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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภาย ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการสูตรของยา
มาเน (Yamane)  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยท าการศึกษาท้ัง
กลุ่มประชากร จ านวน 302 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  

ผลการศึกษาพบว่า  
โดยภาพรวมทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของ
การท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการรักษา
ความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  พบว่า การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น
สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้  อยู่ ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
  2.  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  พบว่า ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุน
การท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน   อยู่ ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
ร่วมงานสนับสนุนการท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 
  3.  ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน พบว่า การได้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น   อยู่ในระดับ
คะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดใน
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เรื่องของการ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น ที่ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมบุคลากรอย่างเต็มที่เก่ียวกับเรื่องนี้ 
  4.  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน พบว่า การได้รับการส่งเสริมและโอกาส
ให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   อยู่ใน
ระดับคะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่องของการ ได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้
ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรเองและจัดส่งไป
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 
  5.  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  พบว่า ความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความส าเร็จของหน่วยงาน   อยู่ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความส าเร็จของหน่วยงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  6.  ด้านสิทธิของบุคลากร  พบว่า บุคลากรมีการวางแผนงานในการท างานและแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง   อยู่ ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการวางแผนงานในการท างานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  
เพ่ือให้งานที่ตนเองปฏิบัตินั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
  7.  ด้านการรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว  พบว่า การแบ่งเวลาในการ
ท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม   อยู่ ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด  
กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ การแบ่ง
เวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  8.  ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม  
พบว่า การมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน  อยู่ ในระดับ
คะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่องของความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน 
  9.  ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ  พบว่า การรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อยู่ ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
  10.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่
ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องของด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เนื่องจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีความ
พร้อมและเอ้ืออ านวยความสะดวกเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 
 

Thesis Title : Personnel Satisfaction on Human Resource Management of 
 Suan Sunandha Rajabhat University 

Author : Miss Mattana Morakul 
Year : 2012 

..................................................................................................................... 
  

The purposes of this research were to explore personnel satisfaction on 
human resource management of Suan Sunandha Rajabhat University and to provide 
resolutions for improving and resolving problems of human resource management of 
Suan Sunandha Rajabhat University. 

The samples of this study included the personnel working for various 
departments in Suan Sunandha Rajabhat University by using Yamane’s formula. 

Moreover, questionnaires constructed by the author were applied as research 
tool to collect data from 302 respondents.  Then the data was analyzed by 
conducting percentage, mean and standard deviation. 

The findings were demonstrated as below. 
The overall images of human resource management consisted of 10 aspects 

as follows: compensation and welfare, work environment, opportunities for career 
progression and security, development of work efficiency, social integrity or 
cooperation, personnel rights, work-life balance, organizational pride of personnel on 
social benefits, direction of organization of executives at all levels and human 
resource management.  The results indicated that the personnel of Suan Sunandha 
Rajabhat University were satisfied with the human resource management at 
moderate level.  However, each aspect was different as described below. 

1. Compensation and welfare: The participation into activities regarding the 
department’s welfare was at the highest level.  It could be said that the personnel 
of Suan Sunandha Rajabhat University were satisfied with the participation into 
activities held by the university at the highest level because they were welfare for all 
university personnel. 

2. Work environment: Directors/colleagues supported work and promoted 
good atmosphere at work at the highest level.  It could be said that the personnel of 
Suan Sunandha Rajabhat University were satisfied with the support from the 
directors/colleagues who created the good working atmosphere. 
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3. Opportunities for career progression and security: The personnel were 
satisfied with development of skills and abilities to prepare readiness for higher 
position at the highest level.  It could be said that the personnel of Suan Sunandha 
Rajabhat University were satisfied with the development of skills and abilities to 
prepare readiness for higher position at the highest level. 

4. Development of work efficiency: The promotion and opportunities to 
attend meeting/training/seminar for continuous self-development were at the highest 
level.  It could be said that the personnel of Suan Sunandha Rajabhat University 
were satisfied with the promotion and opportunities to attend 
meeting/training/seminar for continuous self-development, provided by the 
university.  In addition, some personnel were delivered to join with external agencies. 

5. Social integrity or cooperation: The pride of being a part of department’s 
achievement was at the highest level.  It could be said that the personnel of Suan 
Sunandha Rajabhat University were satisfied with the pride of being a part of 
department’s achievement at the highest level, both inside and outside the 
university. 

6. Personnel rights: The abilities of personnel to plan their work and solve 
the problems by themselves were at the highest level.  It could be said that the 
personnel of Suan Sunandha Rajabhat University were satisfied with the work 
planning and problem solving by themselves to accomplish their tasks.  

7. Work-life balance: Suitable time allocation for work, personal life, family 
and society was at the highest level.  It could be said that the personnel of Suan 
Sunandha Rajabhat University were satisfied with the appropriate time allocation for 
work, personal life, family and society at the highest level. 

8. Organizational pride of personnel on social benefits:  The pride of working 
for current organization was at the highest level.  It could be said that the personnel 
of Suan Sunandha Rajabhat University were satisfied with the pride of working for 
current organization at the highest level. 

9. Direction of organization of executives at all levels:  Responsibilities for 
performance and readiness to solve the problems were at the highest level.  It could 
be said that the personnel of Suan Sunandha Rajabhat University were satisfied with 
the executives’ responsibilities for performance and readiness to solve the problems 
of subordinates in the university at the highest level. 

10. Human resource management: Regarding to the study, the work 
environment was at the highest level.  It could be said that the personnel of Suan 
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Sunandha Rajabhat University were satisfied with the work environment at the 
highest level due to convenient places which facilitated the performance. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเล่มนี้   เนื่องจากบุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล  
ข้อเสนอแนะ  ค าปรึกษาแนะน า  ความคิดเห็น  และก าลังใจ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการให้ข้อเสนอแนะ
และตรวจเนื้อหาของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณอาจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า  ที่ได้ให้ค าชี้แนะและให้ความช่วยเหลือตลอดการท า
วิจัยในครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ช่วยให้ค าแนะน า  เป็นที่ปรึกษา  ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อีกท้ังได้ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อเป็นอย่างดีด้วยอัธยาศัยที่อบอุ่น
เป็นกันเอง 
 ขอขอบคุณ  บุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม 
 ท้ายสุดนี้  ขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  และขอขอบคุณผู้ร่วมวิจัยทุกท่านที่ช่วยในการ
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 
1.1  ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรและ/หรือ
บุคคลที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบุคลากรขององค์การ  ร่วมกันใช้ความรู้  ทักษะ และประสบการณ์
ในการสรรหา  การคัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้าปฏิบัติงานในองค์การ  
พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรขององค์การมีศักยภาพที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อีกท้ังมีคุณภาพชีวิตการท างาน (QWL : Quality  of Work  Life)  ที่เหมาะสม  
ตลอดจนเสริมสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกท่ีต้องพ้นจากการร่วมงานกับองค์การให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต (ณัฏฐพันธ์  เขจรนันทน์ ๒๕๔๖: ๑๕) 

แนวทางด าเนินการส าหรับตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการด าเนินการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาได้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงการให้
ความส าคัญกับบุคลากร หมายถึง การมีความมุ่งมั่นที่จะท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจมีการพัฒนา  
และมีความผาสุก ซึ่งเก่ียวข้องกับวิธีปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นและมีผลการด าเนินการที่ดีท่ีปรับให้
เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร ที่มีความแตกต่างกันในด้านสถานที่ท างานและชีวิตครอบครัว 
ความท้าทายที่ส าคัญในการให้ความส าคัญกับบุคลากร มีดังนี้ 

1) การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้น าองค์การที่มีต่อความส าเร็จของบุคลากร  
2) การยกย่องชมเชยบุคลากรที่มากกว่าการให้ค่าตอบแทนตามปกติ  
3) การสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของบุคลากร 
4) การแบ่งปันความรู้ขององค์การเพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการผู้รับบริการได้ดียิ่งข้ึนและ

สนับสนุนให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
5) การสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าคิดกล้าท าและมีนวัตกรรม 
6) การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนเพื่อบุคลากรที่หลากหลายองค์การต้องสร้างความ

ร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์โดยรวมได้ดีขึ้นความร่วมมือ
ภายในองค์การ  อาจรวมถึง  ความร่วมมือระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร  ซึ่งอาจน าไปสู่การพัฒนา
บุคลากร การฝึกอบรมข้ามหน่วยงาน หรือการปรับโครงสร้างงาน เช่น การพัฒนาทีมงานความร่วมมือ
ภายในองค์การ อาจเกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆเพ่ือปรับปรุง
ความยืดหยุ่น  การตอบสนอง  และการแบ่งปันความรู้ความร่วมมือภายนอกองค์การ  อาจเป็นการ
ร่วมมือกับผู้รับบริการ  และหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง  ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายเป็นความ
ร่วมมือภายนอกที่มีความส าคัญมากข้ึนเรื่อยๆความร่วมมือภายในและภายนอกองค์การที่ดีจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อเป้าประสงค์ระยะยาวซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการพัฒนาและปรับปรุง
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องค์การ ดังนั้นองค์การควรค านึงถึงความต้องการที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน  มีวิธีการสื่อสาร
อย่างสม่ าเสมอ  มีแนวทางในการประเมินความก้าวหน้าและวิธีการปรับให้เข้ากับสภาวะที่
เปลี่ยนแปลง ในบางกรณีการให้การศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันอาจเป็นวิธีการหนึ่งที่คุ้มค่าส าหรับ
การพัฒนาบุคลากร 
 ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเกิดความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมากท่ีสุด ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เพ่ือจะได้น าผลจากการวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1.2.1  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
1.3  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    สถานภาพทั่วไปของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้แก ่
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน  
5. ประสบการณ์ในการท างาน 
6. หน่วยงานท่ีสังกัด 

    ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้ง 10 ด้าน คือ 
1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
4. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน 
5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
6. ด้านสิทธิของบุคลากร 
7. ด้านการรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว 
8. ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม 
9. ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ 
10. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การวิจัยเรื่องนี้จะศึกษาถึงความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา   โดยท าการวิจัยจาก บุคลากรทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 1,144 คน และกลุ่มตัวอย่าง 285 คน 
 
1.5 นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.5.1  ความพึงพอใจ   
1.5.2  การบริหารทรัพยากรบุคคล   

 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.1 ทราบระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

1.6. 2  ผลที่ได้จากการศึกษาจะน าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 
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บทท่ี 2 
 

ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 งานวิจัยนี้ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังนี้ 

2.1. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
2.1.1 ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
2.1.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
2.1.3 การศึกษาความพึงพอใจ 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารและการบริหารจัดการ 
  2.2.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
  2.2.2 ความส าคัญของการบริหาร 
  2.2.3 ความหมายของการบริหารการศึกษา 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2.3.1 วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
2.3.2 กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.3.3 การออกแบบงาน 
2.3.4 การวิเคราะห์งาน 
2.3.5 ค าอธิบายลักษณะงาน 
2.3.6 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
2.3.7 การสรรหา 
2.3.8 ค่าตอบแทน 
2.3.9 สุขภาพและความปลอดภัย 
2.3.10 การส่งเสริมความปลอดภัย 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

 
2.1.1  ความหมายและความส าคัญของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

  สมยศ  นาวีการ (2526,391)  ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจในการท างาน
หมายถึง ความรุนแรงของความต้องการของผู้ปฏิบัติงานส าหรับผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ธนชัย  สันติวงษ์ (2523,391) ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจในการท างาน 
หมายถึง ความรู้สึกท่ีเกิดจากการได้รับตอบสนองต่อความต้องการของตนเองอย่างดีหรือสมบูรณ์ที่สุด” 

 ชวนขวัญ  กลิ่นบุญมา (2547 : 19) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการให้บริการ คือ จ านวนผู้มาใช้
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บริการ ดังนั้น ผู้บริหารที่ฉลาดจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาให้ลึกซ้ึงถึงปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ที่จะ
ท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารองค์กรให้
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  สเตร๊าส์และเซย์เลส ( Strauss and Sayles 1967, 142) ให้ความหมายว่า “ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ท า มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายนั้น
ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ  แต่บุคคลจะรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนั้นให้ประโยชน์  ตอบ
แทนทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ทั้งยังสามารถสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของบุคคลได้อีกด้วย 
  มอส (Morse 1955, 27) ได้ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของคนก็ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได้  เช่นเดียวกับท่ีความพึงพอใจ ก่อให้เกิดขวัญดีในการท างาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในต่างๆ เช่น การจูงใจ และองค์ประกอบภายนอก เช่น รางวัล  ทั้งสอง
องค์ประกอบ จะเน้นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานของแต่ละบุคคล 
  กู๊ด (Good 1960, 13)  ให้ค าจ ากัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานว่า หมายถึงระดับ
ความพอใจซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจและทัศนคติของบุคคลที่มีต่องาน 
  เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn 1984, 230) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการฏิบัติงาน 
เป็นระดับหรือขั้นของความรู้สึกในด้านบวก หรือลบของคนท่ีมีต่อลักษณะต่างๆ ของงาน รวมทั้งงานที่
ได้รับมอบหมาย การจัดระบบงาน และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทัศนคติใน
ด้านบวกของบุคคลที่มีต่องาน  เป็นความรู้สึกพอใจในงานและมีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานที่ดี 
 

2.1.2  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 
  ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow 1970, 23-25)  เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจหรือความต้องการที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงที่สุดทฤษฎีหนึ่ง ได้แก่ ทฤษฎีล าดับความ
ต้องการของอับราฮิม  มาสโลว์ (Abraham Maslow) ซึ่งมีแนวคิด ดังนี้ 
  1.  ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้น  โดยจะเริ่มจากความต้องการขั้นต่ าสุดไปหา
ความต้องการสูงสุด 
  2.  ความต้องการของมนุษย์มีความต่อเนื่อง มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด  เมื่อ
ความต้องการอันหนึ่งอันใดได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความต้องการชนิดใหม่ขึ้นอีก 
  3.  เมื่อมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการระดับต่ าแล้ว ก็จะมีความต้องการ
ระดับสูงขึ้นไป  แต่บางครั้งเมื่อความต้องการระดับสูงได้รับการสอบสนองแล้ว ก็อาจจะเกิดความ
ต้องการระดับต่ าอีกก็ได้ 
  4.  ความต้องการแต่ละระดับของมนุษย์ มีความเกี่ยวเนื่องกันและซ้ าซ้อนกันอยู่  
แม้ว่าความต้องการระดับหนึ่งระดับใดหายไปแล้ว เกิดความต้องการระดับอ่ืนเข้ามาแทนที่ แต่ความ
จริงแล้วความต้องการเหล่านั้นได้รับการตอบสนองเพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ความต้องการทุก
ระดับไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาด 
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  มาสโลว์ (Maslaw) ได้แบ่งระดับความต้องการออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความต้องการที่จ าเป็นของมนุษย์จากต่ าสุดไปหาสูงสุด ดังนี้ 
  1.  ความต้องการทางกายภาพ ( physiological needs) ความต้องการพื้นฐานขั้น
แรกของมนุษย์ คือความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตอยู่ 
เช่น ต้องการอาหาร น้ า อุณหภูมิที่เหมาะสม ยารักษาโรค ตลอดจนความต้องการทางเพศ สิ่งเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคน ทั้งนี้ เพราะความจ าเป็นที่จะต้องด ารงชีวิตอยู่  ท าให้มนุษย์
จ าเป็นต้องใฝุหาสิ่งเหล่านี้มาตอบสนองก่อนสิ่งอ่ืนใด  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การตอบสนอง
ความต้องการของร่างกายจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้จูงใจมนุษย์เราได้ เช่น ถ้ามนุษย์อยู่ในสภาพที่อดอยาก
แล้ว ความต้องการสิ่งแรกของร่างกายก็จะเป็นความต้องการในด้านร่างกาย  เมื่อมนุษย์ผู้นั้นสามารถ
สนองความต้องการทางด้านร่างกายได้แล้ว  เขาก็จะมีความต้องการที่สูงขึ้นไปอีก 
  2.  ความต้องการในด้านความปลอดภัยหรือความมั่นคง (safety or security 
needs)  เมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว  มนุษย์จะมีความ
ต้องการขั้นสูงต่อไป คือ ความต้องการด้านความปลอดภัยหรือความม่ันคงต่างๆ เช่น ความมั่นคงใน
งานที่ท าอยู่  คนงานจะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องไม่ถูกปลดไล่ออกหรือถูกสั่งย้ายง่ายๆ แต่เขาและ
เพ่ือนร่วมงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมทัดเทียมกัน เวลาเจ็บปุวยก็มีคนรักษาพยาบาลให้
ได้รับความเอาใจใส่ดูแล  เมื่อออกจากงานก็จะต้องได้รับบ าเหน็จบ านาญเป็นการตอบแทน  
นอกจากนี้ ยังต้องการมีรายได้ดีพอสมควร หรืออย่างน้อยก็พอเพียงแก่การด ารงชีพอย่างสุขสบาย มี
บ้านอยู่เป็นของตนเอง มีหลักประกันในการท างานต่างๆ อย่างเพียงพอ ตลอดจนครอบครัวเป็นสุข
ปลอดภัยด้วย  ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานจ าเป็นต้องตอบสนองสิ่งต่างๆ ดังกล่าว เพื่อให้เขามี
ความรู้สึกว่างานที่ท าอยู่มีความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งจะมีผลท าให้ระดับความร่วมมือร่วมใจในการ
ปฏิบัติงานสูงยิ่งขึ้น 
  3.  ความต้องการในด้านสังคม (social needs) ความต้องการที่สูงขึ้นมาอีกข้ันหนึ่ง
ของมนุษย์ คือ ความต้องการทางด้านสังคมหรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งหมายถึง ความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับตนเข้าเป็นสมาชิกร่วมอยู่ด้วย หรือต้องการที่จะเข้าพวกเข้าหมู่ มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เมื่อมนุษย์เรามีความรู้สึกว่าสังคมยอมรับเข้าไว้เป็นสมาชิกแล้ว ก็จะเกิดความ
ภาคภูมิใจ มีความรับผิดชอบ รักษาส่วนได้ส่วนเสียของสังคมอย่างเต็มที่ ผู้บริหารงานจะต้องท าให้คน
ในหน่วยงานเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานนั้น  หรือรู้สึกเป็นเจ้าของงาน (sense of 
belonging) โดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการท างานและในด้านสังคม มีการ
แสดงออกทางความคิดเห็นและรู้สึกว่าตนเองเป็นองค์ประกอบส าคัในความส าเร็จของงาน หรือ
แม้กระท่ังความล้มเหลวของงาน นอกจานี้ ควรให้โอกาสคนในหน่วยงานได้เข้าร่วมงานสังคมต่างๆ 
ของหน่วยงาน เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน  การทัศนาจรหรือพักผ่อนในถสานที่ต่างๆ เป็นต้น 
  4.  ความต้องการมีฐานะเด่นและได้รับยกย่องในสังคม (status and esteem 
needs) ความต้องการในด้านนี้เป็นความต้องการระดับที่สูงขึ้น ประกอบด้วยสิ่งต่างๆ หลายอย่าง 
เช่น ความมั่นใจตนเองในเรื่องความรู้ ความสามารถ ความส าคัญในตัวเอง รวมถึงความต้องการมี
ฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นสรรเสริญ หรือนับถือเมื่อบุคคลใดได้รับการย่อ
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ย่องว่ามีความส าคัญในกิจกรรมต่างๆ แล้ว  เขาผู้นั้นจะเกิดความภาคภูมิใจ เมื่อช่วนให้ท าสิ่งใดก็มักจะ
ร่วมมือด้วยเสมอ 
  5.  ความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จ (self-actualization needs) ความ
ต้องการขั้นสุดท้ายนี้เป็นความนึกคิดอย่างสูงสุดในชีวิต  มนุษย์อยากมีความส าเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตาม
ความใฝุฝันของตนเอง  ทั้งนี้ ความต้องการดังกล่าวแล้วจะต้องได้รับการตอบสนองเสียก่อน ความ
ต้องการนี้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซึ่งรวมถึงความต้องการพัฒนาตนเองไปสู่ขีดความสามารถ
สูงสุด  ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น ทางด้านกีฬา  การศึกษา  การเมือง  ศาสนา  ธุรกิจ หรือแม้แต่งาน
อดิเรกบางอย่าง เป็นต้น 
  มาสโลว์ (Maslow)  มีข้อสังเกตเก่ียวกับความต้องการของคนท่ีมีผลพฤติกรรมที่
แสดงออกมาว่าจะประกอบไปด้วย 2 ประการคือ 
  1.  หลักการแห่งความขาดตกบกพร่อง (the deficit principle) ความขาดตก
บกพร่องในชีวิตประจ าวันของคนท่ีได้รับอยู่เสมอ  จะท าให้ความต้องการที่เป็นความพอใจของคน ไม่
เป็นตัวจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในด้านอื่นๆ อีกต่อไป คนเหล่านี้กลับจะเกิดความพอใจในสภาพที่ตน
เป็นอยู่ ยอมรับและพอใจความขาดแคลนต่างๆ ในชีวิต  โดยถือเป็นเรื่องธรรมดา 
  2.  หลักการแห่งความเจริญก้าวหน้า (the progression principle) กล่าวคือ 
ล าดับขั้นของความต้องการทั้ง 5 ระดับ จะเป็นไปตามล าดับที่ก าหนดไว้จากระดับต่ าไปหาระดับสูง
กว่า  และความต้องการของคนในแต่ละระดับจะเกิดขึ้นได้  เมื่อความต้องการของระดับที่ต่ ากว่า 
ได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแล้วเท่านั้น 
  จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นว่า มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด 
ความต้องการของมนุษย์ แบ่งตามล าดับขั้นความส าคัญ 5 ขั้นด้วยกัน ความต้องการทางร่างกายเป็น
ความต้องการขั้นมูลฐานของมนุษย์ และเป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน หาก
ไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการล าดับแรกแล้ว  จะท าให้มนุษย์ไม่สามารถจมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้  
ส่วนความต้องการอีก 4 ขั้น คือความต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการที่
จะได้รับการยกย่องในสังคม และความต้องการที่จะได้รับความส าเร็จตามความนึกคิด ซึ่งถือว่าเป็น
ความต้องการขั้นสุดยอดของมนุษย์ที่น้อยคนจะบรรลุถึงความต้องการขั้นนี้ไปได้ 
  ทฤษฎี อี อาร์ จี (E.R.G.Theory หรือ Alderfer’s Existence; relatedness, 
Growth Theory) 
  พิสิษฐ์  มณีไชย (2527,23)  ได้กล่าวว่า ทฤษฎี อี อาร์ จี หรือที่เรียกว่า อัลเดอร์
เฟอร์ของ Clayton P. Alderfer ว่า ทฤษฎีนี้ได้ปรับปรุงแนวความคิดมาจากทฤษฎีของมาสโลว์ 
(Maslow) และเสนอผลการทดสอบที่เรียกว่า An empirial test of a new theory of human 
needs” ในปี ค.ศ.1969 ผลการศึกษาของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) พบว่าคนเรามีความต้องการหลัก
อยู่ 3 ประการ คือ 
  1.  ความต้องการในการด ารงชีวิต (existence needs: E) เป็นความต้องการของ
มนุษย์ทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับด้านร่างกายและวัตถุ  เพื่อที่จะท าให้เกิดความเป็นอยู่ที่สุขสบายและ
ปลอดภัย  
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  2.  ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (relatedness needs : R) เป็นความต้องการที่
จะสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ที่ตนเกี่ยวข้องด้วย 
  3.  ความต้องการด้านความเจริญเติบโตก้าวหน้า (growth needs : G) เป็นความ
ต้องการที่จะสร้างความคิดริเริ่มส าหรับตัวเขาเอง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า
ต่อไป 
  ความต้องการตามทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เชื่อว่า  
  1.  เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนอง ความต้องการในระดับนั้นจะ
มากยิ่งขึ้น 
  2.  เมื่อความต้องการในระดับใดได้รับการตอบสนองน้อย ความต้องการในระดับต่ า
จะมีมากขึ้น 
  3.  เมื่อความต้องการในระดับต่ ากว่า ได้รับการสอบสนองมาก ความต้องการใน
ระดับสูงกว่าจะมากตามไปด้วย 
  4.  เมื่อความต้องการสูงสุดได้รับการสอบสนองแล้ว มนุษย์จะค้นหาความต้องการ
อ่ืนๆ อีก 
  สรุปแล้ว ทฤษฎี อี อาร์ จี ของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer) มีแนวคิดแตกต่างจาก
ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) อยู่ 3 ประการ คือ 
  1.  ทฤษฎี อี อาร์ จี ได้ยุบรวมล าดับความต้องการของมาสโลว์ ( Maslow) เป็น         
3 ระดับ คือ Existence, Relatedness และ Growth 
  2.  ทฤษฎี อี อาร์ จี ได้สันนิษฐานหรือเชื่อว่า ความต้องการในระดับที่ต่ ากว่า 
(lower-level) ต้องได้รับการตอบสนองจนเป็นที่พอใจก่อน จึงจะเกิดความต้องการในระดับที่สูงกว่า 
  3.  ทฤษฎี อี อาร์ จี ได้รวบรวมเอาหลักการของความคับข้องใจ และการท้อถอย 
(frustration-regress principle) กับความต้องการพึงพอใจในความต้องการในระดับต่ าของบุคคล  
เป็นตัวแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคล  เมื่อความพึงพอใจในความต้องการในระดับสูง ไม่ได้รับ
การตอบสนอง 
  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ ดัก กล๊าส แม็กเกรเกอร์ (McGregor 1969) 
  เนื่องจากโอกาสที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา หรือคนงาน จะได้รับการตอบสนอง สิ่งจูงใจ
จะมีมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชา หรือตัวผู้บริหารของตน เป็นส าคัญ ดังนั้น จึงเป็น
การสมควรที่จะได้ทราบถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับตัวตนในทรรศนะของผู้บริหาร ทั้งนี้ การที่ผู้บริหาร
จะเปิดโอกาสให้คนงานมีโอกาสตอบสนองสิ่งจูงใจมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมข้ึนอยู่กับว่า ลักษณะของ
ข้อสมมติฐาน หรือความเชื่อของผู้บริหารที่มีต่อตัวคน (managerial assumptions on employee) 
เป็นส าคัญ 
  แม็กเกรเกอร์ (เป็นหนึ่ง  ไชยชิต 2536 อ้างจาก McGregor 1960) ได้สรุป
สมมติฐานที่เก่ียวกับตัวคนในหนังสือชื่อ The Human side of enterprise ข้อสมมติฐานทั้งสอง คือ 
Theory X และ Theory Y ซึ่งแสดงเปรียบเทียบลักษณะของคนให้เห็นในสองทรรศนะที่แตกต่างกัน 
ดังปรากฎในรายละเอียดดังนี้ 
  Theory X 
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  แม็กเกรเกอร์ ( McGregor 1960) ได้ตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวคนว่าจะมีลักษณะ
ดังนี้ คือ 
  1.  ลักษณะของคนโดยทั่วไปจะไม่ชอบการท างาน และจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือ
บิดพลิ้วเมื่อมีโอกาส 
  2.  ด้วยเหตุที่คนไม่ชอบงานดังกล่าว ดังนั้น เพื่อที่จะให้คนปฏิบัติงานให้องค์การ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ จึงต้องใช้วิธีการบังคับ (coerced) ควบคุม (controlled) ก ากับ 
(directed) หรือขมขู่ (threatened) ด้วยวิธีการลงโทษต่างๆ 
  3.  คนโดยทั่วไปมักจะชอบวิธีการดังกล่าว และอยากท่ีจะให้มีการบังคับสั่งการ โดย
ตัวผู้บริหารเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบต่างๆ คนทั่วไปจะไม่มีความ
กระตือรือร้นหรือใฝุสูง และมีความต้องการในเรื่องของความมั่นคง (security needs) เป็นส าคัญ
เท่านั้น 
  Theory Y 
  ภายหลังจากท่ีวิชาการความรู้ที่เก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ ได้รับการศึกษาและ
ค้นคว้าอย่างกว้างขวาง ผลท าให้เกิดข้อสมมติฐานที่เก่ียวกับคนขึ้นมาใหม่ แม็กเกรเกอร์ (McGregor) 
ได้สรุปไว้ใน Theory Y ของตนเองว่า 
  1.  ในขณะที่คนก าลังปฏิบัติงานโดยใช้ก าลังความคิดในหน้าที่ต่างๆ นั้น คนงานอาจ
ถือว่า งานเป็นสิ่งที่สนุกสนาน และเป็นสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินได้ด้วย  ดังนั้น ลักษณะของคนไทย
โดยทั่วไปจึงมิใช่ว่าจะรังเกียจหรือไม่ชอบงานเสมอไป แต่งานต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ดีหรือเลว ส าหรับ
คนงานหรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับสภาพของการควบคุมในทางตรงกันข้าม  ถ้าหากงานนั้นเป็นไปใน
ลักษณะของการบังคับลงโทษ ก็ท าให้คนไม่ชอบที่จะท างาน 
  2.  ดังนั้น การควบคุมและการข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษต่างๆ จึงไม่ใช่วิถีทางที่จะช่วย
ให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ที่ถูกต้องนั้นควรจะเปิดโอกาสให้คนมีโอกาสใช้ดุลยพินิจของ
ตนเอง (self-control) ในขณะที่ก าลังปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การ 
  3.  ด้วยเหตุผลดังกล่าว การที่คนยินดีผูกมัดตนเองต่องานขององค์การ จึงย่อมมีผล
ท าให้งานดังกล่าว เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งจูงใจ ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จในตัวของคนงานด้วย 
ดังนั้น การที่คนจะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเปูาหมายขององค์การจึงย่อมมีส่วนสัมพันธ์กับโอกาสที่
บุคคลดังกล่าว จะได้รับการตอบสนองสิ่งจูงใจ ตามความพอใจของตนเองด้วย 
  4.  สาเหตุที่คนงานพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ขาดความกระตือรือร้น มุ่งที่
จะตอบสนองสิ่งจูงใจทางด้านความมั่นคงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะสืบเนื่องมาจาก
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เคยเป็นมามากกว่า แท้ที่จริงแล้วลักษณะคนจะไม่เป็นไปตามที่
กล่าวมา ถ้าหากงานต่างๆ ได้มีการจัดอย่างเหมาะสมแล้ว คนงานก็จะยอมรับงานดังกล่าว และอยาก
ที่จะรับผิดชอบในผลส าเร็จของงานนั้นด้วย 
  5.  ถ้าหากได้มีการเข้าใจถึงคนโดยถูกต้องแล้ว จะเห็นได้ว่าคนโดยทั่วไปจะมี
คุณสมบัติที่ดีเลิศ คือจะมีความคิดอย่างอ่านได้ดี มีความฉลาดและมีความคิดริเริ่มที่จะช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ขององค์การได้อย่างดี 
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  6.  ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ภายใต้ระบบอุตสาหกรรมในปัจจุบัน การที่ยังมิได้เข้าใจถึง
ลักษณะของคนท่ีแท้จริง จึงเป็นผลท าให้การใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับมนุษย์เป็นไปโดยไม่ได้ผลเต็มที่ 
  ข้อสมมติฐานทั้งสองประการ  จะเป็นข้อสมมติฐานที่เก่ียวกับตัวคน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้บริหารที่จะเข้าใจ และยึดภือปฏิบัติส าหรับการจูงใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้
ได้รับผลผลิตที่สูงขึ้น และด้วยความเข้าใจดังกล่าว ก็ย่อมจะเป็นเครื่องช่วยให้ผู้บริหารตระหนักถึง
ข้อเท็จจริงที่ว่าจะต้องใช้วิธีการบริหารตัวคนในลักษณะที่ถูกต้องยิ่งขึ้น 
  เฮอร์ซเบิร์ก (สมยศ นาวีการ 2526 อ้างจาก Herzberg.n.d) กล่าวถึงความพอใจ
ของมนุษย์ โดยแยกพิจารณาเป็น 2 ปัจจัย คือ 
  1.  ปัจจัยจูงใจเป็นปัจจัยที่จะช่วยกระตุ้นให้มนุษย์มีความพอใจที่จะท างานได้แก่  
   1.1  การได้รับความส าเร็จในการท างาน  
   1.2  การได้รับการยอมรับนับถือ  
   1.3  การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  
   1.4  การได้รับผิดชอบงาน  
   1.5  การพอใจในลักษณะงานที่ท า  
  2.  ปัจจัยบ ารุงรักษา  เป็นปัจจัยที่ไม่อาจกระตุ้นหรือจูงใจได้ แต่ถ้าหากปัจจัย
เหล่านี้ขาดหายไป จะท าให้มนุษย์เกิดความไม่พอใจในการท างานได้ ได้แก่ 
   2.1  การบริหารงานและนโยบายของหน่วยงานที่ยุติธรรม  
   2.2  ผู้บังคับบัญชาที่รู้งานเป็นอย่างดี  
   2.3  ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา  
   2.4  ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน  
   2.5  ผลตอบแทนที่เป็นธรรม  
   2.6  ความมั่นคงของงาน  
   2.7  สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  
  เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg n.d., 37-39) กล่าวว่า “ผู้บริหารโดยทั่วๆ ไป อาจคิดว่า 
ปัจจัยบ ารุงรักษาเป็นแรงจูงใจให้คนท างานที่ส าคัญประการเดียว แต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ
ปัจจัยบ ารุงรักษานั้น จะช่วยพัฒนาคนจากสถานะที่ไม่อยากท างาน ให้มาอยู่ในสถานะที่ท าก็ได้ไม่ท าก็
ได้ ส่วนปัจจัยการจูงใจส าคัญกว่า เป็นปัจจัยที่ช่วยผลักดันมนุษย์จากสภาพที่ “ไม่รู้หนาวรู้ร้อน” ให้ไป
อยู่ในสภาวะที่มีความกระตือรือร้นอยากจะท างาน 
  ตามทฤษฎีนี้ แสดงให้เห็นว่า เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg) ได้ให้ความส าคัญแก่ผู้น าเป็น
อย่างมาก  เพราะปัจจัยการจูงใจนั้นจะออกมาจากผู้น าโดยแท้  เนื่องจากเป็นผู้ที่จะท าให้ปัจจัย
ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตาม เขาจึงได้สรุปว่า 
  1.  ปัจจัยบ ารุงรักษา เป็นความต้องการที่ไม่มีวันที่จะสิ้นสุด มีแต่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
จะช่วยลดความไม่พอใจที่จะท างาน แต่ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจที่แท้จริงและถาวรได้ 
  2.  ปัจจัยการจูงใจ  ได้แก่ ตัวงานเอง  มีความส าคัญยิ่งกว่าปัจจัยบ ารุงรักษาเพราะ
เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างานอย่างแท้จริง 

www.ssru.ac.th



 

 

11 

  3.  คนท างานทุกระดับ จะมีความพอใจในงานอย่างแท้จริง เมื่อเขาเห็นว่างานนั้นมี
ความหมาย และเป็นสิ่งที่ท้าทายส าหรับเขา 
  4.  การที่ผู้บริหารค านึงถึงแต่ปัจจัยบ ารุงรักษาแต่เรื่องเดียว โดยไม่ค านึงถึงปัจจัย
การจูงใจ แสดงว่ายังเข้าใจกลไกและปัญหาในการท างานไม่ดีพอ  ท าให้ผู้ปฏิบัติที่ยังไม่พอใจที่จะ
ท างาน ก็ยังไม่สนใจที่จะท างานอยู่ดี และจะเกิดความเบื่อหน่ายที่จะท างานอีกด้วย 
  ในทางตรงกันข้าม ความรู้สึกไม่ชอบงานไม่ได้เกิดจากการขาดปัจจัย ที่เป็นเหตุให้
เกิดความชอบงาน แต่เกิดจากปัจจัยที่เรียกว่า ตัวการที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ (dissatisfiers)           
ตัวค้ าจุน (maintenance) หรือปัจจัยภายนอก (extrinsic factors) ซึ่งเรียกปัจจัยนี้ว่า “ปัจจัยค้ า
จุน” หรือปัจจัยบ ารุง (maintenance or hygiene factors) ปัจจัยนี้เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมใน
การท างาน เงินเดือน ความสัมพันธ์กับบุคคลในหน่วยงาน (ซึ่งหมายถึง ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
และผู้ใต้บังคับบัญชา) การบังคับบัญชา นโยบาย และการบริหารงาน ถ้าเม่ือใดปัจจัยเหล่านี้ลดต่ าลง
กว่าระดับที่ควรจะเป็นก็จะท าให้คนงานเกิดความรู้สึกไม่ชอบงานข้ึน แต่ถ้าปัจจัยเหล่านี้อยู่ในระดับที่
พอดีหรือสูงกว่า ความรู้สึกไม่ชอบงานก็จะหมดไป อย่างไรก็ตาม เมื่อมีความรู้สึกไม่ชอบงาน 
คนท างานก็จะรู้สึกเฉยๆ เท่านั้น ไม่ช่วยให้เขาเกิดความรู้สึกชอบงานขึ้นแต่อย่างใด นั่นหมายความว่า 
ถ้าเขาพอใจ ในเงินเดือนที่ได้รับ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืนในหน่วยงาน แต่ไม่ช่วยกระตุ้นให้เขาชอบ
งานมากขึ้น แต่จะคงช่วยรักษาการท างานนั้นให้คงสภาพต่อไป 
  ทรงศักดิ์  ศรีกาฬสินธุ์ (2510,10-13) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจมีดังนี้ 
  1.  ด้านเกี่ยวกับระบบขององค์การจากผลวิจัยของเฮจ (Hage} 2532) พบว่า ระบบ
ที่ผู้บริหารรวมอ านาจไว้ที่ศูนย์กลางมาก ความพึงพอใจจะต่ า หน่วยงานที่มีผู้ทรงคุณวุฒิและมีผู้มี
ความสามารถมาก บุคลากรมีความพอใจสูง การมีข้ันตอนและระเบียบวิธีมากบุคลากรมีความพึงพอใจ
ต่ า ถ้าหากหน่วยงานมีการแบ่งชั้นล าดับมาก บุคลากรมีความพึงพอใจต่ า 
  2.  ด้านเกี่ยวกับการบรหารงานทั่วไป  ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจนั้น จะ
เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับภายในกิจการของงานนั้นๆ เอง ส่วนสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
จะเป็นสาเหตุซึ่งไม่ค่อยจะเก่ียวข้องกับงานนั้นๆ มากนัก ทั้งนี้ เพราะผลวิจัยพบว่าสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความพึงพอใจไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับสาเหตุที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ 
  3.  ด้านเกี่ยวกับจิตวิทยา แมคเคลแลนด์ (Mc Celland) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับ
สิ่งจูงใจของมนุษย์ในการท างาน ให้เกิดผลส าเร็จทั้งในระดับบุคคล และระดับสังคมพบว่า สิ่งจูงใจที่
ส าคัญที่สุดของมนุษย์คือ ความต้องการสัมฤทธิ์ผล ซึ่งหมายถึงความปรารถนาที่จะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้
ส าเร็จลุ่วงไปด้วยดี และเมื่อท าเสร็จแล้วก็จะเกิดความสบายใจ อันเป็นแรงจูงใจที่จะท าต่อไปอีก 
  เซเลสนิค และคนอื่นๆ (Zelesnic and others 1958, เลขหน้า ) ได้แบ่งความ
ต้องการของมนุษย์เป็น 2 อย่างคือ ความต้องการภายนอก เป็นความต้องการทางกายภาพ เช่น ความ
สะดวกสบายในสภาพแวดล้อมของที่ท างาน ความม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่ รายได้ตอบแทนที่ได้รับ 
การได้ท างานท่ีตนเองถนัด และความต้องการภายในเป็นความต้องการที่มีผลสนองตอบต่อจิตใจ เช่น 
การได้รับการยอมรับจากคณะผู้ร่วมงาน ความเป็นเพื่อน ความรักใคร่ การได้รับเกียรติ การได้รับ
ความไว้วางใจจากหมู่คณะ การประสบความส าเร็จในผลงาน และได้กล่าวถึงสิ่งจูงใจที่สามารถใช้จูงใจ
ให้ปฏิบัติงานเพื่อเกิดความพึงพอใจในงาน ดังนี้ 
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  1.  รางวัลภายนอก (external reward) ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน ความม่ันคง ความ
ปลอดภัยในการท างาน สถานภาพของงาน งานที่น่าสนใจ การจัดองค์การและการจัดสภาพของการ
ปฏิบัติงานและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงาน 
  2.  รางวัลภายใน (internal reward) เป็นรางวัลที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากกลุ่ม
ผู้ร่วมงานหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน ได้แก่ ความเป็นมิตร ความรัก ความซื่อสัตย์ การยกย่องชมเชย และการ
ให้เกียรติ 
  ฮาร์เรลล์ (Harrell 1964) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจในการท างานว่า นอกจากเกิด
จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมของงานแล้ว ยังเกิดปัจจัยส่วนบุคคลได้อีกคือ 
  1.  เพศ  จากการส ารวจหลายครั้งพบว่า หญิงมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่า
ชาย อาจเป็นเพราะหญิงมีความต้องการด้านการเงิน และมีความทะเยอทะยานทางอาชีพน้อยกว่า
ชาย 
  2.  จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผลจากการศึกษากลุ่มเจ้าหน้าที่พนักานพบว่า บุคคลที่
ต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูผู้ที่อยู่ในอุปการะจ านวนมาก  จะมีความพึงพอใจในการท างานน้อย ซึ่งสาเหตุนี้
เนื่องมาจากปัญหาสภาพการเงินที่บีบค้ันอยู่ 
  3.  อายุ จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการท างาน 
พบว่า พนักงานที่มีอายุมากแต่มีรายได้และสภาพการท างานต่ า จะมีความพึงพอใจในการท างานสูง 
และจากการศึกษาในบางกลุ่ม พบว่าความพึงพอใจในการท างานจะสูงเมื่อบุคคลมีอายุมากข้ึน แต่ใน
บางกลุ่มกลับพบว่าความพึงพอใจในการท างานจะลดลง 
  4.  ระยะเวลาในการท างาน จากการส ารวจหลายครั้งพบว่า ในระยะเริ่มแรกท่ีเข้า
ท างาน บุคคลจะมีความพึงพอใจในการท างานสูง และจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงปีที่ห้าหรือปีที่แปด 
จากนั้นจะเพ่ิมข้ึนอีกเมื่ออายุการท างานเพิ่มขึ้น และขวัญในการท างานจะสูงที่สุดเมื่อท างานครบ 20 
ปี 
  5.  ความเฉลียวฉลาด ความสัมพันธ์ระหว่างความเฉลียวฉลาดกับความพึงพอใจใน
การท างานนั้น ขึ้นอยู่กับระดับขอบเขตของความฉลาด และความยากง่ายของงาน คือหากให้คนที่มี
ความเฉลียวฉลาดมากๆ ท างานที่ง่ายๆ ก็จะท าให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ 
  6.  ระดับการศึกษา มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งที่หาข้อสรุปไม่ได้
ระหว่างความสัมพันธ์ของระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการท างาน เช่น จากการศึกษากับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พบว่ากลุ่มคนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะมีความพึงพอใจในการ
ท างานสูงสุด แต่จากการศึกษาอ่ืนๆ กลับพบว่าระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการท างานไม่มี
ความสัมพันธ์กัน 
  7.  บุคลิกภาพ นับเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการ
ท างาน 
  กิจเมอร์ (Gilmer 2533) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานไว้ 
10 ประการคือ ความม่ันคงปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าในการท างาน สถานที่ท างานและการจัดการ 
ค่าจ้างหรือรายได้ ลักษณะที่แท้จริงของงานที่ควบคุมดูแลหรือผู้บังคับบัญชา ลักษณะทางสังคม การ
ติดต่อสื่อสาร สภาพการท างานและผลประโชน์ตอบแทน เขายังได้อธิบายว่า บุคคลิกภาพส่วนตัวของ
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ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน มักจะเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาดี มีความคล่องตัว 
สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ได้ตามกาลเทศะ มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่มีความสุข เข้าใจถึง
สภาพที่แท้จริงของตัวเองและมีจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ ตรงข้ามกับบุคคลที่ไม่มีความพึงพอใจในการท างาน
จะไม่รู้จัดวิธีการปรับตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่มองดูสภาพที่เป็นจริงของจุดมุ่งหมาย      ที่เลือก 
ไม่สามารถเอาชนะต่ออุปสรรครอบตัว มักชอบกล่าวโทษต าหนิผู้อ่ืน ไม่ยอมรับความผิดพลาดของ
ตนเอง 
  ศิริโสภาคย์  บูรพาเดชะ (2528, 69-76) ได้กล่าวถึงสิ่งที่จะจูงใจให้คนท างาน        
โดยแยกพิจารณาเป็น 2 ลักษณะคือ 
  1. สิ่งจูงใจในทางสร้างสรรค์และสิ่งจูงใจในทางลบ  
  2.  สิ่งจูงใจที่เป็นเงินและสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่เงิน  
  สิ่งจูงใจในทางสร้างสรรค์ท่ีนิยมใช้กันมากคือ เงิน ความมั่นคง ค าสรรเสริญและ     
ยกย่อง การมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ การแข่งขัน การเข้ามีส่วนร่วม ส่วนการจูงใจ
ในทางลบที่ปรากฎอยู่ทั่วไป ได้แก่ การว่ากล่าวตักเตือน การตัดเงินเดือน การลดต าแหน่ง การพักงาน 
การให้ออกจากงาน และการไล่ออกจากงาน 
  ถ้าพิจารณาสิ่งจูงใจในลักษณะที่เป็นเงินกับสิ่งจูงใจที่มิใช่เงิน สิ่งจูงใจที่เป็นเงินได้แก่ 
อัตราค่าจ้างและเงินเดือน โบนัส การแบ่งปันผลก าไร บ าเหน็จ บ านาญ การจัดกองทุนสงเคราะห์ ค่า
ล่วงเวลาและสวัสดิการอื่นๆ ส่วนการจูงใจโดยสิ่งจูงใจที่มิใช่เงิน ได้แก่ การบริการด้านความ
สะดวกสบายต่างๆ เช่น การจัดร้านอาหาร การให้ที่อยู่อาศัย การประกันภัย การประกันอุบัติเหตุ การ
รักษาพยาบาล บริการห้องสมุด การบริการด้านคมนาคม และการบริการให้ค าปรึกษา รวมทั้งกีฬา
และสันทนาการอ่ืนๆ 
  บาร์นาร์ด (กิติมา ปรีดีดิลก 2529, 54-55)  กล่าวว่าเครื่องกระตุ้นให้คนเกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานได้แก่ 
  1.  สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ ได้แก่ เงิน สิ่งของ  
  2.  โอกาสของบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุ ซึ่งจะมีโอกาสแตกต่างไปจากคนอ่ืน เช่น 
ได้รับเกียรติยศ ได้รับอ านาจพิเศษ 
  3.  สภาพแวดล้อมอันเป็นที่พึงปรารถนา ได้แก่ สภาพที่ท างาน เครื่องมือ เครื่องใช้
ในส านักงานงาน ตลอดจนวัตถุสิ่งของต่างๆ อยู่ในสภาพที่น่าพอใจ 
  4.  การดึงดูดใจในทางสังคม ได้แก่ การคบหาสมาคมกันเองในหมู่บุคลากรทุก
หน่วยงาน 
  5.  การปรับสภาพการท างานให้ตรงกับวิธีการที่บุคลากรเคยท าเป็นนิสัยและตรงกับ
ทัศนคติของบุคลากร 
  6.  เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ช่วยให้บุคลากรมีความรู้สึกว่าคนเป็นคน
ส าคัญของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ 
  7.  สภาพการอยู่ร่วมกันของบุคลากร ถ้าหน่วยงานใดบุคลากรสนิทสนมกลมเกลียว
กัน หน่วยงานนั้นจะให้ผลในด้านประสิทธิภาพของบุคลากร เพราะทุกรนจะให้ความร่วมมืออย่างดีใน
การท างาน 
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  ด้วยเหตุที่ความพึงพอใจของคนเป็นสิ่งส าคัญต่อผลส าเร็จและประสิทธิภาพของงาน 
องค์การจ าต้องเอาใจใส่ต่อความต้องการของคนในองค์การ เมื่อคนได้รับการเอาใจใส่จากองค์การแล้ว 
ย่อมมีจิตอุทิศเพ่ืองาน ไม่เบื่องาน มีความพอใจในงานที่ตนท าอย่างเต็มที่ (ฉันทะ) และความมุ่งมั่นใน
งาน ท างานอะไรก็ท าให้ส าเร็จ (วิริยะ) ไม่หยิบโหย่ง  ท างานประณีตนั่นคือ ท างานโดยไม่ผิด มีสติ
ควบคุมอยู่ตลอดเวลา (จิตตะ) และมีการไตรตรองงานนั้นว่าดีหรือเลวอย่างไร (วิมังสา) เมื่อคนใน
องค์การท างานด้วยความส านึกและเอาใจใส่ดังกล่าว ย่อมส่งผลดีต่องานและองค์การในที่สุด (บุญทัน  
ดอกไธสง และเอ็ด  สาระภูมิ 2529,16)  
  จากทฤษฎีและแนวคิดต่างๆ พอสรุปได้ว่า ความต้องการหรือสิ่งจูงใจเป็น
จุดมุ่งหมายของมนุษย์ในการที่จะก าหนดพฤติกรรมต่างๆ ดังนั้น ในการท างานใดๆ ต่างฝุายต่างต่อง
การประโยชน์ซึ่งกันและกัน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักว่า การที่จะให้คนท างานด้วยความ
เต็มใจและมีประสิทธิภาพ ต้องมีสิ่งจูงใจเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการที่เป็นจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ 
โดยให้เป็นรางวัลส่งเสริม หรือเป็นเงื่อนไขพิเศษที่ช่วยเหลือคนให้เกิดความสุขสบาย เพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานที่ดียิ่งข้ึน 

 
2.1.3 การศึกษาความพึงพอใจ 

  การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ คือ ผลของการใช้บริการของผู้ใช้ ที่ผู้ใช้เกิดการ
รับรู้ทางด้านจิตใจ หรือความคิดเห็น การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เป็นการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ใช้ในเรื่องผลของการใช้บริการเกิดการรับรู้ทางด้านจิตใจหรือความคิดเห็นและเป็นสภาวะ
ทางอารมณ์ท่ีพึงพอใจ โดนประเมินจากคุณภาพของการบริการ ตามเปูาหมายเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผน และก าหนดนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการ และความเหมาะสมของ
ผู้ใช้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้บริการ ทั้งลักษณะการใช้ของผู้ใช้
ทั่วไปและผู้ใช้เฉพาะกลุ่ม จะได้จัดบริการให้ตรงกับความต้องการ ตลอดจนน าเอาความต้องการ 
ปัญหาและอุปสรรค ไปใช้ปรับปรุงการบริการ ด้วยวิธีการศึกษาตามวิธีการดังต่อไปนี้ คือ ศึกษา
ค้นคว้า และวิเคราะห์จากเอกสาร หนังสือ บทความ รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ที่ได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์ไว้แล้ว ศึกษาจากสถิติการใช้บริการ สังเกตผู้ใช้การสัมภาษณ์ การส ารวจและ
วิจัยตามหลักวิชาการ 
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารและการบริหารจัดการ 
 

2.2.1 ความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 
ค าว่า การบริหาร ( administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน  “administatrae” 

หมายถึง ช่วยเหลือ( assist) หรืออ านวยการ ( direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี  ส าหรับ
ความหมายดั้งเดิมของค าว่า administerหมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ  

ส่วนค าว่า การจัดการ ( management) นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหาก าไร (profits) หรือก าไรสูงสุด (maximum profits) ส าหรับ
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ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ ( by product) เมื่อ
เป็นเช่นนี้  จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการ
สาธารณะทั้งหลาย (public services) แก่ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า  การ
บริหารจัดการ (management administration) เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากข้ึน เช่น  การน าแนวคิด
ผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ  การบริหาร
ราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และการจูงใจ
ด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น  นอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐ เช่น ให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้า บุหรี่ อย่างไรก็ดี  
ภาคธุรกิจก็ได้ท าประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น  จัดโครงการคืนก าไรให้สังคม
ด้วยการลดราคาสินค้าขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น  

การบริหาร บางครั้งเรียกว่า การบริหารจัดการ  หมายถึง การด าเนินงาน  หรือการปฏิบัติงาน
ใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ  และ/หรือ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  (ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน  หมายถึงของ
หน่วยงาน  และ/หรือ  บุคคล)  ที่เก่ียวข้องกับคน  สิ่งของและหน่วยงาน  โดยครอบคลุมเรื่อง
ต่าง  ๆ เช่น  (1) การบริหารนโยบาย  (Policy) (2) การบริหารอ านาจหน้าที่  (Authority) (3) การ
บริหารคุณธรรม  (Morality) (4) การบริหารที่เก่ียวข้องกับสังคม  (Society) (5) การ
วางแผน  (Planning) (6) การจัดองค์การ  (Organizing) (7) การบริหารทรัพยากร
มนุษย์  (Staffing) (8) การอ านวยการ (Directing) (9) การประสานงาน  (Coordinating) (10) การ
รายงาน  (Reporting) และ  (11) การงประมาณ  (Budgeting) เช่นนี้ เป็นการน า “กระบวนการ
บริหาร ” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร ” ที่เรียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ ( PAMS-
POSDCoRB) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย  

พร้อมกันนี้ อาจให้ความหมายได้อีกว่า การบริหาร  หมายถึง การด าเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติงานใด ๆ  ของหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับ คน สิ่งของ  และ
หน่วยงาน โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหารเงิน  (Money) (3) 
การบริหารวัสดุอุปกรณ์ ( Material) (4) การบริหารงานทั่วไป  (Management) (5) การบริหารการ
ให้บริการประชาชน ( Market) (6) การบริหารคุณธรรม ( Morality) (7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร 
(Message) (8) การบริหารเวลา ( Minute) และ (9) และการบริหารการวัดผล ( Measurement) 
เช่นนี้ เป็นการน า “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร” ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการ
ให้ความหมาย 

การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้  เป็นการน าหลักวิชาการด้านการบริหาร คือ 
“กระบวนการบริหาร ” และ “ปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร ” มาใช้เป็นแนวทางหรือกรอบ
แนวคิดในการให้ความหมายซึ่งน่าจะมีส่วนท าให้การให้ความหมายค าว่าการบริหารเช่นนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระส าคัญที่เก่ียวกับการบริหาร  ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก 2 ตัวอย่างนี้แล้ว ยังอาจน าปัจจัยอื่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมายได้อีก เป็นต้นว่า 
3M ซึ่งประกอบด้วย การบริหารคน ( Man) การบริหารเงิน ( Money) และการบริหารงานทั่วไป  
(Management) และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน  และ
ประชาสัมพันธ์ 
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ  แบ่งการบริหาร ตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงานไว้ 6 
ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่หนึ่ง  การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ ( public 
administration) หรือการบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ 
(public services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก  การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจน
การพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น  การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของ
ภาครัฐ (public or governmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม 
หรือเทียบเท่า  การบริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น  
หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดท้ังการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 

ส่วนที่สอง การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหาร ธุรกิจ ( business 
administration) หรือการบริหารภาคเอกชนหรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหาก าไร หรือการแสวงหาก าไรสูงสุด  (maximum 
profits) ในการท าธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ  เห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจน
จากการบริหารงานของ บริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 

ส่วนที่สาม  การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ  (non-governmental 
organization) ซึ่งเรียกย่อว่า หน่วยงาน เอ็นจีโอ ( NGO.) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่
แสวงหาผลก าไร (non-profit administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือการไม่แสวงหา
ผลก าไร (non-profit) เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 

ส่วนที่สี่ การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ( international organization) มี
วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น  การบริหารงานของ
สหประชาชาติ ( United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ  (World Trade 
Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 

ส่วนที่ห้า การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้น
หลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้
ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น  การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง  
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น  องค์กรดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ 
เช่น เกิดข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว  และมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพ่ือปกปูอง
คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน  ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ส่วนที่หก การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน  มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อ
ปกปูองรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูก
เอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และกลุ่ม
ผู้ให้บริการ  (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารเมืองหลวงและการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา  
อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์โฟร์เพซ, 2545), หน้า 36-38.) 
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วิรัช วิรัชนิภาวรรณ   มีความเห็นว่า การบริหารในฐานะท่ีเป็นกระบวนการ หรือ
กระบวนการบริหาร เกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ ( POSDCoRB) เกิดจากแนวคิดของ ลู
เทอร์ กูลิค (Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิค ( Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอนการ
บริหาร 7 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน 
(Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟา
โยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การบังคับการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม
งาน (Controlling) หรือรวมเรียกว่า พอคค์ ( POCCC) (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ , การบริหารเมืองหลวง
และการบริหารท้องถิ่น : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย  (กรุงเทพมหานคร : ส านัก
พิมพ์โฟร์เพซ, 2545), หน้า 39.) 

 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน  (Herbert A. Simon) กล่าวถึงการบริหารว่าหมายถึง  กิจกรรมที่
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ( Herbert A. Simon, 
Administrative Behvior (New york: Macmillian, 1947), p. 3.) 

เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่า งาน
บริหารทุกอย่างจ าเป็นต้องกระท าโดยมีหลักเกณฑ์  ซึ่งก าหนดจากการวิเคราะห์ศึกษาโดยรอบคอบ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้มีวิธีที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึนเพื่อประโยชน์ส าหรับ
ทุกฝุายที่เก่ียวข้อง  (Frederick W. Taylor อ้างถึงใน สมพงศ์  เกษมสิน, การบริหาร  (พิมพ์ครั้งที่ 7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 27.) 

ปีเตอร์ เอฟ. ดรัคเกอร์ (Peter F. Drucker) กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะในการท างานให้
บรรลุเปูาหมายร่วมกับผู้อ่ืน การท างานต่าง ๆ  ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท าภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวนั้น  ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันท างานใน
องค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ  เงินทุน รวมทั้ง
ข้อมูลสนเทศต่าง ๆ  เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
(Peter F. Drucker อ้างถึงใน สมพงศ์  เกษมสิน, การบริหาร  (พิมพ์ครั้งที่ 7, กรุงเทพมหานคร  : ไทย
วัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6.)  

แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz) ให้ความหมายของการจัดการ หมายถึง  การด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน  วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์การ
จัดการนั้น ( Harold Koontz อ้างถึงใน สมพงศ์  เกษมสิน , การบริหาร  (พิมพ์ครั้งที่  7, 
กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2523), หน้า 6.) 

กล่าวสรุป การบริหารและการบริหารจัดการมีแนวคิดมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์
สังคมซึ่งจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม โดยจะต้องมีผู้น ากลุ่มและมีแนวทางหรือวิธีการควบคุมดูแลกัน
ภายในกลุ่มเพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย   ซึ่งอาจเรียกว่าผู้บริหารและการบริหาร 
ตามล าดับ ดังนั้น ที่ใดมีกลุ่มท่ีนั่นย่อมมีการบริหาร 
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 2.2.2  ความส าคัญของการบริหาร 
  การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารเป็นสิ่งส าคัญ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ
บทบาทและความส าคัญของการบริหารนั้น มีควบคู่กับอารยธรรมและการด ารงชีวิตของมนุษย์    
มนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวก มีหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา มีการแบ่งงานกันท าตามลักษณะ
ของความรู้ ความสามารถ เมื่อกลุ่มสังคมมีการขยายเติบโตขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์เริ่มสร้าง
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดความส าเร็จ สงบสุขเรียบร้อยข้ึนในองค์การ 
  ดังนั้นการบริหารงานทุกประเภท  ควรด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อคน  
ส่วนรวม  และสร้างความเจริญแก่ชุมชนและบ้านเมือง  โดยเฉพาะการบริหารราชการที่ต้องใช้เงิน
ภาษีอากรของประชาชนในการบริหารประเทศ ซึ่งผู้บริหารควรตระหนักถึงความส าคัญดังท่ี สมพงษ์  
เกษมสิน (2526, หน้า 4) ได้กล่างถึงความเจริญเติบโตและความส าคัญของการบริหารซึ่งสรุป
สาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  1.  การบริหารได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งช่วยให้
มนุษย์ด ารงชีพได้อย่างมีความผาสุข 
  2.  จ านวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงาน 
ด้านการบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  3.  การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้  ให้ทราบถึงความก้าวหน้าทางสังคม ทางวิทยาการ 
(technology) ด้านต่างๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 
  4.  การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญในอันที่จะน าสังคมโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  
  5.  การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้ม ทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อม
ของสังคมในอนาคต 
  6.  การบริหารลักษณะเป็นการท างานร่วมกัน ของบุคคลในองค์การ  ฉะนั้น 
ความส าเร็จของการบริหาร จึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมการเมืองอยู่
เป็นอันมาก 
  7.  การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ  ซึ่งนักบริหาร
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ 
  8.  ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว หรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพัน
กับการบริหารอยู่เสมอ  ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ  และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่าง
ฉลาด 
  9.  การบริหารกับการเมืองเป็นของคู่กัน  ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาดได้  ฉะนั้น 
การศึกษาวิชาบริหาร จึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม  และวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย 
  สรุปได้ว่า  ความเจริญก้าวหน้าในสังคมมนุษย์เป็นผลมาจากการบริหาร  ดังนั้น  
ความส าคัญของการบริหารมีดังนี้ 
  1.  เป็นกิจกรรมที่ควบคู่กับการอยู่ร่วมกันของมนุษย์  
  2.  เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มมากเท่าไร  การบริหารก็ยิ่งมีความส าคัญมากข้ึน  
  3.  การบริหารเป็นกิจกรรมที่ท าให้การท างานร่วมกันของมนุษย์ประสบความส าเร็จ  
  4.  การบริหารเป็นมรรควิธีที่จะท าให้สังคมมนุษย์ผันไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  
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  5.  การบริหารเป็นกิจกรรมที่ท างานอย่างประหยัดทรัพยากร  
  6.  การบริหารเป็นการบวนการทางสังคม  
 
