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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
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และแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณ
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1

บทที่ 1
บทนา

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสภาพแวดล้ อ มที่เ ปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือ ง สั งคม
เทคโนโลยี และวัฒนธรรมจากกระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 ที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนไทยให้ทั่วถึงทุกระดับ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนคลังแห่งสมองของสังคมที่มีความเข้มแข็ง
สามารถผลิ ต ก าลั ง คนที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปตามความต้ อ งการของภาคการผลิ ต ต่ า งๆให้ มี
ความสามารถในการค้ นคว้าวิจัยเพื่อ พัฒนาสิ่ งผลิต และเทคโนโลยีทางการผลิ ตที่แข่งขันกับ
นานาชาติได้ นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายที่รวมถึงการบริหารทางด้านวิชาการและการศึกษา
ต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆให้แก่ชนทุกชั้นในสังคมโดยไม่จากัดในเรื่องอายุ ชนชั้น เวลา สถานที่
ให้สามารถปรับตัวเท่าทันสามารถแข่งขันในสังคมโลกได้ ส่งผลให้สถาบันระดับอุดมศึกษาได้ มี
การทบทวนบทบาทและภารกิจต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
อย่างมาก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากความคาดหวังของสังคมต่ออุดมศึกษาที่มีเพิ่มขึ้น จากการ
เล็งเห็นถึงบทบาทและความสาคัญของอุดมศึกษาที่มีต่อการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน ทาให้
สถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ มี ก ารทบทวนบทบาทและภารกิ จ ต่ า งๆให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐ มี
การพัฒนาจากส่วนราชการในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
แต่อ ยู่ในกากับของรัฐเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความสามารถในการบริหารจัดการได้ค ล่องตัว มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสั ง คมและนโยบายของรั ฐ บาล โดย
มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการได้เองภายใต้กรอบพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น ผู้บริหารของสถาบันระดับอุดมศึกษาจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ในด้านต่างๆ รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต เพราะการบริหารงาน
ของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น “บุคลากรหรือทรัพยากร
มนุษย์ คือ องค์ประกอบที่สาคัญมากประการหนึ่งขององค์กร ทั้งนี้เพราะการที่องค์กรหนึ่งๆ
จะบรรลุเป้าหมายการดาเนินงานได้จะต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร
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นั้นๆ” (ชูชัย สมิทธิไกร 2554: และเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยอื่นๆของการดาเนินงาน ได้แก่ เงิน
วัตถุดิบ เครื่องจักร การตลาด และการจัดการแล้ว ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ
ที่สุดของการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อนาองค์กรไปสู่เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หากว่า
องค์กรสามารถคัดสรรคนเก่ง ที่มีศักยภาพในการทางานแต่ไม่สามารถรักษาคนเหล่านั้นไว้ได้ก็
ถือว่าองค์กรไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อ
องค์กรในปัจจุบันและอนาคตก็คือปัจจัยด้านความพึงพอใจ เพราะ “ความพึงพอใจในการทางาน
เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของคนที่เกิดจากการ
ปฏิ บั ติ ง านและได้ รั บ ผลตอบแทน คื อ ผลที่ เ ป็น ความพึ ง พอใจที่ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความรู้ สึ ก
กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทางานรวมทั้งการส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์ก ร”
(ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 2548: 132)
ในการที่พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานย่อมส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกมั่นคงใน
ชี วิ ต การท างานมากขึ้ น เพิ่ ม ความกระตื อ รื อ ร้ น ความมุ่ ง มั่ น ในการท างาน ซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้องค์กรได้ ดังนั้นทุกองค์กรจึงควรให้ความสาคัญแก่ความพึงพอใจ
ของพนักงานในการทางานขององค์กร เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และให้
องค์กรได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นสถาบัน ระดับอุดมศึกษา
ของรัฐ จัดตั้ง ตามพระราชบัญ ญั ติ ส ถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบั ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.
2528 และเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐที่ไม่ใช้ระบบราชการในการบริหารจัดการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เพื่อให้สถาบัน
มีระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับ การเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ และนโยบายของรัฐบาล โดยยังคงมีสภาพเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วน
ร า ช ก า ร แ ล ะ ไ ม่ เ ป็ น รั ฐ วิ ส า ห กิ จ เ ป็ น นิ ติ บุ ค ค ล อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ข อ ง รั ฐ โ ด ย
กระทรวงศึกษาธิการ มีความเป็นอิสระในการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งการบริหารงานบุคคล
บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และบริหารวิชาการ
การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ เ ปลี่ยนสถานะจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐในระบบราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ นั้น ทาให้ข้าราชการ
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ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจานวนหนึ่ง ต้องเปลี่ยนสถานภาพ
มาเป็นพนัก งานสถาบัน (พนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯ) ต้องปฏิบัติงานในลั กษณะ
เชิงรุกที่เน้นผลงานหรือเป้าหมายเป็นสาคัญแทนการปฏิบัติงานในระบบราชการ และมีความ
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องสถาบั น พ.ศ.2555-2563 คื อ “เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคเอเซีย ในปี ค.ศ.2020” ซึ่งในปีค.ศ.2020 นั้น
เป็นระยะเวลาที่ประเทศไทยได้เ ข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่มีเป้าหมายให้
อาเซียนรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) ดังนั้น
สถาบันจึงต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ส่งผลให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯต้อ งเพิ่ ม ประสิ ทธิ ภาพในการทางานมากขึ้น เพื่อรองรับความเปลี่ ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต ทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯรู้สึกไม่มั่นคงในการทางานที่ต้องมี
การปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติในการทางานลักษณะเชิงรุก รวมถึงการนาระบบประเมินผล
ปฏิบัติงานมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มค่าจ้าง และเลื่อนตาแหน่งตามประสิทธิภาพในการทางาน
สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจมีผลทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯจานวนหนึ่งรู้สึกวิตกกังวลที่
จะต้องพัฒนาตนเองให้คุ้นเคยกับการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ
จากการสัมภาษณ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
กล่าวว่า ”ในการเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนั้น ทางสถาบันจะต้องทาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านบริหารจัดการให้พนักงานสถาบันและข้าราชการสามารถปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้ด้วยการออกระเบียบใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วนามาใช้กับพนักงานทั้งสองประเภท
เช่น การสร้างความสมดุลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างพนักงานทั้งสองประเภท
ให้ เ กิ ดขึ้นมากที่สุ ด ในส่ วนด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นได้มีการวาง
แนวทางกลางที่สามารถใช้ได้กับพนักงานทั้งสองประเภทเพื่อนาไปประกอบการพิจารณาเพิ่ม
ค่ า จ้ า งและการเลื่ อ นขั้ น นอกจากนี้ ท างสถาบั น จะต้ อ งสร้ า งสถานะของสถาบั น ให้ มี ค วาม
แข็งแกร่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานสถาบันทั้งสองประเภทเห็นว่าภายหลังจากที่สถาบัน
ออกนอกระบบแล้วการเป็นพนักงานของสถาบันก็ยังมีความมั่นคงเหมือนเดิม” (กิตติ ตีรเศรษฐ,
สัมภาษณ์, 23 เมษายน 2555)
จากสภาพปัญหาข้างต้นได้สอดคล้องกับการวิเคราะห์จุดอ่อนในการเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2541: 10) และ
การวิเคราะห์จุดอ่อนในแผนกลยุทธ์ (พ.ศ.2550-2559) (2549: ผ-10) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สรุปได้ดังนี้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ระบุถึงปัญหาด้านบุคลากร สรุปได้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยอยู่ในระบบราชการมานาน อาจมีผ ลทาให้บุค ลากรของมหาวิทยาลั ย
ผูกติดกับระบบราชการ คือ มีความคิดที่ติด กับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบสาคัญกว่า
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จุดมุ่ งหมาย และตนหากคนเหล่ า นี้ไม่ ส ามารถปรั บเปลี่ ย นความคิ ด พฤติก รรม ทั ศ นคติไ ด้
อาจจะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยที่ต้องการดาเนินงานในลักษณะที่ไม่ติดกับระบบราชการ
2. การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ซึ่งบุคลากรก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย อาจทาให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพ
เมื่อเทียบกับระบบราชการ ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความมั่นคงมากกว่า
3. การให้ มหาวิท ยาลั ยแต่ล ะแห่ งกาหนดกฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบต่ างๆเองถ้ ามีค วาม
แตกต่า งกั น มาก อาจท าให้ เ กิ ด การแข่ งขั น สู ง หรือ เกิด การไหลจากมหาวิท ยาลั ย หนึ่ง ไปสู่
มหาวิทยาลัยหนึ่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ระบุจุดอ่อนด้านบุคลากร สรุป
ได้ดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความซ้าซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ
2. ผู้บริหารขาดความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหาร ขาดภาวะผู้นา
3. ผู้บริหารไม่ให้ความสาคัญแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
4. เกิดช่องว่างในการประสานงานระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ระดับล่าง
5. การประสานงานและการทางานเป็นทีมยังไม่เข้มแข็ง
6. วัฒนธรรมในการทางานเฉื่อยชาไม่มีความกระตือรือร้น ไม่ทุ่มเทให้กับการทางาน
7. หน่วยงานขาดการสร้างโอกาสให้บุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
8. บุคลากรขาดความรับผิดชอบ ขาดความตั้งใจจริงในการทางานและขาดวินัย ไม่พัฒนา
ตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ขาดความสามัคคี และไม่มีความเสียสละ
9. บุคลากรไม่พยายามพัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. ความรู้ความสามารถในด้านการทางานไม่ดีเท่าที่ควร ขาดความคิดริเริ่มในการพัฒนา
งาน
จากสภาพปัญหาดังกล่าวอาจจะเกิดจากการที่พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯไม่มี
ความพึ งพอใจในการทางานซึ่ง สอดคล้ อ งกับทฤษฎี ส องปั จจัยของ Herzberg ที่ก ล่ าวว่ า
องค์ ประกอบที่ทาให้พึ งพอใจในงานกับองค์ประกอบที่ทาให้ไม่พึงพอใจในงานไม่เหมือ นกัน
โดยมีปัจจัย 2 ประการที่สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบทางานของแต่ละคน ได้แก่ปัจจัยจูงใจ
คือ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจในงานที่ทาให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น ลักษณะของงาน ความก้าวหน้า ความมั่นคง เป็นต้น และปัจจัยค้าจุน คือ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด
แรงจูงใจในการทางาน เช่น ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
ด้ว ยเหตุที่ พ นัก งานสถาบันที่ เ ปลี่ ยนสถานภาพฯเป็นบุค ลากรที่มีค วามส าคั ญ ต่ อ การ
ดาเนินงานของทุกหน่วยงานภายในสถาบันในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนภาระงานต่างๆที่ได้รับ
มอบหมายจากสถาบันให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น
การศึกษาว่าพนักงานสถาบัน ที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับใด
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รวมถึงแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานสามารถสร้างได้อย่างไรบ้าง จึงเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการบริหารจัดการองค์กรนั้น “คน” ถือว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่เป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้สถาบันสามารถบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กาหนด
ไว้ และประสบกับความสาเร็จต่อไป

ความสาคัญและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึน้
1. บุคลากรทางานไม่มีประสิทธิภาพและไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับองค์กร
2. บุคลากรไม่พัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
3. บุคลากรขาดความรับผิดชอบ ความตั้งใจในการทางาน
4. บุคลากรมีความรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพเมื่อเทียบกับระบบราชการ ซึ่งเป็นระบบที่ให้
ความมั่นคงมากกว่า

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯ) ต่อปัจจัยในด้านต่างๆ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
3. เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับ
บุคลากร (พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ) ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

สมมติฐาน
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีความพึงพอใจใน
การทางานแตกต่างกัน
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ความพึงพอใจในการทางาน

1.เพศ

ปัจจัยจูงใจ

2.อายุ

1.ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ

3.ระดับการศึกษา

2.ความรับผิดชอบในงาน

4.สายการปฏิบัติงาน

3.ความมั่นคงในการทางาน

5.รายได้ต่อเดือน

4.ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน

6.อายุการทางานในสถาบัน

5.การได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยค้าจุน
1. การบริหารจัดการ
2.ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.ความสัมพันธ์ของบุคลากร
5.สภาพแวดล้อมในการทางาน
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ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตด้า นกลุ่ ม ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึกษาครั้ง นี้ คื อ พนั กงานสถาบันที่เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯจานวน 599 คน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรหลังออกจาก
ระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ
ทหารลาดกระบัง
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได้ต่อ
เดือน อายุการทางานในสถาบัน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความมั่ นคงใน
การทางาน ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยค้าจุน ได้แก่ การบริหารจัดการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน

คานิยามศัพท์
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ
สิ่งนั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งความพึงพอใจ
ที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยมและประสบการณ์ของตัวบุคคล
2. ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกและทัศนคติที่ดีของบุคคลที่ มีต่อ
งานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งทาให้บุคคลปฏิบัติงานนั้นด้วยความรับผิดชอบและอุทิศตนทุ่มเทให้กับงาน
และทาให้งานนั้นสาเร็จ
3. การบริหารจัดการ หมายถึง นโยบายในการดาเนินงาน และการให้ข้อมูลในด้าน
ระเบียบ/ข้อบังคับที่สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
4. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามความรู้
ความสามารถ ความถนัด มีความน่าสนใจ และมีความเหมาะสมของปริมาณภาระงาน
5. ความรับ ผิด ชอบในงาน หมายถึ ง การปฏิบั ติงานตามหน้าที่ หรื อ งานที่ไ ด้รั บ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมายของสถาบัน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีอานาจความ
รับผิดชอบในงานนั้นๆ อย่างเต็มที่
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6. ความมั่นคงในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อความมั่นคงใน
อาชีพ ความมั่นคงของตาแหน่งงาน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา และการได้รับ
ความเป็นธรรมเมื่อมีปัญหาในการทางาน
7. ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน หมายถึง การได้รับโอกาสให้เข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ การมีโอกาสได้เลื่อ น
ตาแหน่งงานที่สูงขึ้น
8. การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การที่เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล
อื่นที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับในความรูค้ วามสามารถ ผลงานที่ปฏิบัติ หรือการยกย่องชมเชย
9. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ หมายถึง ค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมเป็นธรรมกับ
หน้าที่ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และสวัสดิการที่
เพียงพอต่อความจาเป็นในการครองชีพ
10. การประเมินผลปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมินความรู้ความสามารถในการ
ทางานของพนักงานสถาบันเพื่อนาไปประกอบการเลื่อนเงินเดือน และเป็นข้อมูลในการพัฒนา
พนักงานสถาบันเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
11. ความสัมพันธ์ของบุคลากร หมายถึง การได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้บังคับบัญชา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการให้คาแนะนา คาปรึกษาในเรื่องต่างๆ และการได้รับความเป็นมิตร
และความช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากสมาชิกที่ปฏิบัติงานร่วมกันทั้งในด้านการงานและด้านส่วนตัว
12. สภาพแวดล้อมการทางาน หมายถึง บรรยากาศสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
หน่ว ยงานอั นจะมีส่ ว นเกื้ อ กู ล หรือ ส่ ง เสริ มการปฏิบั ติงาน เช่น การมี วัส ดุอุป กรณ์เ ครื่อ งมื อ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
13.พนักงานสถาบัน หมายถึง พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่จ้า งด้ว ยเงินงบประมาณแผ่ นดิน และเงินรายได้ และพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ย น
สถานภาพมาจากข้าราชการ จาแนกตามสายการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 2 สาย คือ
13.1 สายวิชาการ หมายถึง พนักงานสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ รับผิดชอบในภาระงานต่างๆ ตามที่ได้รับการมอบหมาย หรือจาก
ข้อกาหนดของสถาบัน
13.2 สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ หมายถึ ง พนั ก งานสถาบั น ที่ มี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในภาระงานตามตาแหน่งส่วนงานที่รับผิดชอบ ภายใต้แนวทางปฏิบัติงานที่กาหนด
จากคู่มือปฏิบัติการ ตลอดจนภาระงานต่างๆที่ได้รับการมอบหมายจากสถาบัน
14. พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพมาจากข้ า ราชการ หมายถึ ง พนั ก งาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
และจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
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15. พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ หมายถึง พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ไม่รวมถึงพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ
16. พนักงานสถาบันเงินรายได้ หมายถึง พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังที่จ้างด้วยเงินรายได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น
1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร (พนักงานสถาบัน ที่เปลี่ยน
สถานภาพฯ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนาผลการศึกษาที่
ได้มาพัฒนาปรับปรุงให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2. ทราบถึงความแตกต่างของระดับความพึงพอใจในคนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน
3. ทราบถึงแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระยะยาว
1. เพื่อให้ การบริหารจัดการของสถาบันมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายระยะยาวที่กาหนดไว้ คือ การเป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของสถาบันด้าน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย
2. เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. สร้ า งความมั่ น คงให้ กั บ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ้น
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรหลังออกจากระบบราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในกากั บของรัฐ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. ประวัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
4. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐนั้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2541) ได้อธิบายไว้ว่าการเปลี่ยนสถานการณ์บริหารของสถาบันระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้
การบริหารงานในระบบราชการให้เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่ไม่ใช้ระบบราชการในการ
บริหารได้มีแนวคิดจากการจัดสัมมนาที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2507
ซึ่งการสัมมนาในครั้งนั้นได้พิจารณาถึงปัญหาการบริหารมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ และได้โยง
ไปสู่ ค วามคิ ด ที่ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ควรจะออกจากระบบราชการหรื อ ไม่ ต่ อ มาในปี พ .ศ.2513
สานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ ได้จัดการสัมมนาโดยนาเรื่องมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
มาพิจารณาอย่างละเอียด แล้วประมวลสรุปข้อคิดเห็นเสนอคณะรัฐมนตรี และได้รับการอนุมัติให้
จั ด ท ารายละเอี ย ดพร้ อ มทั้ ง ยกร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ที่ จ ะให้ เ ป็ น ไปตามแนวคิ ด ดั ง กล่ า ว
ซึ่งสภาการศึกษาแห่งชาติได้ดาเนินการแล้วนาเสนอสภาบริหารคณะปฏิวัติพิจารณาผ่านสานัก
นายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2515 พร้อมทั้งส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัยต่างๆพิจารณา แต่มหาวิทยาลัย
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เรื่องจึงชะงักลง
ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการจัดทาแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2533พ.ศ.2547) ขึ้นในปี พ.ศ.2530 ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลข้อหนึ่งในหกข้อ คือ
"รัฐบาลพึงให้การสนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญากับ
รัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้มี ความเป็น
อิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไป
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เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ให้มีฐานะ
และรู ป แบบเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ ที่ ไม่ เ ป็ น ส่ ว นราชการตั้ ง แต่แ รกตั้ ง " ส่ ง ผลให้ มี ก ารตั้ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบราชการแห่งแรกในปี พ.ศ.
2531 โดยมีสาเหตุเพื่อให้เกิดความเป็นอิสระคล่องตัว เกิดความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ป้องกันการสู ญเสี ยบุคลากรที่มีค วามรู้ค วามสามารถสูงไปสู่ ภาคธุ รกิจเอกชน หรือ
ไม่สามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามาทางานภาครัฐได้ โดยเฉพาะการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ซึ่งจะเป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพขององค์กรในภาครัฐ
ในปี พ.ศ.2534 ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาระบบบริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีความ
เป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยได้กาหนดแนวทางไว้ 2 แนวทาง
ซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้น ได้แก่ การแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยให้มีสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยที่มิใช่ส่วนราชการ ซึ่งมีมหาวิทยาลัย 16 แห่ง จาก 20 แห่ง มีความประสงค์ที่จะ
ออกนอกระบบราชการได้ทาการเสนอร่างพระราชบัญญั ติต่อคณะรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการ
พิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงทาให้ร่างพระราชบัญญัติตกไป จนกระทั่งช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจปี พ.ศ.2541 นโยบายการออกนอกระบบราชการของมหาวิทยาลัยได้เป็นข้อตกลง
หนึ่งที่ผูกพันกับสัญญาการกู้ยืมเงินกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยจุดมุ่งหมายของ
รัฐบาลเพื่อลดงบประมาณของส่วนราชการที่สามารถเลี้ยงตนเองและบริหารงบประมาณเองได้
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบเงื่อนไขการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (ADB) โดย
มีก รอบนโยบายส าคั ญ ที่ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งรั บผิ ด ชอบด าเนิ น การ ซึ่ ง ในส่ ว นนี้ ชู ช าติ
อารีจิตรานุสรณ์ (2544: 4) ได้สรุปไว้ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยจะได้รับมอบอานาจการบริหารงบประมาณในส่วนงบดาเนินการที่มิใช่
เงินเดือนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นไป โดยสร้างระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความสามารถในการตรวจสอบได้ และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งจะได้รับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ (Autonomous
University) หรือมหาวิทยาลัยในกากับรัฐบาลภายในปี พ.ศ. 2545 โดยที่ภายในเดือนธันวาคม
พ.ศ.2541 จะมีมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างน้อย 1 แห่ง ปรับสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในปีพ.ศ.2542 ระบบ “พนักงานมหาวิทยาลัย” ได้ถูกนามาใช้แทนระบบ“ข้าราชการ”อย่าง
เป็นทางการเพื่อลดรายจ่ายภาครัฐ ซึ่งเครือข่ายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (2555) ได้กล่าว
ไว้ว่า ภายหลังวิกฤตทางเศรษฐกิจในปีพ.ศ.2542 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ค.ป.ร.) ได้ระงับการกาหนดอัตราข้าราชการใหม่ทุกประเภท
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนา
อุดมศึกษาที่ต้องการให้เปลี่ยนสถานภาพการบริหารเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในขณะที่
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ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้หลักการว่า “พนักงานมหาวิทยาลัย” เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ภายใต้กฎหมายของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
โดยได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าในปัจจุบัน แต่ไม่ควรต่ากว่ารัฐวิสาหกิจ สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดแรงงาน โดยจะได้ รับ ตามความสามารถและภาระงาน ซึ่ งพิ จ ารณาตามคุ ณ ภาพและ
ปริมาณงานวิจัย ดังนั้นอาจารย์แต่ละคนเงินเดือนไม่ควรเท่ากัน สาหรับระบบบัญชีเงินเดือนควร
แยกระหว่างบุคลากรสายวิชาชีพและสายปฏิบัติการ ทั้งนี้ทุกมหาวิทยาลัยจะใช้บัญชีเงินเดือน
เดียวกันในระยะ 3 ปีแรกของการเปลี่ยนระบบ การกาหนดผลประโยชน์เกื้อกูลจะต้องไม่ต่ากว่า
ที่ควรได้รับ งบสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ควรขอจัดสรรงบประมาณจานวนร้อยละ
25 ของค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือน และมีการเสนอให้มหาวิทยาลัย หรือคณะที่ตั้งขึ้นใหม่ออกนอก
ระบบราชการ และมี ก ารหยุ ด รั บ ข้ า ราชการพลเรื อ นเข้ า มาในมหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ เดิ ม ทั้ ง หมด
ตาแหน่งที่บรรจุเข้ามาใหม่ เรียกว่า "พนักงานมหาวิทยาลัย" ซึ่งมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการ
แตกต่างจากข้าราชการพลเรือนเดิม และหากผู้ที่เกษียณราชการไปให้ตาแหน่งและเงินเดือนนั้น
เปลี่ยนเป็นตาแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยในตาแหน่งเริ่มบรรจุใหม่เท่านั้น
ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาในกากับ 15 แห่ง ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบราชการหรือไม่ อยู่ใน
สายการบังคับบัญชาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยในจานวนนี้มี 5 แห่งที่เป็น
สถาบันในกากับของรัฐบาลตั้งแต่ก่อตั้ง ส่วนที่เหลือนั้นเป็นสถาบันในกากับของรัฐ บาลโดยการ
แปรสภาพด้วยผลของกฎหมาย
1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย)
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย ) เป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งแรก
10. มหาวิทยาลัยมหิดล
11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย)
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย)
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15. มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ออกนอกระบบตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย)

2. ประวัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสถาบันตามพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2528 เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ก ารศึ ก ษา วิ จั ย ส่ ง เสริ ม และให้ บ ริ ก ารทาง
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์อุตสาหกรรม รวมทั้งทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า
“พระจอมเกล้าลาดกระบัง” มีประวัติความเป็นมา ดังนี้
วันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ.2503 รัฐบาลได้ก่อ ตั้งศูนย์ ฝึ กโทรคมนาคมนนทบุ รี สั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ และได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งได้เปลี่ยนฐานะ
เป็นวิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรีในปีพ .ศ. 2507 จากนั้นรัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พ.ศ.2514 ด้วยการรวม
วิทยาลัย 3 แห่งเข้าด้วยกัน คือ วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
แล ะวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ธนบุ รี แล ะได้ เปลี่ ยนชื่ อ วิ ท ยาลั ย โทรคมนาคมนน ทบุ รี เ ป็ น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์นนทบุรี
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2517 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ได้โอนสังกัดจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปลี่ยนคาว่า “ศูนย์” เป็น “วิทยา
เขต” โดยศูนย์นนทบุรีได้ เปลี่ยนเป็นวิทยาเขตนนทบุรีลาดกระบัง และเปลี่ยนชื่อจากวิทยาเขต
เป็นวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อมาในปีพ.ศ.2528 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2528 และมีชื่อเต็มว่า "สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง " จากนั้นได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 45 ก ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2551 โดยยังคงมีสภาพเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็น
นิติบุคคลอยู่ภายใต้การกากับของรัฐ มีความเป็นอิส ระในการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณและทรัพย์สิน และบริหารวิชาการ โดย “มุ่งเน้นการบริหาร
จัดการที่คล่องตัว กะทัดรัด ลดขั้นตอน โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งสมรรถนะเชิ ง การแข่ ง ขั น ในการเป็ น
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สถาบัน อุดมศึ ก ษาชั้ นนาระดับชาติและนานาชาติได้ อ ย่างมีคุ ณภาพในทุ กๆด้า น” (รายงาน
ประจาปี: 2551)
ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบังเป็น มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551 มาตรา 7 คือ “เพื่อให้การศึกษา พัฒนาประยุกต์องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสู ง โดยมีภารกิจด้านการสอน วิจัยให้บริการ
วิชาการแก่ สั งคม และทะนุบ ารุ งศิ ล ปะและวั ฒนธรรม” เป็ นสถาบัน ที่มีชื่ อ เสี ย งทางด้า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับขององค์กรและหน่วยงานภายนอก มีผลงานวิจัยและ
วิชาการเป็นที่ ยอมรั บ ได้รับ รางวัล ในระดั บชาติและนานาชาติ เ ปิ ดสอนในระดับ ปริญ ญาตรี
ปริญญาโท ปริญญาเอก ประกอบด้วยคณะทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร คณะครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ , 4 วิทยาลัย ได้แก่
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการข้อมูล วิทยาลัยการบริหารและจัดการ และ 1 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตชุมพร มีจานวน
นักศึกษาทุกสาขาวิชาและระดับการศึกษาทั้งหมด 24,218 คน มีจานวนบุคลากรทั้งหมด 2,092
คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 936 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 747คน (สารวจเดือนกรกฎาคม
2554)
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แผนภูมิที่ 1 แสดงแผนภูมิการแบ่งส่วนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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การปฏิบัติงานด้านบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551 ได้
ประกาศใช้ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2551 โดยเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
“โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2550) กาหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่ ง ชาติ แ ละปรั บ ปรุง การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จและสั ง คม
ประกอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลได้มีการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยของรัฐพัฒนาไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกากับของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่
เป็นอิสระและมีความคล่องตัว สามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึ กษาได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ”
(พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ.2551: 30)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงจัดให้มีคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลขึ้นดาเนินการรับผิดชอบด้านบุคลากรโดยมี อธิการบดีเป็นประธาน รองอธิการบดี และ
หั ว หน้ า ส่ ว นงานเป็ น กรรมการโดยต าแหน่ ง รอง/ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานบริ ห าร
บุคลากรเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่บริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อให้สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบังมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ (ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553)
บุคลากรของสถาบัน ได้แก่
- พนักงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่จ้างด้วยเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของสถาบัน และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข้าราชการโดยรับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน
- ข้าราชการของสถาบันที่ไม่ยอมเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานสถาบันโดยรับเงินเดือน
จากงบประมาณแผ่นดิน
การกาหนดตาแหน่งพนักงานของสถาบัน
- ตาแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ศาสตราจารย์ , รอง/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ตาแหน่ง
อื่นๆ
- ตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ ได้แก่ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชานาญ
การ,ระดับปฏิบัติการ (กลาง ) ระดับปฏิบัติการ (ต้น) ระดับอื่นๆ
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การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
การสรรหาพนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการ และตาแหน่งสนับสนุนวิชาการ อาจใช้วิธี
คัดเลือกหรือสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ก.บ.สจล.) กาหนด
การก าหนดต าแหน่งพนั ก งานสถาบันต าแหน่ง วิชาการต้อ งมี วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่ า
ปริญญาเอก ยกเว้นมีเหตุผลความจาเป็นและได้ดาเนินการสรรหาพนักงานสถาบันตาแหน่ง
วิชาการที่มีวุฒิปริญญาเอกแล้วแต่ไม่สามารถสรรหาได้ ให้พิจารณากาหนดตาแหน่งพนักงาน
สถาบันตาแหน่งวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทได้
การกาหนดตาแหน่งพนักงานสถาบันตาแหน่งสนับสนุนวิชาการต้องมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป
พนักงานสถาบันที่จะเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานประจาจะต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงาน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ไม่เกิน1ปี เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงานแล้ว จะได้รับพิจารณาใน
การทาสัญญาจ้างพนักงานสถาบันครั้งที่หนึ่ง มีกาหนดเวลา 2 ปี และเมื่อผ่านการประเมินตามที่
สถาบันกาหนดจะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาครั้งที่ 2 มีกาหนดเวลา 3 ปี และเมื่อผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้วจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจา
ค่าจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง และค่าตอบแทน
พนักงานสถาบัน จะได้รับค่ าจ้างตามตาแหน่ง ตามที่ได้กาหนดไว้ ใ นบัญชีค่ าจ้างขั้นต่า
ขั้นสูงของพนักงานสถาบัน โดยอัตราค่าจ้างจะเป็นไปตามบัญชีค่าจ้างขั้นต่าขั้นสูงของพนักงาน
สถาบันตามที่ ก.บ.สจล. กาหนด โดยพิจารณาจากตาแหน่งในแต่ละประเภทตามที่ได้กาหนดไว้
ดังนี้
- ผู้ดารงตาแหน่งใด สายงานใด ระดับใด จะได้รับเงินตามบัญชีอัตราเงินประจาตาแหน่ง
ของพนักงานสถาบัน
- ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินประจาตาแหน่งประเภทอื่นและเงินประจาตาแหน่งประเภทบริ หารให้
มี สิ ท ธิ ไ ด้ เ งิ น ประจ าต าแหน่ ง ทั้ ง สองประเภท และหรื อ ในกรณี ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ เงิ น ตอบแทน
นอกเหนือจากค่าจ้างในกรณีตาแหน่งนั้น ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนั้นด้วย แต่ถ้าดารง
ตาแหน่งบริหารสองตาแหน่ง ให้รับเงินประจาตาแหน่งบริหารที่สูงที่สุดเพียงตาแหน่งเดียว
- การพิจารณาค่าจ้างพนักงานสถาบันให้พิจารณาปีละหนึ่งครั้ง โดยคานึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงานของตาแหน่งและผลงานที่ได้ปฏิบัติมา การรักษาวินัยและจรรยาบรรณของพนักงาน
สถาบัน ตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานซึ่งมี 2 กรณี คือ การไม่เพิ่ม
ค่าจ้าง และการเพิ่มค่า จ้างเป็นร้อยละโดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน นอกจากนี้
พนักงานสถาบันอาจได้รับเงินเพิ่มพิเศษ ค่าตอบแทน เงินรางวัล หรือเงินช่วยเหลืออื่นๆ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.สจล.กาหนด
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วันและเวลาการทางาน วันหยุด และการลา
พนักงานสถาบันมีสิทธิในวันหยุด การลาประเภทต่างๆตามความเหมาะสมและจาเป็น
ดังนี้
- วันหยุด วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจาปีของพนักงานสถาบันให้เป็นไปตามที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด นอกเหนือจากนั้นให้เป็นไปตามที่ ก.บ.สจล. กาหนด
- การลามี 9 ประเภท คือ
1. การลาป่วย
2. การลาคลอดบุตร
3. การลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากการคลอด
4. การลากิจส่วนตัว
5. การลาพักผ่อน
6. การลาอุปสมบท/ไปประกอบพิธีฮัจย์ หรือลาไปปฏิบัติธรรม
7. การลาเข้ารับการตรวจเลือกทหาร หรือเข้ารับการเตรียมพล
8. การลาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น การลาไปศึกษา
การลาไปปฏิบัติงานวิจัย การลาไปเพื่อการอื่นใดที่จาเป็นหรือเหมาะสมเพื่อการพัฒนาสถาบัน
9. การลาประเภทอื่นตามที่ ก.บ.สจล. กาหนด
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน นั้นจะใช้ประกอบการพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของพนัก งานทดลองปฏิบัติงาน การต่อ สั ญ ญาจ้างหรือ เป็นพนักงานประจา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบัน โดยให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะ
พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของงานร้อยละ80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงานร้อยละ 20 เพื่อนาไป
ประกอบการเพิ่มค่าจ้างและเป็นข้อมูลในการพัฒนาพนักงานสถาบันเป็นรายบุคคล
คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันคานวณจากการนาคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมกับคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ผลคะแนนที่ได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติง านนี้จ ะนามาสรุป เป็นร้ อ ยละของฐานที่ ใ ช้ใ นการค านวณเพิ่มค่ าจ้างต่อ ไป หาก
พนักงานสถาบันผู้ใดมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ากว่ามาตรฐานให้พนักงานสถาบัน
ผู้ นั้ น มี โ อกาสพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน และถ้ า ไม่ ผ่ า นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานจานวน 2 ครั้งติดต่อกันจะพ้นสภาพการเป็นพนักงานสถาบัน ดังแสดง
ในตารางที่ 2.1
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ตารางที่ 2.1 แสดงผลการปฏิบัติงาน (ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานของพนักงานสถาบัน ณ 1 ตุลาคม 2554)
ระดับการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ดีเด่น
ค่อนข้างดีเด่น
ดีมาก
ค่อนข้างดีมาก
ดี
ค่อนข้างดี
ปานกลาง
ค่อนข้างปานกลาง
พอใช้
ค่อนข้างพอใช้
ต้องปรับปรุง

คะแนนการประเมินผล

ร้อยละของฐานในการคานวณ

96 - 100
92 - 95
88 - 91
84 - 87
80 - 83
76 - 79
72 - 75
68 - 71
64 - 67
60 - 63
ต่ากว่า60

ร้อยละ 10
ร้อยละ 9
ร้อยละ 8
ร้อยละ 7
ร้อยละ 6
ร้อยละ 5
ร้อยละ 4
ร้อยละ 3
ร้อยละ 2
ร้อยละ 1
ไม่ได้รับการเลื่อนค่าจ้าง

วินัย การรักษาวินัย การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พนักงานสถาบันจะต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศของสถาบัน
การดาเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ของพนักงาน การสั่งให้พนักงานออก
จากงานด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากความผิดทางวินัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และประกาศของสถาบัน
การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานสถาบัน
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนและ
รักษาบุคลากรที่ดี มีคุณภาพและศักยภาพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานสถาบันในการทาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
- สนับสนุนให้คณาจารย์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ส่งพนักงานไปอบรม
ศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติง าน
รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ
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- จัดตั้งกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรได้ศึกษาต่อและหา
แหล่งทุนมาสนับสนุนกองทุน
- สนับสนุนให้คณาจารย์เขียนตารา หนังสือโดยสถาบันสนับสนุนการพิมพ์
- จัดให้มีสัมมนาระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจมีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้มีการการร่วมมือกันพัฒนาสถาบันฯ
2.พัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตพนักงานสถาบัน โดยจัดสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ
เพิ่มคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการต่างๆที่สถาบันได้ดาเนินการ
ให้แล้ว
- จัดระบบสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อชีวิตและความมั่นคงในอาชีพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น
จัดรถรับส่งราคาประหยัด สร้างที่พักให้เพียงพอกับความต้องการ
- จัดให้มีสวัสดิการร้านค้าเพื่อให้บริการแก่พนักงานสถาบันและนักศึกษาในราคาถูก
- ปรับภูมิทัศน์ที่พักอาศัยของพนักงานสถาบันให้น่าอยู่ และสร้างที่พักเพิ่ม เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
3. พัฒนาระบบและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4.สร้างหลักประกันความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน
การพ้นสภาพการเป็นพนักงานสถาบัน
การพ้นสภาพการเป็นพนักงานสถาบัน จะเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์
ของสถาบัน เช่น
- ตาย
- เกษียณอายุ
- ลาออก
- ยุบเลิกตาแหน่ง หรือยุบเลิกส่วนงาน
- ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
- พิการ ทุพลภาพ หรือเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- สิ้นสุดสัญญาจ้างหรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างหรือไม่ผ่านการประเมินเพื่อ
เป็นพนักงานประจา
- ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก
- ถูกสั่งให้ออกจากงานด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากความผิดทางวินัย
- ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
- ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งทาเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่กาหนดจานวนสอง
ครั้งติดกัน
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- ไม่มาทาสัญญาจ้างพนักงานสถาบันให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่
ผ่านการทดลองปฏิบัติงานหรือผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุอันควร
- ไม่ให้ความร่วมมือในการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างหรือการประเมินเพื่อเป็นพนักงาน
ประจา จนทาให้สถาบันไม่อาจทาการประเมินได้
- ไม่มาปฏิบัติงานติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบวัน โดยไม่มีเหตุอันควร
สวัสดิการพนักงานสถาบัน
สวัสดิการที่สถาบันได้จัดให้กับพนักงานสถาบันมีดังนี้
1. สวัสดิการของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพมาจากข้าราชการ ได้แก่
1.1 สวัสดิการต่างๆจากทางราชการในฐานะผู้รับบานาญ
1.2 สวัสดิการที่สถาบันจัดให้นอกเหนือจากสวัสดิการจากทางราชการ ได้แก่
- การประกั นสุ ขภาพกลุ่ ม กรณี การประกัน ชีวิ ต การประกั นทุ พ พลภาพ และการ
ประกันสุขภาพกรณีผู้ป่วยใน หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่สถาบันกาหนด
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามความสมัครใจของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพ
มาจากข้าราชการ ยกเว้นกรณีที่สมัครใจเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการจะไม่จัด
สวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้
2. สวัสดิการของพนักงานสถาบันเงินรายได้ ได้แก่
2.1 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานสถาบัน คู่สมรส และบุตรจานวนไม่เกิน 2 คน
ได้แก่
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจ่ายจากบริษัทประกันกลุ่ม (เฉพาะผู้ป่วยใน)
- สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
- การเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายจากบริษัทประกัน
กลุ่มได้
2.2 ค่าทันตกรรม
2.3 ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป
2.4 ค่าคลอดบุตร
2.5 การทาประกันอุบัติเหตุกลุ่มสาหรับพนักงานสถาบัน และบิดา มารดาของพนักงาน
สถาบัน
2.6 สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
2.7 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ตามความสมัครใจของพนักงานสถาบัน
2.8 สวัสดิการอื่นๆตามที่สถาบันกาหนด
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สรุปได้ว่าการบริหารงานบุคคลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มี
การบริหารงานเริ่มจากการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ การพัฒนาและฝึกอบรม วินัยและการรักษาวินัย การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
สถาบั น โดยในการบริ ห ารงานนี้ น อกจากการให้ ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถือว่าเป็นสิ่งจูงใจให้
พนักงานสถาบันปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีความมั่นคงในการทางาน

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานนั้น ได้มีนักวิชาการทางการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน ดังนี้
ผณิพันธุ์ โตจันทร์ (2544: 26) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหมายถึงของขวัญในการ
ทางาน เป็นอิทธิพลเนื่องจากโครงสร้างของบุคลิกลักษณะของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ซึ่งความ
พึงพอใจของบุคคลมักจะได้รับมาจากงานของเขาเอง ผู้ร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา พนักงาน และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เช่น
ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่
จะทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ สิ่งเหล่านี้
จะมีผลต่อ ประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลของการทางานรวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2548: 132) ให้ความหมายของคาว่าความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การทางานดังนี้ เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวก เป็นความสุขของ
คนที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน คือ ผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิด
ความรู้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะท างาน มี ข วั ญ และก าลั ง ใจ สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะมี ผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทางานรวมทั้ งการส่งผลต่อความสาเร็จและเป็นไปตาม
เป้าหมายขององค์การ
ณัทฐา กรีหิรัญ (2550: 11) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติ ความรู้สึก
ในทางบวกของบุ ค คลที่ มี ต่ อ งานที่ ป ฏิ บั ติ เ ป็ น แรงผลั ก ดั น ท าให้ บุ ค คลท างานด้ ว ยความ
กระตือรือร้น มีขวัญและกาลังใจ ทาให้การทางานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ศรินทิพย์ คล่องพยาบาล (2551: 13) ความพึงพอใจในการทางานเกิดจากการที่มีความ
พึงพอใจในงานที่ตนเองรักที่จะทาและหากถ้าได้ทางานที่ตนเองรักและมีความรับผิดชอบในงาน
จนงานเกิดผลสาเร็จแล้ว ก็จะส่งผลในทางบวกให้ผ ลของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ทั้งนี้ต้องมีปัจจัยหลายด้านที่เข้ามาเสริมความพึงพอใจให้มากยิ่งขึ้น เช่น ลักษณะของงานที่
ได้รับมอบหมายว่ามีความสาคัญมากน้อยแค่ใดสามารถทาให้มีความก้าวหน้าในงาน และเกิด
การยอมรับนับถือจากคนรอบข้างเป็นต้น
กชกร ทุ่งสี่ (2551: 5) ความพึงพอใจในงานของพนักงานหมายถึงความรู้สึกพึงพอใจของ
บุคคลที่มีต่องานที่ทาอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทางานโดยปัจจัยเหล่านี้
สามารถสนองความต้องการของบุคคล ทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างเหมาะสม
ชาญชัย อาจินสมาจาร (ม.ป.ป.: 76) ให้ความหมายของคาว่าความพึงพอใจดังนี้ เจตคติ
ของพนักงาน การทางานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ดังนั้นความพอใจในงานจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ความพึงพอใจในชีวิต ความพอใจในงานมีความสาคัญ เพราะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษ ย์
ความพอใจในงานสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ ขนาดและลักษณะของงาน ฯลฯ
กู๊ด (Good, 1973: 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึงคุณภาพ
สภาพ หรือระดับความรู้สึกพอใจอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มี
ต่องานที่ทาอยู่
สเตราส์ และเซลล์เลส (Strauss & Sayles, 1980: 142-143) กล่าวว่า เมื่อความต้องการ
ขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองและผู้ปฏิบัติงานได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางด้านวัตถุและ
จิตใจ ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายนั้นให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ
ฟิลด์แมนและอาร์โนลด์ (Feldman & Arnold, 1983: 192) ให้ความหมายว่าความ
พึงพอใจในการทางาน คือ สิ่งที่แสดงออกหรือความรู้สึกในทางบวกที่มีอยู่ทั้งหมดที่บุคคลมีต่อ
งานที่ปฏิบัติ
สรุปความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง ความรู้สึกในทางบวกของบุคคลที่มีต่องานที่
ปฏิบัติ ทาให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ
มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้สาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ลักษณะของผู้มีความพึงพอใจในการทางาน
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 126) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้ที่มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน ไว้ว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะทาให้บุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ลดการขาดงาน การลางาน การมาทางานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีต่องาน เป็นการ
เพิ่มผลผลิตของบุคคล ทาให้องค์การมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานได้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ

24

จิตติภา ขาวอ่อน (2547: 19-20) ได้กล่าวถึง ลักษณะของผู้มีความพึงพอใจในการทางาน
โดยสรุป ดังนี้
1. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจะเกิดความกระตือรือร้น ส่งผลให้งานนั้น
ประสบผลสาเร็จ และได้ผลดีกว่าคนที่ไม่มีความพึงพอใจในการทางาน
2. บุคลากรจะเกิดความร่วมมือ เกิดศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์การ พร้อมที่จะทางานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความเต็มใจ และมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่
จะต้องรับผิดชอบต่อความสาเร็จของงาน
3. บุคลากรจะเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ จะคิดปรับปรุง
การปฏิบัติงานของตนให้ดีอยู่เสมอ
4. บุคลากรจะปฏิบัติงานด้วยความขยันขันแข็ง ทางานด้วยความสนุกสนาน งานจะมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น จะมีเวลาปฏิบัติงานมากขึ้น ตั้งใจทางานด้วยความกระตือรือร้น แสดงถึง
ความอุตสาหะ วิริยะ ในการทางานไปอีกยาวนาน
นงคราญ ดงเย็น และคณะ (ม.ป.ป.) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้มีความพึงพอใจในการ
ทางานโดยแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. พนักงานที่มีความพึงพอใจย่อมส่งผลให้พนักงานมี ความตั้งใจทางาน จึงเป็นการ
เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานให้ดีขึ้นลดการขาดงาน การลางาน
2. พนักงานที่เกิดความพึงพอใจพนักงานจะทางานด้วยความเป็นตัวเอง ไม่จาเป็นต้องมี
พันธนาการต่างๆ มาควบคุม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ ที่จะต้ องจ้างหรือซื้อ
มากากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. พนักงานที่เกิดความพึงพอใจ จะส่งผลให้พนักงานบริหารงานด้วยความอิสระ สามารถ
แสดงความคิดเห็น หรือแสดงความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง
4. เมื่อพนักงานมีความพอใจในการปฏิบัติงานย่อมส่งเสริมให้การทางานมีประสิทธิ ภาพ
มีการเพิ่มผลผลิต ส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
สรุป ลักษณะของผู้ที่มีความพึงพอใจในการทางานจะมีการแสดงออกและตอบสนองใน
ทางบวก เกิดความรู้สึกรักและผูกพันกับองค์กร เพิ่มความกระตือรือร้นในการทางานมากขึ้น
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้อ ย่างมีคุณภาพ และเต็มใจที่จะนาความรู้ความสามารถมา
สร้างประโยชน์ให้องค์กร ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางาน
1. ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Needs Hierarchy Theory) Abraham
Maslow (1943: 370-376 อ้างถึงใน บุญรวย ฤาชัย 2543: 17) กล่าวถึงลาดับขั้นตอนความ
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ต้องการของมนุษย์จากลาดับความต้องการขั้นพื้นฐานไปถึงความต้องการระดับสูงสุด เมื่อความ
ต้องการในระดับหนึ่งได้รับการตอบสนองแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการอื่นในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป ทั้งนี้ความต้องการในลาดับขั้นที่สูงถัดไปสามารถเกิดขึ้นได้ แม้ว่าความต้องการในลาดับ
ขั้นที่สูงกว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองที่สมบูรณ์ โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่
1.ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ และเป็นสิ่งจาเป็นที่สุดต่อการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้า ยารักษาโรค การพักผ่อน
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย แรงขับทางเพศ เป็นต้น ความต้องการของมนุษย์ในขั้นนี้องค์กรทุกแห่ง
มักจะตอบสนองโดยใช้วิธีการจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เพื่อให้ผู้ทางานได้
นาไปใช้จ่ายหรือแสวงหาสิ่งที่จาเป็นขั้นพื้นฐานของชีวิต
2.ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นการต้องการความปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิต เช่น การโจรกรรม โรคติดต่อ การลวนลามทางเพศ เป็นต้น
ความปลอดภัยในหน้าที่การงาน เช่น ความมั่นคงในการทางาน ความต้องการของมนุษย์ใน
ขั้นนี้ผู้บริหารองค์กรหรือหัวหน้าจึงควรทาให้ผู้ทางานรู้สึกว่าตนเองมีความมั่นคงในการทางาน
เพื่อลดสิ่งที่จะกระทบต่อความรู้สึกมั่นคง ตลอดจนขวัญและกาลังใจในการทางาน
3.ความต้องการการยอมรับของสังคม (Social or Belongings Needs) เป็นความต้องการ
ที่จะได้รับการยอมรับ มีมิตรภาพ ความเห็นใจและความรักจากเพื่อนร่วมงานและบุคคลในสังคม
รวมถึงความรู้สึกมีส่วนร่วม ได้รับความอบอุ่น การมีบทบาทในกลุ่ม ซึ่งความต้องการของมนุษย์
ในขั้นนี้จะตัดสินได้ว่าบุคคลนั้นจะทางานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้ดี เพียงใด เพราะการได้รับการ
ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานมีคุณค่าไม่น้อยไปกว่าการได้รับเงินเดือนสูง
4.ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Self-Esteem Needs) เป็นความต้องการมี
ฐานะเด่นในสังคม คือ การมีชื่อเสียงเกียรติยศ มีอานาจ การได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติ เป็น
ที่ยอมรับจากบุค คลอื่น อยากให้บุคคลอื่นสรรเสริญ หรือ นับหน้าถือ ตา ซึ่งความต้อ งการของ
มนุษย์ในขั้นนี้การดารงตาแหน่งที่สาคัญ การมีที่ทางานที่ตกแต่งสวยงาม หรือการมีโอกาส
พูดคุยหรือใกล้ชิดกับบุคคลสาคัญ ล้วนเป็นความต้องการที่จะทาให้มีฐานะเด่น ซึ่งจะมีการ
แสดงออกโดยพยายามกระทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีเลิศกว่าบุคคลอื่น
5.ความต้องการความสาเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความต้องการขั้นสูงสุดของ
มนุษย์ คือ ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามที่ปรารถนา หลังจากที่ได้รับการตอบสนอง
ความต้องการครบทั้ง 4 ขั้นแล้ว โดยความต้องการในขั้นนี้มักจะถูกปรับเปลี่ยนได้อย่างต่อเนื่อง
ตามช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่ผ่านไป
จากทฤษฎีของมาสโลว์สามารถนามาเป็นแนวทางเพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงความพึงพอใจในการ
ทางานของบุค คลตั้งแต่ค วามต้อ งการขั้นพื้ นฐานไปถึ ง ความต้อ งการระดับสู งสุ ดตามล าดั บ
ดังนัน้ การเพิ่มความพึงพอใจในการทางานต้องจึงต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานให้
เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
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2. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ Douglas Magregor (X and Y Theory) (อ้างถึงใน
ศรินทิพย์ คล่องพยาบาล 2551: 34) กล่าวถึงการบริหารจัดการบุคคล โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 2
ลักษณะ ซึ่งนาไปสู่รูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน เรียกว่า ทฤษฎี x และทฤษฎี y
1. ทฤษฎี X ได้แก่ บุคคลที่ไม่ชอบทางาน จะพยายามหลีกเลี่ยงการทางาน ขาดความ
รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานระดับต่า แต่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยในอาชีพ
จึงต้องใช้กฎระเบียบในการควบคุมการทางาน หรือมีการข่มขู่ว่าจะลงโทษเพื่อให้งานสาเร็จ
กล่าวโดยสรุปแล้วทฤษฎี x ชี้ให้เ ห็นว่าบุคคลมีความต้องการในระดับต่า คือ ความ
ต้องการทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียว การสร้างความพึงพอใจสาหรับบุคคลกลุ่มนี้จึงมีความ
จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานโดยสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่า เช่น เงิน ต้องใช้อานาจบังคับ และ
ควบคุมการทางาน
2 ทฤษฎี Y ได้แ ก่ บุคคลที่มีความรับผิ ดชอบสูง ตั้งใจทางาน มีค วามกระตือ รือร้น
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบริหารจัดการควบคุมตัวเองได้เป็นอย่างดี และกาหนด
ทิศทางในการทางานของตัวเองได้
กล่าวโดยสรุปแล้วทฤษฎี Y ชี้ให้เห็นว่าการสร้างความพึงพอใจให้กับ บุคคลกลุ่มนี้จะ
มุ่งเน้นถึงความสาเร็จของงานมากกว่าเรื่องของเงิน
3. ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) Frederick
Herzberg,Mausener and Synderman (1959: 157 อ้างถึงใน บุญรวย ฤาชัย 2543: 13)
กล่าวถึงความพอใจและไม่พอใจในการทางาน โดยเชื่อว่าองค์ประกอบที่ทาให้พึงพอใจในงาน
กับองค์ประกอบที่ทาให้ไม่พึงพอใจในงานไม่เหมือนกัน โดยสรุปว่ามีปัจจัยสาคัญ 2 ประการที่
สัมพันธ์กับความชอบหรือไม่ชอบทางานของแต่ละคน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors)
และปัจจัยค้าจุน (Maintenance factor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene
factor)
1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation factors) เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการบุคลากรที่นาไปสู่
ทัศนคติในทางบวกเพราะทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธ์กับเรื่อง
ของงานโดยตรง คือ ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จตามความนึกคิดหรือความคาดหวังของ
ตนเอง (Self Actualization) ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ เป็นตัวสร้างความพึงพอใจ
ให้ บุ ค ลากรในองค์ ก รท างานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ 5
องค์ประกอบ คือ
1.1 ความสาเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานได้เสร็จสิ้น
และประสบสาเร็จอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ รู้จักป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่องาน
สาเร็จจึงเกิดความรู้สึกพึงพอใจในผลงานนั้นๆ
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก
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ผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน หรือบุคคลอื่นในหน่วยงาน การยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการ
ยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้กาลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่ทาให้เห็นถึงการยอมรับ
ในความรูค้ วามสามารถ เมื่อได้ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดบรรลุผลสาเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝง
อยู่กับความสาเร็จในงานด้วย
1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือทา หรือเป็นงานที่สามารถทาได้โดยลาพัง
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานใหม่ๆ มีอานาจในงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการตรวจ
หรือควบคุมอย่างใกล้ชิด
1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งให้
สูงขึ้นของบุคคลในองค์กร การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
2.ปัจจัยค้าจุน (Maintenance factor) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) เป็นปัจจัยที่
เกี่ ยวข้อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มในการทางานที่ก่อให้ เ กิดความพึงพอใจหรือ ไม่พึงพอใจในการ
ทางาน หากขาดปัจจัยนี้ จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทางาน มีองค์ประกอบที่สาคัญ 9
องค์ประกอบ คือ
2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง จานวนรายได้ประจาหรือรายได้พิเศษที่เป็นผลตอบแทน
จากการทางานของบุคลากรในหน่วยงาน
2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง การที่
บุคคลมีโอกาสได้รับการแต่งตั้ง เลื่อนตาแหน่ง และได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation
Superior, Subordinate and Peers) หมายถึง การที่บุคลากรต่างระดับสามารถทางานร่วมกัน
มีการติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความเข้าใจซึ่งกัน
และกันอย่างดี
2.4 สถานะทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี
2.5 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการดาเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร
2.6 นโยบายและการบริหาร (policy and administration) หมายถึง การจัดการและการ
บริหารงานขององค์กรซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรนั้น รวมถึงการติดต่อสื่อสารในองค์กร
2.7 สภาพการทางาน (Work condition) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง
เสียง อากาศ ชั่วโมงการทางาน และลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
2.8 ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีในชีวิตส่วนตัว
อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของบุคลากร
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2.9 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อความ
มั่นคงในการทางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค์กร
สรุป การบริหารจัดการความไม่พึงพอใจในการทางานของบุคลากรจะปรากฏเป็นแนว
ต่อเนื่องสองแนว คือ การใช้ปัจจัยค้าจุนให้ให้บุคลากรนั้นเกิดความรู้สึกเป็นกลาง ไม่มีความรู้สึก
ทั้งบวกและลบต่อองค์กร จากนั้นจึงนาปัจจัยจูงใจมาเป็นตัวสร้างและผลักดันให้บุคลากรมีความ
พึงพอใจในการทางาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทในการทางานอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นใน
ที่สุด
4. ทฤษฎี ERG (Existence, Relation, Growth) ของเคลย์ตัน อัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer
1972 : 184-186 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ 2550: 20) ได้เสนอทฤษฎี ERG ว่าความต้องการมี
อิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์โดยมีแนวคิดพื้นฐาน ดังนี้
1. มนุษย์อาจมีความต้องการหลายๆอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันโดยไม่จาเป็นว่าความ
ต้องการเบื้องล่างจะต้องได้รับการตอบสนองก่อน จึงจะเกิดความต้องการเบื้องสูง
2. ยิ่งความต้องการได้ รับการตอบสนองน้อยเท่าใด บุคคลก็จะมีความต้องการแต่ละ
ประเภทมากยิ่งขึ้น
3. ยิ่งความต้องการระดับต่า ได้รับการตอบสนองมากเท่าใด บุคคลก็จะมีความต้องการ
ระดับสูงมากขึ้นไปอีก
4. ยิ่งความต้องการระดับสูง ได้รับการตอบสนองน้อยเท่าใด บุคคลก็จะมีความต้องการใน
ระดับต่ามากขึ้นเท่านั้น
อัลเดอร์เฟอร์ จึงได้ทาการศึกษาวิจัย โดยการทดสอบเพื่อหาทฤษฎีเกี่ยวกับความ
ต้องการของมนุษย์ในปี ค.ศ. 1969 ที่เรียกว่า “An Empirical Test of a New Theory of
Human Needs” จากผลของการศึกษาครั้งนี้ เขาพบว่า มนุษย์เราจะมีความต้องการหลัก 3
ประการ คือ
1. ความต้องการในการดารงชีวิต (Existence Needs : E) เป็นความต้องการทาง
กายภาพและความต้องการทางวัตถุ ที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตรอดอยู่ได้ เช่น อาหาร น้า ที่อยู่อาศัย
นอกจากนี้ค่าจ้างแรงงาน ความมั่นคง สวัสดิภาพ ความปลอดภัย ก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการเพื่อการดารงชีวิต จะรวมส่วนที่เป็นความ
ต้องการทางด้านสรีระทั้งหมดกับบางส่วน กับความต้องการความมั่งคงและปลอดภัย
2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs : R) เป็นความต้องการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่บุคคลเกี่ยวข้องด้วย เป็นความต้องการที่รวมถึงความ
ต้องการทางสังคม ความต้องการความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การได้รับการยอมรับ การมีชื่อเสียงและการได้รับการยกย่องจากสังคม เมื่อเทียบกับทฤษฎีของ
มาสโลว์ ความต้องการด้านความสัมพันธ์นี้ จะรวมถึงส่วนที่เป็นความต้องการความมั่นคง และ

29

ปลอดภัย ความต้องการทางสังคม และบางส่วนของความต้องการเกียรติและศักดิ์ศรี
3. ความต้องการด้านความเจริญเติบโต (Growth Needs : G) เป็นความต้องการเกี่ยวกับ
การที่บุคคลได้สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สาหรับตัวเขาเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ก้าวหน้า
เติบโตยิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความก้าวหน้าในวิชาชีพความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ตลอดจนการเข้าใจในตนเองและการใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่เมื่อ
เทียบกับทฤษฎีของมาสโลว์ ความต้องการด้านการเติบโตนี้จะรวมถึงบางส่วนของความต้องการ
เกียรติและศักดิ์ศรี และความต้องการทาตนให้ประจักษ์ทั้งหมด
สรุปจากทฤษฎีที่ไ ด้กล่ าวไว้ทั้งหมดจะใช้เ ป็นแนวทางในการทาแบบสอบถามโดยยึด
ทฤษฎี ส องปั จจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) ในการก าหนด
แบบสอบถาม โดยพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในองค์ประกอบ 10 ด้าน ดังนี้ ลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
การได้รับการยอมรับนับถือ การบริหารจัดการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน และใช้ทฤษฎี ลาดับขั้น
ความต้องการของมาสโลว์ กับ ทฤษฎี ERG ของเคลย์ตัน อัลเดอร์เฟอร์ ในการกาหนด
ข้อคาถามในด้านปัจจัยความต้องการต่างๆ เช่น การต้องการความก้าวหน้า และความมั่นคงว่า
มีความพึงพอใจในการทางานในระดับใด

4.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วนิดา ธนรัตนานนท์ (2541: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่องความคิดเห็นของอาจารย์
เพื่อการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ โดยศึกษาจากอาจารย์ 470 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐมีการบริหารเพื่อการ
เปลี่ ยนแปลงไปสู่ การเป็นมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐบาล ในด้านการแสดงเหตุผลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการเปลี่ยนแปลง ด้านการใช้อานาจ
เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเปลี่ ย นแปลง และโดยภาพรวมมี ก ารด าเนิ น งานในระดั บ น้ อ ยทั้ ง หมด
ส่วนการบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยในส่วนกลางมีการดาเนินงาน
มากกว่ามหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีเพียงด้านการให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่ไม่แตกต่าง
มานพ สมนึก (2542: บทคัดย่อ ) ได้ทาการศึกษาเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ การศึกษานี้มุ่งเน้นความคิดเห็น
ของข้าราชการ มหาวิทยาลัยบูรพาในการเปลี่ยนแปลงสู่สถานะมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล
เปรียบเทียบความคิดเห็นของข้าราชการ มหาวิทยาลัยบูรพาระหว่างข้าราชการที่มีวุฒิการศึกษา
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อายุราชการ ประเภทราชการ กลุ่ มสาขาวิชาของข้าราชการและสถานการณ์ดารงต าแหน่ง
ศึกษาจากข้าราชการมหาวิทยาลัยบูรพาจานวน 267 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบว่ า ข้ า ราชการมหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาเห็ น ด้ ว ยในการด าเนิ น การเปลี่ ย นแปลงไปสู่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ในด้านการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป
วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์ และคณะ (2543: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องการสารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีต่อการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้เป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล พบว่าส่วนมากกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เห็นด้วย
กับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพการบริหารจากการเป็นมหาวิทยาลัยใน
ระบบราชการไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐบาล ปัจจัยที่บุคลากรเห็นด้วยมากที่สุด
คื อ การมี ร ะบบการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและขั้ น ตอนของการบริ ห ารที่ ไ ม่ ขึ้ น กั บ ระบบราชการ
ส่วนปัจจัยที่บุคลากรไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และสวัสดิการ
ต่างๆ ของบุคลากรจะลดลงกว่าเดิม
มะลิ เผือกจิตร (2545: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษาบริษัทคิมเบอร์ ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จากัด พบว่าพนักงาน
บริษัทคิมเบอร์ลี่ย์ -คล๊ าค ประเทศไทย จากัด มีค วามพึงพอใจในการปฏิบั ติงานโดยรวมและ
รายด้านอยู่ใ นระดับพอใจ โดยเพศชายจะมีความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
หน้าที่การงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยในงาน และด้านผลตอบแทนมากกว่าเพศหญิง แต่
เพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการทางานมากกว่าเพศชาย
พนักงานที่มีอายุต่ากว่า 25 ปี จะมีความพึงพอใจมากกว่าพนักงานที่มีอายุในช่วงอื่นๆ ในด้าน
นโยบายของบริษัท และการบังคั บบัญ ชา พนักงานที่มีส ถานภาพสมรสแตกต่า งกันมีค วาม
พึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 พนักงานที่
การศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกว่าระดับปวช. และปวส.
ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความมั่นคงและปลอดภัยในงาน
และด้านผลตอบแทน พนักงานที่มีระดับเงินเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดในด้านการยอมรับ ด้านลักษณะงาน ด้ านความรับผิดชอบ ด้านการบังคับบัญชา และด้าน
ความสั ม พั นธ์ ร ะหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและเพื่ อ นร่ ว มงาน พนั ก งานที่ มีต าแหน่ ง ผู้ จั ด การและ
ซุปเปอร์ไวเซอร์มีความพึงพอใจมากกว่าระดับปฏิบัติการ ในด้านลักษณะงาน ด้านนโยบาย
บริษัท และด้านการบังคับบัญชา พนักงานที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 5–10 ปีมีความพึงพอใจ
มากกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานในช่วงอื่นๆ ในด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมั่นคง
และปลอดภัยในงาน และด้านผลตอบแทน
พรพรรณ ลิมปนุทัยและคณะ (2548: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในงาน กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป (ลพบุรี) บริษัท สหฟาร์ม จากัด ผลการวิจัยพบว่า
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เช่น เพศ อายุ อายุงาน ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน ด้านของ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานพบว่าแผนกงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานที่แตกต่างกัน โดยแผนกวัตถุดิบและแผนกผลิ ตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.84 และ 3.61 ตามลาดับ ส่วนแผนกสินค้าพิเศษมีความพึงพอใจในการทางานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.34 ส่วนอุณหภูมิของห้ องทางานมีความพึงพอใจร้อยละ 79
ระยะเวลาการท างาน และระยะเวลาพั ก มี ค วามพึ ง พอใจร้ อ ยละ 69 และ 64.5 ตามล าดั บ
พนักงานส่วนใหญ่มีความเห็นว่าจานวนพนักงานไม่เพียงพอร้อยละ 77.3 และมีความเห็นว่าควร
มีจานวนพนักงานเพิ่มร้อยละ 98 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พนักงานส่วนใหญ่ มี
ความเห็นว่าค่าตอบแทนที่ได้รับไม่เหมาะสมร้อยละ 63.7 และพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ต่ออุปกรณ์ในการทางาน ชุดทางาน และการดูแลสุขภาพของพนักงานในระดับปานกลางถึงมาก
และจะมีความพึงพอใจมากขึ้นถ้าบริษัทเพิ่มสวัสดิการในด้านรถรับ -ส่ง ชุดทางานและหอพักฟรี
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพึ ง พอใจกั บ ปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการท างาน คื อ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการพบว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกที่ระดั บนัยสาคัญทางสถิติที่
.05
จิรวรรณ ชูหว่าง (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จากัด ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยจูงใจโดยรวมพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจระดับมากในด้าน
ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนด้านความสาเร็จของงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ และด้านโอกาสก้าวหน้าในการทางานพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ส่ว นด้านปัจจัยค้ าจุนโดยรวม พบว่า พนักงานมีค วามพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจระดั บ มากในด้ า น
ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ส่วนด้านสวัสดิการและเงินเดือน
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านสถานภาพของอาชีพทาง
สั งคม และด้านนโยบายของบริษัท พนักงานมีค วามพึงพอใจอยู่ใ นระดับปานกลาง ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านความจงรักภักดีของพนักงานต่อองค์กร พบว่า พนักงานมีความจงรักภัก ดี
ต่อองค์กรโดยรวมในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการทางานมากที่สุด ส่วน
ความภาคภูมิใจในองค์กรและความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้ความสาคัญในระดับมากและผลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานกับความจงรักภักดีต่อองค์กรพบว่า
ความพึ งพอใจในการปฏิ บัติงานมีค วามสั มพันธ์ กับความจงรักภักดีต่อ องค์ กร ในด้านความ
ภาคภูมิใจในองค์กร ความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร และประสิทธิภาพในการทางาน
ณัทฐา กรีหิรัญ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัย
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มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
เกื อ บทุ ก ด้านมีค วามพึ งพอใจอยู่ ใ นระดั บปานกลางยกเว้น ด้านความมั่ นคงในงานที่ มีค วาม
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุต่างกัน พบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่มี
อายุต่ากว่า 25 ปีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบแตกต่างจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่มีอายุ 25-35 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านระดับการศึกษาที่
ต่างกันพบว่าพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบแตกต่างจากพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พัชยา เพียรจริง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัย
จูงใจในการทางานของบริษัท ลาพูนซิงเดนเก็น จากัด ทาการเก็บข้อมูลจากพนักงานของบริษัท
ลาพูนซิงเดนเก็น จากัด จานวน 278 ราย โดยการใช้แบบสอบถามศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจัย
ของเฮอร์สเบอร์ก ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยค้าจุน พนักงานให้ระดับ
ความพึงพอใจระดับมากคือ ด้านสภาพการทางานและด้านชีวิตส่วนตัว พนักงานให้ระดับความ
พึงพอใจระดับปานกลางคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายการบริหารของ
บริษัท ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านตาแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเฉพาะพนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับหัวหน้างานและด้านการ
บังคับบัญชา ส่วนในด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยตัวกระตุ้น พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับ
ปานกลางคือ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านการได้การยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ทา ด้าน
โอกาสในการเจริญเติบโต และด้านความรับผิดชอบ พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับน้อย
คือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ลลนา เรืองพร (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจ
ในการทางานของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) ทาการเก็บข้อมูลจาก
พนักงานของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จากัด (มหาชน) จานวน 178 ราย โดยการใช้
แบบสอบถามศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัย
อนามัยหรือปัจจัยค้าจุนพนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความเป็นส่วนตัว ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน พนักงานให้ระดับความ
พึงพอใจระดับปานกลางคือด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านนโยบายการ
บริหาร ด้านสภาพการทางานและด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา พนักงานให้ระดับความพึงพอใจ
ระดับน้อยคือ ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ส่วนในด้านปัจจัยจูงใจหรือ ปัจจัย
ตัวกระตุ้น พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับมากคือ ด้านความสาเร็จในงานที่ทา ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลางคือ ด้านลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบและด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานให้ระดับความ
พึงพอใจน้อยคือ ด้านความก้าวหน้า
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สุทัศน์ คร่าในเมือง (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุ ด พบว่า ข้าราชการ
กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดที่มีประเภทข้าราชการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ ระยะเวลารับราชการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกั น และปัจ จัย ที่มีผ ลต่ อ การปฏิ บัติ งานด้า นลั ก ษณะงาน ด้ านสภาพแวดล้ อ ม ด้า น
ความสาเร็จในงาน ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน และด้านความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์ต่อ
ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านมาก ส่ ว นด้ า นความก้ า วหน้ า ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ ด้ า น
สวัสดิการและค่าตอบแทน มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปานกลาง
กชกร ทุ่งสี่ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจ
ในการทางานของบริษัท ดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จากัด ทาการเก็บ
ข้อมูลจานวน 262 ราย โดยการใช้แบบสอบถามศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์ก
ผลการศึกษาพบว่า ด้านปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยค้าจุน พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับ
มากคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน ด้านตาแหน่งงาน และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา พนักงานให้ระดับความ
พึงพอใจระดับปานกลางคือ ด้านนโยบาย และการบริหารขององค์กร ด้านการควบคุมดูแล
ด้านค่าตอบแทน ส่วนในด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยตัวกระตุ้น พนักงานให้ระดับความพึงพอใจ
ระดับมากคือ ด้านผลสาเร็จในการทางาน พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลางคือ
ด้านการได้รับการยอมรับในผลงานจากผู้อื่น ด้านลักษณะของงานที่ทา ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านการได้เพิ่มพูนความรู้
ศรินทิพย์ คล่องพยาบาล (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) ส่วนงานควบคุมและ
บริหารสินเชื่อรายย่อย ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของพนักงานธนาคารทิสโก้ จากัด
(มหาชน) ส่วนงานควบคุมและบริหารสินเชื่อรายย่อยในด้านปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ด้าน
ลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบงาน ด้านความสาเร็จของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางานอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ส่วนความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน ประกอบด้วย ด้านค่าตอบแทน ด้าน
ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายในการบริหาร ด้านสภาพการ
ทางาน ด้านความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง และความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และความพึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ ประกอบด้วย ความพึงพอใจ ความประทับใจ ความ
ผ่อนคลาย ความกระตือรือร้น ความเพลิดเพลินในการทางาน มีความสุขในการทางาน
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มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทางาน อยู่ในระดับปานกลาง และความสัมพันธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชินวุธ จงอยู่สุข (2553: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัย
จูงใจในการทางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จากัด ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้
ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์
จากัด ด้านปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยค้าจุน พนักงานให้ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านสภาพของการทางาน พนักงานให้ความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง คือ ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์
จากัด ด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยตัวกระตุ้น พนักงานให้ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้าน
ความสัมฤทธิ์ผลของงาน ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะของงาน พนักงานให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ความก้าวหน้าในการทางาน และด้านความเจริญเติบโต
วิริญญา ชูราศี และสุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2553: บทคัดย่อ ) ได้ทาการวิจัยเรื่องความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรคณะบริ ห ารศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ที่มีความพึงพอใจในด้านความสาเร็จในการทางานมากที่สุด และบุคลากรมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และการปกครองของผู้บังคับบัญชา สถานภาพส่วน
บุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติของบุคลากรได้แก่ 1) ประเภทของบุคลากร
บุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลการสายสนับสนุนวิชาการ
และ 2) ประสบการณ์ทางาน บุคลากรที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า จะมีความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงานสูงกว่าบุคลากรที่ประสบการณ์ทางานน้อยกว่า ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีระบบการ
บริหารและจัดการบุคลากรภายในองค์การเพื่อให้เกิดประสิทธิ ภาพ 2) ควรสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ร่วมงาน โดยใช้หลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ 3) ควรมีการ
ส่งเสริมให้มีการสร้างภาวะผู้นากับบุคลากรทุกระดับเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ศุ ภ ฤกษ์ กลิ่ น สุ ค นธ์ (2554: บทคั ด ย่ อ ) ได้ ท าการวิ จั ย เรื่ อ งความพึ ง พอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการวิจัยพบว่า1.บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสถานภาพและการ
ปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา และด้ า นความสั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้บังคับบัญชาบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก ส่วนด้านค่าจ้างและสวัสดิการ และด้าน
สภาพแวดล้อมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 2.บุคลากรชายและหญิงมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านสถานภาพและการ
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ปฏิบัติงาน และด้านความสัมพันธ์กับเพื่ อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามีความแตกต่างกัน ส่วน
ด้านอื่นๆไม่ พ บความแตกต่าง 3.บุค ลากรที่มี อ ายุต่างกัน มีค วามพึง พอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา ด้ า น
สภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บัง คับบัญชามีความแตกต่างกัน
ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง 4.บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามี ความแตกต่าง
กัน ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง 5.บุคลากรที่มีสถานภาพในการทางานต่างกันมีความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านโดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า นพบว่ า ด้ า น
สถานภาพและการปฏิบัติงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านสภาพแวดล้อมมีความ
แตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง 6.บุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานต่างกัน
มีค วามพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
สถานภาพและการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นค่ า จ้ า งและสวั ส ดิ ก าร ด้ า นสภาพแวดล้ อ ม และด้ า น
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญ ชามีความแตกต่างกัน ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความ
แตกต่าง
สรุปจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทาให้เห็นว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของบุคลากรนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานภาพส่วนตัวของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน สภาพแวดล้อมของ
หน่วยงานรวมถึงปัจจัยจูงใจต่างๆที่ทางหน่วยงานสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองสิ่งที่บุคลากรในองค์กร
ต้องการ และทาให้บุคลากรเกิดความพึงใจในการทางานเพิ่มขึ้น
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึ งพอใจในการทางานของพนัก งานสถาบั นที่เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวิธีการศึกษาตามลาดับขั้นตอน ดังนี้

ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ในการศึก ษาครั้งนี้ คื อ พนักงานสถาบันเปลี่ยนสถานภาพฯ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 599 คน โดยจาแนกตามสายการ
ปฏิบัติงาน (สารวจเดือนกรกฎาคม 2554) ประกอบด้วย
289289คนคน
- พนักงานสายวิชาการ
- พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ
310คนคน
310
รวม พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
599 คนคน
599

กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจากจานวนประชากรทั้งหมด คือ พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯจาแนกเป็นสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยทาการกาหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจากการคานวณตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา
e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (0.05)

37

แทนค่า
= 240 คน
ดังนั้น จานวนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเท่ากับ 240 คน จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่าง
โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) จาแนกตามสายการปฏิบัติงาน ได้แก่ สายวิชาการ และ
สายสนับสนุนวิชาการ ใช้สูตรดังนี้
จานวนตัวอย่างในแต่ละกลุ่มชั้น = จานวนตัวอย่างทั้งหมด x จานวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น
จานวนประชากรทั้งหมด
ตารางที่ 3.1 แสดงจานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสายการปฏิบัติงาน
สายการปฏิบัติงาน
พนักงานสถาบันสายวิชาการ
พนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ
รวม

ประชากร

กลุ่มตัวอย่าง

289
310
310

116
116
124
124

คน คน
คน คน

599
599

240
240

คน คน

จากตารางที่ 3.1 แสดงจานวนของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเท่ากับ 240 คน จาแนกตาม
สายการปฏิบัติงานออกเป็นพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการจานวน 116 คน
และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการจานวน 124 คน

การทดสอบและวิเคราะห์เครื่องมือ
ผู้ศึกษาได้นาแบบสอบถามไปทดสอบคุณภาพของเครื่องมือก่อนนาไปใช้ในการเก็บข้อมูล
จริง เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามชุดนี้มีความน่าเชื่อถือและสามารถใช้ทาการศึกษา โดยให้ผล
การศึกษาที่ถูกต้อง ดังนี้
1.การทดสอบความเที่ยงตรงหรือความใช้ได้ของเครื่องมือ (Validity) หลังจากที่ได้
ศึก ษาค้ นคว้ า เอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจั ยที่เ กี่ ยวกับ ความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของบุค ลากรในองค์ ก รและหน่ว ยงานต่างๆ ผู้ ศึกษาได้นาความรู้ที่ได้ มาสร้าง
แบบสอบถามและนาไปให้พนักงานสถาบัน ที่เปลี่ยนสถานภาพฯในสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ท าการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตรงประเด็ น และครอบคลุ ม
เชิงเนื้อ หา รวมถึ ง ความชัดเจนของภาษาที่ใ ช้ใ นข้อ ค าถาม เพื่อ นามาปรับปรุ งแก้ ไขให้
แบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้
2.การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือแล้ว ผู้ศึกษาจึงได้นาแบบสอบถามไปลองทดสอบ (Pretest) กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 30 คน
จากนั้ น จึ ง น าแบบสอบถามมาวิ เ คราะห์ เ ป็ น รายข้ อ ด้ ว ยการหาสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
(Correlation Coefficient) ระหว่า งคะแนนรายข้ อ กับ คะแนนรวม และคั ด เลื อ กข้ อ ที่ มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่ามาแก้ไขข้อความให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมนาไปใช้เก็บข้อมูล
จริง นอกจากนี้ยังมีการทดสอบหาค่ าความเชื่อ มั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาค่ า
สัมประสิทธิ์อลั ฟ่า (Alpha Correlation) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นดังนี้
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
.918

30

จากการหาค่าสัมประสิทธิความเชื่อ มั่นพบว่าแบบสอบถามมีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ
0.918 แสดงว่าแบบสอบถามมีค วามน่าเชื่อถื อ เพราะค่ าสั มประสิ ทธิ์ค วามน่าเชื่อ มั่นเท่ากับ
0.918 ซึ่งมีค่าเป็นบวกและมีค่าใกล้เคียง 1

ตัวแปรในการศึกษา
1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได้ ต่อเดือน
อายุการทางานในสถาบัน
2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความมั่นคงในการ
ทางาน ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน การได้รับการยอมรับนับถือ
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ปัจจัยค้าจุน ได้แก่ การบริหารจัดการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีต่อการทางานหลังออกจาก
ระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง โดยรวบรวมจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
คาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการ
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และอายุการทางานที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยข้อ คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานโดยใช้ทฤษฎีสอง
ปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์กเป็นแนวในการจัดทาแบบสอบถาม เนื่องจากมีความเที่ยงตรงและเป็นที่
ยอมรับ โดยข้อคาถามครอบคลุมปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิ ดชอบในงาน ความมั่นคงในการทางาน ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน การได้รับการ
ยอมรับนับถือ และปัจจัยค้าจุน 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร สภาพแวดล้อมในการทางาน โดยใช้
ทฤษฎี ERG ของ Clayton Alderter เป็นแนวทางในการถามคาถามในด้านความต้องการ
มีสัมพันธ์กับบุคคลอื่น โดยในแต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เ ลือกตอบตามลาดับความพึงพอใจ 5
ระดับ และได้กาหนดการให้คะแนนดังนี้
ค่าระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก
ค่าระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับน้อย
ค่าระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 เป็นข้อคาถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ศึ ก ษาได้ แ จกแบบสอบถามให้ กั บ พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจานวน 300 ชุด และได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 231 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.25 จากกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจานวน 240 คน ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงจานวนแบบสอบถามที่แจกและได้รับคืนจาแนกตามสายการปฏิบัติงาน
จานวน
จานวน
จานวนกลุ่ม
สายการปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม แบบสอบถาม คิดเป็นร้อยละ
ตัวอย่าง
ที่แจก
ที่ได้รับ
สายวิชาการ
116
145
112
46.66
สายสนับสนุนวิชาการ
124
155
119
49.58
รวม
240
300
231
96.24

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษานาข้อมูลที่ได้มาประมวลและวิ เคราะห์ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
ทางสถิติ โดยวิธีทางสถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ (Frequencies)
และค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการเปรียบเทียบร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน อายุการทางานในสถาบัน
2.วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุนที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบในงาน ความมั่นคงในการทางาน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน การได้รับการยอมรับนับถือ การบริหารจัดการ ค่าตอบแทนและ
สวัส ดิการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ของบุคลากร สภาพแวดล้อ มในการ
ทางาน โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กาหนดช่วง
การวัดได้ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
0 – 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก
มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

3.วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้สถิติ T-test,
One Way ANOVA และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’
post hoc comparison)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาความ
พึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ และศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทางานของ
พนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯ ซึ่งผู้ ศึกษาได้ทาการสารวจรวบรวมข้อ มูล โดยมีผู้ใ ห้
ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 231 คน และได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่ วน ได้แก่ 1.ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของพนักงาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของพนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ สถาบั น
เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้น ได้รวบรวมข้อ มูลมาจากแบบสอบถาม
เกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และอายุการทางานใน
สถาบัน
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลทั่วไป
จานวน (คน)
ร้อยละ
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม

118
113
231

51.1
48.9
100

ไม่เกิน 29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-60 ปี
รวม

27
92
112
231

11.7
39.8
48.5
100

2. อายุ
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไป
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. สายการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
รวม
5. รายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม
6. อายุการทางานในสถาบัน
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

14
84
92
41
231

6.1
36.4
39.8
17.7
100

112
119
231

48.5
51.5
100

16
78
55
34
48
231

6.9
33.8
23.8
14.7
20.8
100

40
70
34
49
38
231

17.3
30.3
14.7
21.2
16.5
100

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 เฉพาะที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และอายุการทางานในสถาบัน สรุปได้ว่า
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1. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากที่สุดจานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1
รองลงมาเป็นเพศหญิงจานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 ตามลาดับ
2. อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 50-60 ปี มากที่สุดจานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 40-49 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และช่วงอายุ
30-39 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด
จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รองลงมาคือปริญญาตรี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4
รองลงมาคือปริญญาเอกจานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามลาดับ
4. สายการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในสายสนับสนุนวิชาการมากที่สุด
จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมา คือ สายวิชาการจานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ
48.5 ตามลาดับ
5. รายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท
มากที่สุดจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ 30,001-40,000 บาท จานวน 55 คน
คิดเป็นร้อ ยละ 23.8 รองลงมา คือ 50,001 บาทขึ้นไป จานวน 48 คน คิ ดเป็นร้อยละ 20.8
รองลงมา คือ 40,001-50,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 และ 10,001-20,000
บาท จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 ตามลาดับ
6. อายุการทางานในสถาบัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการทางานระหว่าง 16-20 ปี
มากที่สุดจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมาคือ 26-30 ปี จานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.2 รองลงมาคือ 11-15 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 รองลงมาคือ 31ปีขึ้นไป
จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 และ21-25 จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 ตามลาดับ

ความพึงพอใจในการทางาน
ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ด้านปัจจัยจูงใจ
S.D. ระดับความพึงพอใจ

1. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
3.59
0.61
มาก
2. ความรับผิดชอบในงาน
3.69
0.58
มาก
3. ความมั่นคงในการทางาน
3.40
0.73
ปานกลาง
4. ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
3.31
0.76
ปานกลาง
5. การได้รับการยอมรับนับถือ
3.48
0.60
ปานกลาง
รวม
3.47
0.51
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน (ต่อ)
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ด้านปัจจัยค้าจุน
6. การบริหารจัดการ
7. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
9. ความสัมพันธ์ของบุคลากร
10. สภาพแวดล้อมในการทางาน
รวม



3.45
3.04
3.22
3.58
3.59
3.38

S.D.
0.65
0.86
0.78
0.71
0.66
0.55

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง

จากตารางที่ 4.2 พบว่าพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ยนสถานภาพฯมี ค วามพึงพอใจในการ
ทางานด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.47 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ
ในงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 รองลงมา คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 และ
ด้านที่มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการได้รับการยอมรับนั บถือ
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.48 รองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.31
เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบัน
ที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีความพึงพอใจในการทางาน
อยู่ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 รองลงมา คือ ด้าน
ความสัมพันธ์ของบุคลากร โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 และด้านที่มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ใน
ระดั บ ปานกลาง คื อ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.45 รองลงมา คื อ ด้ า นการ
ประเมิ น ผลการปฏิบั ติ งาน โดยมีค่ า เฉลี่ ย 3.22 และด้ า นค่ า ตอบแทนและสวัส ดิ การ โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.04
เพื่อให้เห็นถึงความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัย จูงใจและปัจจัยค้าจุน ในรายละเอียด
10 ด้าน จึงเสนอผลการวิเคราะห์ในตารางเฉพาะด้าน ดังนี้
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
1. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติ

มาก
ที่สุด
14
(6.1)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
109 97
10
(47. (42.0) (4.3)
2)
120 85
9
(51. (36.8) (3.9)
9)

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
1 3.54 0.69 มาก
(0.4)

1.ลักษณะงานที่ท่าน
ปฏิบัติอยู่มีความ
คล่องตัวไม่ซับซ้อน
2.งานที่ท่านได้รับ
12
5 3.54 0.75 มาก
มอบหมายมีการกาหนด (5.2)
(2.2)
ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม
3.งานที่ได้รับมอบหมาย 26 125 67
11
2 3.70 0.76 มาก
เป็นงานที่ตรงกับความรู้ (11.3) (54. (29.0) (4.8) (0.9)
ความสามารถของท่าน
1)
รวม
3.59 0.61 มาก

จากตารางที่ 4.3. พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติโดย
ภาพรวมแล้วอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
แล้วพบว่างานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
3.70 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 125 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.1 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ งานที่ได้รับมอบหมายกาหนดเวลาในการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.54 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความ
พึงพอใจมากจานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 และลักษณะงานมีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน
โดยมีค่ าเฉลี่ ย 3.54 โดยผู้ ตอบแบบสอบถามเลื อกตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจมาก
จานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2
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2. ด้านความรับผิดชอบในงาน
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านความรับผิดชอบในงาน
ความรับผิดชอบใน
งาน

มาก
ที่สุด
4.งานที่ท่านต้อง
26
รับผิดชอบเหมาะสมกับ (11.3)
ตาแหน่งที่ดารงอยู่
5.ท่านสามารถทางาน
21
เสร็จทันเวลาที่กาหนด (9.1)
ไว้
6.ท่านปฏิบัติงานได้
35
สาเร็จตามที่ได้รับ
(15.2)
มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง
102 90
12
(44. (39.0) (5.2)
2)
115 90
4
(49. (39.0) (1.7)
8)
130 59
6
(56. (25.5) (2.6)
3)
รวม

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
1 3.61 0.77 มาก
(0.4)
1 3.65 0.68
(0.4)

มาก

1 3.83 0.72
(0.4)

มาก

3.70 0.58 มาก

จากตารางที่ 4.4 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้า นความรับผิ ดชอบในงานโดย
ภาพรวมแล้วอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าการปฏิบัติงานได้
สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.83 โดย
ผู้ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 130 คน คิ ดเป็น
ร้อยละ 56.3 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ การที่สามารถทางานเสร็จทันเวลาที่กาหนด โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.65 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน
115 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งานที่ รับผิดชอบ
เหมาะสมกับตาแหน่งที่ดารงอยู่ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุด
ที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2
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3. ด้านความมั่นคงในการทางาน
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคงในการทางาน
ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย
ที่สุด
กลาง
7.ท่านได้รับความ
18
90
104
18
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน (7.8) (39.0) (45.0) (7.8)
เมื่อมีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
8.งานที่ท่านปฏิบัติอยู่
23
89
83
34
เป็นงานที่มีความมั่นคง (10. (38.5) (35.9) (14.7)
0)
9.ผลการปฏิบัติงานของ 18
83
89
39
ท่านมีส่วนช่วยให้มีความ (7.8) (35.9) (38.5) (16.9)
มั่นคงในตาแหน่งหน้าที่
รวม
ความมั่นคงในการ
ทางาน

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
1 3.46 0.76 ปาน
(0.4)
กลาง

2 3.42 0.89
(0.9)

ปาน
กลาง

2 3.33 0.87
(0.9)

ปาน
กลาง

3.40 0.73 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.5 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคงในการทางานโดย
ภาพรวมแล้วอยู่ในความพึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่าการได้รับ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
3.46 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 104
คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความ
มั่นคง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.42 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจ
มากจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านมี ส่ ว นช่ ว ยให้ มี ค วามมั่ น คงในต าแหน่ ง หน้ า ที่ โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.33 โดยผู้ ต อบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ
38.5
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4. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน
10.ตาแหน่งงานของ
ท่านสามารถสร้าง
ผลงานเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งได้
11.ท่านได้รับการ
สนับสนุนให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มความรู้
ความสามารถ
12.ท่านมีโอกาสได้
เลื่อนตาแหน่งงาน
ตามความรูค้ วาม
สามารถของท่าน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย  S.D. ระดับ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
16
90
87
34
4 3.35 0.87 ปาน
(6.9) (39.0) (37.7) (14.7) (1.7)
กลาง

24
98
69
36
4 3.44 0.93 ปาน
(10.4) (42.4) (29.9) (15.6) (1.7)
กลาง

6
(2.6)

87
83
47
8 3.16 0.89 ปาน
(37.7) (35.9) (20.3) (3.5)
กลาง

รวม

3.31 0.76 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.6 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
โดยภาพรวมแล้วอยู่ในความพึงพอใจระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า การ
ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดย
มีค่าเฉลี่ย 3.44 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ ระดับความพึงพอใจมากจานวน
98 คน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ ตาแหน่งงานสามารถสร้างผลงาน
เพื่อเลื่อนตาแหน่งได้ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับ
ความพึงพอใจมากจานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 39.0 ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ การที่มีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานตามความรู้ความสามารถ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.16 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7
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5. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
การได้รับการ
ยอมรับนับถือ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย  S.D. ระดับ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
11 111
90
19
- 3.49 0.71 ปาน
(4.8) (48.1) (39.0) (8.2)
กลาง

13.ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานพิเศษ
อื่นของหน่วยงานให้
ท่านปฏิบัติ
14.เพื่อนร่วมงาน
6
116
97
12
- 3.50 0.63 มาก
ยอมรับในความรู้
(2.6) (50.2) (42.0) (5.2)
ความสามารถของท่าน
15.ผบ.เปิดโอกาสให้
15 103
92
18
3 3.47 0.78 ปาน
ท่านเสนอความคิดเห็น (6.5) (44.6) (39.8) (7.8) (1.3)
กลาง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางาน
รวม
3.49 0.61 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.7 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ
โดยภาพรวมแล้ ว อยู่ ใ นความพึ ง พอใจระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ แล้ ว พบว่ า
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.50 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2
ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษอื่นของหน่วยงานให้ปฏิบัติ
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.49 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลื อกตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจมาก
จ านวน 111 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.1 ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47
โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 103 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.6
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6. ด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ
16.สถาบันชี้แจง
นโยบายการบริหาร
งานให้พนักงานทราบ
17.สายการปฏิบัติงาน
กาหนดหน้าที่ใน
ตาแหน่งต่างๆอย่าง
เหมาะสม
18.ผู้บังคับบัญชา
บริหารงานได้ตาม
กลยุทธ์ที่ทางสถาบัน
ได้กาหนดไว้

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
10
92
105 21
3 3.37 0.76 ปาน
(4.3) (39.8) (45.5) (9.1) (1.3)
กลาง
14 108
85
19
5 3.46 0.81
(6.1) (46.8) (36.8) (8.2) (2.2)

ปาน
กลาง

16 103
97
13
2 3.51 0.74
(6.9) (44.6) (42.0) (5.6) (0.9)

มาก

รวม

3.46 0.65 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.8 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการโดยภาพรวม
แล้ ว อยู่ใ นความพึ งพอใจระดับปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาเป็นรายข้ อ แล้ ว พบว่า ผู้ บัง คั บบัญ ชา
บริหารงานได้ตามกลยุทธ์ที่ทางสถาบันได้กาหนดมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.51 โดย
ผู้ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 103 คน คิ ดเป็น
ร้อยละ 44.6 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ สายการปฏิบัติงานกาหนดหน้าที่ในตาแหน่ง
ต่างๆอย่างเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.46 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับ
ความพึ ง พอใจมากจ านวน 108 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 46.8 ระดั บ ความพึ ง พอใจที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
น้อยที่สุด คือ สถาบันชี้แจงนโยบายการบริหารงานให้พนักงานทราบ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.37 โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.5
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7. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ
19.ค่าตอบแทนที่
ได้รับมีความ
เหมาะสมกับปริมาณ
งานที่รับผิดชอบ
20.ค่าตอบแทนที่
ได้รับเพียงพอกับการ
ดารงชีพ
21.สวัสดิการที่ได้รับ
นอกจากประกันชีวิต
เพียงพอต่อความ
จาเป็นในการครองชีพ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
น้อย  S.D. ระดับ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
13
75
85
48
10 3.14 0.95 ปาน
(5.6) (32.5) (36.8) (20.8) (4.3)
กลาง

7
(3.0)

62
94
52
16 2.97 0.94 ปาน
(26.8) (40.7) (22.5) (6.9)
กลาง

9
(3.9)

64
96
47
15 3.02 0.94 ปาน
(27.7) (41.6) (20.3) (6.5)
กลาง

รวม

3.04

0.86 ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.9 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการโดย
ภาพรวมแล้ ว อยู่ ใ นความพึ ง พอใจระดั บ ปานกลาง เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ แล้ ว พบว่ า
ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.14
โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 85 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.8 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ สวัสดิการที่ได้รับนอกจากประกัน ชีวิต
เพียงพอต่อความจาเป็นในการครองชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.02 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
มากที่ สุ ด ที่ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจปานกลางจ านวน 96 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.6 ระดั บ
ความพึ งพอใจที่มีค่ าเฉลี่ยน้อ ยที่สุ ด คือ ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับการดารงชีพ โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 2.97 โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจปานกลาง
จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7
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8. ด้านการประเมินผลปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านการประเมินผลปฏิบัติงาน
การประเมินผล
ปฏิบัติงาน
22.มีการกาหนด
หลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
23.ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความ
โปร่งใส และยุติธรรม
24.คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดาเนินการอย่างเที่ยงตรง

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปาน
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
7
94
95
33
(3.0) (40.7) (41.1) (14.3)

