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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร หลังออกจากระบบ
ราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบั ง” จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 231 คน ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การศึกษาที่ครอบคลุมข้อมูลใน 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่อ ความพึ ง พอใจในการท างานของพนัก งานสถาบัน ที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯในสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง และแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสอบถามโดยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ
โดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ T-test,
One Way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’
post hoc comparison)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯ) หลังเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับ
บุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ) ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

จ

จากการศึกษาพบว่า
1.พนักงานสถาบั นที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันมีความพึง
พอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจไม่พบความแตกต่าง
ส่วนในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเพศชายมีความพึงพอใจใน
การทางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้ านการประเมินผลปฏิบัติงานมากกว่าเพศหญิง
ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
2.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกันมีความพึง
พอใจในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
3.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกันมี
ความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจพบว่าพนักงาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการทางานด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบในงานมากกว่ า พนั ก งานสถาบั น ที่เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี และพนัก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่ มีก ารศึ กษาระดั บปริญ ญาเอกและ
ปริญญาโทมีความพึงพอใจในการทางานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานมากกว่าพนักงาน
สถาบัน ที่เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มีก ารศึก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี และพนั กงานสถาบันที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีค วามพึงพอใจในการทางานด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี และปริญญาตรีส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุน
พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจใน
การท างานด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ด้ า นความสั ม พั น ธ์ ข องบุ ค ลากร และด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
4.พนัก งานสถาบันที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปัจ จั ย ส่ ว นบุค คลด้า นสายการปฏิ บัติ งาน
ต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจทั้ง 5
ด้านพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการมีความพึงพอใจในการทางานด้าน
ลั ก ษณะของงานที่ ปฏิ บัติ ด้านความรั บผิ ด ชอบในงาน ด้า นความมั่ นคงในการทางาน ด้า น
ความก้ า วหน้าในต าแหน่ง งาน และด้ านการได้รั บการยอมรับนั บถื อ มากกว่าสายสนับ สนุ น
วิชาการ เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนทั้ง 5 ด้านพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
สายวิชาการมีความพึงพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการ
ทางานมากกว่าสายสนับสนุนวิชาการ
5.พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนต่างกันมี
ความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจพบว่าพนักงาน

ฉ

สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความพึงพอใจในการ
ทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าใจตาแหน่ง
งาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพที่มีรายได้
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท ส่วนด้านอื่นๆไม่
พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่
มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความพึงพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการ
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ของ
บุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท
6.พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่ มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ ก ารท างานใน
สถาบันต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูง
ใจพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไป
มีความพึงพอใจในการทางานด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบัน 11-15 ปี และ 21-25 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความ
แตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุ
การทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และการประเมินผลปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุ
การทางานในสถาบัน 11-15 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง

