขัดแยง    
ในองคการ การสนับสนุนใหบุคลากรทํางานไดบรรลุตามเปาหมายและไดรับรางวัล เปนตน 
           3.  ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายและควบคุมพฤติกรรมของเพื่อนรวมงาน  
            เนื่องจากผูบริหารจําเปนตองทํางานและมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานในองคการ 
การเขาใจกระบวนการเกิดทัศนคติของบุคคล การเขาใจความแตกตางของแตละบุคคลกระบวนการ
กลุมท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานรวมกันและความสัมพันธระหวางกลุม วัฒนธรรมภายในองคการ 
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับอํานาจและการเมืองภายในองคการ จะชวยใหผูบริหารเขาใจกระบวนการ           
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ท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมตาง ๆ ในองคการ ทําใหสามารถทํานายและนํามาใชในการสนับสนุนให  
เกิดการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี  
           4.  ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถทํานายพฤติกรรมของผูบริหาร บุคคลอ่ืนและสภาวะ
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายขององคการ     
            เนื่องจากผูบริหารมีหลายระดับ ผูบริหารในระดับท่ีอยูเหนือข้ึนไปจะมีอิทธิพลตอ
ผูบริหารในระดับรองลงมา และบุคคลอื่นและสภาวะตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการกําหนดนโยบายการ
บริหารจะมีอิทธิพลตอผูบริหารระดับสูง  เชน  ผูบริหารจากสวนกลาง ผูตรวจราชการ ผูถือหุน รวมท้ัง
คูแขง (competitors) ผูสงวัตถุดิบให (suppliers) และลูกคาขององคการตลอดจนสภาพแวดลอม
เทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกประเทศท่ีสงผลกระทบตอองคการ ฯลฯ การศึกษา
พฤติกรรมองคการจึงเปนส่ิงท่ีจะชวยใหผูบริหารมีความเขาใจพฤติกรรมและความตองการของ
ผูบริหารที่อยูเหนือข้ึนไปและบุคคลอ่ืนท่ีมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายขององคการ และสามารถทํานาย
การเปล่ียนแปลงของปจจัยภายนอกที่สงผลตอนโยบายขององคการ ซ่ึงนํามาสูการเจรจาตอรอง การ
วางแผน การจัดองคการ และการควบคุมใหองคการมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีพึงประสงค และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายขององคการได   
           ดังนั้น การศึกษาพฤติกรรมองคการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูบริหาร กลาวคือ ทําให
ผูบริหารเขาใจตนเอง เขาใจผูใตบังคับบัญชา เขาใจเพื่อนรวมงาน ตลอดจนเขาใจผูบริหารและบุคคล
อ่ืนและสภาวะตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย โดยความเขาใจเหลานี้จะทําใหสามารถ
ทํานายพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึน และสามารถปรับปรุงพฤติกรรมตนเอง จูงใจ สนับสนุน และควบคุม
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืน อันเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผูบริหารสามารถบริหารตนเองและบุคคลรอบ
ขางและทําใหองคการประสบความสําเร็จได 
 
2.7  การบริหารจัดการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเปนสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อ ศูนยฝกวิชาชีพสระบุรี เปนศูนยฝกวิชาชีพ รุนท่ี 2 ของโครงการ จัดต้ัง
ข้ึนเม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม  2526  ไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการ เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2528        
โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายขุนทอง  ภูผิวเดือน) เปนประธานในพิธี    
ตอมาในป พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศปรับปรุงโรงเรียนสารพัดชางและศูนยฝก
วิชาชีพ เปนวิทยาลัยสารพัดชาง และวิทยาลัยการอาชีพ ตั้งแตวันท่ี 7 มิถุนายน 2534  เปนตนมา      
ศูนยฝกวิชาชีพสระบุรีจึงเปล่ียนช่ือเปน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีมีเน้ือท่ีท้ังหมด 80 ไร ตั้งอยู เลขท่ี  
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112 หมู 9  ถนนพหลโยธิน ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ปจจุบันเปดสอน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
หลักสูตรเสริมวิชาชีพมัธยม หลักสูตรระยะส้ันหลากหลายแกประชาชนท่ีสนใจ และเทียบโอน
ประสบการณวิชาชีพสูวุฒิการศึกษาในสาขาชางอุตสาหกรรม พณิชยกรรมและคหกรรม และ
จัดบริการดานการเรียนการสอนดานวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาตามความตองการของ
หนวยราชการและภาคเอกชนท่ีขอความรวมมือ 
 ปรัชญา  
  วินัยดี  มีฝมือ  ถือคุณธรรม  นําเทคโนโลยี 

 วิสัยทัศน  
          มุงม่ันจัดการศึกษา เพื่อผลิตกําลังคนสายวิชาชีพอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 
 พันธกิจ  
     1.  จัดการศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพดวยส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
     2.  ผลิตกําลังคนสายวิชาชีพ อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
     3.  สรางความเช่ือม่ัน เปนท่ียอมรับของสถานประกอบการ ชุมชน และสังคม 
     4.  สนองการปฏิรูประบบราชการ 
 ภารกิจ  
     1.  จัดทําการสอนนักเรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนและหลักสูตรมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สําหรับนักเรียนของโรงเรียนตนสังกัด 
     2.  จัดทําการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน 75 - 225 ชั่วโมง สําหรับประชาชนท่ี

สนใจท่ัวไป     
     3.  จัดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรชางฝมือหลักสูตร 1 ป รับผูจบ ม.3 หรือ

เทียบเทาข้ึนไป 
     4.  จัดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป 
     5.  จัดทําการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป 
     6 .  จัดทําการสอนแบบเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 1 ป คร่ึง และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.) 
หลักสูตร 1 ป (เรียนเฉพาะวันอาทิตย) 
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     7.  จัดทําการสอนภาคพิเศษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร      
2 ป (เรียนเฉพาะวันอาทิตย) 

     8.  จัดทําการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ปพ.ศ. 2533 (หลากหลาย) 
     9.  จัดบริการดานการเรียนการสอนดานวิชาชีพท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

ตามความตองการของหนวยราชการและภาคเอกชนท่ีขอความรวมมือ 
 วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีแบงการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารทรัพยากร 
ฝายแผนงานและความรวมมือ  ฝายพัฒนาการศึกษา และฝายวิชาการ 

 1.  ฝายบริหารทรัพยากรแบงออกเปนงานตาง ๆ ไดแก งานบริหารงานท่ัวไป  งานบุคลากร 
งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุและอาคารสถานที่และงานวิทยบริการและหองสมุด 

 2.  ฝายแผนงานและความรวมมือ   แบงออกเปนงานตาง ๆ ไดแก งานวางแผนและ
งบประมาณ  งานศูนยขอมูลและสารสนเทศ  งานความรวมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และงานสงเสริมผลิตผล การคาและประกอบ
ธุรกิจ  งานการตลาด การคาและประกอบธุรกิจ 

 3.  ฝายพัฒนาการศึกษา แบงออกเปนงานตาง ๆ ไดแก  งานปกครอง  งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา  งานแนะแนวและสวัสดิการการศึกษา  งานวจิัย พัฒนาและมาตรฐานการศึกษา 

 4.  ฝายวิชาการ แบงออกเปนแผนกและงานตาง ๆ ไดแก  แผนกวิชาสามัญสัมพันธ แผนก
วิชาชีพตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล  งาน
วิทยบริการและหองสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานส่ือการเรียนการสอน          

 ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจมอบหมายหนาท่ีใหรองผูอํานวยการสถานศึกษาคนหน่ึง
รับผิดชอบบริหารงานฝายใดฝายหนึ่งหรือหลายฝายตามที่กําหนดไวก็ได  ผูอํานวยการสถานศึกษา
อาจแตงต้ังหรือมอบหมายหนาท่ีใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการหรือ
วาจางบุคคลภายนอกใหทํา หนาท่ีหัวหนางานหัวหนาแผนก และเจาหนาท่ีเพื่อปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ใน
สถานศึกษาไดตามความจําเปน และตามท่ีเห็นสมควร  การแตงต้ังหรือมอบหมายใหบุคคลทําหนาท่ี
หัวหนางาน หัวหนาแผนก ตามวรรคสองอาจแตงต้ังหรือมอบหมายใหบุคคลคนหนึ่งทําหนาท่ี 
หัวหนางานหรือหัวหนาแผนกมากกวาหนึ่งหนาท่ีก็ได 
 การจัดการศึกษา  สาขาวิชาท่ีเปดสอน วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มี 2 ระดับ ดังนี ้

  1.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ป 
  2.  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หลักสูตร 2 ป 
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  3.  หลักสูตรเสริมวิชาชีพประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนสําหรับนักเรียนของ
โรงเรียนตนสังกัด 

  4.  หลักสูตรระยะส้ัน (3 - 225 ชั่วโมง) 
  5.  หลักสูตรพิเศษสนองตามความตองการของชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชน 
  6.  หลักสูตรเทียบโอนประสบการณอาชีพสูวุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. 

 
ตารางท่ี 2.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ท่ีเปดสอน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
อุตสาหกรรม เคร่ืองกล ยานยนต 

 เคร่ืองมือกลและซอมบํารุง เคร่ืองมือกล 
 โลหะการ เช่ือมโลหะ 
 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ไฟฟากําลัง 
  อิเล็กทรอนิกส 

พาณิชยกรรม พาณิชยการ การบัญชี 
  การขาย 
  คอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
ตารางท่ี 2.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีเปดสอน 

ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน 
อุตสาหกรรม เคร่ืองกล เทคนิคยานยนต 

 เทคนิคการผลิต เคร่ืองมือกล 
 ไฟฟากําลัง ติดตั้งไฟฟา 
 อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรม 
บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี 

 การตลาด การตลาด 
 คอมพิวเตอรธุรกิจ การพัฒนาเว็บเพจ 
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ตารางท่ี 2.3  จาํนวนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี แยกตามประเภท ปการศึกษา 2554 

ประเภท จํานวน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 42 

พนักงานราชการ  5 
ลูกจางประจํา  8 
ลูกจางช่ัวคราว 27 
รวมท้ังส้ิน 82 

 
2.8  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ในป 2546  ไดมีการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพ 
ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
อาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวมท้ังสองปจจัยอยูใน
ระดับปานกลาง ดานปจจัยกระตุนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ดานปจจัยคํ้าจุนในภาพรวม      
อยูในระดับปานกลาง  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพ   
ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ พบวา ดานสถานภาพ ดานประสบการณการทํางาน และดาน
วุฒิการศึกษา อาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ มีความพึงพอใจ    
ในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานปจจัยกระตุน เม่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัด
ชัยภูมิ จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและราย
ดานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดานปจจัยคํ้า
จุน  เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัด
นครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามสถานภาพ ประสบการณการทํางาน และวุฒิการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานสวนใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา และดานความสัมพันธ
กับผูบังคับบัญชา มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ศุภิสรา แพง
ทอง, 2546)   

 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดศึกษา 10 
ดาน คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ    
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ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ดาน
เงินเดือน และผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานสภาพ
การทํางาน และดานความม่ันคงในงานโดยรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละดาน 
พบวา  เกือบทุกดานมีความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานความม่ันคงในงาน พบวา        
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  และพบวาพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน และประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน (ณัทฐา  กรีหิรัญ, 2550)    

 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวม
อยูในระดับความพึงพอใจมาก  ปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก  ปจจัยเกื้อหนุนอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดานพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานท่ีมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ดานความ
รับผิดชอบ รองลงมา คือ ดานลักษณะงานดานความม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 
ดานความสําเร็จของงาน ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดาน
นโยบายและการบริหารงาน ดานเงินเดือนและสวัสดิการ สวนดานท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 
ดานสภาพการทํางาน จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ 
อายุ สถานภาพ ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน พบวา เพศ อายุ สถานภาพ 
และวุฒิการศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานใน
ปจจัย จูงใจ พบวา ตําแหนงขาราชการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานการไดรับการยอมรับ
นับถือแตกตางจากบุคลากรท่ีมีตําแหนงลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป 
สวนรายดานในปจจัยเกื้อหนุน พบวา บุคลากรที่มีประสบการณในการทํางาน ระหวาง 1- 3 ป มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานความสัมพันธระหวางบุคคลแตกตางจากบุคลากรท่ีมีประสบการณ
ในการทํางานสูงกวา 6 ปข้ึนไป  (สุภาณี  จินดาหลวง, 2550)               

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย    
ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลใน  
เขตจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานของปจจัยพบวา ดานลักษณะ  
งานท่ีปฏิบัติ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย  
สูงท่ีสุดเทากับ 4.03, 3.75 และ 3.74 ตามลําดับ สวนดานสวัสดิการและคาตอบแทนมีคาเฉล่ียเทากับ 
3.17 เปนลําดับนอยท่ีสุด และปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระหวาง อายุ ระดับ
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การศึกษา และระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกตางกัน  มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
ลพบุรี ไมแตกตางกัน แตพบวารายได/เดือนท่ีตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัด
ลพบุรีแตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางท่ีมีรายได/เดือน  15,001-20,000 บาท  และมากกวา  20,000 บาท 
ข้ึนไป มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรีมากกวากลุมตัวอยางท่ีมีรายได/เดือน  
7,001-10,000 บาท และ 10,001-15,000 บาท สวนคูอ่ืนไมแตกตางกัน ซ่ึงในการปฏิบัติงานดานความ
รับผิดชอบและดานสวัสดิการและคาตอบแทนในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ     
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี  
(ศักดิ์พงศ  ธรรมอาชวกุล, 2550)   