น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
2 3.31 0.78 ปาน
(0.9)
กลาง

8
(3.5)

88
92
33
(38.1) (39.8) (14.3)

10 3.22 0.88 ปาน
(4.3)
กลาง

9
(3.9)

77
95
37
(33.3) (41.1) (16.0)

13 3.14 0.92 ปาน
(5.6)
กลาง

รวม

3.22 0.78

ปาน
กลาง

จากตารางที่ 4.10 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านการประเมินผลปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมแล้ ว อยู่ใ นความพึ งพอใจระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ แล้ ว พบว่า มีการ
กาหนดหลัก เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ ย
3.31 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 95 คน
คิดเป็นร้อ ยละ 41.1 ระดับความพึงพอใจรองลงมา คื อ ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส และยุติธรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.22 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุด
ที่ระดับความพึงพอใจปานกลางจานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 ระดับความพึงพอใจที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานดาเนินการอย่างเที่ยงตรง โดยมี
ค่าเฉลี่ ย 3.14 โดยผู้ ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจปานกลาง
จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 41.1
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9. ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร
ความสัมพันธ์ของ
บุคลากร

มาก
ที่สุด
20
(8.7)

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
น้อย  S.D. ระดับ
มาก
น้อย
กลาง
ที่สดุ
97
90
20
4 3.47 0.83 ปาน
(42.0) (39.0) (8.7) (1.7)
กลาง

25.หน่วยงานสร้าง
ความผูกพันระหว่าง
พนักงานสถาบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
26.ท่านได้รับคาแนะนา 31
100
74
24
2 3.58 0.88 มาก
จากผู้บังคับบัญชาเมื่อ (13.4) (43.3) (32.0) (10.4) (0.9)
มีปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน
27.ท่านได้รับความ
35
113
66
16
1 3.71 0.82 มาก
ร่วมมือจากเพื่อน
(15.2) (48.9) (28.6) (6.9) (0.4)
ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย
รวม
3.59 0.71 มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรโดย
ภาพรวมแล้วอยู่ในความพึงพอใจระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า การได้รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.71 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน
113 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 48.9 ระดั บ ความพึ ง พอใจรองลงมา คื อ การได้ รั บ ค าแนะน าจาก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเมื่ อ มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง านโดยมี ค่ า เฉลี่ ย 3.58 โดยผู้ ต อบแบบสอบถาม
เลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ระดับความ
พึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ หน่วยงานสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานสถาบันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.47 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความ
พึงพอใจมากจานวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0
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10. ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
สภาพแวดล้อม
การทางาน
28.หน่วยงานมี
เครื่องมือและอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน
เพียงพอกับการใช้งาน
29.เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทางาน
ของหน่วยงานมีความ
ทันสมัย
30.สถานที่ทางานมี
ความเหมาะสม และมี
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย  S.D. ระดับ
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
21
107
89
13
1 3.58 0.75 มาก
(9.1) (46.3) (38.5) (5.6) (0.4)

15
(6.5)

109
88
18
1 3.52 0.75
(47.2) (38.1) (7.8) (0.4)

มาก

24
118
80
8
1 3.68 0.72
(10.4) (51.1) (34.6) (3.5) (0.4)

มาก

รวม

3.59 0.66 มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่าความพึงพอใจในการทางานด้านสภาพแวดล้อมการทางานโดย
ภาพรวมแล้วอยู่ในความพึงพอใจระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า สถานที่ทางานมี
ความเหมาะสม และสะดวกในการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.68 โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1
ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ หน่วยงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอ
กับการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.58 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบมากที่สุดที่ระดับความ
พึงพอใจมากจานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 ระดับความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
เครื่อ งมือ และอุปกรณ์ ในการทางานของหน่วยงานมีค วามทันสมัย โดยมีค่ าเฉลี่ ย 3.52 โดย
ผู้ต อบแบบสอบถามเลื อ กตอบมากที่สุ ดที่ระดับความพึงพอใจมากจานวน 109 คน คิ ดเป็น
ร้อยละ 47.2
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การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ ก าหนดไว้ คื อ พนักงานสถาบัน ที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯสถาบัน เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบังที่มี ปัจจัย ส่ว นบุค คลต่างกันจะมีค วามพึงพอใจในการ
ทางานแตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสถาบันเทคโนโลยี พระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจใน
การทางานแตกต่างกัน
H0 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิติที่ใช้ใ นการวิเ คราะห์ จะใช้การทดสอบด้ว ยการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample T-test) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็น
สาหรับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลักจะต้องทาการพิจารณา
ค่า Sig (2-tailed) เพื่อหาความแตกต่างด้านเพศที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางาน
ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ความพึงพอใจในการทางาน จาแนกตามเพศ

เพศ
total

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

F

Sig.

3.169 .076

Sig. (2- Mean
tailed) Difference

t

df

2.303

229

.022

.143

2.311

225.553

.022

.143
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จากตารางที่ 4.13 แสดงว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่ว นบุคคล
ด้านเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig (2-tailed)
เท่ า กั บ 0.022 ซึ่ ง น้อ ยกว่ า ค่ านั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จึ งได้ ทาการศึ ก ษาต่ อ ไปถึ งความ
แตกต่างด้านเพศที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานโดยแบ่งออกเป็นปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้าจุน
ตารางที่ 4.14 ความพึงพอใจในการทางานด้านเพศ จาแนกตามปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้าจุน

F
ปัจจัยจูงใจ Equal variances
2.341
assumed

Sig.

t

df

.127

1.471

229

Equal variances
not assumed
ปัจจัยค้าจุน Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

.492

.484

Sig. (2- Mean
tailed) Difference
.143

.099

1.474 228.652

.142

.099

2.600

.010

.186

.010

.186

229

2.603 228.967

จากตารางที่ 4.14 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนแตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า sig
(2-tailed) เท่ากับ 0.010 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึง
ความแตกต่างด้านเพศที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน ส่วนด้านปัจจัย
จูงใจไม่พบความแตกต่าง
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ตารางที่ 4.15 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน

F
การบริหาร Equal variances
3.059
จัดการ
assumed

Sig.

t

df

.082

1.050

229

Equal variances
not assumed
ค่าตอบแทน Equal variances
.731
และสวัสดิการ assumed

.295

.090

.293

.090

.002

.345

3.073 223.098 .002

.345

1.054 225.954
.393 3.081

Equal variances
not assumed

การประเมินผล Equal variances
1.625 .204 3.049
ปฏิบัติงาน
assumed
Equal variances
not assumed
ความสัมพันธ์ Equal variances
.406
ของบุคลากร assumed

สภาพแวดล้อม Equal variances
.556
การทางาน
assumed
Equal variances
not assumed

.457

229

.003

.308

3.055 228.287 .003

.308

.525 1.147

Equal variances
not assumed

Sig. (2- Mean
tailed) Difference

229

229

.253

.107

1.149 228.884 .252

.107

.924

.356

.081

.922 222.295 .358

.081

229

จากตารางที่ 4.15 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านเพศต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนแตกต่างกัน จึงได้ทาการศึกษา
ต่อไปถึงความแตกต่างด้านเพศที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่า sig (2-tailed) น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 2 ด้าน
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และ
ด้านการประเมินผลปฏิบัติงาน จาแนกตามเพศ

เพศ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ชาย

N

Mean

Std. Deviation

118

3.21

.798

หญิง
การประเมินผลปฏิบัติงาน ชาย

113

2.87

.900

118

3.37

.804

หญิง

113

3.06

.728

จากตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเพศชาย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่ากับ 3.21 และมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการทางานด้านการประเมินผลปฏิบัติงานเท่ากับ 3.37 ส่วนเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจในการทางานด้านค่ าตอบแทนและสวัส ดิการเท่ากับ 2.87 และค่า เฉลี่ยความ
พึงพอใจในการทางานด้านการประเมินผลปฏิบัติงานเท่ากับ 3.06 ดังนั้นเพศชายจึงมีค วาม
พึ ง พอใจในการท างานด้ า นค่ าตอบแทนและสวั ส ดิก าร และด้ า นการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง าน
มากกว่าเพศหญิงทั้งสองด้าน
สมมติฐานข้อที่ 2 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสถาบั นเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกันจะมีความพึงพอใจใน
การทางานแตกต่างกัน
H0 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
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0.05 เมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก จะต้ อ งท าการเปรี ย บเที ย บต่ อ ไปว่ า ค่ า เฉลี่ ย คู่ ใ ดที่ มี ค วาม
แตกต่างกันโดยใช้ เชฟเฟ่ ( Scheffe’ post hoc comparison) ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 ความพึงพอใจในการทางานจาแนกตามอายุ

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
.801
51.090
51.891

df
2
228
230

Mean Square
F
.401
1.788
.224

Sig.
.170

จากตารางที่ 4.17 แสดงว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มี ปัจจัยส่ว นบุคคล
ด้านอายุต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า sig เท่ากับ 0.170
ซึ่งมากกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 3 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกันจะมีความ
พึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
H0 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05 เมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก จะต้ อ งท าการเปรี ย บเที ย บต่ อ ไปว่ า ค่ า เฉลี่ ย คู่ ใ ดที่ มี ค วาม
แตกต่างกันโดยใช้ เชฟเฟ่ ( Scheffe’ post hoc comparison) ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.18
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ตารางที่ 4.18 ความพึงพอใจในการทางานจาแนกตามระดับการศึกษา

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
5.317
46.575
51.891

df
3
227
230

Mean Square
F
1.772
8.638
.205

Sig.
.000

จากตารางที่ 4.8 แสดงว่าพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจ จัย ส่ ว นบุค คล
ด้านระดับการศึกษาต่างกันจะมี ความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า sig
เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง น้อ ยกว่ า ค่ านั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จึ งได้ ทาการศึ ก ษาต่ อ ไปถึ งความ
แตกต่างของระดับการศึกษาที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานโดยแบ่งออกเป็นปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน
ตารางที่ 4.19 ความพึงพอใจในการทางานด้านระดับการศึกษา จาแนกตามปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน
Sum of
Squares
5.036

df
3

Mean
Square
1.679

Within Groups

55.452

227

.244

Total

60.488

230

ปัจจัยค้าจุน Between Groups

5.750

3

1.917

Within Groups

64.091

227

.282

Total

69.842

230

ปัจจัยจูงใจ Between Groups

F
6.872

Sig.
.000

6.789

.000

จากตารางที่ 4.19 พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้า นระดั บ การศึ ก ษาต่ า งกั น มี ค วามพึง พอใจในการท างานด้ า นปั จ จั ย จู งใจและปั จ จั ย ค้ าจุ น
แตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05

62

ทั้งสองปัจจัย จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของระดับการศึกษาที่มีต่อระดับความ
พึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
ตารางที่ 4.20 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน
Sum of
Squares
3.843

df
3

82.510

227

86.353

230

5.253

3

1.751

73.757

227

.325

Total

79.010

230

Between Groups

4.445

3

1.482

Within Groups

120.447

227

.531

Total

124.892

230

9.280

3

3.093

Within Groups

124.972

227

.551

Total

134.252

230

Between Groups
Within Groups

4.996
80.505

3
227

Total

85.501

230

ลักษณะของงาน Between Groups
ที่ปฏิบัติ
Within Groups
Total
ความรับผิดชอบ Between Groups
ในงาน
Within Groups
ความมั่นคงใน
การทางาน
ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งงาน
การได้รับการ
ยอมรับนับถือ

Between Groups

Mean
Square
F Sig.
1.281 3.525 .016
.363

1.665
.355

5.389 .001

2.793 .041

5.618 .001

4.696 .003

จากตารางที่ 4.20 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านระดับการศึกษาต่างกั นมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของระดับการศึกษาที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางาน
ด้ า นลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบในงาน
ด้ า นความมั่ น คงในงาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งมีค่า sig น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทางานด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นรายคู่จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก



3.43
3.45
3.67
3.76

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 3.43

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
=

3.45
-.024

-

=

3.67
-.245
-.222

-

-

=

3.76
-.336
-.312
-.090
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความ
พึงพอใจในการทางานด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติจาแนกตามระดับการศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านความรับผิดชอบในงานเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก



3.50
3.54
3.77
3.93

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 3.50

-

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
=

3.54
-.040

-

=

3.77
-.268
-.228
-

=

3.93
-.427
-.387*
-.159
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.22 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานด้ า นความ
รับผิดชอบในงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านความมั่นคงในการทางานเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก



3.14
3.30
3.43
3.65

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 3.14

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
=

3.30
-.155

-

=

3.43
-.285
-.130

-

-

=

3.65
-.508
-.353
-.223
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์พบว่า พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความ
พึงพอใจในการทางานด้านความมั่นคงในการทางานจาแนกตามระดับการศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก



2.74
3.21
3.36
3.61

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 2.74

-

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
=

3.21
-.476

-

=

3.36
-.624
-.148*
-

=

3.61
-.872
-.395*
-.247
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.24 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
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ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา



ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

3.07
3.42
3.51
3.72

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 3.07

ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก

=

=

3.42
-.349

-

3.51
-.443
-.094

-

=

3.72
-.644*
-.295*
-.201*
-

-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.25 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ มากกว่าพนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับ ต่ากว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี และปริญญาโท
ตารางที่ 4.26 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน

การบริหาร
จัดการ

Sum of
Squares

df

Mean
Square

F

Sig.

Between Groups

2.512

3

.837

2.001

.115

Within Groups

95.013

227

.419

Total

97.525

230

19.137

3

6.379

9.458

.000

153.097

227

.674

172.234
5.456

230
3

1.819

3.060

.029

134.914

227

.594

140.370

230

ค่าตอบแทนและ Between Groups
สวัสดิการ
Within Groups
Total
การประเมินผล Between Groups
ปฏิบัติงาน
Within Groups
Total
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ตารางที่ 4.26 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน (ต่อ)
Sum of
Mean
Squares
df
Square
F
Sig.
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร

Between Groups

6.288

3

2.096

Within Groups

110.087

227

.485

Total

116.375

230

4.560

3

1.520

97.978

227

.432

102.538

230

สภาพแวดล้อม Between Groups
การทางาน
Within Groups
Total

4.322

.005

3.522

.016

จากตารางที่ 4.26 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านระดับการศึกษาต่างกันมีค วามพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนแตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของระดับการศึกษาที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางาน
ด้านค่ า ตอบแทนและสวัส ดิก าร ด้า นการประเมิ นผลการปฏิบัติ งาน ด้านความสั มพั นธ์ ของ
บุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่ง มีค่า Sig น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 ทั้ง 4 ด้าน ส่วนด้านการบริหารจัดการไม่พบความแตกต่าง
ตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี
 = 2.79
= 2.73
= 3.16
 = 3.51
ต่ากว่าปริญญาตรี
2.79
.052
-.370
-.726
ปริญญาตรี
2.73
-.422
-.778*
ปริญญาโท
3.16
-.356
ปริญญาเอก
3.51
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.27 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี

67

ตารางที่ 4.28 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก



3.05
3.06
3.29
3.46

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 3.05

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

=

=

=

3.06
-.012

-

3.29
-.242
-.230

-

-

3.46
-.416
-.404
-.174
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.28 จากผลการวิเ คราะห์พ บว่า พนั กงานสถาบัน ที่เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ
มีค วามพึ ง พอใจในการท างานด้า นประเมิ นผลปฏิ บัติ ง าน จ าแนกตามระดับ การศึก ษาที่ ไ ม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก



3.29
3.43
3.68
3.81

ต่ากว่า
ปริญญาตรี
 = 3.29

-

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

=

=

=

3.43
-.143

-

3.68
-.395
-.253
-

3.81
-.527
-.384*
-.132
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.29 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
การศึกษาระดับปริญญาเอก มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านความสัมพันธ์
ของบุคลากรมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทีย บค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการท างาน
ด้านสภาพแวดล้อมการทางานเป็นรายคู่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่า
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาตรี
 = 3.19
= 3.51
 = 3.73
 = 3.59
ต่ากว่าปริญญาตรี 3.19
-.317
-.538
-.395
ปริญญาตรี
3.51
-.220
-.077*
ปริญญาโท
3.73
.143
ปริญญาเอก
3.59
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.30 จากผลการวิ เ คราะห์พ บว่า พนั กงานสถาบัน ที่เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ
ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอก มี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
สมมติฐานข้อที่ 4 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสายการปฏิบัติงานต่างกันจะมี
ความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
H0 : พนักงานสถาบันที่ เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่ มี ปัจจัยส่ วนบุค คลด้านสายการ
ปฏิบัติงานต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานสถาบันที่ เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่ มี ปัจจัยส่ วนบุค คลด้านสายการ
ปฏิบัติงานต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
ส าหรับค่ าสถิ ติ ที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ว ยการวิเ คราะห์ค วามแตกต่า ง
ระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample T-test) โดยใช้
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็น
สาหรับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 เมื่อปฏิเสธสมมติฐานหลักจะต้องทาการพิจารณา
ค่า Sig (2-tailed) เพื่อหาความแตกต่างด้านสายการปฏิบัติงานที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการ
ทางาน ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.31
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ตารางที่ 4.31 ความพึงพอใจในการทางาน จาแนกตามสายการปฏิบัติงาน

สายการปฏิบัติงาน F
total Equal variances
1.714
assumed

Sig. (2- Mean
tailed) Difference

Sig.

t

df

.192

5.516

229

Equal variances
not assumed

5.501 223.951

.000

.325

.000

.325

จากตารางที่ 4.31 แสดงว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่ว นบุคคล
ด้านสายการปฏิบัติงานต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig
(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึง
ความแตกต่างด้านสายการปฏิบัติงานที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานโดยแบ่งออกเป็น
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
ตารางที่ 4.32 ความพึงพอใจในการทางานด้านสายการปฏิบัติงาน จาแนกตามปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค้าจุน

F
ปัจจัยจูงใจ Equal variances
assumed

Sig.

.705 .402

Equal variances not
assumed
ปัจจัยค้าจุน Equal variances
assumed
Equal variances not
assumed

1.008 .316

t

df

4.291

229

Sig. (2- Mean
tailed) Difference
.000

.279

4.287 227.274 .000

.279

5.408

.000

.370

5.398 225.452 .000

.370

229
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จากตารางที่ 4.32 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านสายการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
แตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า sig (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่
0.05 ทั้งสองปัจจัย จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างด้านสายการปฏิบัติงานที่มีต่อระดับ
ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
ตารางที่ 4.33 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน

F

Sig.

t

ลักษณะของงาน Equal variances
3.276 .072 3.081
ที่ปฏิบัติ
assumed
Equal variances
not assumed

.002

.244

3.095 227.065 .002

.244

ความรับผิดชอบ Equal variances
.105 .746 3.595
ในงาน
assumed
Equal variances
not assumed

.270

3.604 228.929 .000

.270

การได้รับการ
ยอมรับนับถือ

229

229

3.620 228.979

Equal variances
.586 .445 2.150
assumed
Equal variances
not assumed

229

3.774 225.718

ความก้าวหน้า Equal variances
.589 .444 3.612
ในตาแหน่งงาน assumed
Equal variances
not assumed

229

.000

ความมั่นคงใน Equal variances
.164 .686 3.781
การทางาน
assumed
Equal variances
not assumed

df

Sig. (2- Mean
tailed) Difference

229

2.145 224.535

.000

.357

.000

.357

.000

.354

.000

.354

.033

.171

.033

.171

71

จากตารางที่ 4.33 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านสายการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างด้านสายการปฏิบัติงานที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการ
ทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งมีค่า sig (2-tailed)
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 4.34 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบในงาน
ความมั่นคงในการทางาน

สายการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ

N
112

Mean Std. Deviation
3.72
.553

สายสนับสนุนวิชาการ

119

3.48

.645

สายวิชาการ

112

3.84

.548

สายสนับสนุนวิชาการ

119

3.57

.593

สายวิชาการ

112

3.59

.738

สายสนับสนุนวิชาการ

119

3.23

.695

112

3.50

.717

สายสนับสนุนวิชาการ

119

3.14

.770

สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ

112
119

3.58
3.41

.630
.581

ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน สายวิชาการ
การได้รับการยอมรับนับถือ

จากตารางที่ 4.34 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ
สายวิชาการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในกรทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติเท่ากับ 3.72 ด้าน
ความรั บ ผิ ด ชอบในงานเท่ า กั บ 3.84 ด้ า นความมั่ น คงในการท างานเท่ า กั บ 3.59 ด้ า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานเท่ากับ 3.50 และด้านการได้รับการยอมรับนับถือเท่ากับ 3.58
ส่วนสายสนับสนุนวิชาการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
เท่ากับ 3.48 ด้านความรับผิดชอบในงานเท่ากับ 3.57 ด้านความมั่นคงในการทางานเท่ากับ
3.23 ด้านความก้ าวหน้าในต าแหน่งงานเท่า กับ 3.14 และด้า นการได้รับการยอมรับนับถื อ
เท่ากับ 3.41 ดังนั้นสายวิชาการจึงมีความพึงพอใจในการทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
และด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าสายสนับสนุนวิชาการทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 4.35 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน

F
การบริหาร
จัดการ

Sig.

t

Equal variances
.512 .475 3.289
assumed
Equal variances
not assumed

.001

.276

3.291 228.762 .001

.276

ค่าตอบแทน Equal variances
2.582 .109 7.061
และสวัสดิการ assumed
Equal variances
not assumed

.731

7.091 227.620 .000

.731
.349

3.460 223.878 .001

.349

229

.004

.267

2.900 229.000 .004

.267

สภาพแวดล้อม Equal variances
.003 .955 2.643
การทางาน
assumed
Equal variances
not assumed

229

.001

ความสัมพันธ์ Equal variances
1.578 .210 2.894
ของบุคลากร assumed
Equal variances
not assumed

229

.000

การประเมินผล Equal variances
.525 .469 3.469
ปฏิบัติงาน
assumed
Equal variances
not assumed

df

Sig. (2- Mean
tailed) Difference

229

229

.009

.229

2.643 228.143 .009

.229

จากตารางที่ 4.35 พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สายการปฏิบัติงานต่างกั นมีค วามพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนแตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างด้านเพศที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานด้านการ
บริห ารจัด การ ด้านค่ าตอบแทนและสวัส ดิการ ด้า นการประเมิน ผลการปฏิ บัติง าน ด้า น
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ความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่งมีค่า sig (2-tailed) น้อยกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน
ตารางที่ 4.36 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน

สายการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ

N
112

Std.
Std. Error
Mean Deviation Mean
3.60
.628
.059

สายสนับสนุนวิชาการ

119

3.32

.646

.059

ค่าตอบแทนและ สายวิชาการ
สวัสดิการ
สายสนับสนุนวิชาการ

112

3.42

.728

.069

119

2.69

.837

.077

การประเมินผล
ปฏิบัติงาน

สายวิชาการ

112

3.40

.798

.075

สายสนับสนุนวิชาการ

119

3.05

.729

.067

ความสัมพันธ์ของ สายวิชาการ
บุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ
สภาพแวดล้อม สายวิชาการ
การทางาน
สายสนับสนุนวิชาการ

112

3.73

.677

.064

119
112

3.46
3.71

.721
.659

.066
.062

119

3.48

.659

.060

การบริหาร
จัดการ

จากตารางที่ 4.36 ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ
สายวิชาการมีค่าเฉลี่ยความพึ งพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการเท่ากับ 3.60 ด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่ากับ 3.42 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติง านเท่ากับ 3.40 ด้าน
ความสัมพันธ์ของบุคลากรเท่ากับ 3.73 และด้านสภาพแวดล้อมการทางานเท่ากบ 3.71 ส่วน
สายสนับสนุนวิชาการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการเท่ากับ 3.32
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่ากับ 2.69 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานเท่ากับ 3.05
ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรเท่ากับ 3.46 และด้านสภาพแวดล้อมการทางานเท่ากับ 3.48
ดังนั้นสายวิชาการจึงมีความพึงพอใจในการทางานด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและ
สวัส ดิก าร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติง าน ด้านความสั มพั นธ์ ของบุ ค ลากร และด้า น
สภาพแวดล้อมการทางานมากกว่าสายสนับสนุนวิชาการทั้ง 5 ด้าน
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สมมติฐานข้อที่ 5 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมีความ
พึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
H0 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน
ต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05 เมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก จะต้ อ งท าการเปรี ย บเที ย บต่ อ ไปว่ า ค่ า เฉลี่ ย คู่ ใ ดที่ มี ค วาม
แตกต่างกันโดยใช้ เชฟเฟ่ ( Scheffe’ post hoc comparison) ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.37
ตารางที่ 4.37 ความพึงพอใจในการทางาน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
11.037
40.854
51.891

df
4
226
230

Mean Square
F
2.759
15.264
.181

Sig.
.000

จากตารางที่ 4.37 แสดงว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัย ส่ว นบุคคล
ด้านรายได้ต่อเดือนต่างกันจะมี ความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า sig
เท่ า กั บ 0.000 ซึ่ ง น้อ ยกว่ า ค่ านั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 จึ งได้ ทาการศึ ก ษาต่ อ ไปถึ งความ
แตกต่างของรายได้ต่อเดือนที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานโดยแบ่งออกเป็นปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน
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ตารางที่ 4.38 ความพึงพอใจในการทางานด้านรายได้ต่อเดือน จาแนกตามปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้าจุน

Between Groups

Sum of
Squares
10.575

df
4

Mean
Square
2.644

Within Groups

49.913

226

.221

Total

60.488

230

ปัจจัยค้าจุน Between Groups

11.758

4

2.940

Within Groups

58.084

226

.257

Total

69.842

230

ปัจจัยจูงใจ

F
11.970

Sig.
.000

11.438

.000

จากตารางที่ 4.38 พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ด้ า นรายได้ ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานด้ า นปั จ จั ย จู ง ใจและปั จ จั ย ค้ าจุ น
แตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05
ทั้งสองปัจจัย จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนที่มีต่อระดับความ
พึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
ตารางที่ 4.39 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน
Sum of
Squares
ลักษณะของงาน Between Groups 6.087
ที่ปฏิบัติ
Within Groups
80.266
Total
ความรับผิดชอบ Between Groups
ในงาน
Within Groups
Total

df
4
226

Mean
Square
F
Sig.
1.522 4.285 .002
.355

86.353

230

4.690

4

1.173

74.320

226

.329

79.010

230

3.566 .008
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ตารางที่ 4.39 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน(ต่อ)

ความมั่นคงใน
การทางาน

Sum of
Squares

df

Mean
Square

Between Groups

17.390

4

4.348

Within Groups

107.501

226

.476

Total

124.892

230

20.432

4

5.108

113.820

226

.504

Total

134.252

230

Between Groups

12.365

4

3.091

Within Groups

73.136

226

.324

Total

85.501

230

ความก้าวหน้าใน Between Groups
ตาแหน่งงาน
Within Groups
การได้รับการ
ยอมรับนับถือ

F

Sig.

