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             การวจิยันี้มคีวามมุง่หมาย เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของบุคลากรสถาบนับณัฑติพฒันศิลป์ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสถานภาพและการปฏบิตังิาน        
ดา้นค่าจา้งและสวสัดกิาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา จ าแนกตามเพศ อาย ุวุฒกิารศกึษา สถานภาพในการท างาน 
และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ยบุคลากรในสถาบนั              
บณัฑติพฒันศลิป์ ประจ าปีการศกึษา 2552 จ านวนทัง้สิน้ 286 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 55 ขอ้ ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .97 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่โดยวธิกีารของเชฟเฟ่  
 ผลการวจิยัพบว่า  

1. บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวม                  
ในระดบัมาก  เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานภาพและการปฏบิตังิาน  ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา  บุคลากรมคีวามพงึพอใจ           
ในระดบัมาก ส่วนดา้นค่าจา้งและสวสัดกิาร และดา้นสภาพแวดลอ้มมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

2. บุคลากรชายและหญงิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นสถานภาพและการปฏบิตังิาน และดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชามคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
.05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 

3. บุคลากรทีม่อีายตุ่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า                    
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ด้านสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 

4. บุคลากรทีม่วีุฒกิารศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในสถาบนับณัฑติ
พฒันศลิป์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บ                 
ความแตกต่าง 



 

 

5. บุคลากรทีม่สีถานภาพในการท างานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานภาพ
และการปฏบิตังิาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นสภาพแวดลอ้ม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 

6. บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์การท างานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน
สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เมือ่พจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสถานภาพและการปฏบิตังิาน ดา้นค่าจา้งและสวสัดกิาร ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ             
ทีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นการปกครองบงัคบับญัชาไมพ่บความแตกต่าง 
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 The purposes of this study were to investigate and to compare job performance  
satisfaction of the personnel at Bunditpatanasilpa Institute in five aspects : status and work 
practice, salary and welfare, supervision, working condition and colleague and superior 
relation classified by gender, age, academic degree, work status, and work experience.  
The samples were 286 personnel at Bunditpatanasilpa Institute in the academic year of 
2009. The instrument used for data collection was a five – rating scale questionnaire of 55 
items with the reliability of .97. Data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, a t-test, one way analysis of variance and Scheffe’ method. 
 The results revealed that :  
 1. Job performance satisfaction of the personnel at Bunditpatanasilpa Institute in 
overall was rated at a high level. When considered in each aspect, it was found that the 
aspects of status and work practice, supervision, and colleague and superior relation were 
rated at a high level, except the aspects of salary and welfare and working condition that 
were at a low level.  
 2. There was no significant difference between male and female personnel on job 
performance satisfaction in overall. When considered in each aspect, it was found that there 
was a significant difference in the aspects of status and work practice, and colleague and 
superior relation at the level .05, but there was no significant difference in other aspects. 
 3. There was a significant difference among the personnel with different ages on job 
performance satisfaction in overall at the level of .05. When considered in each aspect, it 
was found that there was a significant difference in the aspects of supervision, working 
condition and colleague and superior relation at the level .05, but there was no significant 
difference in other aspects. 
 4. There was a significant difference among the personnel with different academic 
degrees on job performance satisfaction in overall at the level of .05. When considered in 
each aspect, it was found that there was a significant difference in the aspects of 
supervision, working condition and colleague and superior relation at the level .05, but there 
was no significant difference in other aspects. 



 

 

 5. There was no significant difference among the personnel with different work status 
on job performance satisfaction in overall. When considered in each aspect, it was found that 
there was a significant difference in the aspects of status and work practice, supervision, 
and working condition at the level .05, but there was no significant difference in other 
aspects.  
 6. There was no significant difference among the personnel with different work 
experience on job performance satisfaction in overall. When considered in each aspect, it 
was found that there was a significant difference in the aspects of status and work practice, 
salary and welfare, working condition and colleague and superior relation at the level .05, 
but there was no significant difference in the aspect of supervision. 
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ปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรณุาของ รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา     
วฒันาณรงค ์ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ ์ดร.สุวพร ตัง้สมวรพงษ์ กรรมการควบคุม
ปรญิญานิพนธ ์ท่านทัง้สองไดก้รณุาสละเวลาอนัมคี่าเพื่อใหค้ าปรกึษา ตรวจสอบ แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ต่างๆ ตลอดจนใหค้ าแนะน า ในการท าวจิยัตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบรูณ์ ขอกราบขอบพระคุณ   
รองศาสตราจารย ์นิภา ศรไีพโรจน์ และอาจารย ์ดร.นิวฒัน์  สุขประเสรฐิ คณะกรรมการสอบปากเปล่า 
ทีก่รณุาใหค้ าแนะน าอนัมคี่าแก่ผูว้จิยั ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้  

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.อรรณพ โพธสิุข อาจารย ์ดร.ชนยั วรรณะล ีและ 
อาจารย ์ดร.ธวชั เตมิญวน ทีก่รณุาใหค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ทรงคุณค่ายิง่ในฐานะผูท้รงคุณวุฒ ิ
และเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามในการท าปรญิญานิพนธส์ าหรบัการวจิยัครัง้นี้  

ขอกราบขอบพระคุณอาจารยใ์นสาขาวชิาการอุดมศกึษาทุกท่านทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูอ้นัทรงคุณค่าแก่ผูว้จิยั 

ขอขอบพระคุณอาจารย ์ดร.นิวฒัน์ สุขประเสรฐิ ผูอ้ านวยการวทิยาลยันาฏศลิปสุพรรณบุร ี
ทีอ่นุญาตใหผู้ว้จิยัไดศ้กึษาต่อ 

ขอขอบพระคุณนายกมล สุวุฒโฑ อธกิารบดสีถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ ทีอ่นุญาตใหผู้ว้จิยั
เกบ็ขอ้มลู และขอบพระคุณบุคลากรสถาบนับณัฑติพฒันศลิป์ทุกท่าน ทีไ่ดก้รณุาใหค้วามรว่มมอืใน
การตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ 

ขอขอบพระคุณผูบ้รหิาร และคณะคร ูวทิยาลยันาฏศลิป สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์           
ทุกท่าน ทีม่สี่วนช่วยใหก้ารท าปรญิญานิพนธม์อุีปสรรคน้อยลง  อ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

ขอขอบคุณ พี่ๆ  เพื่อนๆ นิสติปรญิญาโท ภาคพเิศษ รุน่ 13 สาขาวชิาการอุดมศกึษา           
ทุกท่านทีใ่หก้ าลงัใจตลอดมา  

คุณค่าและประโยชน์ทีพ่งึไดจ้ากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นการบชูาพระคุณ 
บดิา มารดา อาจารยท์ุกท่าน ตลอดจนผูม้พีระคุณทุกๆ ท่าน ทีไ่ดอ้บรม สัง่สอน ถ่ายทอดวชิา
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บทท่ี 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 

ในการบริหารงานของหนวยงาน องคกรและสถาบันตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทรัพยากร
บุคคลในหนวยงาน นับเปนองคประกอบที่สําคัญมากองคประกอบหนึ่ง ที่จะทําใหหนวยงานนั้น 
ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน ทรัพยากรองคกรซึ่งประกอบดวย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ 
อาคาร สถานที่ และเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสําคัญยิ่ง อยางไรก็ตามคนยังเปนปจจัยระดับแนวหนาที่
นําความสําเร็จมาสูองคกรทุกองคกร (พะยอม วงศสารศรี. 2541: 2 ) ดังนั้นในองคกรทุกประเภท 
หนวยงานทุกระดับ ผูบริหารตางตระหนักดีวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวขององคกรที่เกิดขึ้นนั้น 
พบวา คนเปนปจจัยหลัก เพราะคนเปนผูใช ดูแล ควบคุม รักษา สรางเสริมสถานภาพทางกาย   
และทางเศรษฐกิจขององคกร (ลักษณา หม่ืนจักร. 2538: 1) ความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับบุคลากร 
บรรดาสิง่กอสรางอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ และการเงิน แมจะมีครบสมบูรณเทาไร ก็ไมมี
ความหมายเลย ถาบุคลากรที่ใชสิ่งตางๆ เหลานี้ ไมมีความสามารถเพียงพอ และขาดขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย ถาหนวยงานใดมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีคุณภาพ   
มีขวัญและกําลังใจที่ดี ก็จะทําใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
ดังนั้นสามารถกลาวไดวา บุคลากรจึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากที่สุด เปรียบเหมือนเปนหัวใจ   
ในการบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงคในหนวยงานนั้นๆ (ณัทฐา กรีหิรัญ. 2550: 1; อางอิงจาก 
ภิญโญ สาธร. 2518: 5) ดังที่ ประเวศน มหารัตนสกุล (2543: 31) กลาววา การทํางานใดก็ตาม     
มี 2 ทางเลือก คือ ทางแหงความสําเร็จ และทางแหงความลมเหลว โดยทางแหงความลมเหลวมีอยู 
2 ประเภท คือ ความลมเหลวที่มาจากแนวคิดที่ไมถูกตอง ไมครบถวน แมจะมีกําลังคน กําลังเงิน 
เครื่องไมเครื่องมือครบครัน ก็อาจลมเหลวได และอีกประการหนึ่ง คือ ความลมเหลวดานเทคนิค   
ซึ่งแมจะมีการคิดวิเคราะหที่ถูกตองครบถวน แตขาดกําลังคน กําลังเงิน หรือเคร่ืองไมเครื่องมือก็
ลมเหลวได ซึ่งลวนมีมูลเหตุหลักมาจากทรัพยากรบุคคลที่คิดลงมือทําทั้งสิ้น การบริหารงาน   
บริหารเงิน บริหารวัสดุอุปกรณ จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ลวนมีที่มาจากบุคคลทั้งสิ้น    
ถาทรัพยากรบุคคลขาดขวัญ กําลังใจ ขาดความรูความสามารถก็จะทําใหการปฏิบัติงานใน
หนวยงานนั้นๆ ลมเหลวและไมบรรลุวัตถุประสงคได  

สถาบันอุดมศึกษา เปนองคกรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปนรากฐานที่สําคัญตอ   
การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยให  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค รักษามรดกและทรัพยสิน
ทางปญญาของประเทศ โดยมีหนาที่หลัก คือ การเปนแหลงในการศึกษาวิทยาการช้ันสูง เพ่ือผลิต
บัณฑิตใหมีคุณภาพ มีความสมบูรณทั้งทางวิชาชีพชั้นสูง คุณธรรม จริยธรรม สติปญญา สงัคม 
อารมณ รางกายและจิตใจ เปนองคกรที่ผลิตกําลังคนที่มีสวนสําคัญในการช้ีนําทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต ดังที่ ประกอบ คุปรัตน (2536: 1) กลาววา
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สถาบันอุดมศึกษา เปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งในการพัฒนามนุษยของประเทศ ซึ่งมีความจําเปนตอง
พัฒนาและปรบับทบาทเพ่ือใหทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ การสรางองคความรู การพัฒนา
วิชาการและบุคลากรในองคกรเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับอนาคตที่จะมาถึง สถาบัน
ระดับอุดมศึกษา จําเปนตองอนุรักษสิ่งที่ดีงามตางๆ ในสังคม ประกอบกับการช้ีนําสังคมมิใหเสื่อม
ทรามดวย นอกจากนี ้กังวาน ยอดวิศิษฎศักดิ ์และปกรัฐ หังสสูต (2551: ออนไลน) กลาววา  
สถาบันอุดมศึกษาตองสรางกลไกและ ระบบแผนงาน แผนเงิน แผนคน และทรัพยากรอื่นๆ ให
สอดคลองกัน เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ใหเปนระบบที่สามารถ
ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ตองมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ทันตอ
การเปลี่ยนแปลง สามารถตอบสนองความตองการของสังคม และนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการได  

ในเร่ืองของการบริหารบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษานั้น สุธรรม อารีกุล และคณะ (2540: 
384) ไดกลาวถึงการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยวาควรใหมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการใหมี
ความคลองตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี ้ไคท และนิวสตรอม (จารุวรรณ พุฑฒิบัณฑิต. 2538: 5;  
อางอิงจาก Keith ; & Newstrom. 1985: 109) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มีผลตอความสําเร็จของงานเชนกัน ถาองคกรใดก็ตามหากบุคลากรในองคกรไมมีความพึงพอใจ              
ในการปฏิบัตงิาน ก็เปนเหตุใหผลสําเร็จในการปฏิบัติงานลดนอยลง ดังนั้นความพึงพอใจ                      
ในการปฏิบัติงานจึงเปนเครื่องหมายแสดงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และภาวะผูนําของ
ผูบริหารองคกร หากหนวยงานใดตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นกับ
บุคลากรในองคกรของตนแลว จะสงผลใหหนวยงานนั้นๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ      
และประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรนั้นๆ ดังนั้น จะเห็นไดวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให
สถาบันอุดมศึกษาสามารถดําเนินไปจนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมจะตองมี          
การเตรียมบุคลากรใหพรอมที่จะปฏิบัติงานทั้งสภาพรางกายและจิตใจดวย  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีดานชางศิลป นาฏศิลป ดุริยางคศิลป ทั้งไทยและสากล และศิลปวัฒนธรรม                       
เปนศูนยกลางทางศิลปะชั้นนําของชาติและนานาชาต ิสถาปนาขึ้นคร้ังแรกตามพระราชบัญญัต ิ             
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป พุทธศักราช 2541 และประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 โดยมีบทบาทหนาที่               
ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีพรอมดูแลวิทยาลัยนาฏศิลป 12 แหง และวิทยาลัยชางศิลป                       
3 แหง  (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. 2550: 10 – 11) โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาและสงเสริม
วิชาการตั้งแตระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงระดับวิชาชีพชั้นสูง ดานนาฏศิลปดุริยางคศิลป คีตศิลป ชางศิลป 
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่น และระดับชาต ิทําการสอน ทําการแสดง          
ทําการวิจัย และใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สรางสรรค ทํานุบํารุง และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในทองถิ่น 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. 2550: 14)  
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สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีหนาที่ที่ตองปฏิบัต ิ(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. 2549: 1) คือ              
ในดานการผลิตบัณฑิต ไดกําหนดเปาหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ                
ที่พึงประสงค คือ บัณฑิตจะตองมีความรูคูคุณธรรม รอบรูงานศิลปะดานชางศิลป นาฏศิลป              
และดุริยางคศิลป เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการอนุรักษ พัฒนา และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อันเปน
มรดกล้ําคาของชาต ิดานการวิจัย มุงสงเสริมและพัฒนาการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูควบคูไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน เนนการพัฒนาองคความรูและการพัฒนาตนแบบ ดานบริการสังคม           
มุงใหบริการวิชาการแกสังคมดวยการเผยแพรความรูดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในดานชางศิลป 
นาฏศิลป และดุริยางคศิลป เพ่ือพัฒนาจิตใจของประชาชนใหรักและชื่นชมในความงามของศิลปะ 
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนใหสัมพันธกับการบริการวิชาการสังคม และจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการแกสังคม และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีหลักสูตรและ
กิจกรรมที่มุงปลูกฝง เสริมสรางใหมีความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม 

ในการดําเนินงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัย
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือการดําเนินงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนการสอน การวิจัย การบริการสังคม
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสรางบัณฑิตใหเปนทรัพยากรมนุษยที่สมบูรณ ใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการดําเนินงานใหบรรลุหนาที่ของสถาบัน ตองใชบุคลากรจํานวนมาก ดังนั้น
บุคลากรถือไดวาเปนหัวใจสําคัญของสถาบัน จากการสัมภาษณผูบริหาร หัวหนาฝายบริหาร
บุคคล และผูเกี่ยวของ พบปญหาในดานตางๆ เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ดังนี้  

1. ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน พบวา สถาบันขาดแคลนบุคลากรเปนอยางมาก 
บุคลากรมีนอยแตภาระงานมาก ทําใหการปฏิบัติงานกับจํานวนบุคคลไมสมดุลกัน จากการ
สัมภาษณหัวหนาฝายบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (นรีรัตน วิจิตรแกว. 2551: 
สัมภาษณ) พบวา ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีบุคลากรที่เปน ขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจาง มีการแบงแยกชนช้ัน โดยเฉพาะขาราชการที่ปฏิบัติงานในหนวยงานมากอน             
สวนใหญเปนขาราชการที่มาจากวิทยาลัยนาฏศิลป สวนพนักงานราชการและลูกจางเปนบุคลากร 
ที่เขามาปฏิบัติงานเปนบุคลากรรุนใหมเกือบทั้งสิ้น สงผลใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานมากอนมีการแบง
ฐานะกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ มรกต ไพรศรี (2551: สัมภาษณ) พนักงานราชการ ตําแหนงครู 
กลาววา รูสึกไมม่ันคง เพราะตองมีการประเมินงานปตอป ซึ่งแตกตางจากขาราชการ ถึงแมวาฐาน
เงินเดือนจะมากกวาขาราชการก็ตาม สวนในการปฏิบัติงานตามหนาที่ของสถาบันถึงแมวาจะมี
การแบงแยกตําแหนงของบุคลากรไวชัดเจน แตเมื่อถึงเวลาในการปฏิบัติงานจริงบุคลากรตอง
ปฏิบัติงานในหนาที่ทับซอนกัน เชน ในช่ัวโมงที่ทําการสอนหากมีงานดวนที่คณะ จะตองทํางาน           
ใหเรียบรอยกอน ทําใหขาดสอน ทําใหเกิดการทํางานที่ซับซอน เพราะบุคลากรไมเพียงพอ และ             
ในดานของการปฏิบัติงาน การติดตองานตางๆ เม่ือแยกออกจากกรมศิลปากรแลว ขึ้นตรงกับ
กระทรวงวัฒนธรรมโดยตรง ทําใหตองจัดดําเนินการบริหารงานตางๆ ดวยตนเอง สงผลให            
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การดําเนินงานตางๆ ลาชา ติดขัด ไมวาจะเปนดานเอกสาร เบิกจายงบประมาณตางๆ เพราะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานสวนใหญอยูในตําแหนง ครู ตองทํางานหลายดาน และไมชํานาญในงาน
ดังกลาว 

2. ดานคาจางและสวัสดิการ พบวา พนักงานราชการ และลูกจางรับเงินเดือนบางครั้ง           
จะลาชากวากําหนด เงินเดือนคาตอบแทนออกไมตรงเวลา ทําใหประสบปญหาในการดํารงชีพ 
(บัณฑิต กล่ินสุคนธ, มรกต ไพรศรี. 2551: สัมภาษณ) ซึ่งสอดคลองกับ จารุวรรณ คงขุนเทียน 
(2551: สัมภาษณ) ที่กลาวถึงคาจางและสวัสดิการวา ในการปฏิบัติงานในฐานะลูกจางจะไดรับ
คาตอบแทนที่เปนเงินเดือนสวนใหญลาชา ไมตรงเดือน ในบางครั้งก็ลาชา 2 – 3 เดือนก็มี               
แตหนวยงานไดจัดใหมีกองทุนขึ้นไวกูยืมได ซึ่งในการกูยืมก็ตองใชเวลา ซึ่งมีการดําเนินงานเปน
ขั้นตอนอยางนอย 1 – 2 วัน ถึงจะไดรับเงินนั้น นอกจากนี้ ดุษฎี มีปอม (2551: สัมภาษณ)         
กลาววา บุคลากรที่เปนพนักงานราชการและลูกจางจะไดรับเงินเดือนอยางเดียว ไมมีคาตอบแทนใน
ดานอื่นๆ สวนรางวัลพิเศษพนกังานราชการจะไดรับการพิจารณาในเรื่องของขั้นเงินเดือนซึ่งนอยมาก 
หรือใชเวลานานกวาจะไดรับ สวนบุคลากรที่เปนลูกจางจะไมไดรับการพิจารณาเรื่องการเพ่ิม                 
ของเงินเดือน ไมมีเงินรางวัลพิเศษ สวัสดิการตางๆ ไมเหมือนขาราชการซึ่งไดรับการดูแลเร่ือง   
การรักษาพยาบาลอยางเต็มที่ เบิกคารักษาพยาบาลไดทั้งครอบครัว แตในสวนของพนักงาน
ราชการและลูกจางจะใชไดเพียงสิทธิของตนเองเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับ อุษา สบฤกษ (2551: 
สัมภาษณ) คณบดี คณะศิลปศึกษา ที่กลาววา ในสวนของพนักงานราชการก็เชนเดียวกัน ปจจุบนั 
ไมมีกฏหมายรองรับพนักงานราชการที่ชัดเจน ทําใหพนักงานราชการ ไดสวัสดิการในดานตางๆ           
ไมเต็มที่ ไมมีศักดิ์และสิทธิ์เทากับพนักงานราชการของมหาวิทยาลัยอื่นๆ และยังตองทํางาน
ซับซอนหลายหนาที่ในบุคคลคนเดียว 

3. ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเม่ือแยกตัวมาจาก        
กรมศิลปากรแลว สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีฐานะเปนนิติบุคคล ภาระหนาที่ทุกอยางจึงตองทํางาน
เองทั้งหมด แตมีบุคลากรจํานวนนอย ผูบังคับบัญชามีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ทําให       
ไมสามารถดูแล กํากับ แนะนํา ช้ีแนะแนวทาง และเขาถึงสภาพปญหาในการปฏิบัติงานดานตางๆ 
ของผูใตบังคับบัญชาอยางทั่วถึง (ยุพา ประเสริฐยิ่ง, ดุษฎี มีปอม. 2551: สัมภาษณ) ซึ่งสอดคลองกับ  
นรีรัตน วิจิตรแกว (2551: สัมภาษณ) ที่กลาวถึง ภาระในการปฏิบัติงานของสถาบันมีมาก แตระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงานมีจํากัด ทําใหผูใตบังคับบัญชาตองเรงรีบปฏิบัติงานเกือบทุกครั้ง ทําใหเหนื่อยลา             
ขาดแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ และความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ งบประมาณสวนใหญ
มุงเนนไปที่การปรับปรุง และพัฒนาสถาบันอยางตอเนื่อง ทําใหงบประมาณในดานการพัฒนาบุคลากร
มีจํานวนจํากัด บุคลากรรุนใหมที่ตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตองใชเงินทุนของตนเอง  

4. ดานสภาพแวดลอม พบวา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งใหม 
จึงใชสถานที่เดิมของวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งในระยะแรกตองใชสถานที่รวมกันระหวางวิทยาลัยนาฏศิลป 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีเนื้อที่จํากัด ซึ่งคอนขางคับแคบ ทําใหบุคลากรอยูกันอยางแออัด           
บางสถานที่ใชเปนสํานักงานช่ัวคราว เพราะมีงานหลายประเภทมารวมกัน เชน งานวัดผล                     
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งานทะเบียน เจาหนาที่บุคลากร เปนตน ทําใหเกิดความแออัดยัดเยียด การทํางานไมเปนสวนตัว    
ขาดสมาธิในการทํางาน ในการปฏิบัติงานที่จะตองประสานกับหนวยงานตางๆ ยังขาดความคลองตัว 
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน (อุษา สบฤกษ, นรีรัตน วิจิตรแกว, ยุพา ประเสริฐยิ่ง,                     
ดุษฎ ีมีปอม. 2551: สัมภาษณ) นอกจากนี้ บางคณะตองยายไปใชสถานที่อื่นแทน ในการปฏิบัติงาน                   
ของแตละคณะใชอาคารสถานที่เดิมที่เปนของวิทยาลัยนาฏศิลป ไมมีการกอสรางอาคารใหม มีเพียง
การปรับปรุงซอมแซมเทานั้น สถานทีท่ี่ใหนักศึกษาเรียนและปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ของแตละคณะ              
ก็ตองใชรวมกัน บางคร้ังเกิดปญหาสถานที่ที่ใชในการเรียนซอนกัน อาจารยผูสอนตองตกลงจัดสรร
เวลาใหม บางคร้ังอาจเปนเวลาในชวงเย็นที่เปนนอกเวลาราชการแลว (สมบูรณ บุญวงษ. 2551: 
สัมภาษณ) ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปทั้งสิ้น 

5. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา ในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะในดานการเรียนการสอน พนักงานราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่เปนครูผูสอนตอง
ไดรับการควบคุมดแูลจาก ครูผูสอนที่เปนขาราชการอีกครั้งหนึ่ง ทําใหครูผูสอนที่เปนพนักงาน
ราชการหรือลูกจางขาดความม่ันใจ ขาดกําลังใจในการปฏิบัติการสอน ในบางคร้ังผูบังคับบัญชา           
ไมรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานราชการหรือลูกจางเทาที่ควร ผูบังคับบัญชาสอดสองดูแล                
ไมทั่วถึง ซึ่งสถาบันมีอัตรากําลังนอยอยูแลว ตองปฏิบัติงานดานตางๆ มากขึ้น ภาระงานเพ่ิมขึ้น  
ซึ่งผูบังคับบัญชาไมไดเห็นและใหความสําคัญ (ฐิระพล นอยนิตย. 2551: สัมภาษณ) นอกจากนี้ 
ความสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงาน พบวา เพื่อนรวมงานมีการแบงกันเปนกลุมเปนฝาย              
ซึ่งโดยมากมักจะชวยเหลือกันเฉพาะกลุมของตน มีการแขงขันกันในการปฏิบัติงาน                      
เพ่ือหวังผลตอบแทน มีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันนอย มักจะเกิดปญหาใน                  
การปฏิบัติงาน (สมบูรณ บุญวงษ. 2551: สัมภาษณ)  

จากสภาพการณดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา บุคลากรสวนหนึ่งยังไมมีความพึงพอใจ               
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือใหบุคลากรทุมเทกําลังกาย กําลังใจ กําลังสติปญญา อยางเต็ม
ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือการพัฒนาสถาบันใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจ                  
ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งการวิจัย
ครั้งนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสถาบันที่จะไดขอมูลสําหรับการปรับปรุงระบบการบริหารงาน
บุคคล และนําไปประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย การวางแผนงานในดานตางๆ ภายใน
สถาบันตอไป  

 
ความมุงหมายของการวิจัย  

 

 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา 
ดานสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางาน และ
ประสบการณการทํางาน 
  
ความสําคัญของการวิจัย 
  

 ผลการวิจัยครั้งนี ้จะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของ          
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ซึ่งจะสามารถใชขอมูลใหเปนประโยชนตอผูบริหาร และบุคลากรผูมีหนาที่
เก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล การกําหนดนโยบายเพ่ือการวางแผนการดําเนินงานบริหารบุคคล
และปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพไวเพ่ือพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  

 ประชากร  
การศึกษาคร้ังนี ้ใชประชากรทีเ่ปนบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย 

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง จากสํานักอธิการบด ีคณะศิลปนาฏดุริยางค คณะศิลปวิจิตร 
คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 286 คน  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ   แบงเปน 
   1.1 เพศ  แบงเปน 
    1.1.1   ชาย 
    1.1.2  หญิง 
   1.2 อายุ  แบงเปน  
    1.2.1   ต่ํากวา 25 ป 
    1.2.2   25 – 35 ป 
    1.2.3   มากกวา 35 ปขึ้นไป 
   1.3 วุฒิการศึกษา แบงเปน 
    1.3.1   ปริญญาตร ี
    1.3.2   สูงกวาปริญญาตรี 
 
 



 7 

   1.4 สถานภาพในการทํางาน แบงเปน 
    1.4.1   ขาราชการ 
    1.4.2   พนักงานขาราชการ 
    1.4.3   ลูกจาง 
   1.5 ประสบการณการทํางาน แบงเปน 
    1.5.1   ต่ํากวา 10 ป 
    1.5.2  10 – 20 ป 
    1.5.3   มากกวา 20 ปขึ้นไป 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน              
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ 
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  ความพึงพอใจในการปฏบัิติงาน หมายถึง ความรูสึกที่ดี ความรูสึกชอบ ความประทับใจ 
มีความสุข มีความสนใจ กระตือรือรน เต็มใจ ความพรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่และที่มีตอสิ่งตางๆ 
ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในดานตางๆ ดังนี้  
  1.1  ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่มีตอตําแหนงงานที่ดํารง
อยู เปนที่ยอมรับของสังคม พึงพอใจในอาชีพของตน การที่เพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชา หรือบุคคล
อื่นที่เกี่ยวของใหการยอมรับนับถือ ยกยองในความสามารถ หรือผลงานที่ปฏิบัต ิการปฏิบัติงานตรง
กับความรูที่ไดศึกษามา ใชความรูในการปฏบัิติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ และรูจักการแกไข
ปญหาตางๆ อยางมีระเบียบแบบแผน จนประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน  
  1.2 ดานคาจางและสวัสดิการ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอคาตอบแทน เงินเดือน และ
ผลประโยชนที่เกื้อกูลใหบุคลากร มีความหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและประสบการณการทํางาน เปน
ธรรมกับงานทีไ่ดรับมอบหมายและรับผิดชอบ การเล่ือนขั้นของเงินเดือนและตําแหนงมีความยุติธรรม
เม่ือเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงาน และความรูความสามารถของบุคลากร สิทธิวันลา สวัสดิการ
ตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาการศึกษาบุตร และผลประโยชนเก้ือกูลตางๆ ซึ่งทางสถาบันจัดหาไว
ให หรือคอยอํานวยความสะดวกใหแกบุคลากรในสถาบันอยางเหมาะสม 
  1.3  ดานการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูสึกของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอ
ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในแตละดาน หรือความมีภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา 
การจัดลําดับความสัมพันธของผูปฏิบัติงานลดหล่ันกันลงไปตามลําดับ โดยหัวหนางานในฐานะ
ผูบังคับบัญชาจะตองเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน ดูแล กํากับ ตรวจสอบ ติดตามงาน ชี้แนะแนวทาง 
สงเสริมใหกําลังใจ กระตุน จูงใจใหผูใตบังคับบัญชามีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เขาใจ
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ปญหาตางๆ ที่ผูใตบังคับบัญชาประสบอยู สงเสริมการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา เชน 
การศึกษาดูงาน การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาตอ เปนตน และใหคําปรึกษาผูใตบังคับบัญชา โดย
ยึดหลักคุณธรรม  
  1.4  ดานสภาพแวดลอม หมายถึง ความรูสึกที่มีตอสิ่งแวดลอมทางกายภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก สภาพแวดลอม สถานที่ทํางานมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย อาคาร
สถานทีม่ีความเหมาะสม เปนสัดสวน เพียงพอกับความตองการ เครื่องมือเครื่องใช วัสดอุุปกรณ             
มีเพียงพอกับความตองการของบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานตางๆ การไดรับ             
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน จํานวนผูปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน ระบบงาน            
มีความคลองตัว ระบบการจัดสรรทรัพยากรและการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
มีความสอดคลอง สนับสนุนการปฏิบัติงานและความตองการของบุคลากร 
  1.5 ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา หมายถึง ความรูสึกที่มีตอ
การติดตอประสานงาน สัมพันธภาพระหวางผูรวมงานและผูบังคับบัญชา ทั้งในดานการทํางานและ
ดานสวนตัวซึ่งไดรับการยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงาน ไดรับความรวมมือ มีการ
ชวยเหลือเก้ือกูล รวมมือกันแกไขปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน รวมกันปรับปรุง พัฒนางาน        
ใหประสบผลสําเร็จ มีความสามัคคีในหมูคณะ ความจริงใจตอกันในเรื่องงาน เรื่องสวนตัว               
ความจริงใจตอหนวยงานมีความสัมพันธอันดี รักและสามัคคีกันในการปฏิบัติงาน อันจะสงผล               
ใหเกิดความรวมมือ รักใคร และมีความเปนกันเอง ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
 2.  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป หมายถึง สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาระดับปริญญา ดานชางศิลป นาฏศิลป และดุรยิางคศิลปทั้งไทย 
และสากล ในงานวิจัยนี้ หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ และวิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา นครปฐม 
 3.  บุคลากร หมายถึง ผูปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย ขาราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจาง จากสํานักอธิการบด ีคณะศิลปนาฏดุริยางค คณะศิลปวิจิตร                              
คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป  
 4.  วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                 
ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ โดยแบงเปนระดบัปริญญาตรี และระดับสูงกวา
ปริญญาตร ี
 5. สถานภาพในการทํางาน หมายถึง ลักษณะของตําแหนงงานที่ปฏิบัติ ไดแกการเปน
ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปและวิทยาลัยนาฏศิลป 
 6. ประสบการณการทํางาน หมายถึง ประสบการณการทํางานของบุคลากรในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ตั้งแตเริ่มเขาทํางานจนถึงปจจุบัน แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ต่ํากวา 10 ป                 
10 – 20 ป และ มากกวา 20 ปขึ้นไป 
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สมมติฐานในการวิจัย 

 1. บุคลากรชายและหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกัน  
 2. บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกัน  
 3. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและใน 
แตละดานแตกตางกัน  
 4. บุคลากรที่มีสถานภาพในการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
และในแตละดานแตกตางกัน  
 5. บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม และ
ในแตละดานแตกตางกัน  
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของกับเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ผูวิจัยจัดลําดับสาระ ดังนี ้ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยที่
เก่ียวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ตัวแปรที่มีอิทธิพล 
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา และการจัดการศึกษา                 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
 
ความหมายและความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจ (Job Satisfaction) เปนความรูสึกและทัศนคติของบุคคลที่มีตอการ
ปฏิบัติงานในทางบวก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการปฏิบัติงาน โดยมีนักวิชาการหลายทานไดให
ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไวหลากหลาย ดังนี ้
 กูด (Good. 1973: 320) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึงคุณภาพ สภาพ 
หรือระดับความรูสึกพอใจ อันเปนผลสืบเนื่องมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีตองานที่
ทําอยู นอกจากนี้ ฟลแมน และอารโนลด (Feldman; & Arnold. 1983: 192) ไดใหความหมายของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา เปนสิ่งที่แสดงออกหรือความรูสึกในทางบวกที่มีอยูทั้งหมด                 
ที่บุคคลมีตองานที่ปฏิบัติ สวน เวคชิโอ (Vecchio. 1991: 90) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนผลรวมของความคิด ความรูสึก แนวโนวที่จะแสดงพฤติกรรมของบุคคลที่มีตองานที่ปฏิบัติ 
ความพึงพอใจในงานของบุคคลเกิดขึ้น และมีความแตกตางกันตามลักษณะประสบการณในการ
ทํางานของแตละบุคคลและลักษณะประสบการณจากการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ความพึงพอใจ
ในงานบุคคล เก่ียวของกับความคาดหวังเก่ียวกับงานของบุคคล มีความแตกตางกันตามลักษณะ
ของการทํางาน เกี่ยวของกับความคาดหวังในงานของบุคคล และมีผลตอการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคลองกับ กรีนเบอรก และบารอน (Greenberg; & Baron. 1995: 149) ที่กลาววา                      
ความพึงพอใจในงาน เปนปฏิกิริยาตอบสนองทางดานความคิดทางอารมณในเชิงประเมินตองาน 
ลักษณะความพึงพอใจในงานประกอบดวยองคประกอบความพึงพอใจในงานแตละดาน ซึ่งอาจจะ
สอดคลองหรือแตกตางกันก็ได เชน บุคคลอาจมีความพึงพอใจในคาตอบแทนที่ไดจากการทํางาน 
แตไมพึงพอใจหัวหนางานและเพ่ือนรวมงานก็ได นอกจากนี้ สมยศ นาวีการ (2533: 14)                 
ใหความเห็นวา ความพึงพอใจในการทํางาน คือ ความรูสึกที่ด ีโดยสวนรวมของคนที่มีตองาน               
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เม่ือบุคคลกลาววาคนมีความพอใจในงานสูง โดยทั่วไปมักจะหมายความวา บุคคลนั้นๆ ชอบและ          
ใหคุณคากับงานสูง และมีความรูสึกที่ดีตองานที่ทํานั่นเอง ซึ่งสอดคลองกับ กิติมา ปรีดีดิลก              
(2539: 321) ที่กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจที่มีตอ
องคประกอบและแรงจูงใจในดานตางๆ ของงาน และผูปฏิบัตินั้นไดรับการตอบสนองอันจะเปนผล           
ที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกเต็มใจ หรือมีความผูกพันกับงาน และพรอมที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุ
วัตถุประสงคขององคการ  
 สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) คือ ความรูสึกที่มีตองานตาม
ทัศนคติของผูปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในการทํางานจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับการตอบสนอง
ตางๆขององคกร การทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจ โดยการใหผลตอบแทนและขวัญกําลังใจ
ก็จะเปนประโยชนตอการทํางาน เปนสิ่งจูงใจใหอยากทํางานอยางเต็มที่ ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอหนวยงานและองคกร 
 
 ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานถือเปนสิ่งสําคัญในการบริหารงานบุคคล  การที่บุคลากรใน
องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคล
นั้นๆ  เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ก็จะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นซึ่งแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงาน   
 บารนารด (ขวัญจิรา ทองนํา. 2547: 25; อางอิงจาก Barnard .1974: 197 – 199)                
ไดกลาวถึง ความสําคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวาบุคคลจะมีความพึงพอใจใน         
การปฏิบัติงานพียงใด ขึ้นอยูกับการกระตุนของสิ่งจูงใจที่เปนองคประกอบเอื้ออํานวย 8 ประการ   
คือ                  

1. สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ ไดแก สิ่งตอบแทน เงิน สิ่งของที่ใหแกผูปฏิบัติงานในรูปของวัตถ ุ
2. สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคล ไดแก อํานาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ ตําแหนง 
3. สิ่งจูงใจที่เปนสภาพทางกายภาพที่ตองการหรือที่พึงปรารถนา  ไดแก  สภาพวัสดุ  

อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช  สภาพแวดลอมเกี่ยวกับสถานที่ทํางาน 
4. สิ่งจูงใจที่เปนผลประโยชนของอุดมคติ  ไดแก  ความภาคภูมิใจของบุคคลที่ไดแสดง

ฝมือและความรูสึกพอใจที่ไดทํางานอยางเต็มที ่
5. สิ่งจูงใจที่เปนความดึงดูดใจทางสังคม  ไดแก  ความสัมพันธฉันทมิตรในหมูเพ่ือน

รวมงาน  การยกยองยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 
6. สิ่งจูงใจที่เปนสภาพการทํางานโดยปรับสภาพการทํางานใหเหมาะสมตรงกับ

ความสามารถของบุคคลและทัศนคติของผูปฏิบัติงาน  ไดแก  การปรับปรุงวิธีการทํางานให
สอดคลองกับความรูและความสามารถและใหสอดคลองกับทัศนคติของแตละบุคคล 
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7. สิ่งจูงใจที่มีโอกาสเปนสวนรวมในงานอยางกวางขวาง  ไดแก  การมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นและมีสวนรวมในงานทุกชนิดที่หนวยงานจัดใหมีขึ้น  ชวยใหบุคลากรมีความรูสึกวาตนเปน
บุคคลสําคัญของหนวยงาน 

8. สิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการรวมกันฉันทมิตร  ไดแก  ความพอใจของบุคคลที่ไดอยู
รวมกันฉันทมิตรรูจักกันอยางกวางขวาง  สนิทสนมกลมเกลียว  รวมมือกันอยางดีในการทํางาน   

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 126) ไดสรุปความสําคัญของความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน วา 

1. การรับรูในปจจัยตางๆ ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําให
หนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดขึ้น และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ลดการ
ขาดงาน การลางาน การมาทํางานสาย และการขาดความรับผิดชอบที่มีตองาน 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนการเพ่ิมผลผลิตของบุคคล ทําใหองคการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

สรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญ ที่จะเปนสิ่ง
กระตุนใหบุคลากรนั้นๆ สนใจในงานที่ปฏิบัติมากขึ้น มีความกระตือรือรนในการทํางาน  
เกิดความเต็มใจที่จะนําความรูความสามารถที่ตนมีอยูมาสรางประโยชนใหกับหนวยงานทีต่นเอง
ทํางานอยู ซึ่งจะทําใหหนวยงานนั้นๆ ประสบผลสําเร็จสูงสุด  
  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
ในการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ตามแนวคิดและทฤษฏีตางๆ จากนักวิชาการ

หลายทาน ไดแก มาสโลว (Maslow) เฮอรซเบอรก (Herzberg) และ วรูม (Vroom) มดีังนี ้
 
 ทฤษฏีความตองการของมาสโลว (Maslow’ s Hierarchy of need)   

มาสโลว (จรยิา ภักดีอักษร. 2541: 16 – 17; อางอิงจาก Maslow. 1954: 80 – 91) ได
ศึกษาวาพฤติกรรมของคนจะถูกกําหนดและควบคุมโดยแรงจูงใจตางๆ ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไป
สําหรับคนแตละคน มาสโลวไดตั้งสมมติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมของคนไว ดังนี ้

1. คนทุกคนมีความตองการ ซึ่งความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลา ไมมีที่สิ้นสุด และความ
ตองการเหลานี้จะไปกระตุนพฤติกรรม 

2. ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว ก็จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นที่เปนสิ่งจูงใจของพฤตกิรรม 
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3. ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง ตามลําดับของ
ความสําคัญ คือ เม่ือความตองการในระดับต่ําไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูงจะ
เรียกรองใหมีการตอบสนอง 

ทฤษฏีความตองการของมาสโลว (รสริน สกุลโรจนประวัต.ิ 2541: 14 – 15; อางอิงจาก 
Maslow. 1970: 19 – 47) กําหนดเกณฑพ้ืนฐานความตองการของมนุษยแบงได 5 ระดับ ดังนี ้

1. ความตองการทางรางกาย (The Physiological Needs) ไดแก ความตองการที่เปน
สิ่งจําเปนในชีวิตไดแก น้ํา อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการ
เหลานี้เปนความตองการพ้ืนฐานของมนุษย 

2. ความตองการความปลอดภัย (The Safety Needs) เปนความตองการดานความ
ปลอดภัยและความกาวหนาในชีวิต ไดแกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความม่ันคงในหนาที่
การงาน ความตองการที่จะอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมมีการบีบบังคับทั้งทางรางกายและจิตใจ 

3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Love and Belongingness Needs) เปน
ความตองการใหสังคมยอมรับวาเปนสมาชิกสวนหนึ่งของสังคม อยากใหผูอื่นยอมรับในพฤติกรรม
ของตน และตองการอยากมีความสัมพันธทางจิตใจกับผูอื่น ไดแก การมีสวนรวม  ความพอใจ  
อยากมีเพ่ือน ครอบครัว อยากใหผูอื่นรัก 

4. ความตองการการยกยองนับถือ (The Esteem Needs) เปนความตองการอยากเดนดัง
ในสังคมรวมถึงความเช่ือม่ันในตนเอง ความสามารถ อิสระและเสรีภาพ ไดแก ความเดน              
คําชมเชย ความเปนอิสระ เกียรติภูมิ คุณคาในตนเอง สิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นจากการรูสึกดีใจ
เม่ือไดรับคําชมเชยและเกียรติยศช่ือเสียง   

5. ความตองการที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต (The Need for Self–Actualization) เปน
ความตองการใหประสบความสําเร็จในทุกๆดานซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถของตน อยากรูวาผูอื่นคิด
กับตนเองอยางไร และมีวิธีอยางไรที่จะพัฒนาตน เชน นักเขียน กวี ที่ไดรับรางวัลสําคัญ  ที่สังคม
มอบให และพยายามสรางสรรคผลงานใหมๆออกมาสูสังคม 
 จากทฤษฏีของมาสโลวสรุปไดวา ความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยทั้ง 5 ขั้นไมเทากัน มี
การจัดลําดับจากขั้นต่ําสุดไปถึงขั้นสูงสุด พฤติกรรมของมนุษยจะถูกกําหนดโดยความตองการในแต
ละขั้นซึ่งมนุษยตองพยายามตอบสนองความตองการที่แตกตางกัน และความตองการจะมีมากหรือ
นอยขึ้นอยูกับความพึงพอใจและสิ่งจูงใจที่จะตอบสนองความตองการนั้นๆ 
 
 ทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory) 
 ทฤษฏีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg’s Two Factor Theory) เปนทฤษฏีที่กลาวถึง
ปจจัยจูงใจและปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยจูงใจ–คํ้าจุน เปนปจจัยที่สามารถนําไปสูทัศนคติที่ดีหรือไม
ดีตอการทํางานได เฮอรซเบอรก (ภัทรพร บํารุงราชหิรัณย. 2549: 18; อางอิงจาก Herzberg , 
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Mausner; & Snyderman. 1959: 112-120) ไดอธิบายถึงความหมายของปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุน
ไว ดังนี้ 
 ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) หมายถึง องคประกอบที่เก่ียวกับงานโดยตรง เปนองค- 
ประกอบที่ตอบสนองทางจิตใจ และมีสวนทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   มี  
6  ประการ คือ 

1. ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (Achievement) หมายถึงการทํางานตามความสามารถ
และประสบผลสําเร็จ  เกิดความภาคภูมิใจ 

2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดการยกยองและเปนที่ยอมรับของทุก
คนในหนวยงาน 

3. ลักษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานที่สามารถปฏิบัติไดเองโดยตรง งานที่ตอง
ใชความคิดริเริ่มสรางสรรค 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่ไดมีอํานาจหรือไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบในงานอยางเต็มที ่

5. ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง การเปลี่ยนสถานภาพในการปฏิบัติงาน เชน 
การเลื่อนขั้น การโยกยายหนาที่ไปในตําแหนงที่สูงกวาเดิม การศึกษาตอ 

6. โอกาสที่จะไดรับความเจริญรุงเรือง (Possibility of  Growth) หมายถึง โอกาสที่จะไดรับ
การเลื่อนตําแหนงและประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 
 ปจจัยสุขอนามัยหรือปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) หมายถึง องคประกอบที่เปนบริบท
หรือสิ่งแวดลอมของงานมี 10 ประการคือ 

1. นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง การบริหาร 
งานใหสอดคลองกับนโยบายขององคกร 

2. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความยุติธรรมและ
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการบริหารงาน 

3. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึง  การ
ติดตอระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน 
ความเขาใจซึ่งกันและกัน   

4. สภาพการปฏิบัติงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ของงาน  
เชน อากาศ ช่ัวโมงในการทํางาน เครื่องมือและอุปกรณตางๆ 

5. เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายไดหรือผลตอบแทนจากการทํางาน   
6. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relations-Peers) หมายถึง  

ความสัมพันธอันดีตลอดจนถึงการมีมนุษยสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงาน 
7. ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง สภาพความรูสึกที่ดีหรือไมดีตอความ

เปนอยูหรือเรื่องสวนตัวของตน ซึ่งอาจสงผลตอการทํางาน 
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8. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Subordinates)  หมายถึง 
การทํางานรวมกันอยางดีและความสามัคคีระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

9. สถานภาพทางอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับนับถือของสังคม                   
มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี 

10. ความม่ันคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกมั่นคงตอ
อาชีพและองคกร   
 เฮอรซเบอรก (ทองอินทร วงศโสธร. 2532: 54 - 70; อางอิงจาก Herzberg , Mausner;              
& Snyderman. 1959) ไดอธิบายองคประกอบทั้งสองวา ทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกแตกตางกัน 
องคประกอบของปจจัยคํ้าจุนจะเปนองคประกอบที่กอใหเกิดความไมพอใจ คือ หากบุคคลไมไดรับ
การตอบสนองในองคประกอบนี้ก็จะรูสึกไมพอใจ สวนปจจัยจูงใจจะกอใหเกิดความพึงพอใจ คือหาก
ไมไดรับการตอบสนองในองคประกอบนี้ก็จะรูสึกเฉยๆ แตหากไดรับการตอบสนองก็จะรูสึกพอใจ 
แมวาองคประกอบดานสภาพการทํางานที่ดีคือการใหเงินเดือนและสวัสดิภาพที่ดีเพียงใดก็ตาม             
ถาหากมิไดทําใหบุคคลมีความรูสึกภูมิใจในความสามารถของตนเองหรือเปดโอกาสใหการพัฒนา
และกาวหนาในอาชีพแลว ความอุตสาหะก็จะลดนอยลง เพราะองคกรไมเห็นความสําคัญของเขา 
 จากทฤษฎีของเฮอรซเบอรก สรุปไดวา ปจจัยคํ้าจุน (Context) นั้นจะเปนปจจัยที่ชวยปองกัน
ใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทํางาน สวนปจจัยจูงใจ (Motivator) จะทําใหผูปฏิบัติ งานเกิด
ความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน จะช้ีใหเห็นวาผูบังคับบัญชาจะตองใหความสําคัญกับ
ผูใตบังคับบัญชาอยู 2 ประการคือ สิ่งที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ทํางานไดอยางมีความสุข และสิ่งที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานทํางาน
ไมมีความสุข  
 
 ทฤษฏีความคาดหวังของวรูม (Vroom’s Expectancy Theory) 
 ทฤษฏีความคาดหวังของวรูม (โกมุท จีวัลย. 2546; อางอิงจาก Vroom’s Expectancy 
Theory. 1970: 91 – 103) เปนแนวคิดที่เช่ือวาบุคคลจะตองไดรับการกระตุนจึงจะสามารถบรรลุ
เปาหมาย และทุกสิ่งที่ไดกระทําไปเปนการกระทําดวยความหวัง 
 วรูมไดศึกษาถึงจิตวิทยาของบุคคลในองคกรพบวา การที่บุคคลจะกระทําสิ่งใดก็ตามจะตอง
ขึ้นอยูกับตัวแปร 4 ตัวไดแก 

1. ผลตอบแทนที่ไดรับนั้นเหมาะสมกับบทบาทที่ไดครอบครองอยูเพียงใด 
2. ความพอใจหรือไมพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับ 
3. เม่ือเปรียบเทียบกับผูอื่นแลวเช่ือวา  ตนจะตองเปนผูที่ไดรับผลตอบแทนอันนั้น 
4. มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวังหรือไดรับลวงหนา 
ความพอใจตอสิ่งเหลานี้จะเพ่ิมขึ้น เม่ือบุคคลไดรับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น และจะลดลงหาก

ไดรับผลตอบแทนลดลง แตถาบุคคลใดไมใหความสนใจในผลตอบแทน ความสัมพันธทั้งหมดนี้จะ
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หายไปและถาบุคคลไมพอใจตอผลตอบแทนที่ได ความสัมพันธจะเปนไปในทางตรงกันขาม การศึกษา
จิตวิทยาของบุคคลในองคกรของวรูมนี ้เปนพ้ืนฐานของการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติของบุคคลใน
องคกร ซึ่งวรูมไดเสนอไววา การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกปฏิบัติอยางไรเม่ือเกิดความตองการพรอม
กันหลายสิ่ง ซึ่งจะมีการพิจารณาอยู 2 ประการคือ 

1. พิจารณาวาเปาหมายที่จะไปสูนั้น มีคุณคามากนอยเพียงใด (Valence) 
2.  พิจารณาวาสิ่งที่กระทํานั้น สามารถคาดหวังใหไปถึงจุดมุงหมายไดเพียงใด 

(Expectancy) 
ความสัมพันธทั้ง 2 ประการนี้ เปนกระบวนการในการตัดสินใจของแตละบุคคลในการเลือก

กระทําหรือไมเลือกกระทํา  
จากการศึกษาทฤษฏีความคาดหวังของวรูม สรุปไดวา ผูปฏิบัติงานจะมีกําลังใจใน            

การปฏิบัติงานตอเมื่อมีความปรารถนาอยากไดปจจัยที่เปนสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานนั้นๆ และ
ผูปฏิบัติงานยังสามารถปฏิบัติงานนั้นไดสําเร็จ โดยเชื่อวาตนจะไดรับรางวัลตอบแทน 

 
ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) เปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจกันมาก                
ทั้งจากนักจิตวิทยา นักวิชาการและนักบริหารงาน การปฏิบัติงานในองคการใดๆ ก็ตาม สิ่งที่เปน
ปจจัยสําคัญในการดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จไดนั้น ก็คือบุคลากร แมวาปจจุบันจะมีความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีมาก โดยเทคโนโลยีนั้นถูกนํามาใชแทนคนในการทํางาน แตก็ไมไดเปนเคร่ืองบงช้ีที่
สําคัญที่สุดในความสําเร็จ คนที่ทํางานอยูในองคการนั้นตางหากที่เปนเคร่ืองบงชี ้เพราะคนเปนผูคิด  
ผูปฏิบัติและผูวางแผนในการทํางานดังนั้น ถาคนนั้นมีคุณภาพ มีความพึงพอใจในงานที่ทําอยู                
ก็จะประสบผลสําเร็จดีมากกวาคนที่ไมมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความไมพึงพอใจ            
ในการปฏิบัติงานอยางละเอียดลึกซึง้ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิดประโยชนสูงสุดนั่นเอง 
(วิชัย แหวนเพชร. 2544: 135) ซึ่งอาจกลาวไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยที่เก่ียวของ
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรนั้น ยังคงเปนเรื่องที่จําเปนตองดําเนินการศึกษาเปน
อยางยิ่ง ดังมีนักวิชาการและนักการศึกษากลาวไว ดังนี ้

ล็อค (Locke. 1976: 1302) กลาวถึง องคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ที่ไดทําการศึกษาวิจัยไวมี 9 องคประกอบ ดังนี ้

1. ตัวงาน (Work) ไดแก ความนาสนใจในตัวงาน ความแปลกของงาน โอกาสการเรียนรู
หรือศึกษางาน ปริมาณงาน โอกาสที่จะทํางานนั้นสําเร็จ การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน 

2. เงินเดือน (Pay) ไดแก จํานวนเงินที่ไดรับดวยความยุติธรรมและความทัดเทียมกันของ
รายไดและวิธีการจายเงินขององคการ 

3. การเลื่อนตําแหนง (Promotions) ไดแก โอกาสในการเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นดวย                  
ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนงขององคการและหลักในการพิจารณาเล่ือนตําแหนง 
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4. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) ไดแก การไดรับคํายกยองชมเชยในผลสําเร็จ
ของงาน การกลาววิจารณการทํางานและความเช่ือถือในผลงาน 

5. ผลประโยชนเก้ือกูล (Benefits) ไดแก การใหสวัสดิการ บําเหน็จบํานาญ ตอบแทน  
การรักษาพยาบาล การใหวันหยุดงานและการไดรับคาใชจายระหวางเวลาพักผอน 

6. สภาพการทํางาน (Working conditions) ไดแก ช่ัวโมงการทํางาน เวลาพัก เคร่ืองมือ
เครื่องใชในการทํางาน อุณหภูมิ การถายเทอากาศ ทําเลที่ตั้งและรูปแบบการกอสรางของอาคาร
สถานที่ทํางาน 

7. การนิเทศงาน (Supervision) ไดแก การไดรับความเอาใจใส ดูแล ชวยเหลือ แนะนําจาก
ผูบังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดวยความมีเทคนิคและกลวิธีที่ด ีความมีมนุษยสัมพันธที่ดีและความมี
ทักษะในการนิเทศงานของผูบริหาร 

8. เพ่ือนรวมงาน (Co-Workers) ไดแก ความรูความสามารถ การใหความชวยเหลือซึ่งกัน
และกันและความมีมิตรภาพอันดีตอกันของเพ่ือนรวมงาน 

9. องคการและการบริหารงาน (Company and Management) ไดแก ความเอาใจใส
บุคลากรในองคการ เงินเดือนและนโยบายในการบริหารงานขององคการ 

สวน ฮารเรล (มัจฉรี โอสถานนท. 2539: 40 - 41; อางอิงจาก Harrell. 1964: 260 - 273) 
กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                
มีสวนเก่ียวของกับปจจัยตาง  ๆและปจจัยเหลานี้ ใชเปนเครื่องมือชี้บงถึงปญหาที่เกิดขึ้นเก่ียวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีปจจัยอยู 3 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน มีดังนี้ 
1.1 ประสบการณ จากการศึกษาในงานวิจัยพบวา ประสบการณในการทํางานมีสวน

เก่ียวของกับความพึงพอใจงานของบุคคลที่ทํางานนานจนมีความรูความชํานาญในงานมากขึ้น  
ทําใหเกิดความพึงพอใจกับงานที่ทํา 

1.2 เพศ แมวางานวิจัยหลายเลมจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานก็ตาม แตก็ขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทําดวยวาเปนงานลักษณะใด รวมทั้งเก่ียวของกับ
ระดับความทะเยอทะยาน และความตองการทางดานการเงิน เพศหญิงมีความอดทนที่จะทํางาน              
ที่ตองใชฝมือและงานที่ตองการความละเอียดออนมากกวาชาย 

1.3 จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ กลุมที่ทํางานดวยกันมีผลตอความพึงพอใจ               
ในการปฏิบัติงาน งานซึ่งตองการความสามารถหลายอยางประกอบกัน ตองมีสมาชิกที่มีทักษะ                 
ในงานหลายดานและความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางาน ก็มีสวนที่จะนําไปสูความสําเร็จ                     
ในการทํางาน 

1.4 อาย ุอายุแมจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัด แตอายุก็เกี่ยวของกับระยะเวลาและ
ประสบการณในการทํางาน ผูที่มีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนานดวยแตก็ขึ้นอยูกับ
ลักษณะงานและสถานการณในการทํางานดวย 
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1.5 เวลาในการทํางาน งานที่ทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากกวางานที่ตองทําในเวลาที่บุคคลอื่นไมตองทํางาน เพราะเก่ียวกับการพักผอนและการสังสรรค
กับผูอื่นดวย 

1.6 เชาวนปญญา ปญหาเร่ืองเชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขึ้นอยู
กับสถานการณและลักษณะงานที่ทํา ในบางลักษณะไมพบความแตกตางระหวางเชาวนปญญากับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตในลักษณะงานบางอยาง พบวา มีความแตกตางกัน พนักงานใน
โรงเรียนที่มีเชาวนปญญาในระดับสูงแตทํางานที่เปนงานประจํา พบวามักจะมีความเบ่ือหนายงานได
งาย และมีเจตคติที่ไมดีตอการทํางานในโรงเรียนเพราะเปนงานที่ไมทาทายและไมเหมาะกับ
ความสามารถของตน 

1.7 การศึกษา การศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นมีผลตอการวิจัย                   
ไมเดนชัดนัก จากงานวิจัยบางเลมพบวา การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวางความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน แตมักจะขึ้นอยูกับงานที่ทําวางายหรือเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล
นั้นหรือไม ในรายงานวิจัยหลายเลม พบวา นักวิชาการวิชาชีพ เชน แพทย วิศวกร ทนายความ               
มีความพึงพอใจในงานสูงกวาคนงานและพนักงานลูกจางที่ใชแรงงานทั่วไป 

1.8 บุคลิกภาพ ปญหาเร่ืองบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้นอยูที่
เครื่องมือวัดบุคลิกภาพ เนื่องจากเครื่องมือนี้มีความไมเที่ยงตรง อยางไรก็ตามบุคลิกภาพที่เห็นได
ชัดเจนก็คือ คนที่มีอาการของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการทํางานมากกวาคนปกติทั้งนี้อาจจะ
เปนเพราะความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเหตุใหเกิดโรคประสาทได เพราะตองเครียดกับ
ภาวะของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1.9 ระดับเงินเดือน จากงานวิจัยหลายเลม พบวาเงินเดือนมีสวนในการสรางความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน เงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพ ทําใหบุคคลไมตอง           
ดิ้นรนมากนักที่จะไปทํางานเพ่ิมนอกเวลาทํางาน และเงินเดือนยังเก่ียวของกับการสามารถหาปจจัย
อื่นที่สําคัญแกการดํารงชีวิตอีกดวย ผูที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาผูที่มี
เงินเดือนต่ํา 

1.10 แรงจูงใจในการทํางาน แรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตองการของบุคคล 
โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเองก็จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1.11 ความสนใจในงาน บุคคลที่สนใจในงานไดทํางานที่ตนเองถนัดและพอใจจะมี
ความสุขและพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคคลที่ไมมีความสนใจในงาน 

2. ปจจัยดานงาน 
2.1 ลักษณะงาน ไดแก ความนาสนใจของงาน ความทาทายของงาน ความแปลกของ

งาน โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน โอกาสที่จะทําใหงานนั้นสําเร็จ การรับรูหนาที่รับผิดชอบ 
การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน การที่ผูทํางานมีความรูสึกตองานที่ทําอยูวาเปนงานที่
สรางสรรคเปนประโยชนทาทาย เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจใน                  
การปฏิบัติงาน มีความตองการที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกิดความผูกพันตองาน 
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2.2 ทักษะในการทํางาน ความชํานาญในงานที่ทํา มักจะตองพิจารณาควบคูไปกับ
ลักษณะของงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผิดชอบ เงินเดือนที่ไดรับตองพิจารณาไปดวยกัน                    
จึงจะเกิดความพึงพอใจในงาน 

2.3 ฐานะทางวิชาชีพ จากการศึกษาวิจัย พบวาประมาณครึ่งหนึ่งของเสมียนพนักงาน 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตมีถึงรอยละ 17 ที่พบวาถามีโอกาสก็อยากเปลี่ยนงาน  
ในสภาวะที่เศรษฐกิจด ีมีงานใหเลือกทํา จะมีการเปล่ียนงานบอย เพ่ือจะเล่ือนเงินเดือน  
เล่ือนฐานะของตนเอง ดังนั้นตําแหนงทางการงานที่มีฐานะทางวิชาชีพต่ํากวาความจริงแลวตอง
พิจารณาควบคูไปกับความอิสระในงาน ความภาคภูมิใจในงานประกอบดวย ทั้งนี้เพราะฐานะทาง
อาชีพ นอกจากจะขึ้นอยูกับบุคคลในแตละสังคมนั้นเปนผูพิจารณาตัดสิน ในแตละหนวยงานก็จะให
ความสําคัญของฐานะทางวิชาชีพแตกตางกันไป ระยะเวลาที่ผานไป ทําใหความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ฐานะทางวิชาชีพก็เปล่ียนไปดวย 

2.4 ขนาดของหนวยงาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานขนาดเล็กจะ
ดีกวาหนวยงานขนาดใหญ เนื่องจากหนวยงานขนาดเล็กพนักงานมีโอกาสรูจักกัน ทํางานคุนเคยกัน
ไดงายกวาหนวยงานใหญ ทําใหพนักงานมีความรูสึกเปนกันเองและรวมมือชวยเหลือกัน ขวัญใน
การทํางานดี ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

2.5 ความหางไกลของบานและที่ทํางาน การที่บานอยูหางไกลจากที่ทํางาน  
การเดินทางไมสะดวก ตองตื่นแตเชามืด รถติดและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง มีผลตอ                  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คนที่เปนคนจังหวัดหนึ่งแตตองไปทํางานในอีกจังหวัดหนึ่ง  
สภาพทองถิ่น ความเปนอยู ภาษาไมคุนเคย ทําใหเกิดความไมคุนเคยในการทํางานเนื่องจาก 
การปรับตัวและการสรางความคุนเคยตองใชเวลานาน 

2.6 สภาพภูมิศาสตร ในแตละทองถิ่น แตละพ้ืนที่มีสวนสัมพันธกับความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน คนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวาคนงานใน        
เมืองเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากความคุนเคย ความใกลชิดระหวางคนงานในเมืองเล็กมีมากกวาใน         
เมืองใหญ ทําใหเกิดความอบอุนและมีความสัมพันธกัน 

2.7 โครงสรางของงาน หมายถึง ความชัดเจนของงานที่สามารถอธิบายช้ีแจงเปาหมาย
ของงาน รายละเอียดของงาน ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หากโครงสรางของงานชัดเจน 
ยอมสะดวกแกผูปฏิบัติงาน สามารถปองกันมิใหเกิดความบิดพล้ิวในการทํางานนอกจากนี ้ยังพบวา
งานใดมีโครงสรางอยางไรและรูวาจะทําอยางไร และดําเนินการอยางไร และสามารถควบคุมไดงายขึ้น 

3. ปจจัยการจัดการ 
3.1 ความมั่นคงในงาน สรุปจากการศึกษาคนควาสวนใหญ จะพบวาพนักงานมี               

ความตองการงานที่มีความแนนอนม่ันคง แมวาในปจจุบันบุคคลจะสนใจในงานนอยลงก็ตามแต
บริษัทที่ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน เชน บริษัทญ่ีปุนก็ยังคิดถึงความม่ันคงของงาน                  
คือมีการจางงานตลอดชีวิต (Life Long Employment) จากการสํารวจโดยการสอบถามเก่ียวกับ
ความตองการความม่ันคงของงาน ปรากฏวารอยละ 80 ตองการงานที่มีความม่ันคงพนักงานของ
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บริษัทและโรงงานตองการจะอยูทํางานจนถึงวัยเกษียณ แมวาเขาจะมีเงินมากพอที่จะเล้ียงตัวเอง             
ในวัยชราก็ตาม ก็ยังยินดีจะอยูจนถึงทํางานไมไหว ความม่ันคงในงานถือเปนสวัสดิการอยางหนึ่ง 
โดยเฉพาะในวัยที่พนจากการทํางานแลวและเปนความตองการของพนักงาน ไดแก ความสนใจ 
ในงานที่ตนเองถนัดและมีความสามารถไมทํางานที่หนักและมากจนเกินไป งานที่ทําใหความ 
กาวหนา และไดรับรางวัลตอบแทนจากความตั้งใจทํางาน 

3.2 รายรับ ฝายบริหารและฝายจัดการของบริษัทเช่ือม่ันวา รายรับที่ดีของพนักงาน 
จะเยียวยาโรคไมพอใจในงานได การสํารวจสวนใหญพบวารายรับมาทีห่ลังความม่ันคงในการทํางาน 
ลักษณะของงานและความกาวหนาของงาน แตในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบันที่คาครองชีพสูง รายรับ
อาจจะเปนความสําคัญอันดับแรก นักวิชาการที่เปล่ียนงานเนื่องจากรายรับของหนวยงานอีกแหงหนึ่ง
ดีกวา ผูเช่ียวชาญจากหนวยงานของรัฐลาออกไปสูภาคเอกชนก็เพราะรายรับที่ดีกวา 

3.3 ผลประโยชน เชนเดียวกับรายรับ ฝายบริหารของบริษัทและโรงงานเห็นวา                
การไดรับผลประโยชนเปนสิ่งชดเชยและสรางความพึงพอใจในงานได แตจากการศึกษาซึ่งก็พบ
เชนเดียวกับรายรับ พนักงานบางสวนอาจใหความสนใจนอยกวาความม่ันคงในงานและ
ความกาวหนาในการทํางาน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการจายคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร  
คาประกันสังคม และประกันชีวิตตาง  ๆถูกจัดอยูในดานความม่ันคงและสวัสดิการในการทํางาน 

3.4 โอกาสกาวหนา โอกาสที่จะมีความกาวหนาในการทํางานมีความสําคัญ สําหรับ
อาชีพหลายอาชีพ เชน การขาย เสมียนพนกังานและบุคคลที่ใชฝมือและความชํานาญงาน  
มีความสําคัญนอยสําหรับบุคคลที่ไมตองใชความชํานาญงานแตมีการศึกษาสูงและอยูในตําแหนงสูง 
จากการศึกษาพบวา คนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาสกาวหนาในงานนอยกวาคนที่ออนวัยอาจเปน
เพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว 

3.5 อํานาจตามตําแหนงหนาที ่หมายถึง อํานาจที่หนวยงานมอบใหตามตําแหนง             
เพ่ือควบคุมสั่งการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานที่มอบหมายใหสําเร็จงานบางอยาง 
มีอํานาจตามตําแหนงที่เดนชัด ก็จะทําใหผูทํางานปฏิบัติงานไดงายและสะดวกอํานาจตามตําแหนง
หนาที่จึงมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

3.6 สภาพการทํางาน พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมายเรื่องสถานการณและ
สภาพการทํางาน มีพนักงานที่ทํางานใหสํานักงานที่ใหความสําคัญกับสภาพการทํางาน  
ความพอใจในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพในที่ทํางาน 

3.7 เพ่ือนรวมงาน เพ่ือนรวมงานเปนสวนหนึ่งที่จัดเขาในปจจัยที่เกิดความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธที่ดีระหวางเพ่ือนรวมงานทําใหคนเรามีความสุขในที่ทํางาน 
สัมพันธภาพระหวางเพ่ือนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

3.8 ความรับผิดชอบงาน จากการศึกษาพบวา พนักงานที่มีขวัญดีจะมีความรับผิดชอบ
ในงานสูง ความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบรวมกับปจจัยอื่น เชน 
อาย ุประสบการณ เงินเดือน และตําแหนงดวย 
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3.9 การนิเทศงาน สําหรับพนักงาน การนิเทศงานคือการช้ีแนะในการทํางานจาก
หนวยงาน ดังนั้น ความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกที่มีตอหนวยงานและองคการดวย  
จากการศึกษากรณี ฮอรธอรน พบวา ขวัญและเจตคติของพนักงานขึ้นอยูกับความสัมพันธกับ 
ผูนิเทศงาน การสรางความเขาใจที่ดีระหวางผูนิเทศงานและพนักงานจะเกิดบรรยากาศที่ด ี                    
ในการทํางาน 

3.10 การสื่อสารกับผูบังคับบัญชา การศึกษาหลายแหง พบวาพนักงานมีความตองการ
ที่จะรูวาการทํางานของตนเปนอยางไร จะปรับปรุงการทํางานของตนเองอยางไรขาวสารจากบริษัท 
หนวยงานตางๆ จึงมีความหมายและความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานวางานของตน จะกาวหนา
ตอไปหรือไม ซึ่งพนักงานมักจะไดขาวของหนวยงานนอยกวาที่ตองการ 

3.11 ความศรัทธาในตัวผูบริหาร พนักงานที่ชื่นชมความสามารถของผูบริหารจะมีขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน เปนผลใหเกิดกําลังใจในการทํางานดวย ความศรัทธาในความสามารถ
และความตั้งใจที่ผูบริหารมีตอหนวยงาน ทําใหพนักงานทํางานอยางมีประสิทธิภาพและเกิด                
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานดวย 

3.12 ความเขาใจกันระหวางผูบริหารกับพนักงาน ความเขาใจดีตอกันทําใหพนักงาน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากการสํารวจของ National Industrial Conference Board 
พบวา ผูบริหารและหัวหนางานมีความเขาใจตรงกันวารายรับเปนเรื่องสําคัญที่สุด แตสําหรับ
พนักงานเองกลับมองวาความมั่นคงกาวหนาในงานเปนเร่ืองสําคัญที่สุด 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พบวา ปจจัยที่เก่ียวของกับความพึงพอใจ           
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ปจจัยสําคัญประกอบดวยดาน 5 ดาน  
ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 

1.  ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน   
ผูที่ไดดํารงตําแหนงในฐานะลูกจางและพนักงานราชการ จะมีศักดิแ์ละสิทธิ์ไมเทาเทียม

กับผูที่เปนขาราชการ ไดรับการยอมรับนับถอืในสังคมแตกตางกัน นอกจากนี้ ดังที่ อารี เพชรผุด 
(2530: 60 – 62) ไดกลาวถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดาน
สถานภาพและการปฏิบัติงาน วา อาชีพแตละอยางมีลักษณะเฉพาะที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจ 
ในสถานภาพและการปฏิบัติงานที่ตรงกับวิชาชีพทีผู่ปฏิบัติไดศึกษาเลาเรียนมา จะสรางความ        
พึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาอาชีพที่ไมตรงกับวิชาที่เรียนมา ดังนั้นจึงสงผลตอความ              
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะเห็นไดจากการศึกษาของ ควินน และคณะ (เทพนม เมืองแมน และ
สวิง สุวรรณ. 2540: 105; อางอิงจาก Quinn; et al. 1974: 10) ที่ศึกษาเรื่อง Job Satisfaction:                  

Is There a Friend? พบวา ในกลุมของอาชีพแบบตางๆ คือ กลุมวิชาชีพชางเทคนิค ผูจัดการ 
ขาราชการ และเจาของกิจการ จะมีระดับความพอใจในงานอยูในระดับสูงที่สุด สวน ฮารเรล              
(มัจฉรี โอสถานนท. 2539: 40 - 41; อางอิงจาก Harrell. 1964: 260 - 268) กลาวถึงความพึงพอใจ
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ในการปฏิบัติงาน เกิดขึ้นจากความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ องคประกอบ
ดานบุคคล ดานเนื้องาน และดานการบริหารและการควบคุม นอกจากนี้ เวศ ศรีละมุล (2522: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยภายใตการบังคับบัญชาของหัวหนาคณะ
วิชาที่มีลักษณะผูนําแบบตางๆ ในวิทยาลัยครูภาคใต พบวา ความพึงพอใจในดานฐานะอาชีพและ
การปฏิบัติงานอยูในระดับสูง และ พิศมัย เช้ือมแีรง (2543: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจ                  
ในการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนนทบุรี พบวา สมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนนทบุรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสภาพการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สุพรรณี รอดบุญธรรม (2538: บทคัดยอ) ที่
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยชางกลปทุมวัน พบวา มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน นอกจากนี ้เอลตัน มาโย (พรเพ็ญ วรกุลชัยสิทธิ.์ 2546: 47; 
อางอิงจาก Elton Mayo. 1933) ยังกลาววา ความพึงพอใจจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ถาบุคคลมีความพึงพอใจในสถานภาพและการปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบอยู เขาจะสามารถทําใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและทําใหมีกําไรเพ่ิมขึ้น  

 
2.  ดานคาจางและสวัสดิการ 
จากการศึกษางานวิจัยหลายเลม พบวา เงินเดือนมีสวนในการสรางความพึงพอใจใน     

การปฏิบัติงาน เงินเดือนที่มากพอแกการดํารงชีพตามสถานภาพ ทําใหบุคคลไมตองดิ้นรนมากนัก 
ที่จะไปทํางานเพ่ิมนอกเวลาทํางาน และเงินเดือนยังเก่ียวของกับการสามารถหาปจจัยอื่นที่สําคัญ             
แกการดํารงชีวิตอีกดวย ผูที่มีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาผูที่มีเงินเดือนต่ํา 
(มัจฉร ีโอสถานนท. 2539: 41; อางอิงจาก Harrell. 1964: 260 – 268) ดังที่ สมพงศ เกษมสิน. (2526: 
320 – 321) ไดกลาวถึง สิ่งจูงใจที่เก่ียวกับคาจาง 2 ประเภท คือ สิ่งจูงใจที่เปนเงิน (Financial 
Incentive) เปนสิ่งจูงใจที่มีลักษณะเห็นไดงาย และมีอิทธิพลโดยตรงตอการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจที่เปน
เงินจําแนกไดเปนสิ่งจูงใจทางตรง เชน การจายคาแรงใหสูงขึ้น ในกรณีที่มีผลการปฏิบัติงานไดสูง
กวาระดับมาตรฐานที่กําหนดไว และสิ่งจูงใจทางออม คือ สิ่งจูงใจที่มีผลในทางสนับสนุนเพ่ือสงเสริม
ใหมีการทํางานดีขึ้น และมีกําลังใจมากขึ้นดวย เชน การจายคารักษาพยาบาล สวนสิ่งจูงใจที่ไมใช
เงิน (Non Financial Incentive) สวนใหญมักเปนเร่ืองที่สนองตอบความตองการจิตใจ เชน การยก
ยองชมเชย การยอมรับโอกาสความกาวหนาในการปฏิบัติงาน และความม่ันคงในการทํางาน     
เปนตน นอกจากนี้ ล็อค (Locke. 1976: 1302) ไดเสนอองคประกอบที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไดศึกษาวิจัยไวมี 9 องคประกอบ ซึ่งกลาวถึงเงินเดือนวาเปนปจจัยหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
ไดแก จํานวนเงินที่ไดรับดวยความยุติธรรมและทัดเทียมกันของรายไดและวิธีการจายเงินขององคกร 
ซึ่งสอดคลองกับ พอรเตอร และลอวเลอร (สายสมร ยมวชิราสิน. 2551: 34; อางอิงจาก Porter; & 
Lawler. 1997) กลาวถึงการจายคาจางทุกคนอยางเปนธรรม เพราะทุกคนเช่ือวาถาระบบการจาย
คาจางขาดความยุติธรรมจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจตองาน ความเปนธรรมดังกลาวรวมถึง
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เงินเดือนคาตอบแทนตางๆ ตลอดจนผลประโยชนอื่นๆ ทั้งนี้เปนไปตามทฤษฎีคานิยมของล็อค ที่วา 
เม่ือคนเห็นวารางวัลที่ตนไดรับมีคุณคาราคาเหมาะสมกับที่ตนตองการ โดยมีชองวางระหวางสิ่งที่
ควรไดกับที่ตองการไดใกลเคียงกัน คนผูนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในงาน นอกจากนี ้ธงชัย สันติวงษ 
(2540: 287) ไดใหขอแนะนําเกี่ยวกับนโยบาย   การจายเงินเดือน และผลตอบแทน โดยนํามาจาก
แนวคิด Thomas Patten ประกอบดวยเกณฑสําคัญที่มีประสิทธิภาพ 7 ประกอบดวยกัน คือ      
การจายอยางพอเพียง การจายอยางเปนธรรม การจายอยางสมดุล การจายตองเปนตนทุนที่มี
ประสิทธิภาพ การจายตองมีความม่ันคง การจายตองสามารถใชจูงใจได และการจายตองเปนที่
ยอมรับของพนักงาน ซึ่งสอดคลองกับ นฤมล มงคลแท (2550: 54) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พบวา พนักงานราชการสํานักอํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานผลตอบแทนและเงินเดือนแตกตางกันทาง
สถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ พัชรี ปญญาเลิศศรัทธา (2548: 123) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานและความผูกพันตอองคการของบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา ปจจัยสุขอนามัย
ดานเงินเดือนและผลประโยชนเก้ือกูลแตกตางกันทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ พิกุล ดีพิจารณ 
(2548: 90) ที่ศึกษาเรื่องการใชอํานาจของผูบรหิารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชน ในเขตภาคตะวันออก พบวา อํานาจการใหรางวัล ผูบริหารโรงเรียนเอกชนในเขต
ภาคตะวันออกใชอํานาจโดยรวมอยูในระดับมาก ดังที่ กิลเมอรและคนอื่นๆ (Gilmer; & others. 
1971: 280 – 283) กลาววา สิ่งตอบแทนหรือประโยชนเกือ้กูลตางๆ เชน เงินบําเหน็จตอบแทนเม่ือ
ออกจากงาน การรักษาพยาบาล ที่อยูอาศัย วันหยุด ฯลฯ สิ่งเหลานี้เปนองคประกอบที่เอื้ออํานวย
ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 

 
3.  ดานการปกครองบังคับบัญชา 
ในดานการปกครองบังคับบัญชานั้น หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชายอมมีอิทธิพลตอ

ผูใตบังคับบัญชาไมนอย เพราะเปนผูมีอํานาจ อาจเปนคนกําหนดนโยบาย ถาหัวหนางานเปนบุคคล
ที่มีความยุติธรรมและเปนกันเองแลว ผูใตบังคับบัญชาก็สบายใจ ซึ่งสอดคลองกับ ล็อค (Locke. 
1976: 1300 – 1302) ที่กลาวถึง การไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร และเพ่ือน
รวมงานนั้น จัดวาเปนองคประกอบอยางหนึ่ง ซึ่งเม่ือบุคคลทําอะไรก็ควรจะไดรับการยกยองชมเชย 
และประกาศเกียรติคุณสรรเสริญบาง ผูบริหารควรจะสนับสนุนบุคคลที่ไดแสดงความสามารถและ
ทํางานสําเร็จลงดวยดี จะไดเปนขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน นอกจากนี้ จากการ ศึกษางานวิจัยหลาย
เลม พบวา การปกครองบังคับบัญชานี้ เปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
เชน แมคเกรเกอร (McGregor. 1960: 33 - 58) ไดเปรียบเทียบใหเห็นสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
ในการทํางานของมนุษย ตามทัศนะของผูบริหารที่ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา เพ่ือที่จะใชเปน             
สิ่งกําหนดแบบของความเปนผูนํา โดยเปนทั้งทฤษฎี x และทฤษฎี y ดังนั้นจึงทําใหเกิดพฤติกรรม
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ของผูบริหารที่ยึดสมมติฐานตามทฤษฎี x นั้น จะพยายามควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิดและเขมงวด มีการสั่งการโดยตรง จูงใจดวยการจายเงินและผลประโยชนอื่นๆ ใช
ระเบียบวินัยและบทลงโทษเปนหลักใหญซึ่งเปนการตอบสนองความตองการของบุคคลในระดับต่ํา 
คือ ตองการความปลอดภัย ปฏิบัติตามคําสั่งเทาที่ตองการ มีความสนใจในการปรับปรุงงานนอยมาก 
และตองการผลตอบแทนทางดานการเงินเทานั้น สวนผูบริหารที่ยึดสมมติฐานทฤษฎี y จะไมควบคุม
ผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวดแตจะใหความสําคัญตอการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งเปน
การตอบสนองตอความตองการของบุคคลในระดับสูง คือ มีความรับผิดชอบและพยายามปรับปรุง
งานใหดีขึ้น ตองการเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่นที่ตองการบรรลุเปาหมายสูงสุดของชีวิต นอกจากนี้ 
จากการศึกษางานวิจัยของ ศุภฤกษ แกวสิงห (2539: 17) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสุขาภิบาลในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา การใหความดูแล 
ใหคําปรึกษา และขอเสนอแนะแกผูปฏิบัติ ผูบังคับบัญชามีสวนสําคัญที่จะทําใหผูทํางานมีความรูสึก
พึงพอใจหรือไมพอใจตองานได ซึ่งสอดคลองกับ วุฒินนท วิมลศิลป (2533: 24) ที่ศึกษาเร่ือง
บรรยากาศองคการกับความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท พบวา 
รูปแบบการบังคับบัญชาที่ทําใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
จะทําใหบุคลากรมีความรูสึกพอใจสูงกวาผูบังคับบัญชาแบบเผด็จการ หรือไมสงเสริมความกาวหนา
ของเจาหนาที ่ดังนั้น อาจกลาวไดวา รูปแบบการบังคับบัญชาที่ทําใหคนพอใจมากที่สุดจะเปน
รูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ความตองการและบุคลิกภาพของตนเองและบุคลิกภาพของ
ผูบังคับบัญชา   
 
 4.  ดานสภาพแวดลอม 
 สภาพแวดลอม มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบุคคล ถาในสถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดสภาพแวดลอมใหดีไดแลว ก็สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของบุคคลใหเปนไปในทาง 
ที่ดีไดโดยงาย สิ่งที่ทําใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติตอการปฏิบัติงานอยางหนึ่ง ไดแก การปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน การจัดสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน เปนตน ดังที่ 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2545: 11) ไดใหคํานิยามวา สภาพแวดลอม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นมา ซึ่งสภาพแวดลอมนี้เปนองคประกอบที่สําคัญใน
การดํารงชีวิตของมนุษย อันกอประโยชนทั้งทางตรงและทางออม ซึ่งสอดคลองกับพอรเตอร และ 
สเตรียส (Porter; & Steers. 1983: 364) ไดระบุวา สภาพแวดลอมเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษา
องคการของมนุษย ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดลอมจะมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานใน
โครงการ และนอกจากนี้ยังกลาววา การวิเคราะหบทบาทของสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ซึ่งมีตอ
การปฏิบัติงานและประสิทธิผลขององคการ จะไมสมบูรณหากไมมีการพิจารณาลักษณะของ
สภาพแวดลอมภายในองคการ (Internal Environment) โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงซึ่งมีผลกระทบตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกสภาพแวดลอมภายในองคการวา บรรยากาศ
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องคการ (Organization Climate) เปนลักษณะของสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานในองคการและมี
ผลตอพฤติกรรม ตรงกับ เฮลริเกล และโซลคัม (กนกวรรณ รวมไทย. 2530: 20; อางอิงจาก 
Hellriegel; & Solcum. 1974: 485 – 486) ที่กลาววา นักบริหารทุกคนควรใหความสําคัญตอ
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เพราะสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน จะชวยใหนักบริหาร
วางแผนที่จะเปล่ียนแปลงไดดีขึ้น นอกจากนี ้หากมีการเสริมสรางสภาพแวดลอมที่สนอง                
ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานแลวก็จะชวยใหองคการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะบรรลุเปาหมาย
ขององคการไดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สถิรศาสตร (2548: 86) ที่ศึกษา            
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคกร กรณีศึกษาบริษัท 
TT&T จํากัด (มหาชน) ประจํากรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจ                     
ในการปฏิบัติงานตอสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง ดังที่ อรุณ รักธรรม (2527: 
205) ที่เสนอแนะวิธีการสรางขวัญและความพึงพอใจในการทํางานทางดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานวา ควรสรางสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีและเหมาะสมแกคนงาน อาทิ โตะทํางาน หอง
ทํางาน แสงสวาง การถายเทของอากาศ และสวัสดิการ ฯลฯ เหลานี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง เพราะ          
ถาคนทํางานในสถานที่ทํางานดี จะทําใหคนงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 5.  ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
 สวนในดานของความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ล็อค (Locke. 1976: 
1300 – 1302) กลาวไววา เพ่ือนรวมงานก็เปนองคประกอบอยางหนึ่งที่สงเสริมหรือหยุดยั้ง          
ความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน ถาหากบุคคลใดที่มีเพ่ือนรวมงานที่มีความสามารถสูง 
พรอมที่จะใหความชวยเหลือคนอื่น และมีความเปนมิตร บุคคลก็อาจมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน
มากกวาคนอื่น ในทางตรงกันขามหากมีเพ่ือนรวมงานที่ดอยความสามารถพ่ึงพาอาศัยอะไรไมได 
และไมเปนมิตร ก็อาจเปนสาเหตุใหบุคคลนั้นไมมีความสุขในการปฏิบัติงานไปดวย สวนหัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชาก็เปนองคประกอบอีกอยางหนึ่งที่ทําใหบุคคลปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานหรือไม หัวหนาแบบตางๆ มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาไมเหมือนกัน หัวหนามีทักษะ  
ในการบริหารมากนอยแคไหน รูหลักมนุษยสัมพันธหรือไม อยางไร และเม่ือมีปญหาในการ
ปฏิบัติงาน หัวหนามีความสามารถที่จะใหคําแนะนําไดมากนอยเพียงไร นอกจากนี้ จากการศึกษา
งานวิจัยของ ขวัญจิรา ทองนํา (2547: 52) ที่ศึกษาเร่ือง ปจจัย ที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครูวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร พบวา ในการบริหารงาน ใหประสบความสําเร็จนั้น 
มิใชเกิดจากความสามารถของผูบริหารแตเพียงผูเดียว แตเปนผลมาจากเพ่ือนรวมงานภายใตการนํา
ของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหไดความรวมมือดวยดีจากผูใตบังคับบัญชานั้น ผูบังคับบัญชาที่ดีจะตอง
พยายามใชอํานาจภายใน เชน ความเช่ือถือศรัทธาที่ผูใตบังคับบัญชามีตอผูบังคับบัญชามากกวา
อํานาจภายนอก การสั่งงานก็เปนเร่ืองสรางความเขาใจรวมกันที่จะปฏิบัติงานมากกวาจะเปนการ
กําหนดภาระหนาที่ใหผูปฏิบัติ ผูบังคับบัญชามีหนาที่ดูแลทุกขสุขของผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะ
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อยางยิ่งรูจักสรางน้ําใจในการปฏิบัติงาน และการรูจักสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  
สอดคลองกับ ฟดเลอร ซาเมอร และมอรฮาร (Fiedler, Chamers; & Morhar. 1976: 36) ที่กลาววา 
ผูบริหารและผูรวมงานที่มีความสัมพันธอันดีตอกัน ยอมทําใหสภาพการปฏิบัติงาน การบังคับบัญชา
ของผูบริหารราบรื่น เพราะความ สัมพันธจะสรางความศรัทธาตอผูรวมงานอยางดี และชวยให
ผูรวมงานพึงพอใจตอสภาพการปฏิบัติงานอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ ชนินทร เกตุขํา (2532:       
143 - 146) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูอาจารยเก่ียวกับวิธีการที่ใชจูงใจครูอาจารยของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 9 พบวา ผูบริหารใชวิธีจูงใจครูอาจารยในดานการ
สรางมนุษยสัมพันธกับครูอาจารยอยูในระดับมาก ดังที่ ฟดเลอร และการเซีย (Fiedler; & Garcia. 
1987: 52) กลาววา ความสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูรวมงานมีความสําคัญมากที่สุดตอทัศนะของ
ผูรวมงานที่มีตอการปฏิบัติงาน หากผูรวมงานมี ความศรัทธาในตัวผูบริหารและใหการยอมรับการให
ความสนับสนุนในการปฏิบัติก็จะเปนไปดวยดี ทําใหผูบริหารมีความวิตกกังวลและงานที่ปฏิบัติอยู
อาจลมเหลวได  
 ในทํานองเดียวกัน ผูใตบังคับบัญชาจะตองเรียนรูมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือใหการปฏิบัติงานของตนประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้น การปรับตัวใหเขากับ
ผูบังคับบัญชาเปนสิ่งที่จําเปน เพราะเปนการลดความผิดพลาด วิตกกังวล ลดปญหาการบริหาร และ
ชวยสรางบรรยากาศการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่ง วิจิตร อาวะกุล (2528: 170 - 175) เสนอแนะการสราง
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ดังนี ้

1. เรียนรูนิสัยของผูบังคับบัญชา การเรียนรูนิสัยของผูบังคับบัญชา จะนําไปสูการปฏิบัติงาน
ใหถูกใจ พอใจผูบังคับบัญชาได 

2. ปฏิบัติงานใหดี หลีกเล่ียงการประจบสอพลอ 
3. หาทางทําใหความคิดของผูบังคับบัญชาเกิดผล พยายามชวยปองกันความผิดใหและ

หาวิธีที่ถูกตองเปนทางออกให 
4. อยากอเรื่องกับเพ่ือนรวมงาน การทะเลาะเบาะแวงกันในสํานักงานยอมนําความเดือดรอน 

รําคาญใจมาสูผูบังคับบัญชา ทําใหเกิดความแตกแยก งานดําเนินไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะ
คอยแตขัดแยงกัน ไมไววางใจกัน 

5. อยารบกวนผูบังคับบัญชาในเรื่องเล็กๆนอยๆ  
6. อยานนิทานายลับหลัง จะเปนการทําลายความสัมพันธ และสรางความขัดแยง 
7. ใหความเคารพยกยองผูบังคับบัญชาตามฐานะ 
8. แสดงความขอบคุณ เมื่อผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอเรา แสดงถึงความรูสึกสํานึกใน

บุญคุณเปนการรูคุณ มีความกตัญู เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางเรากับผูบังคบับัญชา 
9. สรรเสริญความดีของผูบังคับบัญชาในโอกาสอันควร 
10. อยาบนถึงความลําบากตอหนาผูบังคับบัญชา ตองคิดวาตนจะกาวหนาสูงขึ้นไปและ

ฟนฝาอุปสรรค งานที่ยากลําบากจะเปนโอกาสที่จะแสดงฝมือ 
11. ลองประเมินตัวเองดูบาง เพ่ือนํามาคิดวิเคราะหประมวลผลเพ่ือการปรับปรุง 
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ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

บุคลากร เปนองคประกอบสําคัญของในการขับเคล่ือนใหหนวยงานดําเนินงานไปไดอยาง
เปนระบบ ในการบริหารงานในหนวยงานตางๆ ไมวาภาครัฐหรือเอกชน กลาวไดวาบุคลากรเปน
กําลังสําคัญในการปฏิบัติงานขององคกรตางๆ ใหไปสูจุดมุงหมายขององคกรนั้นๆ ดังนั้น จึงม ี           
ความจําเปนที่จะตองศึกษาระดับความพึงพอใจของบุคคลากรในหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานศิลปวัฒนธรรมมีความเปนเลิศ
ในการผลิตบัณฑิต เปนศิลปนอาชีพ นักวิชาการ ครูศิลปะ นักวิจัย เพ่ือใหการดําเนินงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปดําเนินการไปไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายของสถาบัน จําเปนจะตองศึกษา
ปจจัยแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะของงานและผูปฏิบัติ โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แลวเกิดความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัต ิก็จะสงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมายที่สถาบันกําหนดไว     
เกิดแรงจูงใจบุคลากรใหมีความผูกพันอันดีตอองคกร และจงรักภักดีตอองคกร ในทางตรงกันขาม 
แตถาหากบุคลากรไมพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติกอ็าจกอใหเกิดผลกระทบมากมาย จากการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปจจัยที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร พบวา ปจจัยที่สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนนั้นมีปจจัยสําคัญ 5 ประการ 
คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา               
ดานสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับ Wahba 
(รสริน สกุลโรจนประวัต.ิ 2541: 30; อางอิงจาก. Wahba . 1978: 6376-A) ไดศึกษาวิจัยและ  
สรุปผลวิจัยตามทฤษฎีของเฮอรเบอรก เก่ียวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
ในการทํางาน พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกอใหเกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทํางานที่สําคัญ                    
5 ประการ คือ ลักษณะงาน การบังคับบัญชา คาตอบแทน การเล่ือนตําแหนงและเพ่ือนรวมงาน             
ซึ่ง บารนารด (รัดใจ รังแกว. 2544; อางอิงจาก. Barnard. 1965) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ทํางาน พบวา บุคคลจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับการกระตุนของ
สิ่งจูงใจที่เปนองคประกอบดังนี้ คือ สิ่งจูงใจที่เปนวัตถุ สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสของบุคคล สิ่งจูงใจที่เปน
สภาพทางกายภาพ สิ่งจูงใจที่เปนผลประโยชน สิ่งจูงใจที่เปนความดึงดูดใจทางสังคม สิ่งจูงใจที่เปน
สภาพการทํางาน สิ่งจูงใจที่เปนโอกาสมีที่สวนรวมงานสิ่งจูงใจที่เปนสภาพของการรวมกันฉันทมิตร 
ซึ่งปจจัยที่พบวาสงผลกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก 
 

เพศ 
นักวิชาการหลายทาน กลาววา เพศชายและเพศหญิง มีความแตกตางกันในหลายดาน 

เชน ความสามารถในดานการรับรูอารมณของบุคคลอื่น ความสามารถในการจดจําสัญลักษณ 
ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางคณิตศาสตร หรือความสามารถในการปฏิบัติงาน          
เปนตน นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยหลายฉบับที่กลาวถึงความแตกตางในเรื่องของเพศ เชน ฮารเรลล  
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(มัจฉรี โอสถานนท. 2539: 40 – 41; อางอิงจาก Harrell. 1964: 260 – 273) กลาววา                  
ความพึงพอใจในการทํางานนั้นเกิดจากความสัมพันธขององคประกอบหลายประการ โดยเฉพาะ
องคประกอบในดานบุคคลนั้น พบวา เพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา           
เพศชาย สอดคลองกับ โกมุท จีวัลย (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
บุคลากรบริษัทเจนบรรเจิด จํากัด พบวา บุคลากรชายและหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานงาน
ในแตละดานแตกตางกัน เชนเดียวกับ ภัทรพร บํารุงราชหิรัณย (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 (กรณีศึกษา: เขตอําเภอเมืองนครราชสีมา) พบวา ครูเพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน โดยมีปจจัยที่เปนแรงจูงใจ ในการทํางาน
ในแตละดาน คือ ลักษณะงาน ความกาวหนาในงาน ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ
การยอมรับนับถือ และสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ เฟองฟา เตียเจริญ (2541: 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปจจัยบางประการที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในงานของมัคคุเทศกใน
กรุงเทพมหานคร พบวา มัคคุเทศกเพศชาย มีความพึงพอใจในงานมากกวามัคคุเทศกเพศหญิง  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สอดคลองกับ อรนิตย ญาณศิริ (2539: บทคัดยอ) ที่ศึกษา 
และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการคณะศึกษาศาสตร (บางเขน) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา ขาราชการเพศชาย มีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม             
ทุกดานสูงกวาขาราชการเพศหญิง 

 
อาย ุ
ในการทํางานนั้น เม่ือผูปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้น ตําแหนงหนาที่การงานมักจะสูงตามไปดวย 

สวนใหญจะพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ อาจเปนเพราะบุคคลที่มีอายุมากขึ้นมีประสบการณมากขึ้น
นั่นเอง ในสวนของบุคคลในวัยกลางคนอาจจะหวั่นไหว มีความไมแนใจในตําแหนงหนาที่การงาน
ของตน หรือบุคคลที่มีอายุการทํางานนอยสวนใหญจะมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจนอยกวา ดังเชน
งานวิจัยหลายฉบับที่กลาวถึงความแตกตางในเร่ืองของอายุ เชน พีรภัทร เหรียญสุวรรณ (2546: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทอุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย 
จํากัด (มหาชน) สวนสํานักใหญ พบวา พนักงานที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิสอดคลองกับ อัญชลี ดวงแกว (2541: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร
สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสํานักทดสอบความม่ันคงแหงชาต ิในดานอายุ มีความ สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ            
ทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ ประสาร ดิษฐี (2541: บทคัดยอ)  ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขนสัมภาระ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา 
อายุ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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สอดคลองกับ ฤดี วงศลังฮะ (2536: 39) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของครสูายสนับสนุน 
การสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตการศึกษา 3 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจและ                   
ความไมพึงพอใจในการทํางานระหวางครูอาจารยที่อายุราชการ 1 – 10 ป และอายุราชการตั้งแต            
11 ป ขึ้นไป มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ จันทรทิพย วองประเสริฐ 
(2542: บทคัดยอ) ที่ศึกษาระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูสอนวิชาชีพหลักสูตร             
ระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชาง กลุมสถานศึกษาภาคกลาง พบวา ครูที่มีอายุมาก มีคาเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจสูงกวาครูที่มีอายุนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ

 
วุฒิการศึกษา 
ในการทํางานนั้น เม่ือผูปฏิบัติงานมรีะดับการศึกษาที่แตกตางกัน ยอมมีความพึงพอใจ        

ในการปฏิบัติงานในดานความสําเร็จของการทํางาน การยอมรับนับถือตางกัน ดังเชนงานวิจัย           
หลายฉบับที่กลาวถึงความแตกตางในเร่ืองวุฒิการศึกษา เชน รุงนภา ยุทดร (2548: บทคัดยอ)          
ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                   
พระนครเหนือ พบวา ขาราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่มรีะดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรองจิตต โกสุมา และคณะ (2545: 101 - 102) ที่ได
ทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการกรมชลประทาน  
ศึกษาเฉพาะในเขตสํานักงานชลประทานที่ 8 จังหวัดลพบุรี พบวา ความแตกตางดานประชากร 
ศาสตรในดานวุฒิการศึกษาสงผลใหขาราชการมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน เชนเดียวกับ              
รสริน สกุลโรจนประวัติ (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการสอน มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรที่มี        
วุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมทุกดานแตกตางกันอยาง            
มีนัยสําคัญทางสถิต ิสอดคลองกับ เฟองฟา เตียเจริญ (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องปจจัย           
บางประการที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในงานของมัคคุเทศกในกรุงเทพมหานคร พบวา มัคคุเทศก
ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในงานแตกตางกัน คือ มัคคุเทศกที่มีการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี มีความพึอพอใจในงานมากกวามัคคุเทศกที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เชนเดียวกับ พรศักดิ์ ตระกูลชีวพานิตต (2541: บทคัดยอ)  
ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย พบวา 
ขาราชการในสํานักงานงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีระดับ              
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิและ วิมล ศรประสิทธิ์              
(2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนประเภท
อาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรีพบวา ครูที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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สถานภาพในการทํางาน  
ในการทํางานนัน้ เม่ือผูปฏิบัติงานมีสถานภาพในการทํางานที่แตกตางกัน ยอมสงผลตอ

ความสําเร็จและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตางกัน เชน รุงนภา ยุทดร (2548: บทคัดยอ)          
ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา             
พระนครเหนือ พบวา ขาราชการที่มสีถานภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันมีความพึงพอใจ                  
ในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ เพชรรัตน แยมแกว (2545: 101) 
ไดศึกษาตัวแปรทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลของ
จังหวัดนครปฐม พบวา สถานภาพลูกจางช่ัวคราวมีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจในงาน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลของจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลาวคือ บุคลากรที่มีสถานภาพลูกจางช่ัวคราวมีระดับความพึงพอใจในงานต่ํา สอดคลองกับ           
วิมล ศรประสิทธิ์ (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
โรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุร ีพบวา ครูที่มีสถานภาพ การทํางานตางกัน            
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
และดานความม่ันคงในงาน ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกับ อรนิตย ญาณศิริ (2539: บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจใน                  
การทํางานของขาราชการคณะศึกษาศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา 
ขาราชการที่มีลักษณะงานดานการสอน มีความพึงพอใจ ในการทํางานโดยรวมทุกดานสูงกวา
ขาราชการที่มีลักษณะงานดานการบริการวิชาการและธุรการอยางมีนัยสําคัญทางสถติิ  
 

ประสบการณการทํางาน 
ในการทํางานนั้น เม่ือผูปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้น ประสบการณและตําแหนงหนาที ่       

การงานมักจะสูงตามไปดวย ดังเชน งานวิจัยหลายฉบับที่กลาวถึงความแตกตางในเรื่อง
ประสบการณ การทํางาน เชน เฟองฟา เตียเจริญ (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเรือ่งปจจัย                 
บางประการที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในงานของมัคคุเทศกในกรุงเทพมหานคร พบวา มัคคุเทศก
ที่มีประสบการณ  การทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน คือ มัคคุเทศก           
ที่มีประสบการณการทํางาน 1 – 5 ป มีความพึงพอใจในงานมากกวามัคคุเทศกที่มีประสบการณ              
การทํางาน 6 – 10 ป และ 10 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสอดคลองกับฮาเซมิ 
(Hashemi. 1987: 1141 – A) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารยใน
มหาวิทยาลัยเท็กซัส พบวา อาจารยที่มปีระสบการณปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป มีความพึงพอใจกับ
โอกาสกาวหนามากกวาอาจารยอาวุโสหรือมีประสบการณมากกวาอาจารยที่ทํางานดานวิจัย                   
มีโอกาสกาวหนากวาอาจารยที่ทําหนาที่สอน สอดคลองกับ ยุทธพงศ ตัณฑิกุล (2543: บทคัดยอ)  
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ที่ทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตํารวจภูธร จังหวัด
สระแกว พบวา พนักงานสอบสวนที่มีประสบการณนอยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวา
พนักงานสอบสวนที่มีประสบการณมาก นอกจากนี ้บัณฑิต แทนพิทักษ (2540 : บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา อํานาจ ความศรัทธา และความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา พบวา ครูที่มีชีวสังคมแตกตางกันดานประสบการณในการทํางาน มีความพึงพอใจใน
งานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิเชนเดียวกับ วิทยา ประยูร (2540: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของครูประจํากลุมการศึกษาทางไกลในจังหวัดเชียงใหม พบวา               
ครูประจํากลุมการศึกษาทางไกลที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจใน                
การปฏิบัติงานโดยรวม และในดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานสภาพ
การปฏบัิติงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานความสําเร็จของ
งาน ดานลักษณะของงาน และดานความสัมพันธกับผูรวมงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 นอกจากนี้ วิมล ศรประสิทธิ์ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจใน               
การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนประเภทอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรี พบวา ครูที่มี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

สรุปไดวา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางาน และประสบการณในการทํางาน 
เปนตัวแปรที่มีอิทธิที่ตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา           
ความแตกตางของตัวแปร จะทําใหความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 
การจัดการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (2551) เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม ตั้งอยูเลขที่ 2 ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปนศูนยกลางการจัดการเรียนการ
สอนทางศิลปะช้ันนําของชาติและนานาชาติ เร่ิมจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2542 โดยเปด
ดําเนินการสอนครั้งแรก 3 คณะ วิชาคือ คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปนาฏดุริยางค และคณะศิลปศึกษา 
ตั้งแต 4 มิถุนายน พ.ศ.2542 เปนหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 2 ป สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันสูง (ปนส.) จากวิทยาลัยนาฏศิลปทุกแหง และผูที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ศ.ปวส.) จากวิทยาลัยชางศิลปทุกแหง ในปการศึกษา 2547 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปไดขยายการผลิตบัณฑิตโดยเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในวิทยาลัยนาฏศิลป
ภูมิภาคอีก 9 แหง เนื่องจากผูบริหารสวนภูมิภาคขอเปดทําการเรียนการสอนที่สถานศึกษาเดิม เพ่ือให
นักศึกษาอยูในภูมิลําเนาของตน สอดคลองกับนโยบายของรัฐที่ตองการใหศึกษาใกลบาน บุคลากรใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง จากสํานักอธิการบด ี
คณะศิลปนาฏดุริยางค คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2552 
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จํานวนทั้งสิ้น 286 คน และจํานวนนักเรียนนักศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค 240 คน คณะศิลปวิจิตร 268 
คน คณะศิลปศึกษา 646 คน และวิทยาลัยนาฏศิลป 1740 คน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมาย วาดวยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สอดคลองกับความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ. 2550 สถาบันอาจแบงสวนราชการ ดังนี ้

1.  สํานักงานอธิการบด ี
2.  สํานักงานวิทยาเขต 
3.  บัณฑิตวิทยาลัย 
4.  คณะ 
5.  สํานัก 
6.  วิทยาลัย 
7.  ศูนย 
สถาบันอาจใหมีสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เพ่ือดําเนินการ

ตามวัตถุประสงคในมาตรา 8 เปนสวนราชการของสถาบันอีกก็ได สํานักงานอธิการบดีและ
สํานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกองหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะ
เทียบเทากอง 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค และยุทธศาสตร 
วิสัยทัศน  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานศิลปวัฒนธรรม               

มีความเปนเลิศในการผลิตบัณฑิต เปนศิลปนอาชีพ นักวิชาการ ครูศิลปะ นักวิจัย ทั้งระดับชาติและ
ทองถิ่นอันเปนเอกลักษณของชาติใหเปนที่ประจักษแกสังคม 

 
พันธกิจ/หนาท่ี 
1. จัดการศึกษาดานชางศิลป นาฏศิลป และดุริยางคศิลป ทั้งไทยและสากล และ

ศิลปวัฒนธรรมในระดับปริญญาหรอืต่ํากวาปริญญา 
2. จัดการอบรม รักษา ฟนฟู และใหการศึกษาคนควาศิลปวัฒนธรรมดานชางศิลป 

นาฏศิลป และดุริยางคศิลป ทั้งไทยและสากล 
3. ทํานุบํารุง รักษา ฟนฟู และใหการศึกษาคนควาศิลปวัฒนธรรมดานนาฏศิลป และ            

ดุริยางศิลป ทั้งไทยและสากล รวมทั้งจัดการแสดงอื่นที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม 
4. ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบัน         

บัณฑิตพัฒนศิลป 
5. ปฏิบัติ/รวมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานทีเ่ก่ียวของ หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
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วัตถุประสงค  
มาตรา 8 แหง พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  พ.ศ. 2550 ใหการศึกษา และ

สงเสริมวิชาการตั้งแตระดับพ้ืนฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงทางดานนาฏศิลป ดุริยางคศิลป                 
คีตศิลป ชางศิลป ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติ ทําการสอน   
การแสดง ทําการวิจัย และใหบริการทางวิชาการ ตลอดจนสงเสริม สืบสาน สรางสรรค ทํานุบํารุงและ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติเเละศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนใน
ทองถิ่น 

 
นโยบายการจัดการศึกษา 
จัดการศึกษาและสงเสริม อนรุักษภูมิปญญาและศิลปวัฒนธรรม ใหเชิดชูความเปนเลิศ

ทางศิลปวัฒนธรรมดานวิชาการทางศิลปะ โดยใชระบบหลักเกณฑที่สามารถเผยแพรศาสตรทาง
ศิลปะไดอยางมศัีกยภาพ ถูกตอง เหมาะสม กับความเปนชาติไทยและเปนศูนยกลางทางศิลปะ  
โดยใชหลักธรรมาภิบาลบริหารจัดการองคกรใหเปนที่ประจักษแกสังคม 
 

โครงสรางองคกรและการบริหาร 
โครงสรางองคกรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ตามพระราชบัญญัติจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีอธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด แบงการดําเนินงานออกเปน 
5 ฝาย คือ ฝายวิชาการ ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายศิลปวัฒนธรรม ฝายบริหารและฝายกิจการ
นักศึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป. 2548) ดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 
แผนผังโครงสรางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

หมายเหตุ    -   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจัดการศึกษาระดับปริญญา 
  -   วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยชางศิลปจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงวัฒนธรรม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
อธิการบดี 

คณะกรรมการสถาบันฯ 

ฝายวิชาการ ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายบริหาร ฝายศิลปวัฒนธรรม ฝายกิจการนักศึกษา 

สํานักงานอธิการบดี 
-กลุมงานบริหาร 
 งานทั่วไป 
-กลุมงานแผนและ 
 งบประมาณ 
-กลุมงานทะเบียน 
 และประมวลผล 
-กลุมงานกิจการ 
 นักศึกษา 
-กลุมงานบริหาร 
 บุคคล 
-กลุมงานนิติการ 
 

คณะศิลปวิจิตร 
-ภาควิชาศิลปไทย 
-ภาควิชาศิลปกรรม 
-ภาควิชาออกแบบ 

คณะศิลปนาฏดุริยางค 
-ภาควิชานาฏศิลป 
-ภาควิชาดุริยางคศิลป 
 

คณะศิลปศึกษา 
-ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 
-ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา 
-ภาควิชาการศึกษา 
-ภาควิชาศึกษาท่ัวไป 
 

-วิทยาลัยนาฏศิลป12 แหง 
-วิทยาลัยชางศิลป 3 แหง 
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การดําเนินงานตามพันธกิจ 
1.  การจัดการศึกษา 
ปจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ไดเปดสอนในระดับปริญญาตรีและปรญิญาตรี 

(ตอเนื่อง) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) และ ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) ใน 3 คณะวิชา ดังนี้ 
 คณะศิลปวิจิตร มีหนาที่ผลิตศิลปน ประกอบดวย 3 ภาควิชา 
  ภาควิชาศิลปะไทย 

- แขนงวิชาการออกแบบศิลปะสถาปตยกรรมไทย 
- แขนงวิชาจิตรกรรมไทย 
- แขนงวิชาชางสิบหมู (ชางรัก) 
- แขนงวิชาชางสิบหมู (ชางเขียน) 

ภาควิชาศิลปกรรม 
- สาขาวิชาจิตรกรรม 
- สาขาวิชาประติมากรรม 
- สาขาวิชาภาพพิมพ 
- สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

   ภาควิชาการออกแบบ 
- วิชาการออกแบบตกแตงภายใน 

ผูสําเร็จการศึกษา สามารถไปเปนศิลปนอิสระ ลูกจางหนวยงานเอกชน รับราชการ   
เปนอาจารย หรือศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 

คณะศิลปนาฏดุริยางค มีหนาที่ผลิตศิลปน ประกอบดวย 2 ภาควิชา 
 ภาควิชานาฏศิลป 

- สาขาวิชานาฏศิลปไทย 
ภาควิชาดุริยางคศลิป 

- สาขาวิชาดนตรีไทย 
- สาขาวิชาคีตศิลปไทย 

ผูสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพศิลปนอิสระ นักออกแบบเครื่องแตงกาย 
ออกแบบชุดการแสดง ชางแตงหนานักแสดง ครูสอนศิลปะในระดับอุดมศึกษา รับราชการ ศึกษาตอ
ในระดับที่สูงขึ้น หรือนําความรูไปประยุกตใชเฉพาะงาน 

คณะศิลปศึกษา มีหนาที่ผลิตครูสอนศิลปะ ประกอบดวย 2 ภาควิชา 
 ภาควิชานาฏศิลปศึกษา 

- วิชานาฏศิลปไทยศึกษา 
- วิชานาฏศิลปสากลศึกษา 
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ภาควิชาดุริยางคศิลปศึกษา 
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไทยศึกษา 
- แขนงวิชาดนตรีไทย 
- แขนงวิชาคีตศิลปไทย 

ภาควิชาดนตรีคีตศิลปสากลศึกษา 
- แขนงวิชาดนตรีสากล 
- แขนงคีตศิลปสากล 

ผูสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพครูสอนศิลปะในการศึกษาทุกระดับ เปนอิสระ
ดานการแสดง รับราชการ หรือศึกษาตอในระดับสูง 

2. การวิจัย 
 ในฐานะที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงตอง
สงเสริมและพัฒนาการวิจัย เพ่ือสรางและพัฒนาองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมควบคูไปกับการจัด               
การเรียนการสอน สถาบันฯมีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันทํางานวิจัย โดยกําหนดให
นักศึกษาทุกคนตองทําศิลปนิพนธกอนสําเร็จการศึกษา และใหจัดสรรเงินงบประมาณสวนหนึ่ง    
เพ่ือสนับสนุนคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานวิจัย ทั้งนี้เพ่ือสรางองคความรูเพ่ือ
นําไปสูความเปนเลิศดานศิลปวัฒนธรรมตอไป 

3.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เปนสถาบันที่จัดการเรยีนการสอนเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม

โดยตรง ดังนั้น หนาที่สําคัญ คือ การทํานุบํารุง รวมทั้งการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมใหดํารงอยูตอไป 
หลักสูตรและกิจกรรมของสถาบัน จึงมุงปลูกฝงและเสริมสรางใหมีความซาบซึ้งและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุน สงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานศิลปกรรม การแสดงนาฏศิลป ดนตรี 
เขาประกวดในโอกาสตางๆ ไดรับรางวัลมามากมาย นอกจากนี้ยังไดจัดการแสดงและรวมการแสดง
กับสํานักการสังคีต วิทยาลัยนาฏศิลป เพ่ือเผยแพรศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

4.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดจัดบริการทางวิชาการดานศิลปะแกสังคม โดยจัดอบรม             

ระยะสั้นแกนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป คณาจารยของสถาบันไดรบัเชิญเปนวิทยากร               
อาจารยพิเศษ กรรมการและที่ปรึกษาในดานศิลปะแกหนวยงานอื่น  

ถึงแมวาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปจะเปนสถานศึกษาระดับอดุมศึกษา ซึ่งกอตั้งมาไดไม
ถึง 10 ป แตภารกิจที่ตองปฏิบัตินั้น เปนเร่ืองที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศชาติ คือ การผลิต
บัณฑิตที่เปนศิลปน ครูศิลปะ นักวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความรูความสามารถ   
และทักษะในวิชาชีพอยางแทจริง เพ่ือทําหนาที่ในการอนุรักษ พัฒนา สืบทอด และเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามนโยบายของกรมศิลปากร และกระทรวงวัฒนธรรมใหดํารงคงอยู
ตลอดไป 
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ลักษณะหนาที่และการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ลักษณะหนาที่และการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. 2548: 41) กลาวไวดังนี้  
1.  สายวิชาการ ไดแก คร ูครูชํานาญการ ครูชํานาญการพิเศษ ครูเช่ียวชาญ                      

ครูเช่ียวชาญพิเศษ ปฏิบัติหนาที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรูพัฒนา
ผูเรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพประสานความรวมมือกับ
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน การบริการสังคมดานวิชาการและปฏิบัติ
หนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัต ิดังนี ้
  1.1  ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน
ดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  1.2  จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค  

 1.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
   1.4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  1.5 ประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือรวมกันพัฒนาผูเรียน 
ตามศักยภาพ  
  1.6 ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น  
  1.7 ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพ่ือนํามาพัฒนา        
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  1.8 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 2.  สายสนับสนุนวิชาการ ไดแก 

 2.1 สายงานเจาพนักงานทั่วไป ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการ สายงานนี้คลุมถึง
ตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณที่ตองใชความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการราง โตตอบ บันทึก ยอเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ที่ตองใชความรู
ทางเทคนิคหรือวิชาการดานใดดานหนึ่ง การดําเนินการเก่ียวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของทาง
ราชการ การติดตามใหมีการซอมแซมและบํารุงรักษา การจําหนายยานพาหนะที่ชํารุด เสื่อมสภาพ 
และการเบิกจายวัสดุทางชาง การตรวจสอบหรือเปล่ียนแปลงรายการและเก็บรักษาเอกสารสําคัญ
ของทางราชการ การรวบรวมขอมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร จดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 2.2 สายงานเจาพนักงานการเงินและบัญชี สายงานนี้คลอบคลุมถึงตําแหนงทาง
การเงินและบัญชี การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของหนวยงานการศึกษา เชน ตรวจสอบ
หลักฐานใบสําคัญคูจายเงิน ลงบัญชี ทํารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอมูลเก่ียวกับการขอ
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จัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจายประจําป ทําหนังสือช้ีแจง โตตอบ ดานงบประมาณ พิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณรายจายและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 2.3 สายงานเจาพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของหนวยงาน
การศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจาย การเก็บรักษา การ
ซอมแซม และการบํารุงรักษา การทําบัญชีทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและ
เอกสารเก่ียวกับพัสดุ การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการ
เปล่ียนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง และการปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 2.4 สายงานการเจาหนาที่ ปฏิบัติงานเก่ียวกับเก่ียวกับงานบุคคลของหนวยงาน
การศึกษาตางๆ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนงานบุคคล การสรรหาและบรรจุ
บุคคลเขารับราชการ การดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงและอัตราเงินเดือน การควบคุมและสงเสริม
สมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทําทะเบียนประวัติการรับราชการ การดําเนินการเก่ียวกับการ
ออกจากราชการ เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 2.5 สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานทางการฝกอบรมและพัฒนาบุคคล  
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการฝกอบรมและการพัฒนาขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรอื่นๆ ตามนโยบายและแผนงานของสวนราชการ หนวยงานการศึกษาที่สังกัด และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 2.6 สายงานวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการวิเคราะหนโยบาย
และแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน 
พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การบริการ หรือความม่ันคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเปนนโยบาย แผนงาน และ
โครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัด แลวแตกรณี และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เก่ียวของ 

 2.7 สายงานวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานทางวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เก่ียวกับงานวิเคราะห วิจัยและพัฒนาหลักสูตร แบบเรียนทุกระดับที่อยูในความควบคุมของทาง
ราชการ ปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การจัดและควบคุม
พิพิธภัณฑการศึกษา การบริการและสงเสริมการศึกษา โดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลทางการศึกษา การวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา  
การสงเสริมและเผยแพรการศึกษา เปนตน และปฏิบัตหินาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 2.8 สายงานเจาหนาที่บริหารงานธุรการ ปฏิบัติหนาที่ดานงานธุรการ และงาน               
สารบรรณ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานธุรการ และงานสารบรรณในหนวยงาน
ธุรการทั่วไป หนวยงานธุรการที่เก่ียวกับงานเทคนิคหรืองานวิชาการ เชน ควบคุมการรับ-สงหนังสือ 
ลงทะเบียน แยกประเภท เก็บและคนหาเอกสาร ควบคุม การราง หนังสือโตตอบ ประมวลรายงาน 
สรุปความเห็น ควบคุมดูแลและรักษาซอมแซมสถานที่และยานพาหนะ และดําเนินการเก่ียวกับ
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เอกสารสิทธิ์ในทรัพยสินของหนวยงานการศึกษา การตรวจสอบรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของ
ทางราชการ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียม และอํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที ่
เพ่ือใชในการจัดงานตาง ๆ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

 2.9 สายงานเจาหนาที่บริหารงานพัสดุ ปฏิบัติงานดานพัสดุเก่ียวกับการจัดหา จัดซื้อ  
การเบิกจาย การเก็บรักษา การซอมแซมและการบํารุงรักษา การแทงจําหนายพัสดุที่ชํารุด             
การทําทะเบียนพัสดุ การทําสัญญา การตออายุสัญญาและการเปล่ียนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจาง 
การเก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ การกําหนดมาตรฐานและคุณภาพพัสดุ และ
การปฏิบัติหนาที่อื่นทีเ่ก่ียวของ 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน คือ ดานสถานภาพ
และการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม   
ในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา หากผูบริหารระดับสูงให
ความสําคัญกับปจจัยดังกลาวอยางทั่วถึง จะทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทําให
องคกรไดรับการพัฒนาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 



 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิต         
พัฒนศิลป ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับดังนี้ คือ การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลและจัดกระทําขอมูล การวิเคราะหขอมูล
และสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
การศึกษาครั้งนี้ ใชประชากรที่เปนบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย 

ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง จากสํานักอธิการบดี คณะศิลปนาฏดุริยางค คณะศิลปวิจิตร 
คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 286 คน  

กลุมตัวอยางเปนบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ประกอบดวย ขาราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจาง จากสํานักอธิการบดี คณะศิลปนาฏดุริยางค คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และ
วิทยาลัยนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 286 คน ดังแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จําแนกตามสถานภาพและคณะ 
 

คณะ/สํานัก 
 

สถานภาพ 

สํานัก 
อธิการบด ี

คณะศิลป
นาฏ 

ดุริยางค 

คณะ 
ศิลปวิจิตร 

คณะ
ศิลปศึกษา 

วิทยาลัย
นาฏศิลป รวม 

ขาราชการ 14 4 7 16 161 202 
พนักงานราชการ 8 16 15 18 7 64 
ลูกจาง 1 - - - 19 20 
รวม 23 20 22 34 187 286 
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การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสอบถามที่ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดําเนินการ 

ดังนี ้
1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา วารสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันตาง  ๆเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2.  ศึกษาแบบสอบถามตามแนวทางของไลเคอรท (Likert)   
3.  นําขอมูลจากขอ 1 และขอ 2 มาสรางเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 ดาน จํานวน 56 ขอ 
4.  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอย เสนอกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธแลว

นําเสนอผูเช่ียวชาญ 3 ทาน (ภาคผนวก ค) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจของขอคําถาม 
5.  แกไขและปรับปรุงแบบสอบถามตามทีผู่เชี่ยวชาญแนะนํา แลวปรึกษาขอความ             

เห็นชอบจากประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
6.  นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จํานวน 30 คน  
7.  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ โดยใช รอยละ 27 ของกลุมสูงและ

กลุมต่ํา แลวใชการทดสอบท ี(t – test) วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก เลือกขอคําถามที่มีคานัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาอํานาจจําแนกตั้งแต 1.761 ขึ้นไป ไวใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
(Ferguson. 1981: 180) รวมทั้งสิ้น 55 ขอ 

8.  หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาคาความสอดคลองภายใน
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 169) โดยมีคา
ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .97 

9.  นําแบบสอบถามฉบับที่ตรวจแกไข แลวเสนอกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 
เพ่ือใหความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางตอไป 

 
ลักษณะของเคร่ืองมือ  
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มี 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบเลือกตอบ ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางาน และประสบการณการ
ทํางาน 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ตามองคประกอบทั้ง 5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและ
สวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน
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และผูบังคับบัญชา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating – Scale) 5 ระดับ โดยผูวิจัย
กําหนดคาน้ําหนักของคะแนน ดังนี ้

 

คะแนน 5 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนน 4 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจมาก 
คะแนน 3 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจนอย 
คะแนน 1 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 
ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ผูตอบแบบสอบถามไวดังนี ้
คาคะแนนเฉลี่ย   4.50 – 5.00      หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดับมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ย   3.50 – 4.49      หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดับมาก 
คาคะแนนเฉลี่ย   2.50 – 3.49      หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย   1.50 – 2.49      หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดับนอย 
คาคะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.49      หมายถึง  บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ในระดับนอยที่สุด 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดกระทําขอมูล 
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินงานตั้งแตเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 

2552 ตามขั้นตอน ดังนี ้
1.  ขอหนังสือขอความรวมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        

ไปยังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
2.  ผูวิจัยนําหนังสือตามขอ 1 พรอมดวยแบบสอบถามที่สรางขึ้นและปรับปรุงแกไขจน              

มีคุณภาพ ไปขอความรวมมือกับบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และเก็บแบบสอบถามคืนดวย
ตนเอง  
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3.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ ไดแบบสอบถาม
ที่สมบูรณจํานวน 284 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว และนําขอมูล
ที่ไดไปทั้งหมดวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
2.  ตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 
ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยรวมและในแตละดาน วิเคราะหโดยการหาคาคะแนนเฉลี่ย และ
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.  ตามความมุงหมายของการวิจัยขอที่สอง เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ และ
วุฒิการศึกษา ใชการทดสอบที (t - test) สวนตัวแปร อายุ สถานภาพในการทํางาน และ
ประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) 

4.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
4.1  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก 

4.1.1  คาความถี่ (Frequency) 
4.1.2  คารอยละ (Percentage) 
4.1.3  คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
4.1.4  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
4.2.1  หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ (Discrimination 

Power) โดยใชการทดสอบท ี(Ferguson. 1981: 180) 
4.2.2  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชสัมประสิทธิ์    

แอลฟา (Alpha – Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach. 1984: 61) 
4.3  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 

4.3.1  ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ียของตัวแปร 2 กลุม โดยใช            
การทดสอบท ี(Edward. 1957: 152) 
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4.3.2  ทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกวา 2 กลุม 
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) ในกรณีพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิจึงทําการทดสอบความความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธี
ของเชฟเฟ (Scheffe’) (Ferguson. 1981: 190) 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและ
สวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางาน และ
ประสบการณการทํางาน เพ่ือใหการแปลความหมายขอมูลเปนที่เขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนด
สัญลักษณ ดังนี ้

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
X แทน คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
SD แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
F แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution  
t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution  
df แทน ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom)  
SS แทน  ผลบวกของคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
MS แทน คาเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
p แทน คาความนาจะเปนที่สถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวงปฏิเสธสมมุติฐาน 
 แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดนําเสนอเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ และคารอยละ 
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                   

5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับ
บัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยรวมและ
ในแตละดาน วิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา โดยการทดสอบที (t-test) 
สวนตัวแปรอายุ สถานภาพในการทํางาน และประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะหความ
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แปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเมื่อพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’) 

 

ตอนที่ 1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปองผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถี่ และคารอยละ  
ดังแสดงในตาราง 2 
 

ตาราง 2 จํานวนและรอยละของบุคลากร จําแนกตามตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ 
1.   เพศ 

1.1 ชาย   
1.2 หญิง 

 
130 
154 

 
45.8 
54.2 

รวม 284           100.0 
2.   อาย ุ
      2.1  ต่ํากวา 25 ป 
      2.2  25 – 35 ป 
      2.3  มากกวา 35 ปขึ้นไป 

 
24 

144 
116 

 
8.5 

50.7 
40.8 

รวม 284 100.0 
3.   วุฒิการศึกษา 
      3.1  ปริญญาตร ี
      3.2  สูงกวาปริญญาตรี 

 
222 
62 

 
78.2 
21.8 

รวม 284 100.0 
4.   สถานภาพในการทํางาน 

4.1  ขาราชการ   
4.2  พนักงานราชการ 
4.3  ลูกจาง 

 
202 
62 
20 

 
71.1 
21.8 
7.1 

รวม 284 100.0 
 
 
 



 47 

ตาราง 2 (ตอ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จํานวน รอยละ 
5.   ประสบการณการทํางาน 
     5.1  ต่ํากวา 10 ป 
     5.2  10 – 20 ป 
     5.3  มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
83 

105 
96 

 
29.2 
37.0 
33.8 

รวม 284           100.0 
 

จากตาราง 2 แสดงวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนบุคลากรเพศหญิง (รอยละ 54.2) อายุ
ของบุคลากรสวนใหญอยูในชวง 25 – 35 ป (รอยละ 50.7) วุฒิการศึกษาสวนใหญอยูในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 78.2) บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพในการทํางานเปนขาราชการ (รอยละ 71.1) 
และ มีประสบการณในการทํางานมากที่สุดอยูระหวาง 10 – 20 ป (รอยละ 37.0)  

 
ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 

ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา 
ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยรวมและในแตละดาน 
วิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 3 - 13 
 
ตาราง 3 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
      บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน 
 

บุคลากร 
(n = 284) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

X SD 
ระดับ 

ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 3.96 0.70 มาก 
ดานคาจางและสวัสดิการ 3.42 0.82 ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.57 0.74 มาก 
ดานสภาพแวดลอม 3.46 0.68 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 4.02 0.62 มาก 

รวม 3.68 0.63 มาก 
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จากตาราง 3 แสดงวาบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 
ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา บุคลากร  
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก สวนดานคาจางและสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอม
มีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานในระดับปานกลาง  
 
ตาราง 4 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน เปนรายขอ 
 

บุคลากร 
(n = 284) 

ขอ
ที ่ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 

X SD 
ระดับ 

1 การเปนที่ยอมรบัของสังคมในสถาบัน/วิทยาลัยฯ 4.01 0.76 มาก 
2 การไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู

ความสามารถของทาน 
3.93 0.62 มาก 

3 ความมีระเบียบแบบแผน ชัดเจน ของงานที่ปฏิบัติอยู 3.62 0.71 มาก 
4 ความทาทายของงานที่ปฏิบัต ิ 4.04 0.92 มาก 
5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ตามสายงานที่ทาน

ปฏิบัติอยู 
3.93 1.06 มาก 

6 ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

4.17 0.83 มาก 

7 การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 4.10 0.93 มาก 
8 ความม่ันคงในตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติอยู 3.96 1.00 มาก 
9 ช่ือเสียงเกียรติยศที่เกิดจากงานที่ทานปฏิบัต ิ 3.86 1.06 มาก 

10 การเปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงานในความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของทาน 

4.04 
 

0.81 
 

มาก 
 

11 การเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาในความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของทาน 

3.94 0.81 มาก 

รวม 3.96 0.70 มาก 
 



 49 

จากตาราง 4 แสดงวาบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิต               
พัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
บุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกขอ 
 
ตาราง 5 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานคาจางและสวัสดิการ เปนรายขอ 
 

บุคลากร 
(n = 284) ขอ

ที ่ ดานคาจางและสวัสดิการ 
X SD 

ระดับ 

12 ความเหมาะสมของเงินเดือนที่ทานไดรับเม่ือเทียบกับ
วุฒิการศึกษาของทาน 

3.65 0.81 มาก 

13 คาตอบแทนพิเศษ / เบี้ยเลี้ยงที่ไดรับในการปฏิบัติงาน
พิเศษนอกเวลาราชการ 

3.20 0.94 ปานกลาง 

14 ความยุติธรรมในวิธีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 3.05 0.97 ปานกลาง 
15 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของทานเม่ือเทียบกับผลการ

ปฏิบัติงาน 
3.04 0.97 ปานกลาง 

16 ความโปรงใสของกระบวนการในการการเล่ือนตําแหนง
งานตางๆ 

3.03 0.99 ปานกลาง 

17  การเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถ                       
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.32 1.06 ปานกลาง 

18 ความยุติธรรมเก่ียวกับระเบียบและกฎเกณฑ                    
ในการเล่ือนตําแหนงงานตางๆ 

3.27 0.98 ปานกลาง 

19 สิทธิการลาหยุดงานของบุคลากร 3.98 1.10 มาก 
20 สวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาล 3.83 1.17 มาก 
21 สวัสดิการเกี่ยวกับคาเลาเรียนบุตร 3.78 1.20 มาก 

รวม 3.42 0.82 ปานกลาง 

 
จากตาราง 5 แสดงวาบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ดานคาจางและสวัสดิการ โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาบุคลากรม ี           
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 12 ความเหมาะสมของ
เงินเดือนที่ทานไดรับเม่ือเทียบกับวุฒิการศึกษาของทาน ขอ 19 สิทธิการลาหยุดงานของบุคลากร      
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ขอ 20 สวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล และขอ 21 สวัสดิการเก่ียวกับคาเลาเรียนบุตรที่บุคลากร 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก      
 
ตาราง 6 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานการปกครองบังคับบัญชา เปนรายขอ 
 

บุคลากร 
(n = 284) ขอ

ที ่ ดานการปกครองบังคับบัญชา 
X SD 

ระดับ 

22 การไดรับการช้ีแนะแนวทางในการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชา 

3.73 0.73 มาก 

23 การไดรับการสงเสริมและใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน
จากผูบังคับบัญชา 

3.64 0.80 มาก 

24 ความสนใจของผูบังคับบัญชาตอปญหา                               
ในการปฏิบัติงานที่ทานประสบอยู 

3.56 0.77 มาก 

25 วิธีการแนะนําแนวทางแกไขที่เปนประโยชน                    
ในการปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

3.51 0.83 มาก 

26 การสงเสริมของผูบังคับบัญชาในการใหบุคลากรได
ฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

3.69 0.94 มาก 

27 การสงเสริมของผูบังคับบัญชาในการใหบุคลากรได
ศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น 

3.49 1.13 ปานกลาง 

28 การกระตุน/จูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบญัชา 

3.24 0.94 ปานกลาง 

29 ความสามารถในการเปนผูนําของผูบังคับบัญชา 3.61 0.85 มาก 
30 ความเขาใจกันระหวางทานกับผูบังคับบัญชา 3.47 0.93 ปานกลาง 
31 ความยุติธรรมที่ทานไดรับจากผูบังคับบัญชา 3.54 0.93 มาก 
32 ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานและผูรวมงานคนอืน่ๆ  

มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 
3.65 0.96 มาก 

33 ผูบังคับบัญชารับฟงความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของทาน 

3.62 0.92 มาก 

34 วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา 3.64 0.94 มาก 
รวม 3.57 0.74 มาก 
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จากตาราง 6 แสดงวาแสดงวาบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 27 การสงเสริมของ
ผูบังคับบัญชาในการใหบุคลากรไดศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น ขอ 28 การกระตุน/จูงใจ
ใหบุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา และขอ 30 ความเขาใจกันระหวาง
ทานกับผูบังคับบัญชาที่บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง 

 
ตาราง 7 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอม เปนรายขอ 
 

บุคลากร 
(n = 284) ขอ

ที ่ ดานสภาพแวดลอม 
X SD 

ระดับ 

35 การไดรับความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 4.12 0.84 มาก 
36 ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางาน 3.45 0.82 ปานกลาง 
37 ความสะอาดของสถานที่ทํางาน 3.43 0.84 ปานกลาง 
38 ความเปนสัดสวนของหองทํางานและอาคารสถานที ่ 3.72 0.90 มาก 
39 อาคารสถานที่ที่ใชในการปฏิบัติงาน 3.70 0.91 มาก 
40 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่

ตองใชในการปฏิบัติงาน 
3.17 0.94 ปานกลาง 

41 ความคลองตัวของระบบงานระหวางหนวยงานภายใน
สถาบัน 

3.17 0.83 ปานกลาง 

42 การอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใชสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.43 0.83 ปานกลาง 

43 จํานวนผูปฏิบัติงานเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ของหนวยงาน 

3.18 0.98 ปานกลาง 

44 หองพักของบุคลากรตอจํานวนบุคลากร 3.76 1.19 มาก 
45 การสรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน 
3.33 0.84 ปานกลาง 

46 การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.02 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.46 0.68 ปานกลาง 
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จากตาราง 7 แสดงวาบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ดานสภาพแวดลอม โดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน ขอ 35 การไดรับความเปนอิสระใน                  
การปฏิบัติงาน ขอ 38 ความเปนสัดสวนของหองทํางานและอาคารสถานที ่ขอ 39 อาคารสถานที่             
ที่ใชในการปฏิบัติงาน และขอ 44 หองพักของบุคลากรตอจํานวนบุคลากรที่บุคลากรมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในระดับมาก      
 
ตาราง 8 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา     
เปนรายขอ 

 
บุคลากร 
(n = 284) ขอ

ที ่
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

และผูบังคับบัญชา 
X SD 

ระดับ 

47 การยอมรับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของทาน
จากเพ่ือนรวมงาน 

3.99 0.74 มาก 

48 ความรวมมือในการปฏิบัติงานในองคกร 3.98 0.77 มาก 
49 การรวมมือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ของทานกับเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
3.99 0.86 มาก 

50 การรวมกันพัฒนางาน/โครงการตางๆ ของสถาบัน 3.79 0.81 มาก 
51 การมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน

ตางๆ ของสถาบัน 
3.87 0.77 มาก 

52 การมีมนุษยสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานกับทาน 4.21 0.75 มาก 
53 การมีมนุษยสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับทาน 3.98 0.82 มาก 
54 ความเปนกันเองของเพ่ือนรวมงาน 4.33 0.75 มาก 
55 ความเปนกันเองของผูบังคับบัญชา 4.03 0.80 มาก 

รวม 4.02 0.62 มาก 
 
จากตาราง 8 แสดงวาบุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา โดยรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมากทุกขอ 
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ตาราง 9 คาคะแนนเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 

 

ชาย (n = 130) หญิง (n = 154) 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

X SD ระดับความ
พึงพอใจ 

 

X SD ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 3.86 0.64 มาก 4.06 0.73 มาก 
ดานคาจางและสวัสดิการ 3.37 0.85 ปานกลาง 3.45 0.80 ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.54 0.70 มาก 3.59 0.78 มาก 
ดานสภาพแวดลอม 3.44 0.65 ปานกลาง 3.47 0.71 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา 
3.91 0.60 มาก 4.11 0.63 มาก 

รวม 3.63 0.61 มาก 3.73 0.64 มาก 
 

จากตาราง 9 แสดงวาบุคลากรเพศชายและเพศหญิงตางมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาบุคลากรเพศชาย
และเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดบัมากเกือบทุกดาน ยกเวนดานคาจางและสวัสดิการ และดาน
สภาพแวดลอมที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
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ตาราง 10 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามอาย ุ

 
ตํ่ากวา 25 ป 

(n = 24) 
25 – 35 ป  
(n = 144) 

มากกวา 35 ปขึ้นไป 
(n = 116) ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

X SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 

X SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 

X SD 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ดานสถานภาพและการ
ปฏิบัติงาน 

3.71 0.41 มาก 3.99 0.71 มาก 3.99 0.72 มาก 

ดานคาจางและสวัสดิการ 3.46 0.52 ปานกลาง 3.52 0.86 มาก 3.28 0.81 ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.61 0.49 มาก 3.70 0.75 มาก 3.39 0.75 ปานกลาง 
ดานสภาพแวดลอม 3.33 0.54 ปานกลาง 3.60  0.75 มาก 3.31 0.57 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงานและผูบังคับบัญชา 
3.97 0.28 มาก 4.16 0.58 มาก 3.85 0.68 มาก 

รวม 3.61 0.33 มาก 3.79 0.65 มาก 3.56 0.62 มาก 

 
จากตาราง 10 แสดงวาบุคลากรที่มีอายุต่ํากวา 25 ป ระหวาง 25 – 35 ป และมากกวา 

35 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมในระดับมาก   
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีอายุระหวาง 25 – 35 ป มีความพึงพอใจ                          
ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมากทุกดาน สวนบุคลากรที่มีอายุต่ํากวา             
25 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานคาจางและสวัสดิการ และ
ดานสภาพแวดลอมในระดับปานกลาง สวนดานอื่นๆ ความพึงพอใจในระดับมาก สวนบุคลากรที่มีอายุ
มากกวา 35 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานคาจางและ
สวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอม ในระดับปานกลาง สวน                    
ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา                 
มีความพึงพอใจในระดับมาก  
 
 
 
 
 



 55 

ตาราง 11  คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

ปริญญาตรี 
 (n = 222) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n= 62) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

X SD ระดับความ
พึงพอใจ 

 

X SD ระดับความ
พึงพอใจ 

ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 3.94 0.71 มาก 4.04 0.66 มาก 
ดานคาจางและสวัสดิการ 3.38 0.82 ปานกลาง 3.56 0.83 มาก 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.52 0.70 มาก 3.75 0.87 มาก 
ดานสภาพแวดลอม 3.39 0.63 ปานกลาง 3.68 0.80 มาก 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา 
3.98 0.58 มาก 4.17 0.75 มาก 

รวม 3.64 0.59 มาก 3.84 0.72 มาก 
 

จากตาราง 11 แสดงวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ระดบัมากทุกดาน สวนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานคาจางและสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอม ในระดับปานกลาง 
สวนดานอื่นๆ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ตาราง 12 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน 

 
ขาราชการ 
(n = 202) 

พนักงานราชการ 
(n = 62) 

ลูกจาง 
(n = 20) ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

X SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 

X SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 

X SD 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ดานสถานภาพและการ
ปฏิบัติงาน 

4.06 0.70 มาก 3.83 0.64 มาก 3.36 0.51 ปานกลาง 

ดานคาจางและสวัสดิการ 3.42 0.83 ปานกลาง 3.49 0.80 ปานกลาง 3.17 0.82 ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.48 0.73 ปานกลาง 3.79 0.77 มาก 3.74 0.64 มาก 
ดานสภาพแวดลอม 3.46 0.61 ปานกลาง 3.55 0.81 มาก 3.12 0.83 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงานและผูบังคับบัญชา 
4.02 0.63 มาก 4.09 0.61 มาก 3.83 0.53 มาก 

รวม 3.69 0.63 มาก 3.75 0.65 มาก 3.45 0.53 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 12 แสดงวาบุคลากรที่เปนขาราชการ และพนักงานราชการ มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมในระดับมาก สวนบุคลากรที่เปนลูกจาง มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่เปนขาราชการ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา ในระดับมาก สวนดานอื่นๆ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง บุคลากรที่เปน
พนักงานราชการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมากเกือบ
ทุกดาน ยกเวนดานคาจางและสวัสดิการ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง และบุคลากรที่เปนลูกจาง 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 
ดานคาจางและสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอม ในระดับปานกลาง สวนดานการปกครองบังคับ
บัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีความพึงพอใจในระดับมาก 
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ตาราง 13 คาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

 
ตํ่ากวา 10 ป 

(n = 83) 
10 – 20 ป 
(n = 105) 

มากกวา 20 ปขึ้นไป 
(n = 96) ความพงึพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน  

X SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 

X SD 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

 

X SD 
ระดับ 

ความพึง
พอใจ 

ดานสถานภาพและการ
ปฏิบัติงาน 

3.60 0.62 มาก 4.10 0.69 มาก 4.13 0.65 มาก 

ดานคาจางและสวัสดิการ 3.22 0.90 ปานกลาง 3.55 0.82 มาก 3.45 0.73 ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.59 0.81 มาก 3.60 0.76 มาก 3.51 0.66 มาก 
ดานสภาพแวดลอม 3.30 0.81 ปานกลาง 3.64 0.65 มาก 3.39 0.54 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือน

รวมงานและผูบังคับบัญชา 
3.91 0.58 มาก 4.15 0.63 มาก 3.97 0.62 มาก 

รวม 3.52 0.65 มาก 3.81 0.65 มาก 3.69 0.55 มาก 

 
 จากตาราง 13 แสดงวาบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป 10 – 20 ป 

และมากกวา 20 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรที่มีประสบการณทํางานระหวาง 10 – 20 ป             
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมากทุกดาน สวนบุคลากร
บุคลากรที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 10 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมากเกือบทุกดาน ยกเวนดานคาจางและสวัสดิการ 
และดานสภาพแวดลอมทีมี่ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 

 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต    
พัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา โดยการทดสอบที                     
(t-test) สวนตัวแปรอายุ สถานภาพในการทํางาน และประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะห                       
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และเม่ือพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe’)               
ดังแสดงในตาราง 14 – 30  
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ตาราง 14  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ 

 
ชาย (n = 130) หญิง (n= 154) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

X SD X SD 
t p 

ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 3.86 0.64 4.06 0.73 2.430 0.016 
ดานคาจางและสวัสดิการ 3.37 0.85 3.45 0.80 0.802 0.423 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.54 0.70 3.59 0.78 0.549 0.583 
ดานสภาพแวดลอม 3.44 0.65 3.47 0.71 0.260 0.795 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา 
3.91 0.60 4.11 0.63 2.612 0.009 

รวม 3.63 0.61 3.73 0.64 1.457 0.146 
 
 จากตาราง 14 แสดงวาบุคลากรเพศชายและบุคลากรเพศหญิง มีความพึงพอใจใน                
การปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานสถานภาพและ               
การปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาที่มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 15  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามอายุ 

 
ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F p 

ดานสถานภาพและ            
การปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

1.71 
136.11 
137.82 

0.86 
0.48 

1.768 0.173 

ดานคาจางและสวัสดิการ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

3.77 
187.54 
191.31 

1.88 
0.67 

2.821 0.061 

ดานการปกครองบังคับ
บัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

6.53 
149.92 
156.45 

3.26 
0.53 

6.119 0.003 

ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

5.81 
125.13 
130.94 

2.91 
0.45 

6.525 0.002 

ดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

6.16 
103.33 
109.49 

3.08 
0.37 

8.379 0.001 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

3.53 
107.63 
111.16 

1.77 
0.38 

4.611 0.011 

 
 จากตาราง 15 แสดงวาบุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดาน
สถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานคาจางและสวัสดิการ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 16  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานการปกครองบังคับบัญชา จําแนกตามอายุ เปนรายคู 

 
 

ตํ่ากวา 25 ป 25 – 35 ป 
มากกวา 35 ป 

ขึ้นไป อายุ 
X 3.61 3.70 3.39 

ต่ํากวา 25 ป 3.61    
25 – 35 ป 3.70   * 
มากกวา 35 ปขึ้นไป 3.39    
 

 จากตาราง 16 แสดงวาบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 25 – 35 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน          
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานการปกครองบังคับบัญชาแตกตางกับบุคลากรที่มีอายมุากกวา 35 ป             
ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 
ตาราง 17  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอม จําแนกตามอายุ เปนรายคู 
 

 
ตํ่ากวา 25 ป 25 – 35 ป 

มากกวา 35 ป 
ขึ้นไป อายุ 

X 3.33 3.60 3.31 
ต่ํากวา 25 ป 3.33    
25 – 35 ป 3.60   * 
มากกวา 35 ปขึ้นไป 3.31    
 

  จากตาราง 17 แสดงวาบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 25 – 35 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอมแตกตางกับบุคลากรที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 18  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา จําแนกตามอาย ุเปนรายคู 

 
 

ตํ่ากวา 25 ป 25 – 35 ป 
มากกวา 35 ป 

ขึ้นไป อายุ 
X 3.97 4.16 3.85 

ต่ํากวา 25 ป 3.97    
25 – 35 ป 4.16   * 
มากกวา 35 ปขึ้นไป 3.85    
 

 จากตาราง 18 แสดงวาบุคลากรทีมี่อายุตั้งแต 25 – 35 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา แตกตางกับ
บุคลากรที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความ
แตกตาง 

 
ตาราง 19  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป โดยรวม จําแนกตามอายุ เปนรายคู 
 

 
ตํ่ากวา 25 ป 25 – 35 ป 

มากกวา 35 ป 
ขึ้นไป อายุ 

X 3.61 3.79 3.56 
ต่ํากวา 25 ป 3.61    
25 – 35 ป 3.79   * 
มากกวา 35 ปขึ้นไป 3.56    
 

 จากตาราง 19 แสดงวาบุคลากรที่มีอายุตั้งแต 25 – 35 ป มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกับบุคลากรที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 20 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 
ปริญญาตร ี 
(n = 222) 

สูงกวาปริญญาตรี 
(n= 62) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

X SD X SD 
t p 

ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 3.94 0.71 4.04 0.66 0.948 0.344 
ดานคาจางและสวัสดิการ 3.38 0.82 3.56 0.83 1.529 0.127 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.52 0.70 3.75 0.87 2.189 0.029 
ดานสภาพแวดลอม 3.39 0.63 3.68 0.80 3.034 0.003 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ

ผูบังคับบัญชา 
3.98 0.58 4.17 0.75 2.189 0.029 

รวม 3.64 0.59 3.84 0.72 2.223 0.027 
 

 จากตาราง 20 แสดงวาบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี            
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และ
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานคาจางและสวัสดิการ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 21  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน 

 
ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F p 

ดานสถานภาพและ            
การปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

10.32 
127.50 
137.82 

5.16 
0.45 

11.367 0.001 

ดานคาจางและสวัสดิการ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

1.54 
189.77 
191.31 

0.77 
0.68 

1.141 0.321 

ดานการปกครองบังคับ
บัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

5.18 
151.27 
156.45 

2.59 
0.54 

4.807 0.009 

ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

2.78 
128.16 
130.94 

1.39 
0.46 

3.048 0.049 

ดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

0.99 
108.51 
109.50 

0.49 
0.39 

1.276 0.281 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

1.41 
109.75 
111.16 

0.70 
0.39 

1.802 0.167 

 
 จากตาราง 21 แสดงวาบุคลากรที่มีสถานภาพในการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมทีแ่ตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานคาจางและสวัสดิการ และดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 22  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน เปนรายคู 

 
 

ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ ลูกจาง สถานภาพ 

ในการทํางาน X 4.06 3.83 3.36 
ขาราชการ 4.06   * 
พนักงานราชการ 3.83   * 
ลูกจาง 3.36    
 

 จากตาราง 22 แสดงวาบุคลากรที่มีสถานภาพเปนลูกจาง มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน แตกตางกับบุคลากรที่มี
สถานภาพเปนขาราชการ และพนักงานราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ 
ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 23  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ดานการปกครองบังคับบัญชา จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน เปนรายคู 
 

 ขาราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจาง สถานภาพ 

ในการทํางาน X 3.48 3.79 3.74 
ขาราชการ 3.48  *  
พนักงานราชการ 3.79    
ลูกจาง 3.74    
 

 จากตาราง 23 แสดงวาบุคลากรที่มีสถานภาพเปนขาราชการ มีความพึงพอใจใน                
การปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานการปกครองบังคับบัญชา แตกตางกับบุคลากร                      
ที่มีสถานภาพเปนพนักงานราชการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบ                   
ความแตกตาง 
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ตาราง 24 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอม จําแนกตามสถานภาพในการทํางาน เปนรายคู 

 
 

ขาราชการ 
พนักงาน
ราชการ ลูกจาง สถานภาพ 

ในการทํางาน X 3.46 3.55 3.12 
ขาราชการ 3.46    
พนักงานราชการ 3.55   * 
ลูกจาง 3.12    
 

 จากตาราง 24 แสดงวาบุคลากรที่มีสถานภาพเปนพนักงานราชการ มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอม แตกตางกับบุคลากรที่มีสถานภาพ
เปนลูกจาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 25 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน 

 
ความพึงพอใจ 

ในการปฏิบัติงาน 
แหลงความ
แปรปรวน df SS MS F p 

ดานสถานภาพและ            
การปฏิบัติงาน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

15.84 
121.98 
137.82 

7.92 
0.43 

 

18.247 0.001 

ดานคาจางและสวัสดิการ ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

5.16 
186.14 
191.30 

2.58 
0.66 

3.896 0.021 

ดานการปกครองบังคับ
บัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

0.54 
155.91 
156.45 

0.27 
0.56 

0.482 0.618 

ดานสภาพแวดลอม ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

6.29 
124.65 
130.94 

3.14 
0.44 

7.088 0.001 

ดานความสัมพันธกับ
เพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

3.07 
106.43 
109.50 

1.54 
0.38 

4.053 0.018 

รวม 
ระหวางกลุม 
ภายในกลุม
รวม 

2 
281 
283 

3.83 
107.33 
111.16 

1.91 
0.38 

5.011 0.007 

 
 จากตาราง 25 แสดงวาบุคลากรที่มปีระสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ 
ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการปกครองบังคับบัญชาไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 26 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน จําแนกตามประสบการณการทํางาน เปนรายคู 