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา ดานลักษณะของงานมีระดับความพึงพอใจมาก ดาน
ความกาวหนาในการปฏิบัติงาน พบวา ระดับความพึงพอใจมาก ดานการไดรับความยุติธรรมใน
หนวยงาน พบวา ระดับความพึงพอใจปานกลาง ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานพบวา ระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง ดานนโยบายและการบริหารงานพบวา ระดับความพึงพอใจปานกลาง     
(วรากร ประทุมนันท, 2550) และมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสทเล (ไทย)จํากัด โรงงานนวนคร ผลการศึกษาพบวา 
พนักงานมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพอใจ โดยพนักงานมีความพึงพอใจตอปจจัยแรงจูงใจ ดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจในระดับพอใจและมีความพึงพอใจ
ระดับปานกลางตอความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงานนโยบายและการบริหารงานขององคกร 
คาตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาตนเองและการฝกอบรมความม่ันคงในอาชีพและความกาวหนา
จากการปฏิบัติงาน ตามลําดับ โดยพนักงานมีความไมพึงพอใจตอปจจัยดานความกาวหนาใน        
เร่ืองโอกาสในการเล่ือนตําแหนงงานใหสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด และพบวา เพศ ระดับการศึกษา 
ตําแหนงงานและอายุการทํางานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตอายุ ภูมิลําเนา 
และรายไดมีความ พึงพอใจแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัย พบวา ทุกปจจัย  
มีความสัมพันธกันในเชิงบวกกับระดับความพึงพอใจของพนักงาน โดยพบวา ปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
ตอกันสูงคือ คาตอบแทนและสวัสดิการ ความกาวหนาในการทํางาน  การพัฒนาตนเองและ            
การฝกอบรม และความสัมพันธกับบุคคลในหนวยงานมีความสัมพันธสูงกับความกาวหนา              
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ในการทํางาน  และท้ังสองปจจัยมีความสัมพันธสูงกับปจจัยแรงจูงใจดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
อีกดวย  (ภาสณีย   ปญญารัตนเมธี และคณะ, 2550)   

 ในป 2551 ไดมีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ผลการศึกษา  พบวา  ปจจัยท่ีเกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานของพนัก กทช. ในภาพรวม  อยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานการบังคับบัญชามีความ
เกี่ยวของท่ีสงผลใหกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือดานนโยบาย
สํานักงาน ดานลักษณะงาน และดานระบบการประเมินผลงาน สวน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน โอกาส
กาวหนาในงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคลากร ดานการยก
ยองนับถือ ดานคาตอบแทน และผลประโยชน ตามลําดับ และปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล พบวา 
พนักงาน กทช. ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน        
มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (ศิริลักษณ  พรหมเมศ, 2551) และมีการศึกษาปจจัย        
ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทยที่เกี่ยวกับปฏิบัติงานในแตละดานมีความ
พึงพอใจระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานโครงสรางการปฏิบัติงาน ดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ดานสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก  ดานความกาวหนาในการ
ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง (ยุพา  ธรรมนันทาวัฒน, 2551)   

 การศึกษาวิจัยเร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมการสนเทศทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานมี 
ความพึงพอใจในดานตาง ๆ โดยเรียงตามลําดับจากมากไปนอย ไดแก สถานะของอาชีพ ความม่ันคง
ภายในงาน ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ความเปนอยูสวนตัว นโยบายขององคกร 
ความกาวหนา สภาพการทํางาน ความรับผิดชอบ ไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต 
วิธีการปกครองบังคับบัญชา และเงินเดือน เม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการกรมการสนเทศทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด จําแนกตามขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล 
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ประกอบดวย เพศ อายุรายได ตําแหนงงาน และอายุราชการ จากผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (นฤเทพ  คะนึงทรัพย, 2551) 

 ในป 2553 ไดมีการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร   
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง แตพบวาบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
ดานเงินเดือนและคาตอบแทนอยูในระดับนอย ปจจัยสวนบุคคล ในสวนของอายุมีความสัมพันธ     
ในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและคาตอบแทน และปจจัยดาน
การทํางานในสวนของการไดรับการสนับสนุนแลพัฒนามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนดานผลสําเร็จของงาน และดานการยอมรับนับ
ถือในการทํางาน แตพบวา ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนดานความสัมพันธระหวางบุคคล สวนความ
พรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือในการทํางานมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจ         
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนดานผลสําเร็จของงาน แตยังพบวามีความสัมพันธใน  
ทางตรงกันขามกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการนิเทศงาน 
และดานเงินเดือนและคาตอบแทน (พเยาว  สายทองสุข และคณะ, 2553)    

 การศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ผูศึกษาไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผูเคยศึกษาวิจัยมากอน และไดศึกษาแนวทฤษฎี
สองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’Theory)  ซ่ึงพอสามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานประกอบดวย  ปจจัยจูงใจ ดานความรับผิดชอบ  ดานความสําเร็จในการ 
ทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยคํ้าจุน ดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา ดานสภาพการทํางานและความม่ันคง ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน ผูศึกษา
จึงไดตั้งเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังนี้ 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการคนควาอิสระ เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีโดยมีสาระสําคัญในการดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
               3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
               3.2  การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

 3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
               3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
               3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู
เลขท่ี 112 หมู 9 ตําบลขุนโขลน อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีจํานวนท้ังส้ิน 82 คน    
  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
โดยการสุมอยางงาย (Simple  Random  Sampling)  การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณ
โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)  ท่ีมีระดับความเช่ือม่ัน 95% และใหคาความคลาดเคล่ือน
ไมเกิน 5 %  จะไดจํานวนจํานวนกลุมตัวอยางดังนี้                              

                n = 
Ne

N
+1 2 

               เม่ือ   e   =  ความคาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  มีคาเทากับ 0.05 
               N  =  ขนาดของประชากร     
                n   =  ขนาดของกลุมตัวอยาง   
       แทนคาในสูตร 

                                    n = 
(0.05) 821

82
+ 2 

       ขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 68.04  คิดเปน 68  คน    
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3.2  การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 
        แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดสรางและพัฒนาจากการศึกษาวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อนํามาจัดทําเคร่ืองมือในการสอบถาม เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3.1  การพัฒนาและการสรางแบบสอบถาม 

ลําดับท่ี คําถาม  
 

แหลงอางอิง/แนวความคิด/ทฤษฎี/ 
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

1 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความรับผิดชอบ 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก 
(1959) 

2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางาน 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก 

3 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
การไดรับการยอมรับนับถือ 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
(1959) 

4 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงาน 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
(1959) 

5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
นโยบายและการบริหาร 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
(1959) 

6 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
การปกครองบังคับบัญชา 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
(1959) 

7 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
(1959) 

8 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบิรก
(1959) 



50 
 

ตารางท่ี 3.1  (ตอ) 

ลําดับท่ี คําถาม  
 

แหลงอางอิง/แนวความคิด/ทฤษฎี/ 
งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

9 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานองคประกอบ
ดานส่ิงแวดลอม 

หนัง สือมนุษยสัมพันธ ในการ
ทํางานของอารี เพรชผุด (2530) 

10 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานองคประกอบ
สวนบุคคล 

หนัง สือมนุษยสัมพันธ ในการ
ทํางานของอารี เพรชผุด (2530) 

 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionaire)ผูศึกษาดําเนินการสราง
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาตามข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ศึกษาคนควาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและรายงานการวิจัยเพื่อเปน 
แนวทางในการสรางเคร่ืองมือเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
               2.  นําแบบสอบถามฉบับรางเสนออาจารยท่ีปรึกษาตรวจพิจารณาแกไข 
 3. นําแบบสอบถามท่ีผูศึกษาสรางข้ึนพรอมโครงรางเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาท่ีใช
ในการสอบถาม ตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาใหครอบคลุมและสอดคลองกับการศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีมี
ผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พิจารณาใหขอเสนอแนะท้ังในแงขอคําถามและภาษาท่ีใชให
เหมาะสม    
 4. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง จากนั้น
นําไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมท่ีทําการศึกษา จํานวน 30 ราย  
 5. นําแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาจากการทดลองใชมาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น
(Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient of Alpha) (ศิริชัย  
พงษวิชัย, 2544 : 127 )    
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ตารางท่ี 3.2  คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม คาความเช่ือม่ัน 

ตอนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคล - 
ตอนท่ี 2  ปจจัยจูงใจ 
                        ดานความรับผิดชอบ                       
                        ดานความสําเร็จในการทํางาน 
                        ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
                        ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

0.906 

ตอนท่ี 2  ปจจัยคํ้าจุน                                                                           
                        ดานนโยบายและการบริหาร                       
                        ดานการปกครองบังคับบัญชา 
                        ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน                   
                        และผูบังคับบัญชา 
                        ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

0.936 

ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
                        องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
                        องคประกอบสวนบุคคล 

0.870 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี แบงออกเปน 4 ตอน ดังตอไปนี ้

 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร ประสบการณการทํางาน จํานวน 5 ขอ  

 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนแบบมาตร
ประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ 5 ระดับ ในปจจัยจูงใจ 4 ดานไดแก ดาน
ความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงาน และปจจัยคํ้าจุน 4 ดาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับ
บัญชา  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบ
แทน จํานวน 40 ขอ เกณฑระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) ไดดังนี้  
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  มากท่ีสุด   ใหคะแนน   5  คะแนน 
  มาก   ใหคะแนน    4   คะแนน 
  ปานกลาง    ใหคะแนน 3 คะแนน 
  นอย    ใหคะแนน 2 คะแนน 
  นอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

 นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคา
คะแนนเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 99) ดังนี้ 

1.00 - 1.49   นอยท่ีสุด 
1.50 - 2.49   นอย 
2.50 - 3.49   ปานกลาง 
3.50 - 4.49   มาก 
4.50 - 5.00   มากท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปน
ขอความ 5 ระดับในองคประกอบดานส่ิงแวดลอม และองคประกอบสวนบุคคล จํานวน 10 ขอ เกณฑ
ระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
    มากท่ีสุด   ใหคะแนน   5  คะแนน 

 มาก   ใหคะแนน    4   คะแนน 
 ปานกลาง    ใหคะแนน 3 คะแนน 
 นอย   ใหคะแนน 2 คะแนน 
 นอยท่ีสุด  ใหคะแนน 1 คะแนน 

นําคะแนนท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยใชเกณฑระดับคา
คะแนนเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 99) ดังนี้ 

1.00 - 1.49   นอยท่ีสุด 
1.50 - 2.49   นอย 
2.50 - 3.49   ปานกลาง 
3.50 - 4.49   มาก 
4.50 - 5.00   มากท่ีสุด 
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 ตอนท่ี 4 เปนคําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   1.  ผูศึกษาไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหจากวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเพื่อขอ

สํารวจ  

    2.  แจกแบบสอบถามไปยังบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีท่ีเปนกลุมตัวอยางตาม

จํานวนท่ีกําหนดโดยขอความรวมมือ แลวอธิบายรายละเอียดในการตอบแบบสอบถาม 

 3.  เก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองจากแบบสอบถามท่ีสงไปจํานวน 68 ฉบับ                     
 4.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนจากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง
ในการตอบแบบสอบถาม  

 5.  นําขอมูลท่ีไดมาลงรหัส จัดลําดับขอมูล และนําไปวิเคราะหประมวลผลตอไป 
 
3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และทดสอบ
สมมุติฐานการวิจัยโดยใชสถิติในการวิเคราะหดังนี้ 

 1.  สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพ่ือจัดหมวดหมูและใหทราบลักษณะพื้นฐาน
ท่ัวไปของกลุมตัวอยาง โดยใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.1  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
นํามาหาคาความถ่ี และคารอยละ นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

 1.2  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจ   4  ดาน  และปจจัยคํ้าจุน  4  ดาน  วิเคราะหหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเปน
รายขอ รายดาน และโดยรวม  
   1.3  นําขอมูลในแบบสอบถามตอนท่ี  3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
องคประกอบดานส่ิงแวดลอมและองคประกอบสวนบุคคล วิเคราะหหาคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเปนรายขอ รายดาน และโดยรวม 
 



54 
 

               2.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน 
   2.1 การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชทดสอบสมมุติฐาน
การศึกษา 
    2.1.1  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางสองกลุมใช
การทดสอบคาที แบบเปนอิสระตอกัน (t-test : Independent) โดยทดสอบตอนท่ี 1 ขอท่ี 1  เพศ 
    2.1.2  การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา       
2 กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)โดยใชทดสอบ
ตอนท่ี 1 ยกเวนขอท่ี 1 เพศ 
    2.1.3  กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบ
ความแตกตางเปนรายคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเช่ือม่ัน 95%โดยใชวิธี Least 
Significant Difference (LSD) 
   2.1.4  วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ใชการคํานวณหา    
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson ’s Product Moment Coefficient) เกณฑการแปล
ความหมายคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ผูศึกษาแบงเกณฑออกเปนดังนี้ (พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ, 2547: 319)  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ มากกวา 0.90 หมายถึง  มีความสัมพันธกันสูงมาก  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.70 - 0.90 หมายถึง  มีความสัมพันธกันสูง  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.30 - 0.70 หมายถึง  มีความสัมพันธกันปานกลาง  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ นอยกวา 0.30 หมายถึง  มีความสัมพันธกันตํ่า  
 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0 หมายถึง   ไมมีความสัมพันธกัน  
  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 1.00 หมายถึง   มคีวามสัมพันธกันอยางสมบูรณ 

 ถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนบวกหมายความวา ขอมูลท้ังสองมีลักษณะเพิ่มหรือลด   
ตามกันแตถาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเปนลบหมายความวา ขอมูลท้ังสองมีลักษณะเพ่ิมหรือลด 
ตรงกันขามกัน 
 
 
 
 

 



บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

 การคนควาอิสระคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน (2) ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ผูศึกษากําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 68 คนได
แบบสอบถามตอบกลับมาสมบูรณจํานวน 68 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและนํามาแสดงผลการวิเคราะหในรูปตารางประกอบคําบรรยายดังนี้ 
 
4.1  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการเคราะหแบงเปน 4 ตอน ดังตอไปนี้ 
ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
และส่ือความหมายขอมูล ผูศึกษาไดกําหนดความหมายของสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 X  แทน  คาเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t แทน คาสถิติท่ีใชทดสอบ t-test (Independent t-test)   
 F แทน คาสถิติท่ีใชทดสอบความแปรปรวน 
 SS แทน คาผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of  Squares) 
 MS แทน คาเฉล่ียผลบวกยกกําลังสองของคะแนน  (Mean of  Squares) 
 Df แทน ชั้นของความเปนอิสระ (degrees of freedom) 
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 * แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 **   แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 H แทน  สมมติฐาน 
  LSD แทน  วิธีการทดสอบเพ่ือหาคาเฉล่ียรายคูท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       

ท่ีระดับ 0.05 
 
4.2  ผลการวิเคราะห 
  ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 - 4.5 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  
         จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ 

         เพศ จํานวน รอยละ 
      เพศชาย 
      เพศหญิง 

34 
34 

50.00 
50.00 

รวม 68 100.00 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
50.00  เปนเพศหญิง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.00    

 
ตารางท่ี 4.2   แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี                 
                     จังหวัดสระบุรี จําแนกตามอายุ 

            อายุ จํานวน รอยละ 
     ต่ํากวา 30 ป 
     30-39 ป 
     40-49 ป 
     50 ป ข้ึนไป 

11 
21 
12 
24 

16.2 
30.9 
17.6 
35.3 

รวม 68 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 35.30 รองลงมา คือ อายุ 30-39 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 30.90 และนอยท่ีสุดคือ  
อายุนอยกวา 30 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.20 
ตารางท่ี 4.3   แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  
                     จังหวัดสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา  

 ระดับการศึกษา  จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

18 
41 
 9 

26.50 
60.30 
13.20 

รวม 68 100.00 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 60.30 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
4.80 และนอยท่ีสุด คือ  ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน  9  คน  คิดเปนรอยละ 13.20    
 
ตารางท่ี 4.4   แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  
                     จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากร 

           ประเภทบุคลากร  จํานวน รอยละ 
      ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      พนักงานราชการ 
      ลูกจางประจํา 
      ลูกจางช่ัวคราว 

35 
4 
7 

22 

51.50 
5.90 

10.30 
32.40 

รวม 68 100.00 
 จากตารางท่ี 4.4  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 51.50 รองลงมาคือ ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 32.40 และนอยท่ีสุดคือ พนักงานราชการท่ัวไป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.90 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5   แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   
                     จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

ประสบการณในการทํางาน   จํานวน รอยละ 

      ต่ํากวา 10 ป 
      11 - 15 ป 
      16 - 20 ป 
      21 ปข้ึนไป 

29 
  7 
  7 
25 

42.60 
10.30 
10.30 
36.80 

รวม 68 100.00 

  จากตารางท่ี 4.5  พบวา  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีมีประสบการณในการทํางานตํ่า
กวา  10 ป  จํานวน  29  คน คิดเปนรอยละ 42.60  รองลงมา คือ ประสบการณในการทํางาน 21 ปข้ึนไป 
จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ 36.80  และนอยท่ีสุด คือ มีประสบการณในการทํางาน 11 - 15 ป และ
ประสบการณในการทํางาน 16 - 20 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 10.30 ตามลําดับ 

 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐานปจจัยท่ีมีผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   

 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี วิเคราะหเปนรายดานและโดยรวมโดยหา
คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลระดับความพึงพอใจ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.6 - 4.14 
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ตารางท่ี 4.6  คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ   
                     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน  

ท่ี ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
 

1. 
ปจจัยจูงใจ 
ดานความรับผิดชอบ   

 
3.94 

 
0.53 

 
มาก 

2. ดานความสําเร็จในการทํางาน 3.86 0.57 มาก 

3. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.65 0.52 มาก 

4. 
 

5. 
6. 
7. 
8. 

ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
ปจจัยคํ้าจนุ 
ดานนโยบายและการบริหาร   
ดานการปกครองบังคับบัญชา   
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  
ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

3.38 
 

3.42 
3.64 
3.84 
3.44 

 

0.80 
 

0.69 
0.81 
0.64 
0.72 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 

 เฉล่ียรวม 3.65 0.49 มาก 

 จากตารางท่ี 4.6  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (Χ = 3.65) เม่ือ
พิจารณารายดาน พบวา  ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก (Χ = 3.94)   
รองลงมา  คือ ดานความสําเร็จในการทํางาน  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  (Χ = 3.86)  และดานท่ีมี
คาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง (Χ =  3.38) 
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ตารางท่ี 4.7  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ 
                     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ   

ท่ี ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ   
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. ทานพอใจกับความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.00  0.69  มาก 
2. วิทยาลัยฯ มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน สอดคลองกับสภาพ 

ความเปนจริง 
3.65 0.81 มาก 

3. ทานมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จตาม
เปาหมายท่ีวางไว 

3.85  0.89 มาก 

4. ทานพยายามคิดหาวิธีการใหม ๆ เพื่อใหงานประสบความสําเร็จ  4.06 0.77  มาก 
5. ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย  4.12 0.64 มาก 
 เฉล่ียรวม 3.94 0.53 มาก 

 จากตารางท่ี  4.7 พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยจูงใจ
ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก  (Χ = 3.94)   เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความ 
พึงพอใจสูงสุด คือ ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย มีความพึงพอใจ
สูงสุด  อยูในระดับมาก (Χ = 4.12)  รองลงมา คือ ทานพยายามคิดหาวิธีการใหม ๆ เพื่อใหงานประสบ
ความสําเร็จ อยูในระดับมาก (Χ = 4.06)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจต่ําสุด คือ วิทยาลัยฯ มีการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน สอดคลองกับสภาพความเปนจริง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Χ = 3.65)    
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ                       
     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน 

ท่ี ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. ทานมีความรักและภาคภูมิใจในผลงานท่ีทานปฏิบัติ                

อยูในปจจุบันนี้ 
4.18 0.77 มาก 

2. ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จในหนาท่ีการงานเปนอยาง
ดี 

3.68 0.76 มาก 

3. ทานมีความรูสึกสบายใจในการปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 3.72 0.83 มาก 

4. ทานไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ 

4.12 0.78 มาก 

5. ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทาน 3.63 0.77 มาก 
 เฉล่ียรวม 3.86 0.57 มาก 

 จากตารางท่ี  4.8 พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจ
ดานความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับมาก  (Χ = 3.86)   เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ  ทานมีความรักและภาคภูมิใจในผลงานที่ทานปฏิบัติอยูในปจจุบันนี้ อยูใน
ระดับมาก (Χ = 4.18)  รองลงมาคือ ทานไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
อยูในระดับมาก (Χ = 4.12)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของทาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Χ = 3.63)  
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ                       
    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 

ท่ี ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 

1. ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงาน             
ในวิทยาลัยฯ   

3.78 0.67 มาก 

2. ผูบังคับบัญชาใหการยอมรับในความรูความสามารถ ของ
ทาน 

3.69 0.63 มาก 

3. ผูบังคับบัญชาไววางใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืนๆ     
ของวิทยาลัยฯ ใหทานปฏิบัติ  

3.75 0.72 มาก 

4. เพื่อนรวมงานของทานจะแสดงความยนิดีเม่ือทาน
ปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ   

3.49 0.74 ปานกลาง 

5. เพื่อนรวมงานมักมาขอรับคําปรึกษาในการปฏิบัติ      
งานจากทาน   

3.54 0.76 มาก 

 เฉล่ียรวม 3.65 0.52 มาก 

 จากตารางท่ี 4.9  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจ
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.65)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนรวมงานในวิทยาลัยฯ อยูในระดับมาก  
(Χ = 3.78) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาไววางใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ใหทานปฏิบัติ อยูในระดับ
มาก (Χ = 3.75)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ เพื่อนรวมงานของทานจะแสดงความยินดี
เม่ือทานปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จ มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง(Χ = 3.49)   
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ตารางท่ี 4.10  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ                       
      ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

 

ท่ี ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติอยูสามารถสรางผลงานเพื่อเล่ือนตําแหนง 3.35 1.08 ปานกลาง  
2. ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 3.47 0.98 ปานกลาง
3. ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความเจริญ กาวหนาตามความรู

ความสามารถและสายงาน 
3.38 0.85 ปานกลาง

4. การเล่ือนตําแหนงในวิทยาลัยฯ ของทานมีความเปนธรรม 3.29 0.96 ปานกลาง
5. วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหมีโอกาสไดเขารับการอบรม 

ศึกษาดูงาน ฯลฯ 
3.40 1.09 ปานกลาง

 เฉล่ียรวม 3.38 0.80 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.10  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยจูงใจ
ดานความกาวหนาในตําแหนงงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.38) เม่ือพิจารณารายขอ           
พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.47)  รองลงมา คือ วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหมีโอกาสไดเขารับการอบรม 
ศึกษาดูงาน ฯลฯอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.40) และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ การ
เล่ือนตําแหนงในวิทยาลัยฯ ของทานมีความเปนธรรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  (Χ = 3.29)    
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ตารางท่ี 4.11  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ  
         ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยคํ้าจุนดานนโยบายและการบริหาร 

ท่ี ปจจัยคํ้าจนุดานนโยบายและการบริหาร 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1.  วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางมี

ความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได 
3.63 0.79 มาก 

2.  วิทยาลัยฯ มีการกระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยางมี
ความเสมอภาคและเหมาะสมกับบุคคล  

3.29 0.88 ปานกลาง

3. วิทยาลัยฯ มีการติดตอส่ือสารภายในเพ่ือใหขอมูลในการ
ปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและทันเวลา 

3.26 0.91 ปานกลาง 

4. ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว 3.62 0.75 มาก 
5. ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ของวิทยาลัยฯ  
3.31 0.92 ปานกลาง

 เฉล่ียรวม 3.42 0.69 ปานกลาง

 จากตารางท่ี  4.1 พบวา   บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีจังหวัดสระบุ รีผูตอบ
แบบสอบถาม  มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยคํ้าจุน
ดานนโยบายและการบริหารโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.42)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางมีความ
ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได อยูในระดับมาก (Χ = 3.63)  รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาบริหารงานได
ตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว อยูในระดับมาก (Χ = 3.62)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุดคือ  
วิทยาลัยฯ มีการติดตอส่ือสารภายในเพ่ือใหขอมูลในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและทันเวลามี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.26)    
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ตารางท่ี 4.12  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ                       
                       ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปจจัยคํ้าจุนดานการปกครองบังคับบัญชา  

ท่ี ปจจัยคํ้าจนุดานการปกครองบังคับบัญชา        
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. ผูบังคับบัญชาของทานมีความรูความสามารถในการ

บริหารงานเปนอยางด ี
3.69 0.87 มาก 

2. ผูบังคับบัญชาของทานมีลักษณะของความเปนผูนําท่ีทาน
ปรารถนา 

3.57 0.83 มาก 

3. ผูบังคับบัญชาของทานใหความเปนธรรม 3.53 0.98 มาก 
4. ผูบังคับบัญชาของทานใหความคุมครองและรับผิดชอบตอ

การปฏิบัติงานของทาน 
3.75 0.87 มาก 

5. เม่ือทานมีปญหาเกิดข้ึนท้ังในดานปญหาสวนตัวและปญหา
ในการทํางานทานสามารถปรึกษาผูบังคับบัญชาได 

3.63 1.09 มาก 

 เฉล่ียรวม 3.64 0.81 มาก 
 จากตารางที่ 4.12  พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยคํ้าจุน
ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.64)  เม่ือพิจารณารายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาของทานใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
ของทาน อยูในระดับมาก (Χ = 3.75)  รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาของทานมีความรูความสามารถใน
การบริหารงานเปนอยางดี อยูในระดับมาก (Χ = 3.69) และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจต่ําสุดคือ  
ผูบังคับบัญชาของทานใหความเปนธรรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Χ = 3.53)    
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ตารางท่ี 4.13   คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ       
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ                       
  ผูบังคับบัญชา  

ท่ี 
 

          ปจจัยคํ้าจุนดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
          และผูบังคับบัญชา 
    

ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 

1. เพื่อนรวมงานมีความสามัคคีและเปนกันเองกับทาน   3.94 0.53 มาก 
2. ทานไดรับคําแนะนําปรึกษาจากเพื่อนรวมงาน  3.65 0.84 มาก 
3. เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเม่ือทานประสบปญหา  3.59 0.98 มาก 
4. ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 4.01 0.78 มาก 
5. ทานไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับบัญชา 4.00 0.91 มาก 
 เฉล่ียรวม 3.84 0.64 มาก 