9.140 .000

10.142 .000

9.552 .000

จากตารางที่ 4.39 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านรายได้ต่อ เดือ นต่างกั นมีค วามพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางาน
ด้านลั ก ษณะงานที่ปฏิบั ติ ด้า นความรับผิ ดชอบในงาน ด้ านความมั่ นคงในการทางาน ด้า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่ง มีค่า Sig น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทางานด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 50,001

 = 3.29  = 3.51 = 3.51 = 3.69  =3.86
< 10,000
10,001-20,000 3.29
-.221
-.217
-.395 -.569*
20,001-30,000 3.51
-.004
-.173 -.348*
30,001-40,000 3.51
-.177 -.352
40,001-50,000 3.69
-.175
> 50,001
3.86
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.40 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ ต่ อ เดื อ นมากกว่ า 50,001 บาท มี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านลั ก ษณะงานที่ปฏิบั ติ มากกว่าพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อ เดือ น
10,001-20,000 บาท และ20,001-30,000 บาท
ตารางที่ 4.41 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านความรับผิดชอบในงานเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 = 3.48  = 3.59  = 3.63  = 3.85 = 3.90
< 10,000
10,001-20,000 3.48
-.115
-.151
-.374 -.424
20,001-30,000 3.59
-.036
-.259 -.309
30,001-40,000 3.63
-.223 -.272
40,001-50,000 3.85
-.050
> 50,001
3.90
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบในงานจาแนกตามรายได้ต่อเดือนที่ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.42 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านความมั่นคงในการทางานเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 = 3.06  = 3.09 = 3.52  = 3.56  =3.77
< 10,000
10,001-20,000 3.06
-.032
-.459
-.496 -.708*
20,001-30,000 3.09
-.427
-.465* -.677*
30,001-40,000 3.52
-.038 -.250
40,001-50,000 3.56
-.212
> 50,001
3.77
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.42 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีค วามพึงพอใจในการทางานด้าน
ความมั่นคงในการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อ เดือ น
20,001-30,000 บาท และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
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ตารางที่ 4.43 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 = 2.67  = 3.15 = 3.22 = 3.55 = 3.75
< 10,000
10,001-20,000 2.67
-.479
-.552
-.882* -1.083*
20,001-30,000 3.15
-.073
-.404 -.605*
30,001-40,000 3.22
-.331 -.532*
40,001-50,000 3.55
-.201
> 50,001
3.75
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.43 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ ต่ อ เดื อ น 40,001-50,000 มี ค วามน่ า จะเป็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานด้ า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน
10,001-20,000 บาท และพนัก งานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อ เดือ นมากกว่า
50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000
บาท
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ตารางที่ 4.44 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 = 3.06  = 3.09 = 3.52  = 3.56 = 3.77
< 10,000
10,001-20,000 3.06
-.032
-.459
-.496 -.708*
20,001-30,000 3.09
-.427
-.465* -.677*
30,001-40,000 3.52
-.038 -.250
40,001-50,000 3.56
-.212
> 50,001
3.77
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.44 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีค วามพึงพอใจในการทางานด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีร ายได้ต่อเดือน
20,001-30,000 บาท และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ20,001-30,000 บาท
ตารางที่ 4.45 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน
Sum of
Mean
Squares df
Square
F
Sig.
การบริหาร
Between Groups 8.638
4
2.159
5.490
.000
จัดการ
Within Groups
88.887 226
.393
Total
ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

97.525

Between Groups 40.125

230
4

10.031
.585

Within Groups

132.109

226

Total

172.234

230

17.161

.000
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ตารางที่ 4.45 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน (ต่อ)
Sum of
Mean
Squares df
Square
F
Sig.
การประเมินผล Between Groups 13.523
ปฏิบัติงาน
Within Groups 126.848
Total
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร

4

3.381

226

.561

140.370

230

6.839

4

1.710

Within Groups

109.536

226

.485

Total

116.375

230

Between Groups

สภาพแวดล้อม Between Groups 5.201
การทางาน
Within Groups
97.336
Total

102.538

4

1.300

226

.431

6.023

.000

3.528

.008

3.019

.019

230

จากตารางที่ 4.45 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนแตกต่างกัน จึงได้
ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของรายได้ต่อเดือนที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางาน
ด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทางาน ซึ่ง มีค่า Sig น้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 5 ด้าน
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ตารางที่ 4.46 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านการบริหารจัดการเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 = 3.19  = 3.33 = 3.37 = 3.53 = 3.80
< 10,000
10,001-20,000 3.19
-.142
-.182
-.342 -.611*
20,001-30,000 3.33
-.041
-.200 -.470*
30,001-40,000 3.37
-.160 -.429*
40,001-50,000 3.53
-.269
> 50,001
3.80
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.46 จากผลการวิเ คราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านการ
บริหารจัดการมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000
บาท 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท
ตารางที่ 4.47 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นรายคู่ จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 50,001

 = 2.50  = 2.65 = 3.04
 =
 =
3.27
3.71
< 10,000
10,001-20,000 2.50
-145
-.542
-.775* -1.208*
20,001-30,000 2.65
-.397
-.629* -1.063*
30,001-40,000 3.04
-.232 -.666
40,001-50,000 3.27
-.434
> 50,001
3.71
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.47 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท และมากกว่า 50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่ มีความ
พึ ง พอใจในการท างานด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารมากกว่ า พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท
ตารางที่ 4.48 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นรายคู่จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 =2.88  = 3.16 = 2.99 = 3.32  =3.63
< 10,000
10,001-20,000 2.88
-.283
-.119
-.449 -.757*
20,001-30,000 3.16
.164
-.165 -.474*
30,001-40,000 2.99
-.330 -.638*
40,001-50,000 3.32
-.308
> 50,001
3.63
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.48 จากผลการวิเ คราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานด้านการ
ประเมินผลปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 10,00120,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท
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ตารางที่ 4.49 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากรเป็นรายคู่จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 50,001

 =
 =
= 3.49
 =
 =
3.33
3.49
3.67
3.89
< 10,000
10,001-20,000 3.33
-.158
-.158
-.333 -.556
20,001-30,000 3.49
.001
-.175 -.397*
30,001-40,000 3.49
-.176 -.398
40,001-50,000 3.67
-.222
> 50,001
3.89
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.49 จากผลการวิเ คราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานมากกว่า
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
ตารางที่ 4.50 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านสภาพแวดล้อมการทางานเป็นรายคู่จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน
<
10,001- 20,001- 30,001- 40,001>
รายได้ต่อเดือน
 10,000 20,000
30,000 40,000 50,000 50,001
 =3.17 = 3.54  = 3.57  = 3.66 = 3.79
< 10,000
10,001-20,000 3.17
-.372
-.403
-.490 -.625*
20,001-30,000 3.54
-.031
-.118 -.253*
30,001-40,000 3.57
-.087 -.222
40,001-50,000 3.66
-.135
> 50,001
3.79
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.50 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
รายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางานมากกว่า
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือ น 10,001-20,000 และ 20,001-30,000
บาท
สมมติฐานข้อที่ 6 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางานในสถาบัน ต่างกัน
จะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
H0 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางาน
ในสถาบันต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน
H1 : พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ที่มี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุการทางาน
ในสถาบันต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
สาหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นสาหรับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า
0.05 เมื่ อ ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก จะต้ อ งท าการเปรี ย บเที ย บต่ อ ไปว่ า ค่ า เฉลี่ ย คู่ ใ ดที่ มี ค วาม
แตกต่างกันโดยใช้ เชฟเฟ่ ( Scheffe’ post hoc comparison) ผลการทดสอบดังตารางที่ 4.51
ตารางที่ 4.51 ความพึงพอใจในการทางานจาแนกตามอายุการทางานในสถาบัน

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of
Squares
3.395
48.496
51.891

df
4
226
230

Mean Square
F
.849
3.956
.215

Sig.
.004

จากตารางที่ 4.51 แสดงว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มี ปัจจัยส่ว นบุคคล
ด้านอายุการทางานในสถาบันต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน เนื่องจากมีค่า
sig เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่าค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึงความ
แตกต่างของอายุการทางานในสถาบันที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานโดยแบ่งออกเป็น
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
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ตารางที่ 4.52 ความพึงพอใจในการทางานด้านอายุการทางานในสถาบัน จาแนกตาม
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน

ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยค้าจุน

Sum of
Squares
Between Groups 3.831

df
4

Mean
Square
.958

Within Groups

56.657

226

.251

Total

60.488

230

Between Groups

3.637

4

.909

Within Groups

66.204

226

.293

Total

69.842

230

F
3.821

Sig.
.005

3.104

.016

จากตารางที่ 4.52 พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุการทางานในสถาบันต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้าจุน
แตกต่างกัน โดยในด้านปัจจัยจูงใจมีค่า Sig เท่ากับ 0.005 และด้านปัจจัยค้าจุนมีค่า Sig เท่ากับ
0.016 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งสองปัจจัย จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึง
ความแตกต่างของอายุการทางานในสถาบันที่มีต่อระดับความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค้าจุน
ตารางที่ 4.53 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน

ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัติ

Sum of
Squares
Between Groups 2.375

df
4

Mean
Square
.594

Within Groups

83.978

226

.372

Total

86.353

230

1.462

4

.366

77.548

226

.343

79.010

230

ความรับผิดชอบ Between Groups
ในงาน
Within Groups
Total

F
1.598

Sig.
.176

1.065

.374

87

ตารางที่ 4.53 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจ จาแนกเป็นรายด้าน (ต่อ)

ความมั่นคงใน
การทางาน

df

Mean
Square

F

Sig.

7.108

4

1.777

3.410

.010

Within Groups

117.784

226

.521

Total

124.892

230
2.350

.055

4.523

.002

Between Groups

Sum of
Squares

ความก้าวหน้าใน Between Groups 5.360
ตาแหน่งงาน
Within Groups
128.892
Total
การได้รับการ
ยอมรับนับถือ

4

1.340

226

.570

134.252

230

Between Groups

6.338

4

1.584

Within Groups

79.163

226

.350

Total

85.501

230

จากตารางที่ 4.53 พบว่ าพนั ก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล
ด้านอายุการทางานในสถาบันต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยจูงใจแตกต่างกัน
จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของอายุการทางานในสถาบันที่มีต่อระดับความพึงพอใจ
ในการทางานด้านความมั่นคงในการทางาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่งมีค่า Sig
น้อยกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้ง 2 ด้าน ส่วนด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานไม่พบความแตกต่าง
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ตารางที่ 4.54 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทางานด้าน
ความมั่นคงในการทางานเป็นรายคู่จาแนกตามอายุการทางานในสถาบัน
อายุการทางานในสถาบัน
อายุการ
ทางานใน
< 10
11-15
16-20
21-25
26-30 > 31

สถาบัน
 = 3.25  = 3.26 = 3.30  = 3.59 = 3.68
< 10
11-15
3.25
-.012
-.054
-.335 -.425
16-20
3.26
-.042
-.323 -.414
21-25
3.30
-.281 -.372
26-30
3.59
-.090
> 31
3.68
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในการทางานจาแนกตามอายุใ นการทางานที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.55 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทางานด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือเป็นรายคู่จาแนกตามอายุการทางานในสถาบัน
อายุการทางานในสถาบัน
อายุการ
ทางานใน
< 10
11-15
16-20
21-25
26-30 > 31

สถาบัน
 = 3.32  = 3.46 = 3.30  = 3.56 = 3.80
< 10
11-15
3.32
-.140
.013
-.248 -.482*
16-20
3.46
.153
-.107 -.341
21-25
3.30
-.261 -.494*
26-30
3.56
-.234
> 31
3.80
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.55 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
อายุการทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไป มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางาน
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มากกว่าพนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มี อ ายุก ารทางานในสถาบัน 11-15 ปี และ
21-25 ปี
ตารางที่ 4.56 ความพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุน จาแนกเป็นรายด้าน

การบริหาร
จัดการ
ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

Between Groups

Sum of
Squares
3.831

df
4

Mean
Square
.958

Within Groups

93.694

226

.415

Total

97.525

230

Between Groups

9.465

4

2.366

Within Groups

162.769

226

.720

Total

172.234

230

6.998

4

1.749

133.373

226

.590

140.370

230

2.583

4

.646

113.792
116.375

226
230

.504

.770

4

.192

101.768

226

.450

102.538

230

การประเมินผล Between Groups
ปฏิบัติงาน
Within Groups
Total
ความสัมพันธ์
ของบุคลากร

Between Groups
Within Groups
Total

สภาพแวดล้อม Between Groups
การทางาน
Within Groups
Total

F
2.310

Sig.
.059

3.285

.012

2.964

.021

1.282

.278

.427

.789

จากตารางที่ 4.56 พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อายุก ารทางานในสถาบันต่างกั นมีค วามพึงพอใจในการทางานด้านปัจจัยค้าจุนแตกต่างกัน
จึงได้ทาการศึกษาต่อไปถึงความแตกต่างของอายุการทางานในสถาบันที่มีต่อระดับความพึงพอใจ
ในการทางานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งมีค่า Sig
น้ อ ยกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 ทั้ ง 2 ด้ า น ส่ ว นด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทางานไม่พบความแตกต่าง
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ตารางที่ 4.57 ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ย ของคะแนนความพึ ง พอใจในการท างาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นรายคู่จาแนกตามอายุการทางานในสถาบัน
อายุการ
ทางานใน
สถาบัน
< 10
11-15
16-20
21-25
26-30
> 31



3.12
2.83
2.90
3.10
3.41

อายุการทางานในสถาบัน
< 10
11-15
16-20
21-25
26-30 > 31
-  = 3.12  = 2.83  = 2.90  = 3.10 = 3.41
.288
.215
.015 -.296*
-.073
-.273 -.584
-.200 -.510
-.310
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.57 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
อายุการทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไป มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางาน
ในสถาบัน 11-15 ปี
ตารางที่ 4.58 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทางานด้าน
การประเมินผลปฏิบัติงานเป็นรายคู่จาแนกตามอายุการทางานในสถาบัน
อายุการ
ทางานใน
สถาบัน
< 10
11-15
16-20
21-25
26-30
> 31



3.32
3.15
3.15
3.03
3.56

อายุการทางานในสถาบัน
< 10
11-15
16-20
21-25
-  = 3.32  = 3.15 = 3.15
.164
.170
.005
-

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

26-30 > 31
= 3.03 = 3.56
.283 -.245*
.118
-.409
.113
-.414
-.527
-
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จากตารางที่ 4.58 จากผลการวิเคราะห์พบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
อายุการทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไป มีความน่าจะเป็นที่มีความพึงพอใจในการทางาน
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี อายุการทางาน
ในสถาบัน 11-15 ปี
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร หลังออก
จากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความมุ่งหมายเพื่อทาการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการ
ท างานของพนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯ ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล โดยการออก
แบบสอบถามจากประชากรที่ใ ช้ศึ ก ษา คื อ พนัก งานสถาบั นที่ เ ปลี่ ยนสถานภาพฯ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 231 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือ แบบสอบถามจานวน 1 ชุด โดยนาเสนอในรูปตารางค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาสรุปได้
ดังนี้

สรุปผลการศึกษา
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ผลการศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร หลังออกจากระบบ
ราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง สรุปผลได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 51.1 อายุระหว่าง 50-60 ปี
ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในสายสนับสนุนวิชาการ มีการศึกษาระดับปริญญาโท มีรายได้ต่อเดือน
20,001-30,000 บาท มีอายุการทางานในสถาบัน 16-20 ปี

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
1. ความพึงพอใจในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ความพึงพอใจในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความสัมพันธ์ของ
บุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ความมั่นคงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านการได้รับการยอมรั บนับถือ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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2. ความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในระดับมาก
ทุกข้อย่อย ได้แก่ ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีความคล่องตัวไม่ซับซ้อน งานที่ได้รับมอบหมาย
มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ
3. ความพึงพอใจด้านความรับผิดชอบในงาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ
ย่อย ได้แก่ งานที่ต้องรับผิดชอบเหมาะสมกับตาแหน่งที่ดารงอยู่ ความสามารถทางานเสร็จ
ทันเวลาที่กาหนดไว้ และการปฏิบัติงานได้สาเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.ความพึงพอใจด้านความมั่นคงในการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางทุ ก ข้ อ ย่ อ ย ได้ แ ก่ การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานเมื่ อ มี ปั ญ หาในการ
ปฏิบัติงาน งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความมั่นคง และผลการปฏิบัติงานมีส่วนช่วยให้มีความ
มั่นคงในตาแหน่งหน้าที่
5. ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางทุกข้อย่อย ได้แก่ ตาแหน่งงานสามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งได้ การได้รับ
การสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ และการได้รับโอกาสได้เลื่อน
ตาแหน่งงานตามความรู้ความสามารถของท่าน
6. ความพึงพอใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมายงานพิ เ ศษอื่ น ของหน่ ว ยงานให้ ป ฏิ บั ติ และ
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ความพึงพอใจใน
ระดับมาก ได้แก่ เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถ
7. ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ สถาบันชี้แจงนโยบายการบริหารงานให้พนักงานทราบ และสายการปฏิบัติงาน
กาหนดหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆอย่างเหมาะสม ความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา
บริหารงานได้ตามกลยุทธ์ที่ทางสถาบันได้กาหนดไว้
8. ความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาตามรายข้อ พบว่าความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางทุกข้อย่อย ได้แก่ ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ
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ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับการดารงชีพ และสวัสดิการที่ได้รับนอกจากประกันชีวิตเพียงพอ
ต่อความจาเป็นในการครองชีพ
9. ความพึงพอใจด้านการประเมินผลปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื่อ พิจารณาตามรายข้อ พบว่าความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางทุกข้อ ย่อย ได้แก่ มีการกาหนดหลั กเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความโปร่งใส และยุติธรรม และคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานดาเนินการอย่างเที่ยงตรง
10. ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในระดับมาก
ได้แก่ การได้รับคาแนะนาจากผู้บังคับบั ญชาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน และการได้รับความ
ร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ หน่วยงานสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อพบว่า ความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ
ย่อย ได้แก่ หน่วยงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเพียงพอกับการใช้งาน เครื่องมือ
และอุปกรณ์ในการทางานของหน่วยงานมีความทันสมัย และสถานที่ทางานมีความเหมาะสม
และสะดวกในการปฏิบัติงาน