 
 

ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป 
มากกวา 20 ป

ขึ้นไป ประสบการณ       
การทํางาน 

X 3.60 4.10 4.13 
ต่ํากวา 10 ป 3.60  * * 
10 – 20 ป 4.10    
มากกวา 20 ปขึ้นไป 4.13    
 

 จากตาราง 26 แสดงวาบุคลากรที่ประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน แตกตางกับ
บุคลากรมีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 – 20 ป และบุคลากรมีประสบการณการทํางานมากกวา 
20 ปขึ้นไปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
 
ตาราง 27  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ดานคาจางและสวัสดิการ จําแนกตามประสบการณการทํางาน เปนรายคู 
 

 ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป มากกวา 20 ป
ขึ้นไป ประสบการณ       

การทํางาน X 3.22 3.55 3.45 
ต่ํากวา 10 ป 3.22  *  
10 – 20 ป 3.55    
มากกวา 20 ปขึ้นไป 3.45    
 

 จากตาราง 27 แสดงวาบุคลากรที่ประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานคาจางและสวัสดิการ แตกตางกับบุคลากรมี
ประสบการณการทํางานตั้งแต 10 – 20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบ  
ความแตกตาง 
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ตาราง 28  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอม จําแนกตามประสบการณการทํางาน เปนรายคู 

 
 

ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป 
มากกวา 20 ป

ขึ้นไป ประสบการณ       
การทํางาน 

X 3.30 3.64 3.39 
ต่ํากวา 10 ป 3.30  *  
10 – 20 ป 3.64   * 
มากกวา 20 ปขึ้นไป 3.39    
 

 จากตาราง 28 แสดงวาบุคลากรที่ประสบการณการทํางานตั้งแต 10 – 20 ป มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานสภาพแวดลอม แตกตางกับบุคลากรมี
ประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป และมากกวา 20 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนคูอื่นๆ ไมพบ  ความแตกตาง 

 
ตาราง 29  การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา จําแนกตามประสบการณ     
การทํางาน เปนรายคู 

 
 ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป มากกวา 20 ป

ขึ้นไป ประสบการณ       
การทํางาน 

X 3.91 4.15 3.97 
ต่ํากวา 10 ป 3.91  *  
10 – 20 ป 4.15    
มากกวา 20 ปขึ้นไป 3.97    

 
 จากตาราง 29 แสดงวาบุคลากรที่ประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
แตกตางกับบุคลากรมีประสบการณการทํางานตั้งแต 10 – 20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
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ตาราง 30 การทดสอบความแตกตางของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป โดยรวม จําแนกตามประสบการณการทํางาน เปนรายคู 

 
 

ตํ่ากวา 10 ป 10 – 20 ป 
มากกวา 20 ป

ขึ้นไป ประสบการณ       
การทํางาน 

X 3.52 3.81 3.69 
ต่ํากวา 10 ป 3.52  *  
10 – 20 ป 3.81    
มากกวา 20 ปขึ้นไป 3.69    

 
จากตาราง 30 แสดงวาบุคลากรที่ประสบการณการทํางานต่ํากวา 10 ป มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกับบุคลากรมีประสบการณการ
ทํางานตั้งแต 10 – 20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

 



 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและ
สวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา จําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางาน และ
ประสบการณการทํางาน 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                 
5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา                
ดานสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา  

  2.  เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิต                    
พัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพในการทํางาน 
และประสบการณการทํางาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาครั้งนี้ ใชประชากรที่เปนบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง จากสํานักอธิการบดี คณะศิลปนาฏดุริยางค 
คณะศิลปวิจิตร คณะศิลปศึกษา และวิทยาลัยนาฏศิลป ประจําปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น    
286 คน  

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 5 ดาน คือ ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 
ดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา รวมทั้งสิ้น 55 ขอ โดยมีคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม              
ทั้งฉบับเทากับ 0.97 

3. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้
 3.1  ขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห                       

โดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 3.2  ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

โดยรวมและในแตละดาน วิเคราะหโดยหาคาคะแนนเฉลี่ย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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 3.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของของบุคลากร สถาบันบัณฑิต              
พัฒนศิลป โดยรวมและในแตละดาน จําแนกตามเพศ และวุฒิการศึกษา ใชการทดสอบที (t – test) 
สําหรับอายุ สถานภาพในการทํางาน และประสบการณการทํางาน ใชการวิเคราะหความแปรปรวน
แบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึง
ทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) 

สรุปผลการวิจัย 
1. บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวม                  

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา บุคลากรมีความพึงพอใจ           
ในการปฏิบัติงานในระดับมาก สวนดานคาจางและสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอมมีความพึงพอใจ
ในการปฏบัิติงานในระดับปานกลาง 

2. บุคลากรชายและหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมไมแตกตางกัน ยกเวนดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชาที่มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ 
ไมพบความแตกตาง 

3. บุคลากรที่มีอายตุางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา                     
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

4. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

5. บุคลากรที่มีสถานภาพในการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพ
และการปฏิบัติงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 

6. บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอม 
และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนดานการปกครองบังคับบัญชาไมพบความแตกตาง 
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การอภิปรายผล 
1.  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา                   
ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบัญชา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก สวนดานคาจางและ
สวัสดิการ และดานสภาพแวดลอม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ผูวิจัย                        
ขอนําเสนอการอภิปรายผลการวิจัย เปนรายดาน ดังนี ้

1.1  ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจ            
ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรสวนใหญ
ไดรับมอบหมายงานทีต่รงกับความรูความสามารถ ทําใหสามารถใชความรูความเช่ียวชาญของตนเอง
ไดเต็มที่และสามารถใชความรูในการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ จนประสบความสําเร็จ
ในหนาที่การงานจึงเปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดังที ่มาสโลว (รสริน                  
สกุลโรจนประวัติ. 2541: 14 – 15; อางอิงจาก Maslow. 1970: 19-47) กลาววา ความตองการการยก
ยองนับถือ (The Esteem Needs) วาเปนความตองการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย เปนความตองการ
อยากเดนดังในสังคมรวมถึงความเชื่อม่ันในตนเอง ความสามารถ อิสระและเสรีภาพ ไดแก ความเดน
คําชมเชย ความเปนอิสระ เกียรติภูมิ คุณคาในตนเอง สิ่งเหลานี้จะสะทอนใหเห็นจากการรูสึกดีใจเม่ือ
ไดรับคําชมเชยและเกียรติยศช่ือเสียง สอดคลองกับ เอลตัน มาโย (พรเพ็ญ วรกุลชัยสิทธิ.์ 2546: 47; 
อางอิงจาก Elton Mayo. 1933.) ที่กลาววา ความพึงพอใจจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ถาบุคคลมีความพึงพอใจในสถานภาพและการปฏิบัติงานที่เขารับผิดชอบอยู เขาจะสามารถทําให            
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิคสตรอม (อดิศักดิ์ สถิรศาสตร. 2548: 86; 
อางอิงจาก Wickstrom.1971: 1249-A.) ไดทําการศึกษาการหาระดับและองคประกอบที่ทําใหเกิด
ความพึงพอใจ และความไมพึงพอใจในการทํางานของคร ูพบวา องคประกอบที่ทําใหเกิด                
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ และความกาวหนา                 
ในตําแหนงการงาน สวนองคประกอบที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการทํางาน ไดแก ความ
รับผิดชอบ เงินเดือน ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน นโยบาย และการบริหารงาน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ มะลิ เผือกจิตร (2545: 113) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองคกร กรณีศึกษา : บริษัท คิมเบอรลี่ย-คลาค ประเทศไทย จํากัด พบวา พนักงาน                 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปจจัยจูงใจดานการยอมรับนับถือและลักษณะงานอยูในระดับพอใจ 
และ พินิจ บุญอนันต (2541: 100) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสอนการศึกษา
ผูใหญในเรือนจําและทัณฑสถาน พบวา ครูสอนการศึกษาผูใหญในเรือนจําและทัณฑสถาน                     
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะของงานและดานการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก 
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1.2  ดานคาจางและสวัสดิการ พบวา บุคลากร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน   
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรในสถาบันสวนใหญเปน
ขาราชการ สวนหนึ่งเปนพนักงานของรัฐและลูกจาง ซึ่งไดรับเงินเดือนและสวัสดิการดานตางๆ ตาม
สิทธิอยูแลว นอกจากนี้เม่ือสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปไดรับมอบหมายใหมีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
กับศิลปวัฒนธรรมในงานตางๆ เชน การแสดง หรือการบรรเลงดนตรี บุคลากรที่เขารวมปฏิบัติ
หนาที่ในงานดังกลาวจะไดรับคาตอบแทน (เบ้ียเลี้ยง) หรือเงินรางวัล ซึ่งเปนเงินที่ไดรับนอกเหนือจาก
เงินเดือน ถึงแมวาอัตราเงินเดือนที่ใชในปจจุบันยังไมสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
อยูตอลดเวลา แตบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปก็สามารถดํารงชีพไดในสภาวะเศรษฐกิจ
ปจจุบันไดในระดับหนึ่ง สอดคลองกับ สมชาย หิรัญกิตต ิ(2542 :70 – 79) ที่กลาววา สิ่งสําคัญอยาง
หนึ่งของการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน คือ คาตอบแทนที่พนักงานไดรับจากนายจาง
เชนเดียวกับ พอรเตอร และลอวเลอร (สายสมร ยมวชิราสิน. 2551: 34; อางอิงจาก Porter; & Lawler. 
1997.) กลาววา การจายคาจางทุกคนอยางเปนธรรม เพราะทุกคนเชื่อวาถาระบบการจายคาจาง 
ขาดความยุติธรรมจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจตองาน ความเปนธรรมดังกลาวรวมถึงเงินเดือน
คาตอบแทนตางๆ ตลอดจนผลประโยชนอื่นๆ สอดคลองกับ ทฤษฏีความคาดหวังของวรูม                 
(โกมุท จีวัลย. 2546; อางอิงจาก Vroom’s Expectancy Theory. 1970: 91 – 103) ซึ่งวรูมไดศึกษา
ถึงจิตวิทยาของบุคคลในองคกร พบวา การที่บุคคลจะกระทําสิ่งใดก็ตามจะตองขึ้นอยูกับตัวแปร                
4 ตัวไดแก (1) ผลตอบแทนที่ไดรับนั้นเหมาะสมกับบทบาทที่ไดครอบครองอยูเพียงใด                        
(2) ความพอใจหรือไมพอใจตอผลตอบแทนที่ไดรับ (3) เม่ือเปรียบเทียบกับผูอื่นแลวเช่ือวาตน
จะตองเปนผูที่ไดรับผลตอบแทนอันนั้น และ (4) มีโอกาสที่จะไดรับผลตอบแทนตามความคาดหวัง
หรือไดรับลวงหนา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัทฐา กรีหิรัญ (2550: 79) ที่ศึกษาเรื่องการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา พนักงาน
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูลอยูในระดับ
ปานกลาง และอดิศักดิ์ สถิรศาสตร (2548: 87) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการในองคกร กรณีศึกษาบริษัท TT&T จํากัด (มหาชน) ประจํา
กรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตอดาน
ผลตอบแทนและสวัสดิการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ ประสิทธิ์ ใจชวง (2544: 85) ที่ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการอําเภอในจังหวัดสกลนคร 
พบวา บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการอําเภอในจังหวัดสกลนครมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                     
ดานเงินเดือนอยูในระดับปานกลาง  

1.3  ดานการปกครองบังคับบัญชา พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน         
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบังคับบัญชาที่ดํารงตําแหนงผูบริหาร
เปนบุคลากรที่จบการศึกษามาจากสถาบันเดียวกันเปนสวนใหญ เติบโตมาจากสายงานเดียวกัน 
สงผลใหมีความเขาใจในพฤติกรรมของบุคลากรในสถาบัน ประกอบกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป                 
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เปนสถาบันที่ตองรับผิดชอบเรื่องศิลปวัฒนธรรมของชาติสงผลใหผูบังคับบัญชามีภาระงาน                   
ดานการฝกซอมและควบคุมการแสดงตางๆ เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากงานดานบริหาร ดังนั้น
ผูบังคับบัญชาตองมีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาบอยครั้ง ทั้งผูใตบังคับบัญชาและผูบังคับบัญชา 
จึงมีความสนิทสนม ปกครองกันแบบครอบครัว รวมกันปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ ดวยความเขาใจ 
จนเปนที่พอใจทั้งสองฝาย ดังที่ กิเซลลิ และบราวน (Ghiselli; & Brown.1955: 430 - 433) กลาววา 
คุณภาพของการบังคับบัญชา ไดแก การมีสัมพันธภาพที่ดีของผูบังคับบัญชา ความเอาใจใสตอความ
เปนอยูของผูใตบังคับบัญชาจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความสุขในการทํางาน และเกิดความพึงพอใจ
ในงาน เชนเดียวกับ ล็อค (Locke. 1976: 1300 – 1302) ไดกลาววา การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารนั้น จัดวาเปนองคประกอบอยางหนึ่ง ซึ่งเม่ือบุคคลทําอะไรก็ควรจะไดรับ
การยกยองชมเชย และประกาศเกียรติคุณสรรเสริญบาง ผูบริหารควรจะสนับสนุนบุคคลที่ไดแสดง
ความสามารถและทํางานสําเร็จลงดวยดี จะไดเปนขวัญกําลังใจแกผูรวมงาน สวนหัวหนาหรือ
ผูบังคับบัญชาก็เปนองคประกอบหนึ่งที่ทําใหบุคคลปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
หรือไม หวัหนาแบบตางๆ มีอิทธิพลตอผูใตบังคับบัญชาไมเหมือนกัน หัวหนามีทักษะในการบริหาร
มากนอยแคไหน รูหลักมนุษยสัมพันธหรือไม อยางไร และเม่ือมีปญหาในการปฏิบัติงาน หัวหนามี
ความสามารถที่จะใหคําแนะนําได มากนอยเพียงไร นอกจากนี้ สุวพร ตั้งสมวรพงษ (2540: 3) ไดกลาว
วา การบริหารเปนสิ่งเราที่สําคัญประการหนึ่งที่จะสงผลใหระบบการบริหารมีประสิทธิภาพ เกิดความ
คลองตัวในการดําเนินภารกิจตางๆ และตองมีการยืดหยุน ไมยึดติดรูปแบบมากจนเกินไป ควรจะมี
ความยืดหยุนพอที่จะปรับเปล่ียนไดเสมอ เชนเดียวกับ ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ (2523: 1 – 2 ) ที่กลาว
วาการบริหารงานใดๆ ก็ตาม หากองคการใดมีระบบ รวมอํานาจไวที่ศูนยกลางมาก ความพึงพอใจจะ
ต่ํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มะลิ เผือกจิตร (2545: 113) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร กรณีศึกษา : บริษัท คิมเบอรล่ีย-คลาค ประเทศไทย จํากัด พบวา 
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปจจัยจูงใจดานการบังคับบัญชาอยูในระดับพอใจ 

1.4  ดานสภาพแวดลอม พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป ตั้งอยูในบริเวณที่
มีความจํากัดเร่ืองสถานที่ โดยเฉพาะสถานที่ตั้งของสถาบันอยูในเขตพระบรมมหาราชวัง อาคาร
หรือสิ่งปลูกสรางตางๆ เดิมเปนของวิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งมีอายุมากกวา 70 ป ซึ่งตองมีการบูรณะ
ซอมแซมอยูบอยครั้ง และดวยขนาดของเนื้อที่ที่จํากัดจึงไมสอดคลองกับสภาพของสถาบันที่กําลัง
เจริญเติบโต จึงตองมีการขยายสถานทีท่ี่ใชในการจัดการศึกษาบางสวนออกไปตั้งอยูที่อําเภอ
ศาลายา จังหวัดนครปฐม มีการปรับปรุงพ้ืนที่ใชสอยเพ่ืออํานวยความสะดวกในดานการจัด
การศึกษาของคณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยนาฏศิลป และสํานักอธิการบดี ซึ่งยังดําเนินการไมเสร็จ
เรียบรอย จึงสงผลใหไมมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน นอกจากนีส้ิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
อาทิ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน และการใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการปฏิบัติงานมีไมมากเทาที่ควรและไมเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน อาจเนื่องมาจาก
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งบประมาณมีจํานวนจํากัดจึงไมสามารถสนองความตองการของบุคลากรในสถาบันได นอกจากนี้ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเปนสถาบันที่มีสถานที่ของหนวยงานภายในกระจายอยูในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑลไมไดอยูรวมกัน จึงอาจเปนสาเหตุใหขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการ ดังที่              
ลิทวิน และสตริงเกอร (Litwin; & Stringer. 1968: 14-18) กลาววา บรรยากาศที่เนนมาตรฐานการ
ทํางานสูงยอมสงผลตอความสําเร็จขององคการ และเมื่อใดที่องคการมีมาตรฐานอยูในระดับ              
ที่นาพอใจ การสนับสนุนและการใหรางวัลของผูบังคับบัญชากับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดียอมตามมา 
นอกจากนี้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2530: 101 – 102) ไดกลาววา การจัดบริการตางๆ ใน
สถาบันอุดมศึกษาใหแกบุคลากรควรมีความสะดวกสบายอยางเหมาะสมเพียงพอ และควรจัดให
กอนที่บุคลากรจะรองขอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา อังคสุภณ (2545: 69) ที่ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโรงพิมพนิยมกิจ (1994) จํากัด พบวา พนักงานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สวน 
จริยา ภักดีอักษร (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
บริการวิชาการและธุรการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา บุคลากรสายบริการวิชาการและธุรการ
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง และ  
จุลชาติ อรัณยะนาค (2551: 80) ที่ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของผูบริหาร อาจารย และนักศึกษา              
ที่มีตอสภาพแวดลอมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กรมศิลปากร พบวา ผูบริหาร อาจารย และ
นักศึกษา มีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมอยูในระดับ          
ปานกลาง 

1.5  ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา พบวา บุคลากรมี                   
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปมีภารกิจในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของที่ตอง
ปฏิบัติรวมกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเปนงานที่นอกเหนือจากงานดานการศึกษา 
สงผลใหบุคลากรมีการติดตอประสานงานกันเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติงาน                                   
ในแตละครั้งตองมีหนาที่ที่รับผิดชอบรวมกัน ทําใหเกิดความสามัคคีกันในหมูคณะ มีความเปน
กันเอง รวมถึงความรูสึกถึงความไววางใจกัน ยอมรับในความสามารถของผูรวมงานในดานตางๆ 
ดังที่ สมพงศ เกษมสิน (2526: 440) กลาววา มนุษยเปนสัตวสังคมเม่ือไดรับการยอมรับ                        
วาเปนสมาชิกของกลุมก็ยอมที่จะมีความสุขใจที่ปฏิบัตงิานที่ไดรับมอบหมายในฐานะของสมาชิก                 
ในองคการนั้นๆ สวนบุคคลที่ถูกทอดทิ้งใหอยูโดดเดี่ยวตามลําพัง ขาดความสัมพันธกับเพ่ือน
รวมงาน ยอมเกิดความวิตกกังวล ไมสามารถปฏิบัติงานใหบังเกิดผลดีอยางมีประสิทธิภาพได 
สอดคลองกับ ล็อค (Locke. 1976: 1300 – 1302) ที่กลาววา เพ่ือนรวมงานก็เปนองคประกอบ  
อยางหนึ่งที่สงเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจของบุคคลที่มีตอการปฏิบัติงาน ถาหากบุคคลใด                    
ที่มีเพ่ือนรวมงานที่มีความสามารถสูง พรอมที่จะใหความชวยเหลือคนอื่น และมีความเปนมิตร บุคคล 
ก็อาจมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาคนอื่น ในทางตรงกันขามหากมีเพ่ือนรวมงานที่ดอย
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ความสามารถพ่ึงพาอาศัยอะไรไมได และไมเปนมิตร ก็อาจเปนสาเหตุใหบุคคลนั้นไมมีความสุขใน
การปฏิบัติงานไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ สถิรศาสตร (2548: 87) ที่ศึกษาเร่ือง  
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในองคกร กรณีศึกษาบริษัท TT&T 
จํากัด (มหาชน) ประจํากรุงเทพมหานคร พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจ                  
ในการปฏิบัติงานตอดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานโดยรวมอยูใน
ระดับสูง และ มะลิ เผือกจิตร (2545: 113) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในองคกร กรณีศึกษา : บริษัท คิมเบอรล่ีย-คลาค ประเทศไทยจํากัด พบวา พนักงาน                 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานปจจัยจูงใจดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและเพ่ือน
รวมงานและลักษณะงานอยูในระดับพอใจ  

2. บุคลากรเพศชายและบุคลากรเพศหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลปดานคาจางและสวัสดิการ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม       
และโดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งชายและหญิงใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมีความเทียมเทากันในทุกๆ ดาน มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ดานตางๆ ไดเหมือนๆ กัน นอกจากนี้อํานาจหนาที่และลักษณะในการปฏิบัติงานในสถาบันไมไดสราง
ขอจํากัดในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลปไดเปดโอกาสใหบุคลากรทั้งชาย
และหญิงมีความเสมอภาคกัน ซึ่งรวมไปถึงดานสวัสดิการดานตางๆ การศึกษาตอ หรือการไดรับเลือก
ใหเปนผูบริหาร เม่ือบุคลากรทั้งชายและหญิงไดปฏิบัติงานภายใตกฎระเบียบเดียวกัน สงผลใหไดรับ
สิทธิตางๆ เทากัน นอกจากนี้อํานาจหนาที่และลักษณะในการปฏิบัติงานไมไดสรางขอจํากัดในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ บุคลากรทั้งชายและหญิงที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดเหมือนกันในการปฏิบัติงานไดเทาเทียมกัน เผชิญปญหา และประสบความสําเรจ็ ทั้งนี้เปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติไววา ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันโดยไดรับการปฏิบัติ
ในลักษณะเดียวกัน (อรรถพล ใหญสรง. 2542: 126) ดังที่ ควิน และคณะ (เทพนม เมืองแมน และสวิง 
สุวรรณ. 2540: 105; อางอิงจาก Quinn; et al. 1974: 10) ที่ศึกษาเรื่อง Job Satisfaction : Is There a 
Friend? กลาวถึงองคประกอบสวนบุคคลและความพึงพอใจในงาน โดยเฉพาะกลุมผูปฏิบัติงาน            
เพศหญิงและเพศชายวา ไมมีความแตกตางกัน ในดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยางเห็นไดชัด  

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากรชายและบุคลากรหญิงมีระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป มีบุคลากรเพศหญิงมากกวาชายถึงรอยละ 54.2 บุคลากรหญิงสวนใหญจะมีลักษณะคลอย
ตามมีความประนีประนอม ยอมรับ ออนนอมถอมตน เชื่อฟง เขากับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชาไดด ี
ดังที่ รังสรรค โฉมยา (2553: ออนไลน) กลาวถึงความแตกตางระหวางบุคคลวา เพศหญิงมีความ
คาดหวังของความสําเร็จของงานต่ํากวาเพศชายซึ่งเพศชายจะมีความคิดเชิงรุก คิดกาวไกลในอนาคต 
ตลอดจนมีความคาดหวังในความสําเร็จมากกวาเพศหญิง และ ฮารเรลล (รสริน สกุลโรจนประวัติ. 
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2541: 90; อางอิงจาก Harlell. 1964: 260.) กลาววา เพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวา
เพศชาย เพราะเพศหญิงมีความตองการเงิน และมีความทะเยอทะยานทางอาชีพนอยกวาเพศชาย และ 
อารี เพชรผุด (2530: 60 – 62) ไดกลาวถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน วา อาชีพแตละอยางมีลักษณะเฉพาะที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจ 
ในสถานภาพและการปฏิบัติงานที่ตรงกับวิชาชีพทีผู่ปฏิบัติไดศึกษาเลาเรียนมา จะสรางความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมากกวาอาชีพที่ไมตรงกับวิชาที่เรียนมา ดังนั้นจึงสงผลใหบุคลากรชายและหญิงมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานในดานดังกลาวแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ จริยา ภักดีอักษร (2541: 67)  
ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการวิชาการและธุรการ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร พบวา บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานฐานะ
อาชีพ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และ รสริน สกุลโรจนประวัติ (2541: 90) ที่
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนการ
สอน มหาวิทยาลัยรามคําแหง พบวา บุคลากรสายสนับสนุนการสอนชายและหญิง มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานรวมทุกดานแตกตางกัน 

3.  บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 
โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา                
ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพแวดลอม และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรเม่ือมีอายุมากขึ้นยอมมีประสบการณในการทํางานมากขึ้นตามลําดับ           
สงผลใหบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน สามารถในการแกไขปญหาตางๆ สวนมีบุคลากรที่
มีชวงอายุตั้งแต 25 - 35 ป ในชวงอายุดังกลาวอยูในชวงเร่ิมตนประกอบอาชีพ เปนคนรุนใหม มีความ
กระตือรือรนในการทํางาน มีความมุงมั่นในการทํางาน ซึ่งในบางครั้งอาจรูสึกวาตนเองยังไมไดใช
ความรูความสามารถที่มีอยูในการปฏิบัติงานในสถาบันอยางเต็มที่ เพราะการปฏิบัติในแตละคร้ังตองทํา
เปนขั้นตอน เปนระเบียบแบบแผน อาจมีปญหาในดานการทํางานและดานการปกครอง กับผูบริหาร
หรือผูบังคับบัญชาเปนบุคลากรที่มีอายุ หรืออาจเปนอาจารยที่เคยสอนมา นอกจากนีก้ารปฏิบัติรวมกับ
รุนพ่ีหรือรุนนองที่ศึกษามาจากสถาบันเดียวกันก็เปนสวนประกอบหนึ่งที่ทําใหตองมีความเกรงอก 
เกรงใจซึ่งกันและกันดวย จึงทําใหเกิดความเบ่ือหนายในระบบราชการ เนื่องจากบุคลากรมีอายุมากขึ้น
ยอมมีภาระหนาที่เพ่ิมมากขึ้น ตองรับผิดชอบงานมากขึ้น มีความเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบ และที่
สําคัญตองปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมายไดดี จากเหตุผลดงักลาวจึงทําให
บุคลากรที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน ดังที่ มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2539: 
5) ไดกลาวถึงความแตกตางดานลักษณะชีวภาพที่มีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน ไดแก อายุ พบวา  
อายุที่เพ่ิมขึ้นไมไดทําใหคุณภาพงานดอยลง และ สรอยตระกูล (ติวยานนท) อรรถมานะ (2542:                  
137 – 139) กลาววา เมื่อผูปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้น ตําแหนงหนาที่การงานมักจะสูงตามไปดวย ดังนั้น
จึงมีแนวโนมที่จะพอใจในงานของตัวเองมากขึ้น การปรับตัวกับสภาวการณในการทํางานดีขึ้น ทั้งนี้
เพราะมีประสบการณในการทํางานมากขึ้น สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอายุการทํางานนอยมีแนวโนม              
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ที่จะมีความพึงพอใจนอยกวา เพราะกลุมผูปฏิบัติงานที่มีอายุการทํางานมาก มักจะไมมีปญหา            
ทางดานเศรษฐกิจ แตมักจะแสวงหาอํานาจและความเปนตัวของตัวเอง นอกจากนี ้พิภพ วชังเงิน 
(2547: 62) กลาววา เม่ือทํางานยิ่งนาน อายุยิ่งมาก ถาเลื่อนตําแหนงหนาที่สูงขึ้น ความพึงพอใจในงาน
ก็มีมากขึ้น สวนผูบริหารและผูปฏิบัติงานที่มีอายุนอยมักมีแนวโนมที่จะมีความพึงพอใจในงานนอยกวา 
เพราะมีความคาดหวังมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัญชลี ดวงแกว (2541: บทคัดยอ) ที่ศึกษา
ปจจัยบางประการที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงาน           
สภาความมั่นคงแหงชาติในดานอายุมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  
จันทรทิพย วองประเสริฐ (2542: บทคัดยอ) ที่ศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสอน
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชาง กลุมสถานศึกษาภาคกลาง พบวา ครูที่มีอายุมาก              
มีความพึงพอใจสูงกวาครูทีมี่อายุนอย อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05   

สวนดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานคาจางและสวัสดิการ ไมพบความแตกตาง 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้น ไดใชความรูความสามารถที่ตนเองมีอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ
พนักงานราชการและลูกจางที่ตองปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ 
เพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดเห็นถึงความสามารถของตนจนเปนที่ยอมรับ เพ่ือไปสูความกาวหนาในการ
ดํารงตําแหนงที่ม่ันคงตอไป นอกจากนี้บุคลากรที่เปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ
สถาบัน จัดวาเปนผูที่มีความรูความสามารถดานศิลปะที่เฉพาะตัว ซึ่งนอกจากการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ที่สถาบันมอบหมายแลว ยังไดรับการคัดเลือกจากสถาบันใหปฏิบัติงานในดานศิลปวัฒนธรรม
ตางๆ ที่ไดรับการติดตอจากภาครัฐและเอกชน ทําใหบุคลากรดังกลาวไดรับคาตอบแทน (เบ้ียเล้ียง) 
นอกเหนอืเงินเดือน จึงสงผลใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ดังที่ เฮอรเบิรก 
(ภัทรพร บํารุงราชหิรัณย. 2549: 18; อางอิงจาก Herzberg , Mausner; & Snyderman. 1959:             
113 – 119) ที่กลาววา ความกาวหนาเปนปจจัยที่ทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงาน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ประณต เกาสําราญ (2548: 104) ที่ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง หนวยงานสํานักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา 
ขาราชการและลูกจางที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และ          
วชิรนันทน ลาภพรประเสริฐ (2548: 106) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท โกลว จํากัด พบวา พนักงานบริษัท โกลว จํากัด ที่มีอายุแตกตางกันมี                    
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน        

4. บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีมีความพึงพอใจ             
ในการปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการปกครองบังคบับัญชา ดานสภาพแวดลอม และดาน
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานอื่นๆ ไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะวุฒิการศึกษามีผลโดยตรงตอตําแหนงหนาที่ 
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และความเจริญกาวหนาของบุคลากร จึงสงผลใหผูที่มีวุฒิการศึกษานอยกวายอมเกิดความรูสึก              
คับของใจ หรืออาจเปนเพราะระบบของขาราชการพลเรือนในปจจุบัน คือ ระบบจําแนกตําแหนง          
ที่มีผลบังคับใชอยู สงผลตอผูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันอยางชัดเจน ผูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี ยอมมีความเช่ือม่ันในตนเองสูง อาจคิดวาวุฒิการศึกษาสามารถปรับเปล่ียนไปสูตําแหนง
หนาที่การงานที่ดีกวาได ซึ่งถาศึกษาตอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกแลว จะสามารถ
ปรับเปล่ียนตําแหนงสูผูบริหารไดงายกวา และยังมีคานิยมในดานการศึกษาที่วาถาผูที่มีการศึกษา           
ที่สูงมากจะแสดงถึงความสามารถของตนเองมากขึ้นตามไปดวย ดังที่ สรอยตระกูล (ติวยานนท) 
อรรถมานะ (2542: 137 – 139) กลาววา บุคคลที่มีระดับการศึกษาสูงมักจะปฏิบัติงานในระดับสูง 
และมักคาดหวังในความพึงพอใจในงานสูงดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา ยุทดร (2548: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ พบวา ขาราชการในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                
ที่ระดับ .05 และ กรองจิตต โกสุมา และคณะ (2545: 101 - 102) ที่ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่
สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการกรมชลประทาน ศึกษาเฉพาะในเขตสํานักงาน
ชลประทานที่ 8 จังหวัดลพบุรี พบวา ความแตกตางดานประชากรศาสตรในดานวุฒิการศึกษา               
สงผลใหขาราชการมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน  

 สวนดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน และดานคาจางและสวัสดิการ ไมพบความ
แตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยเฉพาะบุคลากร             
ที่เปนพนักงานราชการ และลูกจางสามารถหารายไดเสริมไดนอกเหนือจากรายไดหลัก และใน             
ดานการปฏิบัติงานนั้นบุคลากรสวนใหญก็ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ที่ตรงกับความรู
ความสามารถของตน บุคลากรเหลานั้นจึงไมมีความวิตกกังวลในเร่ืองสถานภาพการปฏิบัติงาน 
คาจางและสวัสดิการ ดังที่ ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 123) กลาววา การศึกษาไมแสดงถึง
ความแตกตางระหวางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐณิชา   
ปานศักดิ์ (2544: 73) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่เก่ียวของกับระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานในบริษัทม่ันยิง่ จํากัด พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกันมีระดับความพึงพอใจ   
ไมแตกตางกัน                          

5. บุคลากรที่มีสถานภาพในการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน              
ในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป               
มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน ซึ่งบุคลากรทุกภาคสวนยอมได
รับภาระงานที่เหมาะสมตรงกับความรูความสามารถและความถนัดของแตละบุคคล นอกจากนี้ 
บุคลากรในสถาบันตางก็มีสิทธิตางๆ ในการปฏิบัติงาน และสิทธิที่ควรจะไดรับเทาเทียมกัน เชน                     
มีความม่ันคงและกาวหนาในหนาที่การงาน การขึ้นขั้นเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง รวมทั้งสวัสดิการ
ตางๆ สวนลูกจางก็มีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานราชการและเปนขาราชการ
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ตามลําดับ  ทําใหบุคลากรทีม่ีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติไมแตกตางกัน ดงัที่ 
กิลเมอร (Gilmer. 1971: 131) กลาววา การไดทํางานซึ่งมีลักษณะตรงกับความถนัด ทักษะ และ
ความรูความสามารถเปนองคประกอบที่เอื้อตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรรณรัตน สันธนะจิตร (2549: 95) ที่ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกรมวิชาการเกษตร พบวา บุคลากรที่มีสถานภาพการ
ทํางานแตกตางกันมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน และ จริยา ภักดีอักษร 
(2541: 67) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการวิชาการและธุรการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา บุคลากรสาย ข และสาย ค มีระดับความพึงพอใจโดยรวม                  
ไมแตกตางกัน   

แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานการปกครอง
บังคับบัญชา และดานสภาพแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเปนเพราะ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปสวนใหญเปนขาราชการ รอยละ 71.1 ซึ่งเปนสถานภาพที่มี
ความมั่นคงในงานมากกวาสถานภาพอื่น โดยเฉพาะดานสวัสดิการ ดานสุขภาพที่ไดรับการดูแลจาก
รัฐบาลเปนอยางดี สามารถเบิกจายตรงไดตามสิทธิ สวนพนักงานราชการและลูกจางใชสิทธิ์การ
รักษาพยาบาลจากประกันสังคม ซึ่งมีความเหลื่อมล้ํากันในดานการดูแลรักษาอยางเห็นไดชัดเจน 
สวนการประเมินการปฏิบัติงานนั้นพนักงานราชการและลูกจางตองมีการประเมินการปฏิบัติงานทุกป 
นอกจากนีข้าราชการยังไดรับการยกยองนับถือจากสังคมมากกวาพนักงานราชการและลูกจาง                  
จึงสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันดวย ดังที่ พิภพ วชังเงิน (2547: 
62) กลาววา ผูที่มีสถานภาพหรือระดับอาชีพสูงมักจะมีความพึงพอใจในงานของตน เพราะมีเกียรติ 
ภูมิใจ คาจางสูง ซึ่งสวนใหญนักบริหาร นักวิชาชีพ มีความพอใจในงานมากกวาคนที่ใชความ
ชํานาญ และคนงานที่ใชความชํานาญมีความพึงพอใจในงานมากกวาคนงานกึ่งแรงงานก่ึงความ
ชํานาญ รวมถึงคนที่ไมมีความชํานาญดวย สอดคลองกับ เพชรรัตน แยมแกว (2545: 101) ที่ศึกษา
ตัวแปรที่เก่ียวของกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลของจังหวัด
นครปฐม พบวา สถานภาพลูกจางช่ัวคราวมีความสัมพันธทางลบกับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลของจังหวัดนครปฐมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
กลาวคือ บุคลากรที่มีสถานภาพลูกจางช่ัวคราวมีระดับความพึงพอใจในงานต่ํา  

สวนดานคาจางและสวัสดิการ และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
ไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรสวนใหญมีความรูความสามารถมีทักษะเหมือนๆ 
กัน จบการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน มีความนับถือกันเปนรุนพ่ีรุนนอง มีความเขาใจในสถานภาพ
ของตนเอง ไดทํางานที่ตนเองถนัด และสามารถประกอบเปนอาชีพเสริมได ดังนั้นจึงสงผลใหเกิด
ความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ดังที่ วิลัย อัคคอิชยา (2531: บทนํา) กลาววา เม่ือผูปฏิบัติงานมีความ
พึงพอใจในงานทีท่ําอยู จะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานที่จะนําไปสูความมีสัมพันธภาพ
อันดีกับผูรวมงาน ผูบังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลภายนอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประณต 
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เกาสําราญ (2548: 105) ที่ศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการและลูกจาง หนวยงานสํานักงานผังเมือง กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการและ
ลูกจางที่มีสถานภาพในการปฏิบัติงานตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน    

6. บุคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน ดานคาจางและสวัสดิการ ดานสภาพแวดลอม 
และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทีมี่ประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานบัน เปนผูที่มี
ความรูความสามารถจนเปนที่ยอมรับจากบุคคลในหนวยงานและสถานบันอื่นๆ มีระยะเวลา             
ในการทํางานมานานจนเกิดเปนทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน สามารถวินิจฉัยงาน                        
ที่ปฏิบัติอยูและสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดถูกตอง รวดเร็ว และชัดเจนมากกวาบุคลากร                     
ที่ประสบการณนอย มีความคุนเคยกับสภาพแวดลอม เนื่องจากปฏิบัติงานมานานจนไดรับ               
ความสนิทสนมไววางใจจากเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา มีโอกาสไดเล่ือนขั้นดํารงตําแหนง             
ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะไดรับการตอบสนองในดานความกาวหนาเพ่ิมขึ้น มีศักดิ์ศรีในการทํางาน                  
และยังไดรับเงินเดือนที่สูงขึ้นตามอายุงานอีกดวย จากการที่บุคลากรมีประสบการณในการทํางาน
มาก ยอมทําใหมีความสามารถในการปฏิบัตงิานไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และรวดเร็วกวาบุคลากร
ที่มีประสบการณในการทํางานนอย ยอมสงผลใหบุคลากรที่มีประสบการณมากมีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานมากกวา ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541: 47 – 48) กลาววา บุคลากรที่มี
อาวุโสในการทํางานจะมีผลงานสูงกวาบุคลากรใหม และมีความพึงพอใจในงานสูงดวย แสดงใหเห็น
วาบุคลากรที่มีประสบการณในการทํางานสูงมีแนวโนมที่จะมีวัฒนธรรมในการทํางานที่ด ีและ สงวน 
ชางฉัตร (2541: 75) กลาววา ความคิด เจตคติ และความพึงพอใจ เปนสิ่งสําคัญ เพราะมีผลกระทบ
ตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น ในการปฏิบัติงานในองคกรจําเปนตองสอบถามบุคลากร
เก่ียวกับประสบการณในการปฏิบัติงานดวย ซึ่งสอดคลองกับ ยุทธพงศ ตัณฑิกุล (2543: บทคัดยอ) 
ที่ทําการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน สังกัดตํารวจภูธร จังหวัด
สระแกว พบวา พนักงานสอบสวนที่มีประสบการณนอยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวา
พนักงานสอบสวนที่มีประสบการณมาก  

สวนดานการปกครองบังคับบัญชา ไมพบความแตกตาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะบุคลากรทุกคน
ไดรับสิทธิในการปฏิบัติงานตางๆ ในสถาบันอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ไดรับความไววางใจใน
การปฏิบัติงานในดานตางๆ จากผูบริหาร ดังนั้นประสบการณในการทํางานจึงไมเปนอุปสรรคตอ
ตําแหนง ภาระงาน และการปกครองบังคับบัญชาแตอยางใด ดังที่ สมยศ นาวีการ (2533: 28) 
กลาวถึงองคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานวา การบังคับบัญชาทีส่รางความพอใจ          
ในงานนั้น ผูบังคับบัญชาจะสรางความสัมพันธแบบสนับสนุนกับผูใตบังคับบัญชา และใหมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจที่กระทบตอพวกเขา การมีเพ่ือนรวมงานที่รวมมือและเปนมิตร จะสามารถสราง 
ความพึงพอใจ และ กิลเมอร (Gilmer. 1971: 281) กลาววา การที่สังคมยอมรับบุคลากรจะเปน
ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ จริยา ภักดีอักษร 
(2541: 69)  ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายบริการวิชาการและธุรการ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร พบวา บุคลากรสายบริการและ สายธุรการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่มีอายุราชการแตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับบัญชา            
ไมแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปมคีวามพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานสถานภาพและการ
ปฏิบัติงานดานการปกครองบังคับบัญชา และดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา 
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับมาก สวนดานคาจางและสวัสดิการ และดาน
สภาพ แวดลอม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ผูวิจัยขอเสนอแนะการนํา
ผลการวิจัยไปใชใน แตละดาน ดังนี ้

1. ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน สถาบันควรดําเนินการสงเสริมใหบุคลากรไดใช
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตรงกับความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของตนได
อยางเต็มที ่รวมถึงการไววางใจในการมอบหมายงานสําคัญๆ ใหบุคลากรปฏิบัติแทน เพ่ือเปนการ
เปดโอกาสใหบุคลากรไดมีโอกาสใชความเช่ียวชาญที่มีอยู รูจักแกไขปญหาตางๆ แสดงใหเห็นถึง
ศักยภาพของตน ทําใหการปฏิบัติงานเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา 

2.  ดานคาจางและสวัสดิการ สถาบันควรปรับปรุงคาลวงเวลาและคาตอบแทนพิเศษที่
นอกเหนือจากเงินเดือนใหมีความเหมาะสม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง และการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน ผูบังคับบัญชาควรมีเกณฑที่โปรงใส ยุติธรรม เปนมาตรฐานเดียวกัน เปนการสงเสริม
ใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

3. ดานการปกครองบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาไดพัฒนา
ตนเอง โดยศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น สรางแรงกระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิด              
ความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติงาน ยอมรับฟง พรอมทั้งใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็น            
ในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดความเปนประชาธิปไตยในองคกร มีการแนะนําใหคําปรึกษาตอ
ผูใตบังคับบัญชา ทําใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความใกลชิด และเขาใจกันมากขึ้น                    
เปนการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใหเกิดขึ้นแกผูใตบังคับบัญชา  
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4. ดานสภาพแวดลอม ควรจัดสภาพแวดลอมในสถานที่ทํางาน เชน สรางบรรยากาศที่ดี
เอื้อตอการปฏิบัติงาน มีแสงสวางที่เพียงพอ อุณหภูมิที่เหมาะสม ควรมีเครื่องอํานวยความสะดวก           
ที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงานที่ทันสมัย เพียงพอ
ตอความตองการของบุคลากร เพ่ือกอใหเกิดความคลองตัวและสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  

5. ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา สถาบันควรสงเสริมในเรื่อง 
การมสีวนรวมในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของสถาบันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา          
การทํางานเปนทีม เปนหมูคณะ รวมแรงรวมใจกันแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดความสามัคคี 
และความเขาใจ ซึ่งกันและกัน ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดกัีบเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา   

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป เพ่ือนํามาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน การวางแผน และการดําเนิน
นโยบายที่ตรงตามความตองการของบุคลากร เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน การวางแผน และ         
การดําเนินนโยบายที่ตรงตามความตองการของบุคลากร 
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ภาคผนวก ก 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 

1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  

2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน  2  ตอน 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานตางๆ ของบุคลากร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

ผลจากการตอบแบบสอบถาม ไมมีผลกระทบใดๆ ตอบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ดังนั้นโปรดตอบแบบสอบถามนี้ใหครบถวนทุกขอ และตอบใหตรงตามตามความคิดเห็นของทาน 
หรือสภาพความเปนจริงที่ทานประสบมากที่สุด 

 
 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยคร้ังนี ้
 
 
                                                           นายศุภฤกษ  กลิ่นสุคนธ 

                   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกการอุดมศึกษา 
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ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในชองวางที่ตรงกับสถานภาพของทานมากที่สุด 
 

1. เพศ 
(    )  ชาย  (    )  หญิง 

2. อาย ุ
(    )  ต่ํากวา 25 ป 
(    )  25 – 35 ป 
(    )  มากกวา 35 ปขึ้นไป 

3. วุฒิการศึกษา 
(    )  ปริญญาตร ี
(    )  สูงกวาปริญญาตร ี

4. สถานภาพในการทํางาน  
(    )  ขาราชการ 
(    )  พนักงานขาราชการ 
(    )  ลูกจาง 

5. ประสบการณการทํางาน 
(    )  ต่ํากวา 10 ป 

(    )  10 – 20 ป 
(    )  มากกวา 20 ปขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  
 

คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้แบงเปน 5 ระดับ  โปรดกาเครื่องหมาย () ลงในชองใดชองหนึ่งที่ตรง
กับระดับความพึงพอใจ  

5 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในระดับมาก  

3 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในระดับนอย 

1 หมายถึง ผูตอบมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความพึงพอใจ 
ขอ ความพึงพอใจในการการปฏิบัติงาน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยท่ีสุด 
1 

 
1 

ดานสถานภาพและการปฏิบัติงาน 
การเปนที่ยอมรับของสังคมในสถาบัน/วิทยาลัยฯ 

     

2 การไดรับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู
ความสามารถของทาน 

     

3 ความมีระเบียบแบบแผน ชัดเจน ของงานที่ปฏิบัติอยู      
4 ความทาทายของงานที่ปฏิบัต ิ      
5 ความกาวหนาในตําแหนงหนาที่ ตามสายงานที่ทาน

ปฏิบัติอยู 
     

6 ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

     

7 การประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน      
8 ความม่ันคงในตําแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติอยู      
9 ช่ือเสียงเกียรติยศที่เกิดจากงานที่ทานปฏิบัติ       

10 การเปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงานในความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของทาน 

     

11 การเปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชาในความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของทาน 
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอ ความพึงพอใจในการการปฏิบัติงาน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

 
12 

ดานคาจางและสวัสดิการ  
ความเหมาะสมของเงินเดือนที่ทานไดรับเม่ือเทียบ
กับวุฒิการศึกษาของทาน 

     

13 คาตอบแทนพิเศษ / เบ้ียเลี้ยงที่ไดรับในการ
ปฏิบัติงานพิเศษนอกเวลาราชการ 

     

14 ความยุติธรรมในวิธีการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน      
15 การเล่ือนขั้นเงินเดือนของทานเม่ือเทียบกับผลการ

ปฏิบัติงาน 
     

16 ความโปรงใสของกระบวนการในการการเลื่อน
ตําแหนงงานตางๆ 

     

17 การเล่ือนตําแหนงตามความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

18 ความยุติธรรมเก่ียวกับระเบียบและกฎเกณฑในการ
เลื่อนตําแหนงงานตางๆ 

     

19 สิทธิการลาหยุดงานของบุคลากร      
20 สวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล      
21 สวัสดิการเก่ียวกับคาเลาเรียนบุตร      
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอ ความพึงพอใจในการการปฏิบัติงาน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

 
22 

ดานการปกครองบังคับบัญชา 
การไดรับการชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

23 การไดรับการสงเสริมและใหกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 

     

24 ความสนใจของผูบังคับบัญชาตอปญหาในการ
ปฏิบัติงานที่ทานประสบอยู 

     

25 วิธีการแนะนําแนวทางแกไขที่เปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

     

26 การสงเสริมของผูบังคับบัญชาในการใหบุคลากรได
ฝกอบรม/สัมมนา เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

     

27 การสงเสริมของผูบังคับบัญชาในการใหบุคลากรได
ศึกษาตอ เพ่ือเพ่ิมวุฒิการศึกษาใหสูงขึ้น 

     

28 การกระตุน/จูงใจใหบุคลากรมีความกระตือรือรนที่จะ
ปฏิบัติงานของผูบังคับบัญชา 

     

29 ความสามารถในการเปนผูนําของผูบังคับบัญชา      
30 ความเขาใจกันระหวางทานกับผูบังคับบัญชา      
31 ความยุติธรรมที่ทานไดรับจากผูบังคับบัญชา      
32 ผูบังคับบัญชาสงเสริมใหทานและผูรวมงานคนอื่นๆ 

มีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 
     

33 ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นของทาน      
34 วิธีการปกครองของผูบังคับบัญชา      
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอ ความพึงพอใจในการการปฏิบัติงาน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

 
35 

ดานสภาพแวดลอม 
การไดรับความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 

     

36 ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางาน      
37 ความสะอาดของสถานที่ทํางาน      
38 ความเปนสัดสวนของหองทํางานและอาคารสถานที ่      
39 อาคารสถานที่ที่ใชในการปฏิบัติงาน      
40 ความเพียงพอของวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชที่

ตองใชในการปฏิบัติงาน 
     

41 ความคลองตัวของระบบงานระหวางหนวยงาน
ภายในสถาบัน 

     

42 การอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใชสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 

     

43 จํานวนผูปฏิบัติงานเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณงาน
ของหนวยงาน 

     

44 หองพักของบุคลากรตอจํานวนบุคลากร      
45 การสรางบรรยากาศในสถานที่ทํางานที่เอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน 
     

46 การใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ระดับความพึงพอใจ 
ขอ ความพึงพอใจในการการปฏิบัติงาน มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

นอย 
2 

นอยที่สุด 
1 

 
 
47 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา 
การยอมรับความคิดเห็นของทานจากเพ่ือนรวมงาน 

     

48 ความรวมมือในการปฏิบัติงานในองคกร      
49 การรวมมือแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

ของทานกับเพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
     

50 การรวมกันพัฒนางาน/โครงการตางๆ ของสถาบัน      
51 การมีสวนรวมของบุคลากรในการปฏิบัติงานดาน

ตางๆ ของสถาบัน 
     

52 การมีมนุษยสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงานกับทาน      
53 การมีมนุษยสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชากับทาน      
54 ความเปนกันเองของเพ่ือนรวมงาน      
55 ความเปนกันเองของผูบังคับบัญชา      

 
 
 
  

                          ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย 
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