 จากตารางที่ 4.13  พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยคํ้าจุน
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา  โดยรวมอยูในระดับมาก  (Χ = 3.84)   เม่ือพิจารณา ราย
ขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันได
เปนอยางดี อยูในระดับมาก (Χ = 4.01)  รองลงมาคือ ทานไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับบัญชา อยู
ในระดับมาก (Χ = 4.00)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ  เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือ
เม่ือทานประสบปญหา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Χ = 3.59)    
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ตารางท่ี 4.14  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอ                         
                       ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยคํ้าจุนดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

ท่ี 
 

ปจจัยคํ้าจนุดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 
 

ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับวุฒกิารศึกษาและ

ความรูความสามารถ 
3.65 0.97 มาก 

2. เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความ
รับผิดชอบ 

3.65 0.96 มาก 

3. ทานไดรับเงินเดือนเพยีงพอตอการดํารงชีพ  3.26 0.99 ปานกลาง
4. ทานไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนข้ันเงินเดอืนอยาง

เหมาะสม  
3.06 0.98 ปานกลาง

5. ทานพอใจระบบสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลและเงิน
ตอบแทนในลักษณะตาง ๆ เชน บานพัก คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ คาสอนเกินภาระงาน คาตอบแทนใน
การปฏิบัติงานภาคนอกเวลา ฯลฯ 

3.60 0.88 มาก 

 เฉล่ียรวม 3.44 0.72 ปานกลาง

 จากตารางท่ี 4.14  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ปจจัยคํ้าจุน
ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (Χ = 3.44)  เม่ือพิจารณารายขอ  
พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ  อยูในระดับมาก (Χ = 3.65)   และ เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา 
และความรูความสามารถ  อยูในระดับมาก (Χ = 3.65) รองลงมา คือ  ทานพอใจระบบสวัสดิการ และ
ประโยชนเกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ เชน บานพัก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
คาสอนเกินภาระงาน คาตอบแทนในการปฏิบัติงานภาคนอกเวลา ฯลฯ อยูในระดับมาก (Χ = 3.60) 
และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุดคือ ทานไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนข้ันเงินเดือนอยาง
เหมาะสม มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.06)    
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 ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   

 การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี วิเคราะหเปนรายขอ รายดานและโดยรวมโดยหาคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และแปลผลระดับความพึงพอใจ ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.15  ถึงตารางท่ี 4.17 

 
ตารางท่ี 4.15  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ  
       บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี วิเคราะหเปนโดยรวมและรายดาน  

ท่ี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. องคประกอบดานส่ิงแวดลอม   3.58 0.58 มาก 
2. องคประกอบสวนบุคคล 3.96 0.61 มาก 

 เฉล่ียรวม 3.77 0.54 มาก 

 จากตารางท่ี 4.15  พบวา  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (Χ = 3.77) เม่ือพิจารณารายดาน  
พบวา องคประกอบสวนบุคคล มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก (Χ = 3.96) และ 
องคประกอบดานส่ิงแวดลอม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (Χ = 3.58) 
 
ตารางท่ี 4.16  คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      
                       องคประกอบดานส่ิงแวดลอม  

ท่ี 
 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. สภาพแวดลอมทางสังคมภายนอกวิทยาลัยฯ เชน ความ

ปลอดภัยสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
3.57 0.65 มาก 

2. ลักษณะของอาชีพ เชน การไดรับมอบหมายในการทํางาน
ตามวิชาชีพท่ีตรงกับวิชาชีพท่ีเรียนมาสงผลตอการพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของทาน 

3.87 0.73 มาก 

3. สถานท่ีทํางานของทานเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน 3.51 0.89 มาก 
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ตารางท่ี 4.16  (ตอ) 

ท่ี 
 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
4. อาคารสถานท่ีมีความสะอาด เปนระเบียบ และมีความ 

เปนสัดสวน 
3.44 0.98 ปานกลาง

5. วัสด ุอุปกรณ เคร่ืองมือท่ีใช หนังสือ และคูมือในการ
ปฏิบัติงาน 
มีความเพยีงพอและทันสมัย 

3.51 0.76 มาก 

 เฉล่ียรวม 3.58 0.58 มาก 
 จากตารางที่ 4.16  พบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องคประกอบดานส่ิงแวดลอม โดยรวมอยูในระดับ
มาก (Χ = 3.58)  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ลักษณะของอาชีพ 
เชน การไดรับมอบหมายในการทํางานตามวิชาชีพท่ีตรงกับวิชาชีพท่ีเรียนมาสงผลตอการพึงพอใจ 
ความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก  (Χ = 3.87)   รองลงมา คือ สภาพแวดลอมทางสังคมภายนอก
วิทยาลัยฯ เชน ความปลอดภัยสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก (Χ = 3.57)    
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด คือ อาคารสถานท่ีมีความสะอาดเปนระเบียบและมีความเปน
สัดสวน มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.44)    
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ตารางท่ี 4.17  คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน          
       องคประกอบสวนบุคคล  

ท่ี 
 

องคประกอบสวนบุคคล 
ระดับความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดบั 
1. งานท่ีทําไดใชความรู ความสามารถและประสบการณในการ

ทํางานอยางเต็มท่ี 
3.99 0.72 มาก 

2. งานท่ีทําไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 3.91 0.71 มาก 
3. ทานสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี/คําส่ังท่ีผูบังคับบัญชา/

หัวหนางานใหแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด 
4.03 0.71 มาก 

4. งานท่ีทําไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี 3.87 0.84 มาก 
5. งานท่ีทําเหมาะสมกับบุคลิกภาพของทาน 3.99 0.74 มาก 
 เฉล่ียรวม 3.96 0.61 มาก 

 จากตารางท่ี  4.17 พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีจังหวัดสระบุรี  ผูตอบ
แบบสอบถาม มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน องคประกอบสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก         
(Χ = 3.96)   เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานสามารถปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ี/คําส่ังท่ีผูบังคับบัญชา/หัวหนางานใหแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด มีความพึงพอใจสูงสุด  
อยูในระดับมาก (Χ = 4.03)   รองลงมา คือ งานท่ีทําไดใชความรู ความสามารถและประสบการณใน
การทํางานอยางเต็มท่ี อยูในระดับมาก (Χ = 3.99)   และงานท่ีทําเหมาะสมกับบุคลิกภาพของทาน อยูใน
ระดับมาก (Χ = 3.99)  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจตํ่าสุด คือ งานท่ีทําไดรับการสงเสริมจาก
ผูบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Χ = 3.87)    
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 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน โดยสามารถเขียนเปนสมมติฐานทาง
สถิติไดดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1.1  เพศที่แตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม ดวยการสุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระตอกัน (Independent Sample  t-test)
โดยใชระดับความเช่ือม่ัน 95% ดังน้ัน จะยอมรับสมมติฐาน เม่ือ Sig.มีคานอยกวา 0.05 ผลการ
วิเคราะห เปนดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.18    การเปรียบเทียบความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ     
               อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  จําแนกตามเพศ       

ท่ี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ชาย หญิง t Sig. 

Χ  S.D Χ  S.D 

1. องคประกอบดานส่ิงแวดลอม   3.62 0.64 3.54 0.51 0.59 0.56 
2. องคประกอบสวนบุคคล 3.93 0.69 3.98 0.53 -0.35 0.72 

 เฉล่ียรวม 3.78 0.62 3.76 0.47 0.11 0.91 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.18 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี จําแนกตามเพศ  พบวา  โดยรวมมีคา t-test  เทากับ 0.11 และ คา Sig. เทากับ 0.91 ซ่ึงมี
คามากกวา 0.05 ซ่ึงมากกวาคานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.05  ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุป
ไดวา  เพศท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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 สมมติฐานท่ี 1.2  อายุท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ทําการทดสอบโดยใช F-test (One-Way ANOVA)โดยใชระดับความเช่ือม่ัน 
95%  ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.19  การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย                         
              การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามอาย ุ

 

ท่ี 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
แหลงความ
แปรปรวน 

 

SS 
 

df 
 

MS. 
 

F 
 

Sig. 

1. 
 
 
2. 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
 
 
องคประกอบสวนบุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.62 
21.60 
22.22 
0.61 

24.50 
25.11 

3 
64 
67 
3 

64 
67 

 

0.21 
0.34 

 
0.20 
0.38 

0.61 
 
 

0.53 

0.61 
 
 

0.66 

 รวม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.47 
19.39 
19.87 

3 
64 
67 

0.16 
0.30 

0.52 0.67 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  จากตารางท่ี 4.19  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี จําแนกตามอายุ พบวา โดยรวมมีคา F-test  เทากับ 0.52 และ คา Sig. เทากับ 0.67 ซ่ึงมี
คามากกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา อายุท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ท่ีระดับ 0.05   
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 สมมติฐานท่ี 1.3  ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
      สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ทําการทดสอบโดยใช  F-test (One-Way ANOVA)โดยใชระดับความเช่ือม่ัน 
95%  ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.20  การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย   
                     การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ท่ี 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
แหลงความ
แปรปรวน 

 

SS 
 

Df 
 

MS. 
 

F 
 

Sig. 

1. 
 
 
2. 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
 
 
องคประกอบสวนบุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.63 
21.59 
22.22 
0.10 

25.01 
25.11 

2 
65 
67 
2 

65 
67 

0.31 
0.33 

 
0.05 
0.39 

0.94 
 
 

0.13 

0.40 
 
 

0.88 

  
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.12 
19.75 
19.87 

2 
65 
67 

0.06 
0.30 

0.20 0.82 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 4.20 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมมีคา F-test เทากับ 0.20 และคา Sig. เทากับ 
0.82 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกันอยาง        
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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 สมมติฐานที่ 1.4  ประเภทบุคลากรท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน  

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ทําการทดสอบโดยใช F-test (One-Way ANOVA)โดยใชระดับความเช่ือม่ัน 
95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหเปนดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.21  การเปรียบเทียบความแตกตางความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย  
          การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 
 

ท่ี 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

แหลงความ
แปรปรวน 

 

SS 
 

df 
 

MS. 
 

F 
 

Sig. 

1. 
 
 
2. 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
 
 
องคประกอบสวนบุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

4.16 
18.06 
22.22 
1.06 

24.05 
25.11 

3 
64 
67 
3 

64 
67 

1.39 
0.28 

 
0.35 
0.38 

4.91 
 
 

0.94 

0.00* 
 
 

0.43 

  
รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2.34 
17.52 
19.87 

3 
64 
67 

0.78 
0.27 

2.85 0.04* 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

  จากตารางท่ี 4.21  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากรพบวาโดยรวมมีคา F-test เทากับ 2.85 และคา Sig.  
เทากับ 0.04 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ประเภทบุคลากรที่แตกตางกันของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จงัหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันอยาง        
มีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  0.05 จึงไดทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวยวิ ธี  LSD              
(Least Significant Difference) รายละเอียดแสดง ดังตารางท่ี 4.22  
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ตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบความแตกตางระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร           
  วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากรเปนรายคู            

ประเภทบุคลากร X  (1) 
3.83 

(2) 
4.25 

(3) 
3.36 

(4) 
3.71 

(1)  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3.83 - -0.42 
(0.137) 

0.48 
(0.03*) 

0.13 
(0.382) 

(2) พนักงานราชการ 4.25  - 0.89 
(0.08*) 

0.54 
(0.06) 

(3)  ลูกจางประจํา 3.36   - -0.35 
(0.13) 

(4) ลูกจางช่ัวคราว 3.71    - 
*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.22  พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประเภทบุคลากรเปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานมากกวาลูกจางประจํา และพนักงานราชการมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติ      
งานมากกวาลูกจางประจํา 

 สมมติฐานท่ี  1.5 ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม ทําการทดสอบโดยใช F-test (One-Way ANOVA)โดยใชระดับความเช่ือม่ัน 
95%  ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการวิเคราะหเปนดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 

ตารางท่ี 4.23  การเปรียบเทียบความแตกตางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย                    
 การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี จําแนกตามประสบการณในการทํางาน 

 

ท่ี 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
แหลงความ
แปรปรวน 

 

SS 
 

df 
 

MS. 
 

F 
 

Sig. 

1. 
 
 
2. 