การทดสอบสมมติฐาน
จากสมมติฐ านที่ ก าหนด การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่ างปัจ จัย ส่ ว นบุค คลกับ ความ
พึงพอใจในการทางาน สรุปได้ดังนี้
- ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลต่างกัน
พบว่าพนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณ
ทหารลาดกระบัง ที่ มีปั จจั ยส่ ว นบุ ค คลที่ แตกต่ างกัน ในด้า นเพศ ด้า นระดั บการศึก ษา ด้ า น
สายการปฏิบัติงาน ด้านรายได้ต่อเดือน และด้านอายุการทางานในสถาบัน จะมีความพึงพอใจ
ในการทางานที่แ ตกต่างกั น และพนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบังที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้านอายุ มีค วาม
พึงพอใจในการทางานไม่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี้
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1. พนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่ ว นบุค คลด้านเพศต่างกันมีค วาม
พึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยจูงใจไม่พบความแตกต่าง
ส่วนในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเพศชายมีความพึงพอใจ
ในการท างานด้ า นค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร และด้ า นการประเมิ น ผลปฏิ บั ติ ง านมากกว่ า
เพศหญิง ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
2. พนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่ ว นบุค คลด้านอายุต่างกันมีค วาม
พึงพอใจในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาต่างกัน
มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานโดยรวมแตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นปั จ จั ย จู ง ใจพบว่ า
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกมีความพึงพอใจในการ
ทางานด้านความรับผิดชอบในงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีการศึกษาระดับปริญญาเอกและ
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 งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่ ว นบุค คลด้านสายการปฏิบัติงาน
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. พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนต่างกัน
มี ค วามพึ ง พอใจในการท างานโดยรวมแตกต่ า งกั น เมื่ อ พิ จ ารณาในด้ า นปั จ จั ย จู ง ใจพบว่ า
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความพึงพอใจ
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ในการทางานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความมั่นคงในการทางาน ด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
ที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และ30,001-40,000 บาท ส่วน
ด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 50,001 บาท มีความพึงพอใจในการทางานด้านการ
บริห ารจัด การ ด้านค่ าตอบแทนและสวัส ดิการ ด้า นการประเมิน ผลการปฏิ บัติง าน ด้า น
ความสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านสภาพแวดล้อมการทางานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือน 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 างาน
ในสถาบันต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัย
จูงใจพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปี
ขึ้นไปมีความพึงพอใจในการทางานด้านการได้รับการยอมรับนับถือมากกว่าพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบัน 11-15 ปี และ 21-25 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบ
ความแตกต่าง เมื่อพิจารณาในด้านปัจจัยค้าจุนพบว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
อายุการทางานในสถาบันมากกว่า 31 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในการทางานด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และการประเมินผลปฏิบัติงานมากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มี
อายุการทางานในสถาบัน 11-15 ปี ส่วนด้านอื่นๆไม่พบความแตกต่าง
- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆจากพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
1. พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯส่วนมากต้องการให้สถาบันเพิ่มสวัสดิการสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งระดับบนและล่างให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มกาลังใจในการทางานให้มากขึ้น
2. ต้องการให้มีการกาหนดขอบเขตงานในแต่ละส่วนให้ชัดเจนมากขึ้น
3. ต้องการให้สถาบันพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
4. ต้องการให้ปริมาณงานมีสัดส่วนที่เหมาะสมมากขึ้น
5. ต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม เช่น เพิ่ม
หน่วยความจาหลักในคอมพิวเตอร์ (RAM) ให้มากขึ้น
6. ต้องการให้มีความคล่องตัวในการดาเนินงานมากขึ้น เพราะยังมีการใช้ระเบียบราชการ
ในบางส่วน
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรหลังออกจาก
ระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ : กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. จากการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯ ด้ านปัจ จัย จูง ใจโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เมื่อ พิจ ารณาถึ งด้ านที่มี ค วาม
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และด้านความรับผิดชอบในงานที่มีระดับ
ความพึงพอใจมากทั้งสองด้าน ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ ด้านความมั่นคงในการทางาน
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน และด้านการได้รับการยอมรับนับถือโดยมีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกชกร ทุ่งสี่ (2551: บทคัดย่อ )
ที่ศึกษาเรื่อ งความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัย จูงใจในการทางานของบริษัท ดริสเซ่น
แอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จากัด ผลการวิจัยพบว่าในด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย
ตัวกระตุ้น พนักงานให้ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ด้านการได้รับการยอมรับใน
ผลงานจากผู้อื่น ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิรวรรณ
ชูหว่าง (2549: บทคัดย่อ) ที่ได้วิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จากัด ซึ่งผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน
ปัจ จัย จูง ใจโดยรวมพบว่า พนั ก งานมีค วามพึ งพอใจในการปฏิ บัติ งานอยู่ใ นระดั บปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจระดับมากในด้านลักษณะงานและ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนด้านความมั่นคงของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน
โอกาสก้าวหน้าในการทางานพนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ศึกษาขอนาเสนอ
การอภิปรายเป็นรายด้านดังนี้
1.1 ด้ า นลั ก ษณะของงานที่ ป ฏิ บั ติ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น
เพราะว่า ลั ก ษณะงานที่ ไ ด้ รั บมอบหมายเป็น งานที่ ต้อ งใช้ ค วามรู้ค วามสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะต่างๆ พนักงานสถาบันส่วนการคลัง
ส่ ว นนิ ติก าร ท าให้ พ นัก งานสถาบัน ส่ ว นใหญ่ มีค วามภู มิใ จและรัก ในงานที่ ปฏิ บัติ เพราะได้
ปฏิบัติงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตัวเอง ซึ่งตรงกับแนวคิดของ กิลเมอร์ (Gilmer,
1971: 131 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ 2550: 77) ที่กล่าวว่า การได้ทางานซึ่งมีลักษณะตรงกับ
ความถนัด ทักษะและความรู้ความสามารถเป็นองค์ประกอบที่เอื้อต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับอารี เพชรผุด (2530: 60-62) ที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจในการทางานว่าอาชีพแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะที่ทาให้บุคคลมีความพึงพอใจ อาชีพ
ที่ตรงกับวิชาชีพที่ผู้ ปฏิบัติได้ศึกษาเล่าเรียนมาจะสร้างความพึงพอใจในการทางานมากกว่า
อาชีพที่ไม่ตรงกับวิชาที่เรียนมา
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1.2 ด้านความรับผิดชอบในงาน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
การที่พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯปฏิบัติง านได้สาเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผลจากการที่พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯได้รับผิดชอบงานที่มี
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ส่งผลให้การทางานมีความคล่องตัว ราบรื่น เสร็จทันตามเวลาที่
กาหนด ดังที่ เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, Mausner ;& Snyderman. 1959 : 113-119 อ้างถึงใน
ณัทฐา กรีหิรัญ 2550: 77) ที่กล่าวว่า ความรับผิดชอบเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลมีความตั้งใจ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของศรินทิพย์
คล่องพยาบาล (2551: 13) ที่ก ล่าวว่าความพึงพอใจในการทางานเกิด จากการที่ได้ทางานที่
เหมาะกับตนเองมีความรับผิดชอบในงานจนงานเกิดผลสาเร็จแล้วก็จะส่งผลในทางบวกให้ผล
ของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 ด้านความมั่นคงในการทางาน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าทางสถาบันได้มีการเปลี่ยนแปลงด้านบริหารจัดการด้วยการออกระเบียบใหม่ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้พนักงานสถาบันทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เช่น การนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าจ้างและการเลื่อนขั้นใหม่แทนระบบ
ราชการเดิม ทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความรู้ สึกว่างานที่ได้ปฏิบัติอยู่ไม่มี
ความมั่นคงเหมือนเดิม ดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 123-129) กล่าวว่า ความมั่นคง
ในงานเป็นปัจจัยด้านการจัดการ ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จัดเข้าในปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจใน
การทางาน เช่นเดียวกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ขั้นที่ 2 ที่ว่ามนุษย์มีความ
ต้องการความปลอดภัยในหน้าที่การงาน คือ ความมั่นคงในการทางาน
1.4 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯไม่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทักษะ
ให้มากขึ้นเท่าที่ควร เพื่อรองรับกับการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ทาให้มีโอกาสในการสร้างผลงานเพื่อได้เลื่อนตาแหน่งน้อยลง ดังที่ เฮอร์ซเบิร์ก
(Herzberg, Mausner ;& Snyderman, 1959: 113-119 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ 2550: 78)
ที่ ก ล่ า วว่ า
ความก้ า วหน้ า เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท าให้ บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน
เช่นเดียวกับ เฟรนช์ (French, 1964: 28-31) ที่กล่าวว่า โอกาสก้าวหน้าในการทางาน การมี
โอกาสเลื่อนไปสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่จะสนองความต้องการของคนงานและลูกจ้างที่
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ
1.5 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า แม้เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้วยดี รวมถึง
ได้ รั บ การยกย่ อ งและยอมรั บ ในความรู้ ค วามสามารถ
แต่ ใ นเวลาปฏิ บั ติ ง านจริ ง การที่
ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยมอบหมายงานพิเศษอื่นของหน่วยงานให้ปฏิบัติ และไม่ค่อยเปิดโอกาสให้
เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทางาน ทาให้ พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
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มีความรู้สึกว่าไม่ค่ อยได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคั บบัญชา จึงมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลาง ซึ่งตรงกับทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ขั้นที่ 3 ที่ว่ามนุษย์มีความ
ต้อ งการที่ จะได้รับ การยอมรั บในสั งคม ความเป็นมิ ต ร ความเห็น ใจและความรักจาก
เพื่อนร่วมงานและบุคคลในสังคม
2. จากการศึ ก ษาพบว่ า ความพึ ง พอใจในการท างานของพนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯ ด้า นปัจ จัย ค้ าจุ นโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง เมื่อ พิ จารณาถึ ง ด้า นที่มี ค วาม
พึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร และสภาพแวดล้อมในการทางานที่มีระดับ
ความพึงพอใจมาก ระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ ด้านการบริหารจัดการ ค่าตอบแทนและ
สวั ส ดิ ก าร และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ ปานกลาง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของณัทฐา กรีหิรัญ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบว่า
พนักงานมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยค้าจุนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านนโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านเงินเดือน และผลประโยชน์เกื้อกูล
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพการทางาน
2.1 ด้านการบริห ารจัดการ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อ าจเป็น
เพราะว่ าพนัก งานสถาบัน ที่เ ปลี่ ย นสถานภาพฯมีค วามเห็ นว่ าทางสถาบั นยั ง ไม่ มีก ารชี้ แจง
นโยบาย รูปแบบการบริหารให้ทราบอย่างชัดเจนเท่าที่ควร และประกาศให้ทราบยังไม่ทั่วถึง
รวมถึงจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานไม่ครบทุกส่วนงานทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
ยั ง ขาดข้ อ มู ล ที่ ส ร้ า งความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ น าไปใช้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตรงกั น ดั ง ที่
เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg, Mausner ;& Snyderman, 1959: 113-119 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ
2550: 78) ทีก่ ล่าวว่า นโยบายและการบริหารงานขององค์การเป็นปัจจัยค้าจุนที่ทาให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจในงาน เช่นเดียวกับ ล็อค (Locke, 1976: 1302 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ 2550: 78)
ที่กล่าวว่า นโยบายในการบริหารงานขององค์การเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน
2.2 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะอัต ราเงินเดือ นที่ใ ช้อ ยู่ใ นปัจจุบันยังไม่ส อดคล้ อ งกับคุ ณวุฒิและภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานสถาบันสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการที่มีความแตกต่างกัน และสวัสดิการยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการ
ทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯรู้สึกว่าได้รับสวัสดิการน้อยกว่าสวัสดิการของระบบ
ราชการ ซึ่งการดาเนินการที่สถาบันได้นามาใช้นี้ขัดแย้งกับหลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐบาล (สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 2541: 12 อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ
2550: 79) ที่กล่าวว่าการกาหนดผลประโยชน์และสวัสดิการ พนักงานมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐบาล จะได้รับสิทธิประโยชน์เกื้อกูลรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าระบบราชการ แต่มีวิธีการที่
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แตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงษ์ วงศ์วิชิตและคณะ (2544: 32) ได้ทาการ
วิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ
:
กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าอัตราเงินเดือนของข้าราชการมหาวิทยาลัยในระบบใหม่ควรสูงกว่า
ปัจจุบัน สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลที่พึงได้รับไม่ควรต่ากว่าเดิม และตรงกับแนวคิดของ
Locke (1976 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ ม.ป.ป.: 80) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานขึ้นอยู่
กับผลที่บุคคลได้รับจากการทางาน เช่น รางวัล ว่าตรงกับที่ต้องการมากน้อยเพียงไร กล่าวคือ
ส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนซึ่งควรได้จากการทางานกับผลที่ผู้นั้นต้องการจะได้ ยิ่งมีส่ว น
ต่างกันมากเพียงไร ก็ยิ่งมีความพอใจน้อยลงเพียงนั้น
2.3 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบว่ามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะทางสถาบันได้นาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่จัดทาขึ้นใหม่มาใช้ใ นการ
พิจารณาความดีความชอบ ทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯไม่มั่นใจในระบบการ
ประเมินผลแบบใหม่เท่าที่ควร ขาดขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานและมีความรู้สึกว่าระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่โปร่งใส ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน ดังที่ Locke (1976) ได้ให้
ความหมายของความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านไว้ ว่ า เป็ น อารมณ์ ด้ า นบวกที่ เ กิ ด จากกา ร
ตอบสนองของผลการทางาน การประเมินว่างานนั้นสาเร็จหรือมีคุณค่า และอลงกรณ์ มีสุทธา
และสมิต สัชฌุก ร (2546: 151–166) กล่าวว่า การประเมินผลปฏิบัติงานจะต้องมีค วาม
เที่ยงธรรม เชื่อถือได้ และยอมรับทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน ช่วยให้มีโอกาสตรวจสอบความ
จาเป็นในการฝึกอบรมสาหรับพนักงานแต่ละคนเพื่อจะได้พัฒนาทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งหมายความรวมถึงการทางานให้ดียิ่งขึ้นและมีความพึงพอใจในงาน
มากขึ้น
2.4 ด้านความสั มพั นธ์ ของบุคลากร พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อ าจเป็น
เพราะพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯได้รับความร่วมมือและช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายประกอบกับได้ทางานร่วมกันมานานกว่า 10 ปี จึงทาให้มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประกอบกับผู้บังคับบัญชาให้คาปรึกษาแนะนาพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯเมื่อ เกิด ข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการปฏิบัติงาน จึงมีผลทาให้มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ดังที่ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 123-129) กล่าวว่า เพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัย
หนึ่งที่จัดเข้าในปัจจัยที่เกิดความพึงพอใจในการทางาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
ทาให้คนเรามีความสุขในที่ทางาน สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงเป็นความสัมพันธ์และปัจจัยที่ทา
ให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน เช่นเดียวกับ ภัทรวรรณ ล่าดี (2544: 17) ให้ความหมายว่า
ความพึงพอใจในการทางานจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความต้องการผลการปฏิบัติงาน และปัจจัย
ต่ า งๆ ในการท างาน ค่ า จ้ า ง สภาพแวดล้ อ มการท างาน ความสั ม พั น ธ์ ข องผู้ ร่ ว มงาน
ผู้บังคับบัญชา การบริหารจัดการ ปริมาณงาน ลักษณะงาน และปัจจัยอื่น ๆ สามารถสนองตอบ
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ตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานจนทาให้เกิดความรู้สึก และทัศนคติต่อการทางานในทางบวก
และมีความพึงพอใจที่จะทางานด้วยความเต็มใจ
2.5 ด้านสภาพแวดล้ อมการทางาน พบว่ามีค วามพึงพอใจในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถาบันได้นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน มีครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์สานักงานเพียงพอต่อการใช้งาน มีความพร้อมด้านสถาน ที่มีบรรยากาศในการทางานที่
ดี แ ละเอื้ อ อ านวยต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน ท าให้ พ นั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯสามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร อินทร์มาก
(2544: 11) ที่กล่าวถึงความพึงพอใจในการทางานว่า เป็นทัศนคติของบุคคลที่มีต่องานที่ทาอยู่
อันมีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทางาน สภาพของงานที่ทา รวมไปถึงความสัมพันธ์
และการประสานงานร่วมมือกับบุคคลต่างๆ ในหน่วยงานนั้นด้วย
3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพ
ฯ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน และอายุการทางาน
พบว่า
3.1 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจในการ
ทางานโดยรวมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเพศหญิง
โดยเฉพาะในสายสนั บ สนุ น วิ ช าการส่ ว นมากคิ ด ว่ า ตนเองปฏิ บั ติ ง านมากกว่ า เพศชายใน
สายวิ ช าการที่ ท าการสอนเพี ย งอย่ า งเดี ย วแต่ ไ ด้ รับ ค่ า ตอบแทนมากกว่ า ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของมะลิ เผือกจิตร (2545: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนัก งานในองค์ กร กรณี ศึกษา บริษัท คิ มเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จากัด ผลการศึกษา
พบว่าเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
3.2 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการทางาน
โดยรวมไม่แตกต่างกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุ ณ ทหารลาดกระบั งได้ทาการปรับเปลี่ ย นด้านบริหารจัดการให้พนักงานสถาบันทุกคน
สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ด้วยการออกระเบียบใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วนามาใช้กับ
พนักงานสถาบันทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันในการทางานไม่ว่าจะมีอายุเท่าใดก็ตาม เช่น
การสร้างความสมดุลในเรื่องของค่าตอบแทนและสวัสดิการระหว่างพนักงานสถาบันให้เกิดขึ้น
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของพรพรรณ ลิมปนุทัยและคณะ (2548: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน กรณีศึกษาโรงงานแปรรูป (ลพบุรี) บริษัท สหฟาร์ม
จากัด ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันด้านอายุไม่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน
3.3 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจใน
การท างานโดยรวมที่ แ ตกต่ า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะระดั บ การศึ ก ษามี ผ ลโดยตรงต่ อ
ความก้ าวหน้ าในต าแหน่ งหน้าที่ จึ งส่ งผลให้ผู้ ที่มี ระดับ การศึก ษาต่ากว่ าเห็น ว่ า ผู้ ที่ มีร ะดั บ
การศึกษาสูงกว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนไปสู่ตาแหน่งงานที่ดีกว่าได้รวมถึงการได้รับค่าตอบแทนที่
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มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภฤกษ์ กลิ่นสุคนธ์ (2554: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผลการวิจัยพบว่ าบุคลากรที่มี
วุฒิการศึกษาต่างกันมีค วามพึ งพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีสายการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจ
ในการทางานโดยรวมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสายวิชาการได้รับค่าจ้างในภาพรวม
สูงกว่าสายสนับสนุนวิชาการ เช่น การบรรจุพนักงานประจาในระดับปริญญาโทสายวิชาการจะ
ได้รับค่าจ้าง 14,550 บาท ส่วนสายสนับสนุนวิชาการจะได้รับค่าจ้าง 12,610 บาท ส่งผลให้
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการมีความพึงพอใจน้อยกว่าพนักงาน
สถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯสายวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิริญญา ชูราศี และ
สุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2553: บทคั ดย่อ ) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่าสายการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
3.5 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจใน
การทางานโดยรวมที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีค่าตอบแทนสูงมักจะอยู่ในระดับ
ผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการระดับสูง ซึ่งจะมีเงินประจาตาแหน่งเพิ่มนอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้รับใน
ขณะที่ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยจะได้รับเฉพาะค่าจ้างแต่เ พียงอย่างเดียว และมีความเห็นว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นยังไม่มีความเหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุทัศน์ คร่าในเมือง (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พบว่าข้าราชการ
กรมการเงินทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความ
พึงพอใจการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์กที่กล่าวว่าความ
ต้องการในรูปของเงินเดือนไม่มีที่สิ้นสุด จะต้องได้รับการบารุงรักษาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3.6 พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบันต่างกันมีความ
พึงพอใจในการทางานโดยรวมที่ แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีอ ายุก ารทางานสู งจะได้รับเงินเดือ น เงินประจาตาแหน่งหรือ เงินพิเ ศษอื่นๆ
รวมถึงได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชามากกว่าพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบันน้อยกว่า ดังนั้นพนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯที่มีอายุการทางานในสถาบันที่ยาวนานกว่าย่อมมีความรู้สึกพึงพอใจในการทางาน
มากกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานน้อยกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิริญญา ชูราศี และสุภาวดี ขุนทองจันทร์ (2553: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความ
พึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรคณะบริ ห ารศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี
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ผลการศึกษาพบว่าประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการทางาน
แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจในการทางานของพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นผู้ ศึกษาจึงนาผลจากการศึกษาในครั้งนี้มาเป็น
ข้อ เสนอแนะเพื่ อ นาไปใช้ ใ นการส่ ง เสริ ม พั ฒนา ปรั บปรุ ง แก้ ไข และสนั บ สนุ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทางานของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ ดังนี้
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
เนื่องจากพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯแต่ละคนจะปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ
สถาบั น ตามสายการปฏิ บั ติ ง านของตน และ/หรื อ ตามต าแหน่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง
ทางสถาบันควรทาการศึกษาและวิเคราะห์ งาน (Job Analysis) เพื่อให้ได้ข้อมูลและเข้าใจถึง
ลั ก ษณะเฉพาะของงานนั้ น ๆ สามารถมอบหมายงานและต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสมกั บ ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และความรับผิดชอบของพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯได้
เป็นอย่างดี และนาข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกับความสัมพันธ์ของปริ มาณและโครงสร้างของ
งาน ตลอดจนขวั ญ และก าลั ง ใจของพนั ก งานสถาบั น ประกอบกั น เพื่ อ ให้ ผ ล งานที่ ไ ด้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานสถาบันมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี นอกจากนี้ทางสถาบันควร
วางแผนและกาหนดทิศทางระบบการทางานให้เป็นระบบ โดยการกาหนดลักษณะเฉพาะอย่าง
ของแต่ละตาแหน่งงาน รวมถึงระบุถึงวิธีการปฏิบัติงานนั้นๆ เพื่อให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามขั้นตอน มีความคล่องตัว ลดความซับซ้อนของ
งานและกระบวนการ สามารถเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสู่อีกกระบวนการหนึ่ง ได้อย่าง
รวดเร็ว
ด้านความรับผิดชอบในงาน
สถาบันควรทบทวนคาบรรยายลักษณะงาน (job description) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
เพื่อให้ทราบว่าต้องทาการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน บทบาท และ
คุณสมบัติที่จาเป็นสาหรับผู้ดารงตาแหน่งงานตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดย
อาจระบุงานในตาแหน่งที่รับผิดชอบที่ต้องทาการแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น และควรมีคาอธิบาย
อย่างย่อๆถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญของตาแหน่งงาน เช่น ภารกิจตามกฎหมาย ภารกิจ
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ตามนโยบาย และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอ่านแล้วสามารถเข้าใจถึงลักษณะและขอบเขต
ของตาแหน่งงานโดยสรุปได้ทัน ที นอกจากนี้ควรนา Competency หรือความสามารถในการ
ทางานของแต่ละตาแหน่งงานเข้ามามีบทบาทในการปรับปรุงแก้ไขนี้ด้วยการนามากาหนดความ
รับผิดชอบและหน้าที่งานหลักๆในแต่ละตาแหน่ง โดยการพิจารณาจากความรู้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ซึ่งจะทาให้งานของพนักงานสถาบันที่รับผิดชอบมี
ความเหมาะสมกับตาแหน่งมากขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสาเร็จตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
ด้านความมั่นคงในการทางาน
เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เปลี่ยนสถานะเป็น
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ และนาการประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ในการคงสถานะการ
เป็นพนักงานสถาบัน รวมถึงนามาพิจารณาเพิ่มค่าจ้างและการเลื่อนตาแหน่ง ส่งผลให้พนักงาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯบางส่วนรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงาน เพราะระบบการประเมินผล
ปฏิ บั ติ ง านบางส่ ว นยั ง อิ ง ของระบบราชการ และมี ค ณะกรรมการที่ ยั ง ใช้ ค วามรู้ สึ ก ในการ
ประเมิ น ผล ทางสถาบั น จึ ง ควรมี เ กณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาโดยการยึ ด หลั ก ความโปร่ ง ใส
(Accountability) ซึ่ ง เป็ น กระบวนการที่ เ ปิ ด เผยอย่ า งตรงไปตรงมา สามารถชี้ แ จงได้ เ มื่ อ มี
ข้อสงสัย และเข้าถึงข้อมูลอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี ทาให้ พนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯทราบทุกขั้นตอนในการดาเนินงานหรือกระบวนการต่างๆในการประเมินผล
ปฏิบัติงาน และสามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การประเมินผลปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเที่ยงตรง
เป็นธรรม และมีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่ และในการทางาน ทาให้พนักงาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯเกิดความพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัยในการทางานกับสถาบัน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
สถาบันควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่มาตรฐาน
ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ รวมถึงการ
ส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ า รั บ การอบรม ศึ ก ษาดู ง าน การเข้ า ร่ ว มสั ม มนาต่ า งๆ เพื่ อ น าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น มาพั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพั ฒ นาเฉพาะ
รายบุคคล เช่น การให้ทุนการศึกษาต่อ การแสวงหาความรู้ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ การแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ช่วยหรือตัวแทนรักษาการแทน การให้เข้าร่วมในคณะทางานหน้าที่เป็นกรรมการ เป็นต้น
รวมถึงการจัดทาระบบความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) ของพนักงานสถาบันทุกสายให้
มีความเหมาะสมสาหรับการเข้า สู่ใ นระดับอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯมีทักษะและความชานาญในงานที่ปฏิบัติมากกว่าเดิม สามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
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การปฏิบัติงานให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพตนเอง มีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น และมีโอกาส
เลื่ อ นต าแหน่ ง งาน หรื อ ได้ รั บ เงิ น เป็ น กรณี พิ เ ศษจากผลงานที่ ท า เป็ น การให้ โ อกาส
ความก้ า วหน้ า ทางสายอาชี พ ในอนาคต นอกจากนี้ ส ถาบั น ควรมี ก ารฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห าร
ทุกตาแหน่งทุกระดับให้มีทักษะในด้านภาวะผู้นา เพื่อให้เกิดความเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
แท้จริง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พนักงานสถาบันเกิดความพึงพอใจในการทางานมากกว่าเดิม
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
สถาบันควรส่งเสริมให้มีการทางานเป็นทีมมากขึ้น เพราะในการทางานเป็นทีมนั้นจะต้อง
อาศัยความร่วมมือของสมาชิกในการประสานงาน การวางแผนการทางาน การยอมรับความ
คิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง และการเชื่ อ ใจร่ ว มกั น ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผ ลการทางานที่ จะน าไปสู่ ค วามส าเร็จ โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมี ส่ ว นร่ว ม
(Participative management) ที่เน้นการมีพันธสัญญา (Commitment) ร่วมกัน การมีส่วนร่วม
(Involvement) ของผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชา ในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร เป็นการเปิดโอกาสให้ พนักงานสถาบันในทีมต้องรับผิดชอบต่อผลสาเร็จของการทางาน
ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยการกาหนดหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้กับพนักง่านสถาบันทุกคน
ในทีมได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การระดมจากความคิด
จากบุคคล เอกสาร ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม การประเมินผลลัพธ์ว่า
มีความเป็นไปได้อย่างไรมีข้อจากัดหรือมีค วามเสี่ยงหรือ ไม่ จากนั้นจึง ให้ผู้บังคับบัญชาเป็น
ผู้ตัดสินใจเลือกผลลัพธ์ที่ได้จากความคิดที่ทุกคนในทีมร่วมกันเสนอ เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานสถาบัน และเพิ่มพูนความรู้สึกในการยอมรับนับถือในความรู้
ความสามารถของพนัก งานสถาบัน ที่ร่ว มทีมงานด้ว ยกันเอง ส่ งผลให้ ได้รับการยอมรับจาก
ผู้บังคับบัญชาในการมอบโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ เช่น เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทางานโดยให้ข้อมูล
ความคิดเห็น แนะนา ปรึกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติต่อไป
ด้านการบริหารจัดการ
เนื่องจากสถาบันมีวัฒนธรรมแบบราชการ (Bureaucratic Culture) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคั ญ กั บ รู ป แบบ พิ ธี ก าร และความเป็ น ทางการ มี ก ารก าหนดโครงสร้ า ง ระเบี ย บ
กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งการมีระเบียบกฎเกณฑ์ให้ยึดถือเป็นเวลานาน ทาให้
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯมีความคิดที่ยึดติดกับระเบียบ จนกระทั่งคิดว่ากฎระเบียบ
สาคัญ กว่าจุดมุ่งหมาย และไม่พั ฒนาตัว เองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่ในปัจจุบัน การ
ปฏิบัติงานเปลี่ยนไปเป็นลักษณะเชิงรุกที่เน้นผลงานหรือเป้าหมายเป็นสาคัญ เน้นความเป็น
มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ดังนั้น สถาบันจึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวัฒนธรรม
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องค์กรเป็นแบบมุ่งผลสาเร็จ (Achievement Culture) เพื่อให้มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ของวิ สั ย ทั ศ น์ ส ถาบั น มุ่ ง ผลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายสู ง ขึ้ น เน้ น ค่ า นิ ย มแบบแข่ ง ขั น เชิ ง รุ ก
ความสามารถริเริ่มของบุคคล นาไปสู่ชัยชนะและความสาเร็จได้ตามกลยุทธ์ที่กาหนด นอกจากนี้
ทางสถาบันควรสร้างระบบการบริหารจัดการให้เป็น เอกภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยการ
น าระบบการบริ ห ารสมั ย ใหม่ ที่ ส ามารถตรวจสอบการบริ ห ารงานอย่ า งโปร่ ง ใสด้ ว ยระบบ
ตรวจสอบภายในและจากหน่วยงานอิสระจากภายนอก และมีการชี้แจงให้พนักงานสถาบันทราบ
โดยทั่วถึงกัน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป
ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
สถาบันควรนาหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
การจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมต่อความจาเป็นในการดารงชีพ เช่น การจัดสวัสดิการเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและความมั่นคงในอาชีพ ได้แก่ การจัดรถรับส่งราคาประหยัด การสร้างที่พัก
สาหรับพนักงานสถาบันให้มากขึ้น การจัดให้มีสวัสดิการร้านค้าให้บริการแก่พนักงานสถาบัน
และนักศึกษาในราคาถูก การให้รางวัล จากผลงานที่ปฏิบัติ นอกจากนี้อาจจัดให้มีสวัสดิการ
ยืดหยุ่นหรือสวัสดิการเลือกได้ (Flexible Benefits) มาเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมด้วยการกาหนด
วงเงิ นจ านวนหนึ่ งต่ อ ปี ต่อ คนให้กั บพนัก งานสถาบัน มีสิ ทธิ์ เ บิ ก เป็ นค่ าใช้จ่ ายต่า งๆได้ เช่ น
ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา ค่าเบี้ยประกันภัยส่วนตัว ค่าทันตกรรม ค่าตรวจสุขภาพทั่วไป
ฯลฯ เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานสถาบันได้เลือกใช้สวัสดิการตามที่ตนเองเลือกไว้ตามความ
ความต้องการ ความเหมาะสม และสถานภาพของพนักงานในปีนั้น ซึ่งเป็นสวัสดิการทางเลือก
ให้กับพนักงานสถาบันได้ใช้ผลประโยชน์ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สามารถตอบสนองความ
ต้อ งการที่แ ท้จริงของพนัก งานสถาบันได้ และยังเป็นทางออกให้กับ สถาบัน ในการปรั บปรุง
สวัสดิการพนักงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเพียงพอกับการดารงชีพ ในปัจจุบัน เพราะหาก
สวัสดิการของทางสถาบันมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว จะทาให้
พนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯมีกาลังใจในการทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทางานและคุณภาพของบุคลากรในระยะยาวต่อไป
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สถาบัน ควรพั ฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีค วามเป็นมาตรฐานและมี
ความเหมาะสมมากขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันทางสถาบันจะปรับปรุงระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานขึ้นใหม่ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังอิงกับระบบราชการ และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกในการประเมินผล เมื่อพนักงานสถาบันมีข้อสงสัยก็ไม่สามารถตอบ
คาถามได้ชัดเจนนัก จึงควรนาเครื่องมือการประเมินผลปฏิบัติงานสมัยใหม่เข้ามาใช้ ซึ่งมีเกณฑ์
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ในการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถพิสูจน์รายละเอียดการประเมินผลได้ เช่น ตัวชี้วัดผลงาน
หลัก (Key Performance Indicators:KPIs) ,ความสามารถ (Competency) และการประเมิน
แบบ 360 องศา (360 Degree-Feedback) รวมถึงจัดทาคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานให้
พนั ก งานสถาบั น ทุ ก คน เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯทราบถึ ง ระบบการ
ประเมิ น ผลอย่ า งถู ก ต้ อ งตรงกั น มี ค วามเชื่ อ มั่ น และยอมรั บ ในระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานว่ามีความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และครอบคลุมทุกกลุ่มงาน เพื่อ
เป็ น การส่ ง เสริ ม และสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านให้ กั บ พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯต่อไป
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
สถาบันควรจัดให้มีการสัมมนาหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
พนั ก งานสถาบัน ที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯ เพื่อ ให้ เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นความรู้ ข้อ คิ ดเห็น ต่า งๆ
ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯ
และระหว่างพนัก งานสถาบันด้วยกันเองให้ดีขึ้น ทาให้มีการประสานงานและการสื่ อ สารที่ดี
ส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สามารถนาไปสู่การพัฒนาพนักงาน
สถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯโดยการฝึ ก อบรมข้ า มหน่ ว ยงาน หรื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
ความสัมพั นธ์ ระหว่ างหน่ว ยงานต่างๆให้บรรลุเ ป้าประสงค์โดยรวมได้ดี กว่าเดิม นอกจากนี้
สถาบันควรพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทั้งในรูปแบบการพูดและการฟังให้กับผู้บังคับบัญชาและ
พนัก งานสถาบันที่เ ปลี่ ยนสถานภาพฯทุกระดับ เพื่อ ให้ บรรลุ เ ป้าหมายในการปฏิบัติงานได้
ถู ก ต้ อ งตรงกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ กลยุ ท ธ์ เพื่ อ แปลงไปสู่
แผนงาน โครงการ ไปถึงพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯทุกระดับ ทาให้เกิดความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจอย่างเต็มที่ รวมถึงมีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็น
การเพิ่มมิตรภาพระหว่างพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯด้วยกันเอง และผู้บังคับบัญชาให้
มากขึ้น
สภาพแวดล้อมการทางาน
สถาบันควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นมาช่วยใน
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ มี ค วามสะดวก รวดเร็ ว สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป และประหยั ด ทรั พ ยากรมากกว่ า เดิ ม โดยน าหลั ก ความคุ้ ม ค่ า (Costeffectiveness or Economy) มาบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม และควรสนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความเหมาะสม สามารถอานวยความ
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สะดวกต่ อ การท างานในสถาบั น มากยิ่ ง ขึ้ น โดยการรณรงค์ ใ ห้ พ นั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯมีความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. ด้านเพศ
1.1 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ ย นสถานภาพฯสายวิ ช าการเพศหญิ ง มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะพนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย น
สถานภาพฯเพศหญิงที่ทาการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องจากมีค่าตอบแทนโดยเฉลี่ย
ต่าที่สุดจากทุกคณะ รวมถึงมีจานวนนักศึกษาน้อยที่สุด ทาให้ไม่มีโอกาสในการได้รับเงินพิเศษ
จากการสอนนอกเวลาราชการ ดังนั้นสถาบันจึงควรสร้างความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ส่งผลมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น พร้อมกับ
สนั บสนุน ให้ อ าจารย์ มี ก ารท าวิ จั ย ฝึ ก อบรม ศึก ษาดูง าน เพื่ อ น าความรู้ และทัก ษะมาสร้ า ง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ส่งผลให้ได้เลื่ อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถและได้รับ
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เกิดแรงจูงใจในการทางานส่งผลให้มีความพึงพอใจในการทางานเพิ่มขึ้น
1.2 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการเพศหญิงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานในสายงานที่ปฏิบัติ กล่าวคือ พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพ
ฯเพศหญิ ง สายสนั บสนุ น วิช าการส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่ า ตัว เองปฏิ บั ติง านมากกว่า เพศชายในสาย
วิชาการที่ได้รับค่าตอบแทนมากกว่า ดังนั้นสถาบันจึงควรสร้างความพึงพอใจในด้านลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการให้มากขึ้น ดังนั้นสถาบันควรให้ความสาคัญกับ
ลักษณะงานในสายสนับสนุนวิชาการให้เทียบเท่ากับงานสายวิชาการ โดยให้พนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการมีส่ว นร่วมในการกาหนดลั กษณะของงานในแต่ล ะ
ตาแหน่ง เพื่อลดความซับซ้อนในตัวงานและมีขั้นตอนในการปฏิบัติรวดเร็ว มากกว่าเดิม ส่งผล
ให้งานที่ได้รับและตรงกับความรู้ความสามารถและมีปริมาณที่มีความเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่
ได้รับ
2. ด้านอายุ
สถาบั น ควรเน้ นการเสริม สร้า งความพึ งพอใจในการท างานให้กั บ พนั กงานสถาบั น ที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการที่มีอายุ 40-49 ปี มากขึ้น เนื่องจาก
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่ มที่มีพลังผลักดันในการปฏิบัติงานให้
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เป็นไปตามกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ ส่ ว นใหญ่ จะมีต าแหน่งอยู่ระหว่ างผู้ บริหารและผู้ ปฏิบัติงาน
ระดั บ สู ง และยั ง ยึ ด ติ ด กั บ การท างานแบบระบบราชการ ไม่ พ ร้ อ มจะเปิ ด รั บ กั บ สิ่ ง ใหม่ ๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทางาน ทาให้การทางานเกิด
ความล่ า ช้ า ไม่ ค ล่ อ งตั ว ดั ง นั้ น สถาบั น จึ ง ควรจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นาในด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ ให้
พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯกลุ่มนี้เห็นถึงความสาคัญและเรียนรู้ในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการทางาน เพื่อให้ลดขั้นตอนในการทางานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
3. ด้านระดับการศึกษา
3.1 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการกาหนด
ตาแหน่งพนักงานสถาบันตาแหน่งวิชาการที่มีการศึกษาปริญญาโทจะมาจากการที่ไม่สามารถ
สรรหาวุฒิปริญญาเอกได้ ดังนั้นทางสถาบันควรสร้างความพึงพอใจในด้านความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงานให้ มากขึ้น โดยพั ฒนาศักยภาพและความรู้ ค วามสามารถให้ พนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยการสนับสนุนให้
อาจารย์ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทไปอบรม ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาต่อใน
ระดั บ ปริ ญ ญาเอก เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ท างวิ ช าชี พ และน าความรู้
ประสบการณ์ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สถาบันควรจัดทาแผนการผลิต และพัฒนา
อาจารย์ระดับอุดมศึกษาเพื่อดึงดูดให้ผู้จบปริญญาเอกมาเป็นอาจารย์มากขึ้น
3.2 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
พนั ก งานสถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นสถานภาพฯที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว่ า มี โ อกาสปรั บ เปลี่ ย นไปสู่
ต าแหน่ ง งานที่ ดี ก ว่ า รวมถึ ง การได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ ม ากขึ้ น ดั ง นั้ น สถาบั น ควรสร้ า งความ
พึงพอใจในด้านความก้ าวหน้าในตาแหน่งงาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยการ
สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ลาศึกษาต่อ รวมถึง
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทางานอย่างมืออาชีพเพื่อรองรั บเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยเน้นการเพิ่ มขีดความสามารถด้านภาษาอั งกฤษ เพื่อ ให้ส ามารถสร้างผลงานเพื่อ เลื่ อ น
ตาแหน่งตามความรู้ความสามารถที่เพิ่มขึ้น และได้รับค่าตอบแทนมากกว่าเดิม
4. ด้านสายการปฏิบัติงาน
4.1 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการที่มีภาระสอนมากเกินไปจากการที่มี
นักศึกษาเพิ่มขึ้น ในแต่ละปี ทาให้ไม่มีเวลาในการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
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ทางวิชาการ ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าในตาแหน่งงานและค่าตอบแทน ดังนั้นสถาบันควรสร้าง
ความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยทา
การวิเคราะห์ด้านบริหารอัตรากาลังพนักงานสถาบันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
กาหนดเพดานของภาระงานสอนให้เหมาะสม เพื่อให้มีโอกาสในการสร้างแผนการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มีโอกาสในการเลื่อน
ตาแหน่งรวมถึงได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
4.2 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสายสนับสนุนวิชาการจะมีการ
ก าหนดจานวนอัต ราในส่ ว นต าแหน่ง งาน ในขณะที่ ส ายวิชาการไม่มี การกาหนด ทาให้ส าย
สนับสนุนวิชาการไม่มีโอกาสในการได้รับตาแหน่งงานอย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งงานและค่าตอบแทน ดังนั้นสถาบันควรสร้างความพึงพอใจในด้านค่ าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยการจัดให้เข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การให้ทุนศึกษาต่อ การ
ประชุมสัมมนา เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ ที่เพิ่มขึ้นมาพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึง พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาชีพ เป็นการเปิดโอกาสให้สร้างผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่ง
ได้ตามความรู้ความสามารถและได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
5. ด้านรายได้ต่อเดือน
สถาบั น ควรเน้ นการเสริม สร้า งความพึ งพอใจในการท างานให้กั บ พนั กงานสถาบั น ที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท และสายสนับสนุน
วิชาการที่มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท มากยิ่งขึ้น เนื่องจากการที่สถาบันได้เปลี่ยน
สถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทาให้ได้รับเงินบริหารจัดการจากรัฐบาลซึ่งจะขึ้นกับ
ดุล พิ นิจของทางสถาบันในการจ่ายเงินเดือ นและสวัส ดิการ ทาให้ พนักงานสถาบันที่เ ปลี่ ยน
สถานภาพฯมีค วามเห็ นว่า ได้รับ ค่าตอบแทนและสวัส ดิการรวมถึงผลประโยชน์เ กื้อกูลต่างๆ
น้อยกว่าที่คณะรัฐมนตรีกาหนด และไม่เพียงพอกับการดารงชีพ นอกจากนี้ผู้ได้รับค่าตอบแทน
สู ง มั ก จะอยู่ ใ นระดั บ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ก ารระดั บ สู ง ซึ่ ง จะมี เ งิ น ประจ าต าแหน่ ง เพิ่ ม
นอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้รับ ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าจะได้รับเฉพาะค่าจ้างแต่
เพียงอย่างเดียว ดังนั้น สถาบันควรสร้างความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยนา
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา อายุการทางาน และภาระความรับผิดชอบ โดย
คานึงถึ งสภาวการณ์ค่ าครองชีพของเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยน
สถานภาพฯเกิดความมั่นคงในการทางาน และรู้สึกปลอดภัยในการทางานกับสถาบัน
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6. ด้านอายุการทางานในสถาบัน
6.1 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ยนสถานภาพฯสายวิชาการที่มีอายุการทางานในสถาบัน 11-15 ปี เนื่องจากการที่สถาบันได้
เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ทาให้กฎระเบียบในการปฏิบัติงานในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการมีหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นและยากกว่าเดิม เช่น การกาหนดจานวนผลงานทาง
วิชาการทั้งที่ได้รับการตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์ ชั่วโมงการสอนในสถาบัน เป็นต้น ทาให้พนักงาน
สถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯในกลุ่มนี้มีความคิดว่าโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งเพื่อเพิ่ม
ค่าตอบแทนให้สูงขึ้นมีน้อยลง ดังนั้นสถาบันควรสร้างความพึงพอใจในด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน โดยการสนับสนุนให้ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ลาศึกษาต่อ เพื่อนาความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นมาสร้างผลงานทางวิชาการและองค์ความรู้ใหม่
ส่งผลให้ได้เลื่อนตาแหน่งตามผลงานและได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น เกิดแรงจูงใจในการทางาน
ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการทางานมากกว่าเดิม
6.2 สถาบันควรเน้นการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทางานให้กับพนักงานสถาบันที่
เปลี่ ยนสถานภาพฯสายสนับสนุนวิชาการที่มีอ ายุการทางานในสถาบัน 11-15 ปี มากยิ่งขึ้น
เนื่องจากสายสนับสนุนวิชาการมีการกาหนดจานวนบุคคลากรในส่วนของตาแหน่งงาน และ
ได้รับเงินประจาตาแหน่งน้อยกว่าสายวิชาการ รวมถึงได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน
และผู้ บังคั บบัญ ชาน้อ ยกว่าพนักงานสถาบันที่เปลี่ ยนสถานภาพฯที่มีอายุการทางานสู งกว่า
ทาให้พนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพฯในกลุ่มนี้มีความคิดว่าโอกาสที่จะได้รับการเลื่อ น
ตาแหน่งเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนให้สูงขึ้นมีน้อยลง ดังนั้นสถาบันควรสร้างความพึงพอใจในด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง
งาน โดยการจัดให้เข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เช่น ศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ การให้ทุนศึกษาต่อ การประชุมสัมมนา เพื่อนาความรู้และประสบการณ์ ที่
เพิ่มขึ้นมาพัฒนาการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและความสามารถในด้านวิชาชีพ เป็น
การเปิ ด โอกาสให้ ส ร้ า งผลงานเพื่ อ เลื่ อ นต าแหน่ ง ได้ ต ามความรู้ ค วามสามารถและได้ รั บ
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้การยอมรับนับถือมากกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาซ้าในเรื่องนี้ และควรทาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุง
พัฒนาสถาบันต่อไป เนื่องจากความพึงพอใจในการทางานเป็นเรื่องของความรู้สึกและทัศนคติ
ของแต่ละบุคคลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาและสภาพแวดล้อม หรือมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างหรือผู้บังคับบัญชา และควรศึกษาปัจจัยด้านอื่นที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
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ด้วย เช่น การนานโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น ซึ่งจะทาให้การศึกษาครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควร
ทาการแบ่งเป็นสายการปฏิบัติงาน คือ สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพราะจะทาให้
ทราบถึงความพึงพอใจที่แท้จริงมากกว่าที่ศึกษาในภาพรวมอย่างเดียว
2. ควรศึกษาถึงความคิดเห็นของพนักงานสถาบันที่มีต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของประเทศไทยที่จะมีผลกระทบต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่สถาบันจะนาไปใช้ในการบริหารจัดการให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของบุคลากร
หลังออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ :
กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คาชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง : การศึกษาความพึงพอใจใน
การท างานของบุ ค ลากรหลั ง ออกจากระบบราชการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ :
กรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตามหลักสูตรการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจใน
การทางานของบุคลากร หลังออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน ตามความเป็นจริงที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สายการปฏิบัติงาน
5.รายได้ต่อเดือน