องคประกอบดานส่ิงแวดลอม 
 
 
องคประกอบสวนบุคคล 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.40 
21.82 
22.22 
0.09 

25.02 
25.11 

3 
64 
67 
3 

64 
67 

0.13 
0.34 

 
0.03 
0.39 

0.39 
 
 

0.07 

0.76 
 
 

0.97 

  
 

รวม 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

0.15 
19.71 
19.87 

3 
64 
67 

0.05 
0.31 

0.16 0.92 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4.23  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน พบวา  โดยรวมมีคา F-test  เทากับ 0.16 และ 
คา  Sig. เทากับ 0.92 ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน สรุปไดวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรีท่ีมีประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ท่ีไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน     
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ดานความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏดังตารางท่ี  4.24 
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ตารางท่ี 4.24   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความ 
        รับผิดชอบมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานความรับผิดชอบ   

 
 0.63 

 
0.00** 

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน        
ไดคา Pearson Correlation เทากับ 0.63 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ    
ในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศ    
ทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการ
ทํางาน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน     
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ดานความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ปรากฏ                  
ดังตารางท่ี  4.25 
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ตารางท่ี 4.25  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                  
       ดานความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานความสําเร็จในการทํางาน 

 
 0.66 

 
0.00** 

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.25  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน        
ไดคา Pearson Correlation เทากับ 0.66 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญ  
ทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับ
นับถือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน     
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏดัง     
ตารางท่ี  4.26 
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ตารางท่ี 4.26   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                   
       ดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 
 0.53 

 
0.00**  

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน        
ไดคา Pearson Correlation เทากับ 0.53 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน      
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
ดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏ           
ดังตารางท่ี  4.27 
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ตารางท่ี 4.27  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
      ดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

 
 0.39 

 
0.00**  

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน        
ไดคา Pearson Correlation เทากับ 0.39 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญ   
ทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  
 สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหาร
มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน     
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติ           
งานดานนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏดัง    
ตารางท่ี  4.28 
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ตารางท่ี 4.28   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบาย  
       และการบริหารมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 

 
 0.56  

 
0.00** 

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.28  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน        
ไดคา Pearson Correlation  เทากับ 0.56 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ     
ในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหารมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      
ในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี 7  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับ
บัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน     
เปนการวิ เคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด  และ                   
มีความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
ดานการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏดังตาราง     
ท่ี  4.29 
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ตารางท่ี 4.29   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                   
       ดานการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานการปกครองบังคับบัญชา 

 
 0.57 

 
0.00** 

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.29  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันไดคา 
Pearson Correlation  เทากับ 0.57 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญทาง
สถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทาง
เดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี 8  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน      
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ปรากฏดังตารางท่ี  4.30 
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ตารางท่ี 4.30   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน                           
      ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจ 
      ในการปฏิบัติงาน 

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
Pearson 

Correlation 
Sig. ระดบั 

 
  

  
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 

 
 0.66 

 
0.00** 

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.30  ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันได     
คา Pearson Correlation เทากับ 0.66 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญ   
ทางสถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

สมมติฐานท่ี 9 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสัน     
เปนการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรวามีความสัมพันธกันไปในทิศทางใด และมี
ความสัมพันธมากนอยเพียงใด ซ่ึงความสัมพันธสามารถทราบไดจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ   
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
เงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปรากฏดัง
ตารางท่ี  4.31 
 
 
 
 
 
 
 

 



84 
 

ตารางท่ี 4.31   แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือน 
      และผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson 
Correlation 

Sig. ระดบั 

 
  

  
       ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 

 
 0.45 

 
0.00** 

 
ปานกลาง 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 จากตารางท่ี 4.31 ผลการทดสอบดวยการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเพียรสันไดคา 
Pearson Correlation  เทากับ 0.45 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00 ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญทาง
สถิติท่ีกําหนดไวท่ี 0.01 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน  สรุปไดวา  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกันอยูในระดับปานกลาง  

 
ตารางท่ี 4.32  สรุปสมมติฐาน 
ลําดับ
ท่ี 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช
ทดสอบ 

Sig. ผลการ
ทดสอบ 

1 เพศท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรีจังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

Indepentdent 
Sample t-test 

0.91 ปฏิเสธ 

2 อายุท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

One -Way 
ANOVA 

0.67 ปฏิเสธ 

3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

One -Way 
ANOVA 

0.82 ปฏิเสธ 

4 ประเภทบุคลากรท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

One -Way 
ANOVA 

0.04* ยอมรับ 

*มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.32 (ตอ) 
ลําดับ
ที ่

สมมติฐาน สถิติท่ีใชทดสอบ Sig. ผลการ
ทดสอบ 

5 ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

One -Way 
ANOVA 

0.92 ปฏิเสธ 

6 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความรับผิดชอบมีความสัมพันธตอความพึงพอใจ  
ในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

7 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสําเร็จในการทํางานมีความสัมพันธตอความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

8 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
การไดรับการยอมรับนับถือมคีวามสัมพันธตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

9 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความกาวหนาในตําแหนงงานมีความสัมพันธตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

10 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
นโยบายและการบริหารมีความสัมพันธตอความ    
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

11 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
การปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความ  
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

12 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชามี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

13 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน           
ดานเงินเดือนและผลประโยชนมีความสัมพันธตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Pearson’s 
Product Moment 

Coefficient 

0.00** ยอมรับ 

**มีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 

 



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การคนควาอิสระ เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

 1.   เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรี  

 2.  เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี  

 3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ไดแก บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี
จํานวน 82 คน หาขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรการคํานวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น  
95% คาความคลาดเคล่ือน ± 5 ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 68  คน    

  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี แบงออกเปน 4 ตอน 
ดังตอไปนี้ 

 ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และประสบการณการทํางาน   
จํานวน 5 ขอ  

 ตอนท่ี  2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจ 
4 ดาน ไดแก  ดานความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  
ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน และปจจัยคํ้าจุน 4 ดาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดาน
การปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน  เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปนขอความ   
5 ระดับ จํานวน 40 ขอ  
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 ตอนท่ี  3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ชนิดกําหนดคําตอบเปน
ขอความ  5 ระดับ ในองคประกอบดานส่ิงแวดลอม และองคประกอบสวนบุคคล จํานวน 10 ขอ   

 ตอนท่ี 4  เปนคําถามแบบปลายเปดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 

 ผูศึกษาไดวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Coefficient of  Alpha) ศิริชัย พงษวิชัย (2544)  ไดคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถามในสวนของปจจัยจูงใจ 0.906  ปจจัยคํ้าจุน 0.936 และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
0.870  และคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับ 0.960 

 การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป คาสถิติท่ีใช  
ในการศึกษาดังนี้ 
 1. สถิติท่ีใชในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือไดแก การหาคาความเช่ือม่ัน (reliability) ของ
แบบสอบถามใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
 2. สถิติท่ีใชในการอธิบายตัวแปร ใชคาสถิติพ้ืนฐานไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 3. การวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรีจังหวัดสระบุรี ท่ีมีเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และประสบการณในการทํางาน 
แตกตางกัน ใชการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางสองกลุม ใชการทดสอบ  
คาที แบบเปนอิสระตอกัน (t-test : Independent) และสําหรับหลายกลุมตัวอยางใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทํา
การตรวจสอบความแตกตางเปนรายคู ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือระดับความเช่ือม่ัน 95% โดยใช    
วิธี Least Significant Difference (LSD) การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจ       
ในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี       
ใชการคํานวณหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson ’s Product Moment Correlation ) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากการคนควาอิสระ เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี จากกลุมตัวอยาง จํานวน 68 คน ได
แบบสอบถามกลับคืนมาสมบูรณ จํานวน 68 ชุด สรุปผลการศึกษาไดดังนี ้

 1.  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม   

 ผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศชาย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.00  เปนเพศหญิง 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 35.30 
รองลงมา คือ อายุ 30-39 ป จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 30.90 และนอยท่ีสุดคือ อายุนอยกวา 30 ป 
จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 16.20 ระดับการศึกษาสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 41 
คน คิดเปนรอยละ 60.30 รองลงมา คือ ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 18 คน  คิดเปนรอย
ละ 4.80  และนอยท่ีสุด คือ  ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 13.20  ประเภท
บุคลากรสวนใหญเปนขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 51.50 
รองลงมา คือ ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 32.40  และนอยท่ีสุด คือ พนักงานราชการ 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 5.90 ประสบการณในการทํางาน สวนใหญมีประสบการณในการทํางาน
ต่ํากวา  10 ป  จํานวน  29  คน  คิดเปนรอยละ 42.60 รองลงมา คือ  มีประสบการณในการทํางาน 21 ปข้ึน
ไป จํานวน  25  คน  คิดเปนรอยละ  36.80  และนอยท่ีสุด คือ มีประสบการณในการทํางาน 11-15 ป และ
16 -20 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 10.30   

 2. ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  

 ระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี พบวา โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายปจจัย พบวา  ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก และดานท่ีมี
คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  
 ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย มีความ
พึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานพยายามคิดหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือใหงานประสบ
ความสําเร็จ อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ วิทยาลัยฯ มีการมอบหมาย
งานท่ีชัดเจน สอดคลองกับสภาพความเปนจริง มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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  ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน   โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานมีความรักและภาคภูมิใจในผลงานท่ีทานปฏิบัติอยูในปจจุบัน
นี้ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของทาน มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
  ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอพบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัยฯ 
อยูในระดับมาก  รองลงมา คือ ผูบังคับบัญชาไววางใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยฯ ให
ทานปฏิบัติ อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ เพื่อนรวมงานของทานจะ
แสดงความยินดีเม่ือทานปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   

 ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ 
พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหมีโอกาสไดเขารับการอบรมศึกษาดูงาน 
ฯลฯ อยูในระดับปานกลาง  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด  คือ การเล่ือนตําแหนงในวิทยาลัย
ฯ ของทานมีความเปนธรรม  มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  
  ปจจัยค้ําจุนดานนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  
ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางมี
ความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได อยูในระดับมาก  รองลงมา  คือ  ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดตาม
นโยบายท่ีไดกําหนดไว อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ วิทยาลัยฯ มีการ
ติดตอส่ือสารภายในเพื่อใหขอมูลในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและทันเวลา มีคาเฉล่ียอยูในระดับ
ปานกลาง    

 ปจจัยค้ําจุนดานการปกครองบังคับบัญชา   โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอ
ท่ีมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาของทานใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานของทาน อยูในระดับมาก  รองลงมา คือ  ผูบังคับบัญชาของทานมีความรูความสามารถใน
การบริหารงานเปนอยางดี อยูในระดับมาก  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ผูบังคับบัญชา
ของทานใหความเปนธรรม มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก    

 ปจจัยค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก         
เม่ือพิจารณารายขอ  พบวา  ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานและเพื่อนรวมงานสามารถ
ทํางานรวมกันไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ทานไดรับความเปนกันเองจาก
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ผูบังคับบัญชา  อยูในระดับมาก  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ เพื่อนรวมงานใหความ
ชวยเหลือเม่ือทานประสบปญหา มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก   

 ปจจัยค้ําจุนดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด คือ เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ และเงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา และความรู
ความสามารถ อยูในระดับมาก  และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ทานไดรับการสนับสนุน
ใหเล่ือนข้ันเงินเดือนอยางเหมาะสม มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง   

 3.  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดาน  
 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด

สระบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา องคประกอบสวนบุคคล                 
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ องคประกอบดาน
ส่ิงแวดลอม มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

  องคประกอบดานส่ิงแวดลอม  โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ลักษณะของอาชีพ เชน การไดรับมอบหมายในการทํางานตามวิชาชีพท่ีตรง
กับวิชาชีพท่ีเรียนมาสงผลตอการพึงพอใจ มีความพึงพอใจสูงสุดอยูในระดับมาก รองลงมา              
คือ  สภาพแวดลอมทางสังคมภายนอกวิทยาลัยฯ เชน ความปลอดภัยสงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ อาคารสถานท่ีมีความสะอาด 
เปนระเบียบและมีความเปนสัดสวน มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  
  ดานองคประกอบสวนบุคคล  โดยรวมอยูในระดับมา ก  เม่ือพิจารณารายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ทานสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี/คําส่ังท่ีผูบังคับบัญชา/หัวหนางานใหแลว
เสร็จตามแผนท่ีกําหนด มีความพึงพอใจสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ งานท่ีทําไดใชความรู 
ความสามารถและประสบการณในการทํางานอยางเต็มท่ี อยูในระดับมาก และงานท่ีทําเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของทาน อยูในระดับมาก และขอท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด คือ งานท่ีทําไดรับการ
สงเสริมจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
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 4.  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี             
ท่ีแตกตางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน  
                1.1  เพศท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
 1.2  อายุท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว 
                 1.3  ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี      
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 1.4  ประเภทบุคลากรท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี   
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
 1.5  ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการ
ทํางานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับ
นับถือมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 6  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการ
บริหารมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับ
บัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 



92 
 

 สมมติฐานท่ี 8  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อน
รวมงานและผูบังคับบัญชามีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

สมมติฐานท่ี  9 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและ
ผลประโยชนตอบแทน มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 
5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ผลจากการวิเคราะหขอมูลไดขอสรุปซ่ึงอภิปรายผลไดดังนี้ 

 1.  จากศึกษา พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการ
ทํางาน และประเภทบุคลากร ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ยกเวน ประเภทบุคลากร  ท่ีมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ผูศึกษาขอนําเสนออภิปรายวา 
การท่ีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเปน
เพราะการปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี มีกฎระเบียบขอบังคับเดียวกัน ในการทํางานทุกคน
สามารถแสดงผลงานไดโดยไมข้ึนกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน        
จึงอาจสงผลให เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานไมมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุภาณี  จินดาหลวง (2550) ท่ีได
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  และสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ ศักดิ์พงศ  ธรรมอาชวกุล  (2550) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา
พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระหวาง อายุ ระดับการศึกษา  และระยะเวลาใน
การทํางานท่ีแตกตางกัน  มีระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรีไมแตกตางกัน และ
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ภาสณีย  ปญญารัตนเมธี และคณะ (2550) ท่ีไดศึกษาปจจัยที่มีผล ตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 
โรงงานนวนคร ผลการศึกษาพบวา  เพศ ระดับการศึกษา และอายุการทํางานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤเทพ  คะนึงทรัพย (2551) ท่ีได
ศึกษาวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมการสนเทศทหารกองบัญชาการทหารสูงสุด จําแนกตาม
ขอมูลปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุรายได ตําแหนงงาน และอายุราชการไม
แตกตางกัน  

  ปจจัยสวนบุคคลไดแก ประเภทบุคลากร จากการศึกษาพบวา บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรีท่ีมีประเภทบุคลากรแตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  โดยขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาลูกจางประจํา และ
พนักงานราชการมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาลูกจางประจํา  ซ่ึงเปนไป              
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  ท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคลากรของวิทยาลัยฯ มีท้ังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว ซ่ึงบุคลากรแตละประเภทจะมี 
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน เงินเดือนผลประโยชนเกื้อกูลและความกาวหนาในตําแหนงงาน           
ท่ีแตกตางกัน จึงสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ สุภาณี  จินดาหลวง (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตาม
เพศ อายุ สถานภาพ ตําแหนง วุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน พบวา เพศ อายุ สถานภาพ 
และวุฒิการศึกษา ตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานใน
ปจจัยจูงใจ พบวา ตําแหนง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  

 2.  ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
โดยรวมอยูในระดับมาก  สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศักดิ์พงศ  ธรรมอาชวกุล (2550) ท่ีไดศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ในเขตจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนกังานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุภาณี  จินดาหลวง (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ในภาพรวม
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พบวา  อยูในระดับความพึงพอใจมาก  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นฤเทพ คะนึงทรัพย (2551) 
ท่ีไดศึกษาวิจัย  เ ร่ือง  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมการสนเทศทหาร 
กองบัญชาการทหารสูงสุด ผลการศึกษาพบวา ขาราชการกรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก    

 เม่ือพิจารณาแตละปจจัย มีรายละเอียดดังนี้   
 ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบ  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี         
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้ เนื่องมาจากปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย ไดพยายามคิดหาวิธีการใหม ๆ เพ่ือใหงานประสบความสําเร็จ มีความพอใจกับความ
รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  มีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบใหสําเร็จตามเปาหมาย     
ท่ีวางไว และมีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน สอดคลองกับสภาพความเปนจริง ดังท่ี เอกชัย  กี่สุขพันธ 
(2533) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจวา ความรับผิดชอบ (Responsibility)  สําหรับบุคคลท่ี            
มีความสามารถมีไหวพริบและทักษะในการทํางานท่ีดี อยากท่ีจะทํางานดวยอํานาจความรับผิดชอบของ    
ตนเองและจะไมชอบถูกบังคับใหทํางานและเฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner & Snyderman,1959: 113) 
ไดกลาววา ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
งานและมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ี และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศักดิ์พงศ  ธรรม
อาชวกุล  (2550) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยท่ีมี
ผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลในเขต
จังหวัดลพบุรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบในระดับมาก  และสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ สุภาณี  จินดาหลวง (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมาก 
  ปจจัยจูงใจดานความสําเร็จในการทํางาน   พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรี มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เนื่องมาจาก  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี       
มีความรักและภาคภูมิใจในผลงานท่ีปฏิบัติอยูในปจจุบัน ไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
เต็มความสามารถ ดังท่ี  Harrell (1964  อางถึงใน มัจฉรี  โอสถานนท, 2539) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผล
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา  โอกาสท่ีจะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาสท่ีจะทําใหงาน
นั้นสําเร็จ  การรับรูหนาท่ีรับผิดชอบ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน การท่ีผูทํางานมี
ความรูสึกตองานที่ทําอยูวาเปนงานท่ีสรางสรรคเปนประโยชนทาทาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ทําให
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ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959: 113) ไดกลาววา  ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน หมายถึง การที่บุคคลทํางานตาม
ความสามารถแหงสติปญญาไดอยางอิสระ จนไดรับความสําเร็จเปนอยางดี เกิดความรูสึกภูมิใจปลาบ
ปล้ืมในผลสําเร็จแหงงานน้ัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ศักดิ์พงษ  ธรรมอาชวกุล (2550) ท่ีได
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตาํบล
ในเขตจังหวัดลพบุรี  ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุภาณี  จินดาหลวง (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยจูง
ใจดานความสําเร็จของงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือ   พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรีมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจาก บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
ไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรวมงานในวิทยาลัยฯ ผูบังคับบัญชาใหการยอมรับในความรู
ความสามารถ ไววางใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยฯใหปฏิบัติ และเพ่ือนรวมงานมักมา
ขอรับคําปรึกษาในการปฏิบัติงานดังท่ี เอกชัย  กี่สุขพันธ (2533) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีสงผลตอความพึง
พอใจวา   การยอมรับนับถือ (Recognition)  โดยปกติแลวคนทุกคนมีความรูความสามารถและทักษะในการ
ทํางานแตกตางกัน ดังนั้น ถาผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมการยอมรับในความคิดหรือความสามารถของ
บุคคลไมวาจะเปน การยกยองชมเชย หรือการใหการสนองตอบท่ีเหมาะสมจะมีสวนจูงใจในการทํางานไดมาก
ทีเดียวและ นอกจากนี้ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959: 113) ไดกลาววา การ
ยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา เพ่ือนและผูมาขอรับ
คําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน ในรูปแบบของการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การให
กําลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถและสอดคลองกับผลงานวิจัยของสุภาณี  จินดาหลวง (2550) 
ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  ปจจัยจูงใจดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้ เนื่องมาจากวิทยาลัยการอาชีพ      
สระบุรีมีบุคลากรท้ังท่ีเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจางประจํา 
และลูกจางช่ัวคราว ซ่ึงสวนท่ีไมไดเปนขาราชการประจํานั้นจะไมมีโอกาสเล่ือนตําแหนง ซ่ึงอาจ   
เปนสาเหตุท่ีทําใหระดับความพึงพอใจในดานนี้อยูในระดับปานกลาง ดังท่ี Gilmer (1971) ไดกลาว ถึง
องคประกอบตาง  ๆ  ท่ีเอ้ือตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานก็คือ โอกาสกาวหนาในการทํางาน (Opportunity   
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for Advancement) ไดแก  การมีโอกาสเล่ือนไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน และนอกจากนี้ เฮอรซเบิรก (Herzberg, 
Mausner & Snyderman, 1959: 113) ไดกลาววา  ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็น
การเปล่ียนแปลงในสถานภาพของบุคคลในสถานที่ทํางาน  เชน การไดรับการเล่ือนตําแหนงและการมีโอกาสได
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยูในระดับปานกลาง 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภิสรา   แพงทอง (2546 )  ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย
วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษาพบวา  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ปจจัยกระตุนดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานอยูในระดับปานกลาง   
  ปจจัยค้ําจุนดานนโยบายและการบริหาร  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรีมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เนื่องมาจาก บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี
เห็นวาการกระจายงานและมอบหมายหนาท่ีใหบุคลากรปฏิบัติไมมีความเสมอภาค การพิจารณาตัว
บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในบางงานไมมีความเหมาะสม การติดตอส่ือสาร เพื่อใหขอมูลในการปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ในวิทยาลัยไมมีความอยางสมํ่าเสมอบางคร้ังลาชาไมทันเวลา และมองวาทุกคนไมไดมีสวน
รวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ ดังท่ี เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner 
& Snyderman. 1959: 113 -119) ไดกลาววา นโยบายและการบริหารงานขององคการเปนปจจัยคํ้าจุนท่ี
ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัทฐา กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึกษา
ความ พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานนโยบาย/แผนและการบริหารงานอยู
ในระดับปานกลาง  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภิสรา   แพงทอง (2546) ไดศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ  ผลการศึกษา พบวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดชัยภูมิ ปจจัยคํ้าจุนดาน
นโยบายและการบริหารอยูในระดับปานกลาง   

  ปจจัยค้ําจุนดานการปกครองบังคับบัญชา  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด
สระบุรีมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้เนื่องมาจาก  ผูบังคับบัญชาใหความคุมครองและ
รับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของบุคลากร และหากมีปญหาไมวาจะเปนดานปญหาสวนตวัหรือปญหา
ในการทํางานสามารถปรึกษาผูบังคับบัญชาได ดังท่ี นอกจากนี้ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner & 
Snyderman, 1959:113)ไดกลาววา การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชา
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ในการดําเนินงาน ความยุติธรรมในการบริหาร ซ่ึงจะเปนปจจัยท่ีปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน  
 ปจจัยค้ําจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา   พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องมาจาก บุคลากรวิทยาลัย
การอาชีพสระบุรีและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันได และยังไดรับความเปนกันเองจาก
ผูบังคับบัญชา ในการทํางานเพ่ือนรวมงานมีความสามัคคีและเปนกันเอง ไดรับคําแนะนําปรึกษาจาก
เพื่อนรวมงานและเม่ือประสบปญหาเพื่อนรวมงานก็ใหความชวยเหลือ ดังทฤษฎีลําดับข้ันความ
ตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Need) ในข้ันท่ี 3 ท่ีวามนุษยมีความตองการท่ีจะเปน
สวนหน่ึงของสังคมตองการเขารวมและไดรับการยอมรับในสังคม ความเปนมิตร และไดรับความรัก
จากเพื่อนรวมงาน (Maslow, 1970) และสอดคลองกบัผลงานวิจัยของ สุภาณี  จินดาหลวง (2550) ท่ีได
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง 
จังหวัดลําพูน พบวา ปจจัยเกื้อหนุนดานความสัมพันธระหวางบุคคลมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

  ปจจัยค้ําจุนดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้เนื่องมาจาก เงินเดือนท่ีไดรับ    
มีความเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ  และมีความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ  มีความพอใจระบบสวัสดิการ และประโยชนเกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะ 
ตาง ๆ เชน บานพัก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาสอนเกินภาระงาน คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติงานภาคนอกเวลา ฯลฯ และยังไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนข้ันเงินเดือนอยางเหมาะสม ดังท่ี 
นอกจากนี้ เฮอรซเบิรก (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1959: 113)ไดกลาววา เงินเดือน (Salary) 
หมายถึง รายได คาจางประจําเดือนท่ีเปนธรรม ซ่ึงบุคคลไดรับอันเปนผลตอบแทนจากการทํางานของ
บุคคลนั้น หากบุคคลไดรับเงินเดือนท่ีเปนธรรม จะสงผลตอการเพ่ิมผลผลิต มีความพึงพอใจในงานท่ี
ทําและ Gilmer (1971)  ไดกลาวถึงองคประกอบตาง ๆ  ท่ีเอ้ือตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานคือ ประโยชน
เกื้อกูลตาง ๆ (Benefits) ไดแก เงินเดือน บําเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน การบริการและการ
รักษาพยาบาล ท่ีอยูอาศัย สวัสดิการ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัทฐา  กรีหิรัญ (2550) ท่ีไดศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบวา  ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัตงิานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล
อยูในระดับปานกลาง   และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุภาณี จินดาหลวง (2550) ท่ีไดศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
พบวา ปจจัยเกื้อหนุนดานเงินเดือนและสวัสดิการมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
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 2.   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  พบวา  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานองคประกอบสวน
บุคคลมากท่ีสุด รองลงมา คือ องคประกอบดานส่ิงแวดลอม ซ่ึงสามารถอธิบายเหตุผลเปนรายดานได
ดงันี้ 
  ดานองคประกอบสวนบุคคล  บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  สามารถอธิบายไดวาการปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรีนั้น บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี/คําส่ังท่ีผูบังคับบัญชา/หัวหนางานใหแลวเสร็จตาม
แผนท่ีกําหนด งานท่ีทําไดใชความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานอยางเต็มท่ีได
ทํางานท่ีเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค และงานท่ีทําไดรับการ
สงเสริมจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี   

  ดานองคประกอบดานส่ิงแวดลอม บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก  สามารถอธิบายไดวา การปฏิบัติงานในวิทยาลัยการ
อาชีพสระบุรีนั้น บุคลากรมีความพึงพอใจเนื่องมาจากมีความพึงพอใจลักษณะของอาชีพ เชน การ
ไดรับมอบหมายในการทํางานตามวิชาชีพท่ีตรงกับวิชาชีพท่ีไดเรียนมา สภาพแวดลอมทางสังคม
ภายนอกวิทยาลัยฯ เชน ความปลอดภัยสงผลใหปฏิบัติงานดวยความพึงพอใจ วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและทันสมัย รวมถึงมีสถานท่ีทํางานท่ีเสริมสรางบรรยากาศใน
การทํางาน ซ่ึงอารี เพชรผุด (2530)ไดกลาวถึง องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแบงออกเปน 2 ดาน คือ องคประกอบดานส่ิงแวดลอม และองคประกอบสวนบุคคลดวยวา
ทุกคนยอมมีความแตกตางกันเพราะส่ิงแวดลอมและประสบการณท่ีตางกัน ซ่ึงจะนําไปสูความ
แตกตางทางดานเจตคติและคานิยมในขณะเดียวกันบุคคลท่ีมาจากส่ิงแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจและการเมืองท่ีแตกตางกันก็ยอมทําใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อาชีพท่ี
ตรงกับวิชาชีพท่ีผูปฏิบัติไดศึกษาเลาเรียนมาจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาอาชีพท่ี
ไมตรงกับวิชาท่ีเรียนมา สวนองคประกอบสวนบุคคล คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีจะกอใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน ไดแก ความสามารถและลักษณะบุคลิกภาพ  
 3. ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ 
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา  ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการใน
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การปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางทุกดาน   
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   
 