6.อายุการทางานในสถาบันฯ

ชาย
ไม่เกิน 29 ปี
40-49 ปี
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาโท
สายวิชาการ
ต่ากว่า 10,000 บาท
20,001-30,000 บาท
40,001-50,000 บาท
น้อยกว่า 10 ปี
16-20 ปี
26-30 ปี

หญิง
30-39 ปี
50-60 ปี
ปริญญาตรี
ปริญญาเอก
สายสนับสนุนวิชาการ
10,001-20,000 บาท
30,001-40,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
11-15 ปี
21 ปี ขึ้นไป
31 ปี ขึ้นไป
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
คาชี้แจง : ขอให้ท่านโปรดอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาระดับความพึงพอใจของท่านที่มี
ต่อข้อความนั้น โดยใส่เครื่องหมาย √ ลงใน
ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน โดย
ในแต่ละข้อมีความหมายดังนี้
มากที่สุด หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับมาก
ปานกลาง หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับน้อย
น้อยที่สุด หมายถึง มีความพึงพอใจในการทางานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ข้อที่

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ท่านปฏิบัติอยู่มีความ
คล่องตัว ไม่ซับซ้อน
งานที่ท่านได้รับมอบหมายมีการกาหนด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถของท่าน
ความรับผิดชอบในงาน
งานที่ท่านต้องรับผิดชอบเหมาะสมกับ
ตาแหน่งที่ท่านได้ดารงอยู่
ท่านสามารถทางานเสร็จทันเวลาที่
กาหนดไว้
ท่านปฏิบัติงานได้สาเร็จลุล่วงตามที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
ความมั่นคงในการทางาน
ท่านได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
งานที่ท่านปฏิบัติอยู่เป็นงานที่มีความ
มั่นคง

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ข้อที่

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

9.

ผลการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนช่วยให้
มีความมั่นคงในตาแหน่งหน้าที่
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงานของท่านสามารถสร้าง
ผลงานเพื่อเลื่อนตาแหน่งได้
ท่านได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
ท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งงานตาม
ความรู้ความสามารถของท่าน
การได้รับการยอมรับนับถือ
ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิเศษอื่น
ของหน่วยงานให้ท่านปฏิบัติ
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านเสนอ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางาน
การบริหารจัดการ
สถาบันมีการชี้แจงนโยบายในการ
บริหารงานให้พนักงานสถาบันทราบ
ในสายการปฏิบัติงานของท่านได้
กาหนดหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม
ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้ตามกลยุทธ์
ที่ทางสถาบันได้กาหนดไว้
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความ
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ข้อที่

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

20.

ค่าตอบแทนที่ได้รับเพียงพอกับการ
ดารงชีพของท่าน
สวัสดิการที่ท่านได้รับนอกเหนือจาก
ประกันชีวิตเพียงพอต่อความจาเป็นใน
การครองชีพ
การประเมินผลปฏิบัติงาน
มีการกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ความโปร่งใส และยุติธรรม
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดาเนินการอย่างเที่ยงตรง
และเป็นธรรม
ความสัมพันธ์ของบุคลากร
หน่วยงานของท่านสร้างความผูกพัน
ระหว่างพนักงานสถาบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ท่านได้รับคาแนะนาจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
ท่านได้รับความร่วมมือจากเพื่อน
ร่วมงานในการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย
สภาพแวดล้อมการทางาน
หน่วยงานมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอกับการใช้งาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานมีความทันสมัย
สถานที่ทางานมีความเหมาะสม และ
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

21.

22.
23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ
.

ขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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