5.3  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 จากการศึกษาจะพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากแตเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานนโยบายและการบริหาร และดานเงินเดือนผล
ผลประโยชนตอบแทนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน  วิทยาลัยฯ ควรมีการการสรางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรมากข้ึนโดยมีการสนับสนุนใหมีความเจริญกาวหนาตามความรู ความสามารถ 
หรือพิจารณาปรับเปล่ียนตําแหนงใหไปสูระดับท่ีสูงข้ึน และในการพิจารณาปรับเปล่ียนก็จะตอง        
มีความเสมอภาคและเปนธรรม  รวมทั้งสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีโอกาสไดเขารับการอบรม 
ศึกษา ดูงาน ฯลฯ ใหมากยิ่งข้ึน 
 2. ดานนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยฯ ควรมีการกระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยาง
มีความเสมอภาคและเหมาะสมกับบุคคล โดยในการมอบหมายงานตองพิจารณาจากความรู 
ความสามารถและประสบการณของบุคลากรเปนหลัก  และควรมีการกระจายงานสําคัญ ๆ ให
บุคลากรอยางเสมอภาค ไมมอบหมายงานใหกับบางคนมากเกินไป และควรใหความสําคัญกับงาน  
ทุกงานอยางเทาเทียมกัน  และควรพัฒนาการติดตอส่ือสารภายในวิทยาลัยฯ เพ่ือใหขอมูลขาวสารใน
การปฏิบัติงานแกบุคลากรอยางสมํ่าเสมอและทันเวลามากกวาท่ีเปนอยู  เพราะถาแจงขอมูลขาวสารลาชา  
จะเปนสาเหตุใหบุคลากรไมทราบและไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดจนควรใหบุคลากรทุก
คนไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ  
 3. ดานเงินเดือนผลผลประโยชนตอบแทน  วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนใหบุคลากรไดเล่ือนข้ัน
เงินเดือนอยางมีความเหมาะสมและเปนธรรม และประกาศใหบุคลากรในองคกรทราบอยางเปดเผย โดยใช         
ผลการปฏิบัติงานมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดอืน   
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5.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวเนื่องในอนาคต    
 1. ควรมีศึกษา เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
ท่ีสูงข้ึนกวาระดับสถานศึกษา เชน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับอาชีวศึกษาภาค  
  2. ควรมีการศึกษาขวัญและกําลังใจของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี   
  3. ควรศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
สระบุรี  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชพีสระบุรี 
         จังหวัดสระบุรี 
คําชี้แจง   

1. แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชา การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี    

2. แบบสอบถาม แบงออกเปน   4   ตอน คือ  
      ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัสวนบุคคล    
                  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
                  ตอนท่ี  3  แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
                ตอนท่ี  4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  

3. ขอความอนเุคราะหตอบแบบสอบถามชุดนี้ใหครบทุกขอ    
ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล 
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย     ลงในชอง    หนาตัวเลือกท่ีตองการ   

1. เพศ 

     1.    ชาย                   2.   หญิง 

2. อายุ 

    1.  นอยกวา 30  ป                              2.   30-39  ป 
     3.   40-49  ป                  4.   50  ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

    1.  ต่ํากวาปริญญาตรี                       2.  ปริญญาตรี   

    3.  สูงกวาปริญญาตรี  

      4.   ประเภทบุคลากร 
    1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          2.  พนักงานราชการ 

    3. ลูกจางประจํา               4.  ลูกจางช่ัวคราว       

5.  ประสบการณในการทํางาน 
    1.  ต่ํากวา 10  ป               2.   11-15  ป   

    3.  16-20   ป                             4.  21  ปข้ึนไป  
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ตอนท่ี  2  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 
จังหวัดสระบุรี 

 

คําชี้แจง   โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้ และทําเคร่ืองหมาย       ตามระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของทาน 
 

ความหมายของคาน้ําหนกัคะแนนมีดังนี ้
5   หมายถึง  ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวมากท่ีสุด 
4    หมายถึง    ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวมาก 
3    หมายถึง        ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวปานกลาง 
2    หมายถึง       ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวนอย 

             1    หมายถึง    ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวนอยท่ีสุด 
 

 

ท่ี 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอยท่ีสุด 

(1) 
         

        ปจจัยจูงใจ 
                         ดานความรับผิดชอบ 
 

1. ทานพอใจกับความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

     

2. วิทยาลัยฯ มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

     

3. ทานมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ
ใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 

     

4. ทานพยายามคิดหาวิธีการใหม ๆ  เพื่อใหงาน
ประสบความสําเร็จ  

     

5. ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
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ท่ี 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอยท่ีสุด 

(1) 
 

                         ดานความสําเร็จในการทํางาน 
 

6 ทานมีความรักและภาคภูมิใจในผลงานท่ีทาน
ปฏิบัติอยู ในปจจุบันนี ้

     

7 ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จใน
หนาท่ีการงานเปนอยางด ี

     

8 ทานมีความรูสึกสบายใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

     

9 ทานไดใชความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 

     

10 ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของทาน 

     

 

                                   ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 

11 ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพื่อน
รวมงานในวิทยาลัยฯ   

     

12 ผูบังคับบัญชาใหการยอมรับในความรู
ความสามารถของทาน 

     

13 ผูบังคับบัญชาไววางใจมอบหมายงาน
พิเศษอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยฯใหทานปฏิบัต ิ 

     

14 เพื่อนรวมงานของทานจะแสดงความยนิดี
เม่ือทานปฏิบัติไดประสบความสําเร็จ   

     

15 เพื่อนรวมงานมักมาขอรับคําปรึกษาใน
การปฏิบัติงานจากทาน   

     

 



110 
 

 

ท่ี 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอยท่ีสุด 

(1) 
                         

                             ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
 

16 ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติอยูสามารถสราง
ผลงานเพ่ือเล่ือนตําแหนง 

     

17 ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนา  
ในการปฏิบัติงาน 

     

18 ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความเจริญ 
กาวหนาตามความรูความสามารถและ 
สายงาน 

     

19 การเล่ือนตําแหนงในวิทยาลัยฯของทาน  
มีความเปนธรรม 

     

20 วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหมีโอกาสไดเขา
รับการอบรม ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนางานท่ี
รับผิดชอบอยูเสมอ 

     

          

         ปจจัยค้าํจุน 
                          ดานนโยบายและการบริหาร 

 

21 วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมอยางมีความชัดเจนสามารถนําไป
ปฏิบัติได 

     

22 วิทยาลัยฯ มีการกระจายงานและมอบหมาย
หนาท่ีอยางมีความเสมอภาคและเหมาะสม
กับบุคคล  

     

23 วิทยาลัยฯ มีการติดตอส่ือสารภายในเพื่อให
ขอมูลในการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอและ
ทันเวลา 
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ท่ี 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอยท่ีสุด 

(1) 

24 ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดตามนโยบาย  
ท่ีไดกําหนดไว 

     

25 ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยฯ  

     

                   

                           ดานการปกครองบังคับบัญชา 
 

26 ผู บั ง คั บ บั ญ ช า ข อ ง ท า น มี ค ว า ม รู
ความสามารถในการบริหารงานเปนอยางดี 

     

27 ผูบังคับบัญชาของทานมีลักษณะของความ
เปนผูนําท่ีทานปรารถนา 

     

28 ผูบังคับบัญชาของทานใหความเปนธรรม 
ตอผูใตบังคับบัญชาโดยเทาเทียมกัน 

     

29 ผูบังคับบัญชาของทานใหความคุมครอง
และรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของทาน 

     

30 เม่ือทานมีปญหาเกิดข้ึนท้ังในดานปญหา
สวนตัวและปญหาในการทํางานทาน
สามารถเดินไปหาผูบังคับบัญชา แลว
ปรึกษาหารือเร่ืองตางๆได 

     

      

          ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
 

31  เพื่อนรวมงานมีความสามัคคีและเปน
กันเองกับทาน   

     

32 ทานไดรับคําแนะนําปรึกษาจากเพ่ือน
รวมงาน  

     

33  เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเม่ือทาน
ประสบปญหา  
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ท่ี 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอย
ท่ีสุด 
(1) 

34 
 

ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางาน
รวมกันไดเปนอยางด ี

     

35 ทานไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับ 
บัญชา  

     

                            

                               ดานเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทน 
 

36 เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับวุฒิ
การศึกษา และความรูความสามารถ 

     

37 เงินเดือนท่ีไดรับมีความเหมาะสมกับ
ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

     

38 ทานไดรับเงินเดือนเพียงพอตอการดํารง
ชีพ  

     

39 ทานไดรับการสนับสนุนใหเล่ือนข้ัน
เงินเดือนอยางเหมาะสม  

     

40 ทานพอใจระบบสวัสดิการ และประโยชน
เกื้อกูลและเงินตอบแทนในลักษณะตาง ๆ  
ท่ีไดรับจากหนวยงาน  เชน  บานพัก  
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาสอน
เกินภาระงาน คาตอบแทนในการ
ปฏิบัติการภาคนอกเวลา เปนตน 
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ตอนท่ี 3     ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
คําชี้แจง    โปรดพิจารณาขอความตอไปนี้  และทําเคร่ืองหมาย      ตามระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของทาน 
 

ความหมายของคาน้ําหนกัคะแนนมีดังนี ้
5   หมายถึง       ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวมากท่ีสุด 
4    หมายถึง      ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวมาก 
3    หมายถึง      ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวปานกลาง 
2    หมายถึง      ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวนอย 

             1    หมายถึง      ผูตอบพึงพอใจในเร่ืองดังกลาวนอยท่ีสุด 
 

 

ท่ี 

 

ขอความ 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอยท่ีสุด 

(1) 
 

                      องคประกอบดานส่ิงแวดลอม                             
 

41 สภาพแวดลอมทางสังคมภายนอกวิทยาลัยฯ  
เชน  ความปลอดภัย สงผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของทาน 
 

     

42 ลักษณะของอาชีพ เชน การไดรับ
มอบหมายในการทํางานตามวิชาชีพท่ี
ตรงกับวิชาชีพท่ีเรียนมาสงผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของทาน 

     

43 สถานท่ีทํางานของทานเสริมสราง
บรรยากาศในการทํางาน 
 

     

44 อาคารสถานท่ีมีความสะอาด เปน
ระเบียบและมีความเปนสัดสวน 
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ท่ี 

 

ขอคําถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
 
มากท่ีสุด 
    (5) 

 
มาก 

    (4) 

 
ปานกลาง    
     (3) 

 
นอย 
 (2) 

 
นอยท่ีสุด 

(1) 

45 วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือท่ีใช  หนังสือ  และ
คูมือในการปฏิบัติงานมีความเพียงพอและ
ทันสมัย   

     

 

                      องคประกอบสวนบุคคล                             
 

46 งานท่ีทําไดใชความรู ความสามารถและ
ประสบการณในการทํางานอยางเต็มท่ี 

     

47 งานท่ีทําไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
 

     

48 ทานสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี/คําส่ัง
ท่ีผูบังคับบัญชา/หัวหนางานใหแลวเสร็จ
ตามแผนท่ีกําหนด 

     

49 งานท่ีทําไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชา
อยางเต็มท่ี 

     

50 งานท่ีทําเหมาะสมกับบุคลิกภาพของทาน 
 

     

 
ตอนท่ี 4  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
  
           ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
การวิเคราะหความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ปจจัยจูงใจ 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.906 20 

 
 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ทานพอใจกับความรับผิดชอบในงานท่ี

ไดรับมอบหมาย 
73.1667 74.971 .692 .901 

วิทยาลัยฯ มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
สอดคลองกับสภาพความเปนจริง 

73.6000 72.593 .532 .902 

ทานมีอิสระในการปฏิบัติงานท่ี

รับผิดชอบใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีวาง

ไว 

73.3667 72.861 .460 .905 

ทานพยายามคิดหาวิธีการใหม ๆ เพื่อให
งานประสบความสําเร็จ  

72.9667 76.930 .287 .908 

ทานปฏิบัติงานไดสําเร็จลุลวงตามท่ี

ผูบังคับบัญชามอบหมาย  
73.0333 76.654 .400 .905 

ทานมีความรักและภาคภูมิใจในผลงานท่ี

ทานปฏิบัติอยู ในปจจุบันน้ี 
72.9667 74.861 .557 .902 
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ทานคิดวาทานประสบความสําเร็จใน

หนาท่ีการงานเปนอยางดี 
73.4667 72.189 .681 .899 

ทานมีความรูสึกสบายใจในการ

ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย 
73.4667 70.257 .703 .897 

ทานไดใชความรูความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
72.9667 72.654 .567 .901 

ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของทาน 
73.7000 73.183 .582 .901 

ทานไดรับการยอมรับนับถือจากเพ่ือน

รวมงานในวิทยาลัยฯ   
73.5000 74.466 .475 .904 

ผูบังคับบัญชาใหการยอมรับในความรู

ความสามารถของทาน 
73.6000 73.421 .627 .900 

ผูบังคับบัญชาไววางใจมอบหมายงาน

พิเศษอ่ืน ๆ ของวิทยาลัยฯใหทานปฏิบัติ 
73.5667 72.599 .715 .898 

เพื่อนรวมงานของทานจะแสดงความ

ยินดีเมื่อทานปฏิบัติไดประสบ

ความสําเร็จ   

73.7333 71.444 .639 .899 

เพื่อนรวมงานมักมาขอรับคําปรึกษาใน

การปฏิบัติงานจากทาน   
73.6000 74.386 .538 .902 

ตําแหนงท่ีทานปฏิบัติอยูสามารถสราง

ผลงานเพื่อเล่ือนตําแหนง 
73.4333 72.599 .421 .907 

ในสายงานของทานมีโอกาสกาวหนาใน

การปฏิบัติงาน 
73.3333 73.747 .459 .904 

ทานไดรับการสนับสนุนใหมีความเจริญ 
กาวหนาตามความรูความสามารถและ

สายงาน 

73.5000 73.431 .561 .902 

การเล่ือนตําแหนงในวิทยาลัยฯของทาน

มีความเปนธรรม 
73.7000 71.666 .664 .899 

วิทยาลัยฯ สนับสนุนใหมีโอกาสไดเขา
รับการอบรมศึกษาดูงาน ฯลฯ 

73.4000 73.628 .543 .902 
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ปจจัยค้ําจุน 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.936 20 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

วิทยาลัยฯ มีการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางมีความ
ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได 

69.1000 138.231 .635 .933 

วิทยาลัยฯ มีการกระจายงานและมอบหมายหนาท่ีอยางมีความเสมอ
ภาคและเหมาะสมกับบุคคล  

69.5333 133.982 .838 .930 

วิทยาลัยฯ มีการติดตอสื่อสารภายในเพื่อใหขอมูลในการปฏิบัติงาน
อยางสมํ่าเสมอและทันเวลา 

69.6667 137.264 .681 .932 

ผูบังคับบัญชาบริหารงานไดตามนโยบายท่ีไดกําหนดไว 69.3667 136.447 .642 .933 

ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัย 69.4333 133.978 .778 .930 

ผูบังคับบัญชาของทานมีความรูความสามารถในการบริหารงานเปน
อยางดี 

69.3000 133.390 .703 .931 
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ผูบังคับบัญชาของทานมีลักษณะของความเปนผูนําท่ีทานปรารถนา 69.4333 132.323 .786 .930 

ผูบังคับบัญชาของทานใหความเปนธรรม 69.4333 130.599 .674 .932 

ผูบังคับบัญชาของทานใหความคุมครองและรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงานของทาน 

69.1000 133.886 .685 .932 

เมื่อทานมีปญหาเกิดขึ้นทั้งในดานปญหาสวนตัวและปญหาในการ
ทํางานทานสามารถปรึกษาผูบังคับบัญชาได 

69.3333 125.057 .835 .928 

 เพื่อนรวมงานมีความสามัคคีและเปนกันเองกับทาน   69.2667 131.168 .700 .931 

ทานไดรับคําแนะนําปรึกษาจากเพ่ือนรวมงาน  69.2000 135.131 .631 .933 

เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือเมือ่ทานประสบปญหา  69.2000 133.131 .766 .930 

ทานและเพื่อนรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 68.7667 138.116 .586 .933 

ทานไดรับความเปนกันเองจากผูบังคับบัญชา 68.9000 134.231 .600 .933 

เงินเดือนที่ไดรับมคีวามเหมาะสมกับวุฒิการศึกษา และความรู
ความสามารถ 

69.0000 139.724 .405 .937 

เงินเดือนที่ไดรับมคีวามเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 69.0333 140.999 .356 .938 

ทานไดรับเงินเดือนเพียงพอตอการดํารงชีพ  69.2667 139.099 .431 .936 

ทานไดรับการสนับสนุนใหเลื่อนขั้นเงนิเดือนอยางเหมาะสม  69.5000 139.500 .512 .935 

ทานพอใจระบบสวสัดิการ และประโยชนเก้ือกูลและเงินตอบแทนใน
ลักษณะตาง ๆ เชน บานพัก คาใชจายในการเเดินทางไปราชการฯลฯ 

69.2667 139.582 .429 .936 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.870 10 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

สภาพแวดลอมทางสังคมภายนอกวิทยาลัยฯ  เชน  ความ
ปลอดภัย สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

35.5667 23.013 .198 .883 

ลักษณะของอาชีพ เชน การไดรับมอบหมายในการทํางาน
ตามวิชาชีพที่ตรงกับวิชาชีพที่เรียนมาสงผลตอการพึงพอใจ

35.1333 20.740 .618 .856 

สถานท่ีทํางานของทานเสริมสรางบรรยากาศในการทํางาน 35.4667 19.016 .680 .850 

อาคารสถานท่ีมีความสะอาด เปนระเบียบ และมีความเปน
สัดสวน 

35.6667 18.161 .596 .862 

วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือที่ใช  หนังสือ  และคูมือในการ
ปฏิบัติงานมีความเพียงพอและทันสมัย 

35.5000 19.914 .532 .863 

งานท่ีทําไดใชความรู ความสามารถและประสบการณใน
การทํางานอยางเต็มท่ี 

35.0667 19.926 .724 .848

งานท่ีทําไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค 35.1333 20.051 .682 .851

ทานสามารถปฏิบัติงานตามหนาท่ี/คําส่ังท่ีผูบังคับบัญชา/
หัวหนางานใหแลวเสร็จตาม 

35.1667 21.799 .506 .864

งานท่ีทําไดรับการสงเสริมจากผูบังคับบัญชาอยางเต็มท่ี 35.2667 18.478 .776 .841

งานท่ีทําเหมาะสมกับบุคลิกภาพของทาน 35.1333 20.464 .673 .853

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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การประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อแสดงจํานวน และการหาคารอยละ 
 

เพศ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ชาย 34.00 50.00 50.00 50.00 

หญิง 34.00 50.00 50.00 100.00 

Total 68.00 100.00 100.00  

 
 

อายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid นอยกวา 30 ป 11.00 16.18 16.18 16.18 

30-39 ป 21.00 30.88 30.88 47.06 

40-49 ป 12.00 17.65 17.65 64.71 

50 ปขึ้นไป 24.00 35.29 35.29 100.00 

Total 68.00 100.00 100.00  

 
 

ระดับการศึกษา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ตํ่ากวาปริญญาตรี 18.00 26.47 26.47 26.47 

ปริญญาตรี 41.00 60.29 60.29 86.76 

สูงกวาปริญญาตรี 9.00 13.24 13.24 100.00 

Total 68.00 100.00 100.00  
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ประเภทบุคลากร 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 35 51.5 51.5 51.5

พนักงานราชการ 4 5.9 5.9 57.4

ลูกจางประจํา 7 10.3 10.3 67.6

ลูกจางชั่วคราว 22 32.4 32.4 100.0

Total 68 100.0 100.0  

 
 

ประสบการณในการทํางาน 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ตํ่ากวา 10 ป 29 42.6 42.6 42.6 

11-15 ป 7 10.3 10.3 52.9 

16-20 ป 7 10.3 10.3 63.2 

21 ปขึ้นไป 25 36.8 36.8 100.0 

Total 68 100.0 100.0  
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การประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อแสดงระดับความพึงพอใจปจจัยท่ีผลตอความพึง
พอใจในการปฏิบัตงิานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดยรวม 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

K1 68.00 2.00 5.00 3.94 .53 

K2 68.00 2.20 5.00 3.86 .57 

K3 68.00 2.20 5.00 3.65 .52 

K4 68.00 1.00 5.00 3.38 .80 

K5 68.00 1.60 4.80 3.42 .69 

K6 68.00 1.60 5.00 3.64 .81 

K7 68.00 2.16 5.00 3.84 .64 

K8 68.00 1.40 4.80 3.44 .72 

P1 68.00 2.48 4.83 3.65 .49 

Valid N (listwise) 68     

 
 
การประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อแสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของ
บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี โดยรวม 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

L1 68.00 2.00 4.80 3.58 .58 

L2 68.00 2.00 5.00 3.96 .61 

P2 68.00 2.20 4.80 3.77 .54 

Valid N (listwise) 68.00     
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สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีท่ีแตกตางกัน      
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 

 1.1 เพศท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

Group Statistics 

 เพศ N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

L1 ชาย 34 3.6235 .64152 .11002 

หญิง 34 3.5412 .50819 .08715 

L2 ชาย 34 3.9294 .69086 .11848 

หญิง 34 3.9824 .53113 .09109 

 
Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  
  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  
F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

L1 Equal variances 

assumed 

.868 .355 .587 66 .559 .08235 .14036 -.19788 .36258 

Equal variances not 

assumed 
  .587 62.715 .559 .08235 .14036 -.19815 .36286 

L2 Equal variances 

assumed 

1.807 .184 -.354 66 .724 -.05294 .14945 -.35133 .24544 

Equal variances not 

assumed 
  -.354 61.910 .724 -.05294 .14945 -.35169 .24581 

P2 Equal variances 

assumed 

1.898 .173 .111 66 .912 .01471 .13305 -.25093 .28035 

Equal variances not 

assumed 
  .111 61.611 .912 .01471 .13305 -.25129 .28070 
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1.2  อายุท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

L1 Between Groups .620 3 .207 .612 .609 

Within Groups 21.599 64 .337   

Total 22.219 67    

L2 Between Groups .609 3 .203 .530 .663 

Within Groups 24.499 64 .383   

Total 25.108 67    

P2 Between Groups .471 3 .157 .518 .671 

Within Groups 19.394 64 .303   

Total 19.865 67    

 
1.3 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัด 

สระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

L1 Between Groups .626 2 .313 .942 .395 

Within Groups 21.593 65 .332   

Total 22.219 67    

L2 Between Groups .099 2 .050 .129 .879 

Within Groups 25.009 65 .385   

Total 25.108 67    

P2 Between Groups .119 2 .060 .196 .822 

Within Groups 19.746 65 .304   

Total 19.865 67    
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 1.4  ประเภทบุคลากรท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี จังหวัดสระบุรีมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 

Descriptives 

P2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

 Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

35 3.8343 .56514 .09553 3.6402 4.0284 2.40 4.80 

พนักงานราชการ 4 4.2500 .30000 .15000 3.7726 4.7274 3.90 4.50 

ลูกจางประจํา 7 3.3571 .71381 .26979 2.6970 4.0173 2.20 4.30 

ลูกจางช่ัวคราว 22 3.7091 .39870 .08500 3.5323 3.8859 3.00 4.40 

Total 68 3.7691 .54451 .06603 3.6373 3.9009 2.20 4.80 

 
 

ANOVA 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

L1 Between Groups 4.158 3 1.386 4.912 .004 

Within Groups 18.061 64 .282   

Total 22.219 67    

L2 Between Groups 1.057 3 .352 .937 .428 

Within Groups 24.051 64 .376   

Total 25.108 67    

P2 Between Groups 2.341 3 .780 2.850 .044 

Within Groups 17.524 64 .274   

Total 19.865 67    
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Multiple Comparisons 

P2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
LSD 

(I) ประเภทบุคลากร (J) ประเภทบุคลากร 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

พนักงานราชการ -.41571 .27618 .137 -.9675 .1360 

ลูกจางประจํา .47714* .21666 .031 .0443 .9100 

ลูกจางช่ัวคราว .12519 .14237 .382 -.1592 .4096 

พนักงานราชการ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

.41571 .27618 .137 -.1360 .9675 

ลูกจางประจํา .89286* .32798 .008 .2376 1.5481 

ลูกจางช่ัวคราว .54091 .28443 .062 -.0273 1.1091 

ลูกจางประจํา ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-.47714* .21666 .031 -.9100 -.0443 

พนักงานราชการ -.89286* .32798 .008 -1.5481 -.2376 

ลูกจางช่ัวคราว -.35195 .22707 .126 -.8056 .1017 

ลูกจางช่ัวคราว ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

-.12519 .14237 .382 -.4096 .1592 

พนักงานราชการ -.54091 .28443 .062 -1.1091 .0273 

ลูกจางประจํา .35195 .22707 .126 -.1017 .8056 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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1.5 ประสบการณในการทํางานท่ีแตกตางกันของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี  
จังหวัดสระบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกัน 
 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

L1 Between Groups .399 3 .133 .390 .760 

Within Groups 21.820 64 .341   

Total 22.219 67    

L2 Between Groups .086 3 .029 .073 .974 

Within Groups 25.022 64 .391   

Total 25.108 67    

P2 Between Groups .152 3 .051 .164 .920 

Within Groups 19.713 64 .308   

Total 19.865 67    

 
 
สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
  

Correlations 

  K1 P2 

K1 Pearson Correlation 1.00 .63** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .63** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  

N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จในการทํางานมี
ความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 

Correlations 

  K2 P2 

K2 Pearson Correlation 1.00 .66** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .66** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  

N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
สมมติฐานท่ี 4  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการไดรับการยอมรับนับถือ        
มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    

Correlations 

  K3 P2 

K3 Pearson Correlation 1.00 .53** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .53** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  

N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความกาวหนาในตําแหนงงาน      
มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
   

Correlations 

  K4 P2 

K4 Pearson Correlation 1.00 .39** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .39** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  
N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
สมมติฐานท่ี 6  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและการบริหาร มีความ 
สัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
   

Correlations 

  K5 P2 

K5 Pearson Correlation 1.00 .56** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .56** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  

N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 



132 
 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับบัญชา  มีความ 
สัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 

Correlations 

  K6 P2 

K6 Pearson Correlation 1.00 .57** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .57** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  

N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 
สมมติฐานท่ี 8 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 

Correlations 

  K7 P2 

K7 Pearson Correlation 1.00 .66** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .66** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  
N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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สมมติฐานท่ี 9 ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานเงินเดือนและผลประโยชน      
ตอบแทนมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    
 

Correlations 

  K8 P2 

K8 Pearson Correlation 1.00 .45** 

Sig. (2-tailed)  .00 

N 68.00 68.00 

P2 Pearson Correlation .45** 1.00 

Sig. (2-tailed) .00  
N 68.00 68.00 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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