 2.2.2  ความหมายของการบริหารการศึกษา 
  เกี่ยวกับความหมายและแนวคิดของการบริหารการศึกษาได้มีผู้ให้ความหมายและ
ความเห็นไว้ต่างๆ ดังนี้ 
  1.  การบริหารการศึกษาตามหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน  หมายถึง  การด าเนินการ
ต่างๆ ของผู้บริหารเพื่อให้คนกลุ่มหนึ่ง (นักเรียน)  ได้เจริญงอกงามไปสู่จุดประสงค์ที่ต้องการ  โดย
ก าหนดให้คนกลุ่มหนึ่ง (คร)ู เป็นตัวแทนในการด าเนินการ (นิพนธ์  กินาวงศ,์ 2541, หน้า 34) 
  2.  การบริหารการศึกษา คือ  กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายๆ คน ร่วมมือกันพัฒนา
สมาชิกในสังคมในทุกๆ ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม 
ค่านิยม ตรงกับความต้องการทางสังคม  โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มี
ผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากรตลาดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้บุคคลที่พัฒนาไปตาม
เปูาหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ (นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์, 2534, หน้า 32) 
  3.  การบริหารการศึกษาเป็นภารกิจหลักของผู้บริหาร ที่จะต้องก าหนดแบบแผน 
วิธีการ และข้ันตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไดว้อย่างมีระบบ เพราะหากระบบของการบริหารงานไม่ดี
จะท าให้กระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีจะต้องเลือกวิธีบริหารที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้น จะต้องมีท้ังศาสตร์
และศิลป์  เพราะการด าเนินการต่างๆ มิใช่กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงคนเดียว  แต่ยังมี
ผู้ร่วมงานอีกหลายคนที่มีส่วนร่วมท าให้งานประสบความส าเร็จ  ผู้ร่วมงานแต่ละคนมีความแตกต่าง
กันทั้งด้านสติปัญญา  ความสามารถ  ความถนัด และความต้องการที่ไม่เหมือนกัน  จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารที่จะน าเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เปูาหมายของสถานศึกษา (ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2535, หน้า 12) 
  4.  ในการบริหารการศึกษา  ผู้บริหารการศึกษาจะใช้ปัจจัย 4 m คือ man money 
material และ management ในปัจจุบันใช้ปัจจัย 6 m โดยเพิ่ม minute และ morale เข้ามาใน
การด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารการศึกษา  เมื่อมีปัจจัยในการบริหารแล้ว  การ
บริหารการศึกษาไม่บรรลุผลถ้ายังขาดการจัดการ  จะเริ่มต้นจากขั้นการลงทุน ( input) จนถึงข้ัน
สุดท้ายปรากฎผลออกมา ( out put) การจัดการจะดีหรือไม่ดีอาจพิจารณาได้ที่ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล (สงวน  สุธิเลิศอรุณ, 2529, หน้า 19) 
  จากความหารยและแนวคิดของนักบริหาร  และนักวิชาการสรุปได้ว่า  การบริหาร
การศึกษาเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหาร และครูอาจารย์ที่จะต้องร่วมมือกันในการด าเนินการจัด
กิจกรรมโดยใช้ทรัพยากรการบริหารอันได้แก่ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ มาด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารที่ดี ควรใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อร่วมงานด้วยความสุจริต และจริงใจ โดยปราศจากอคติ สิ่งส าคัญคือ 
คุณภาพของผู้บริหารและครูอาจารย์ในโรงเรียน  ถ้าผู้บริหาร ครูอาจารย์มีคุณภาพแล้ว  ผลผลิต คือ  
นักเรียนย่อมเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพด้วย 
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 กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา  
  ผู้บริหารการศึกษามีภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ หรือต้องมีกระบวนการบริหารที่ต้อง
ยึดถือเป็นจุดยืนส าหรับปฏิบัติกิจกรรมในการบริหารงาน แนวคิดเก่ียวกับกระบวนบริหารการศึกษาได้
จากนักบริหาร นักการศึกษา ได้สรุปไว้ดังนี้ 
  ปรียากร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 8)  ได้กล่าวว่า การบริหารงานของผู้บริหาร
ย่อมมีฐานของการบริหารคืออ านาจหน้าที่ ( authority) หมายถึงสิทธิในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้ก าหนด
ไว้กับต าแหน่งใช้ส าหรับตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆ ให้ส าเร็จลุล่วงได้  ส่วนความ
รับผิดชอบ ( responsibility) เป็นความผูกพันที่ผู้บริหารยึดถือไว้ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ 
ให้เป็นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
  คเนเซลวิค (Knezevich, อ้างถึงใน ทรงเดช  จันทรา, 2545, หน้า 19) ได้สรุป
แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน  ดัง
รายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
 ตารางที่ 2.1  แสดงเปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  
Fayol 
(1961) 

Gulicks, Urwick 
(1973) 

Newman 
(1950) 

AASA 
(1955) 

Gregg 
(1957) 

1.  การวางแผน 
2.  การจัด
องค์การ 
3.  การบังคับบัญชา 
4. การ
ประสานงาน 
5.  การประเมินผล 

1. การวางแผน 
2. การจัดองค์การ 
3. การจัดคนเข้า
ท างาน 
4. การสั่งการ 
5.การประสานงาน 
6. การรายงาน 
7. การจัดท า 
งบประมาณ 

1. การวางแผน 
2. การจัด
องค์การ 
3. การจัดสรร 
ทรัพยากร 
4. การสั่งการ 
5. การควบคุมงาน 

1. การวางแผน 
2. การจัดสรร 
ทรัพยากร 
3. การกระตุ้น 
4. การประสานงาน 
5. การ
ประเมินผล 

1. การตัดสินใจ 
2. การวางแผน 
3. การจัดองค์การ 
4. การติดต่อ 
สื่อสาร 
5. การใช้อิทธิพล 
6. การ
ประสานงาน 
7. การประมินผล 

ที่มา (ทรงเดช  จันทรา, 2545, หน้า 19) 
  โดยสรุปจะเห็นว่ากระบวนการบริหารงานต้องมีการวางแผน  การจัดองค์การ  การ
จัดคนเข้าท างาน  การอ านวยการ  การจัดสรรทรัพยากร  การติดต่อสื่อสาร  การประสานงาน  การ
ควบคุมงาน  การประเมินผล  รวมทั้งการกระตุ้นหรือจูงใจ  หรือถ้าจะพิจารณากระบวนการบริหาร
ดังกล่าวข้างต้นออกเป็นส่วนๆ  จะเห็นว่าสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ 
  1.  ส่วนที่ 1  การเตรียมการ ได้แก่ การตัดสินใจ การวางแผน และการจัดองค์การ  
  2.  ส่วนที่ 2  การปฏิบัติการ  ได้แก่ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการ การ
จัดสรรทรัพยากร การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การกระตุ้นจูงใจ 
  3.  ส่วนที่ 3  การควบคุมประเมินผล ได้แก่ การควบคุมงานและการประเมินผลงาน  
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 33-73) ได้ก าหนดขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและจัดการสถานศึกษา ไว้ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
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ที่มา (กระทวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2546, หน้า 32) 
  จากแผนภูมิขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาดังกล่าว  สามารถแสดงให้เห็นภารกิจ
ในการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.  การบริหารวิชาการ  
  แนวคิดของการบริหารวิชาการ คือ งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามากท่ีสุดด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษา
ด าเนินการโดยอิสระคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล 
ประเมินผล รวมทั้ง การวัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  ขอบข่าย/ภารกิจ  
  1.1  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
  1.2  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
  1.3  การวัดผลประเมินผล  
  1.4  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
  1.5  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
  1.6  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
  1.7  การนิเทศการศึกษา  
  1.8  การแนะแนวการศึกษา  
  1.9  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน  
  1.11 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  
  1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคลและครอบครัวองค์กร 
หน่วยงาน และสถาบัน 
  2.  การบริหารงบประมาณ  
  แนวคิดของการบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการ
บริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการ เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่
ดีขึ้นต่อผู้เรียน 
  ขอบข่าย/ภารกิจ  
  2.1  การจัดท าแผนและเสนอของบประมาณ  
   2.1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา  
   2.1.2  การท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา  
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   2.1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  
  2.2  การจัดสรรงบประมาณ  
   2.2.1  การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  
   2.2.2  การเบิกจ่ายและอนุมัติงบประมาณ  
   2.2.3  การโอนเงินงบประมาณ  
  2.3  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ด าเนินการ 
   2.3.1  การตรวจสอบการใช้เงินและผลการด าเนินการ  
   2.3.2  การประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
  2.4  การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
   2.4.1  การจัดการทรัพยากร  
   2.4.2  การระดมทรัพยากร 
   2.4.3  การจัดหารายได้และผลประโยชน์  
   2.4.4  กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  
   2.4.5  กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา  
  2.5  การบริหารการเงิน  
   2.5.1  การเบิกเงินจากคลัง  
   2.5.2  การรับเงิน  
   2.5.3  การเก็บรักษาเงิน  
   2.5.4  การจ่ายเงิน  
   2.5.5  การน าส่งเงิน  
   2.5.6  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  
  2.6  การบริหารบัญชี  
   2.6.1  การจัดท าบัญชีการเงิน  
   2.6.2  การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
   2.6.3  การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน  
  2.7  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
   2.7.1  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา  
   2.7.2  การจัดหาพัสดุ  
   2.7.3  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัด
จ้าง 
   2.7.4  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
  3.  การบริหารงานบุคคล  
  แนวคิดของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อด าเนินการด้านบริหารงาน
บุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ขอบข่าย/ภารกิจ  
  3.1  การวางแผนอัตราก าลัง  
   3.1.1  การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลัง  
   3.1.2  การก าหนดต าแหน่ง  
   3.1.3  การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการ
คร ู
  3.2  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
   3.2.1  การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรณีได้รับมอบ
อ านาจ 
   3.2.2  การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  
   3.2.3  การแต่งตั้ง ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.2.4  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ  
   3.2.5  การรักษาราชการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง  
  3.3  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ  
   3.3.1  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.3.2  การเลื่อนข้ันเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   3.3.3  การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว  
   3.3.5  เงินวิทยฐานะและเงินตอบแทนอ่ืน  
   3.3.6  งานทะเบียนประวัติ  
   3.3.7  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
   3.3.8  การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
   3.3.9  การขอหนังสือรับรอง  
  3.4  วินัยและการรักษาวินัย  
   3.4.1  กรณีวินัยไม่ร้ายแรง  
   3.4.2  กรณีวินัยร้ายแรง  
   3.4.3  การอุทธรณ์  
   3.4.4  การร้องทุกข์  
   3.4.5  การเสริมสร้างและการปูองกันการกระท าผิดวินัย  
  3.5  การออกจากราชการ  
   3.5.1  การลาออกจากราชการ  
   3.5.2  การออกจากราชการกรณีไม่ผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
   3.5.3  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป  
   3.5.4  การให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
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   3.5.5  การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน หรือเหตุทดแทน  
   3.5.6  กรณีมลทินมัวหมอง  
   3.5.7  กรณีได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาล  
  4.  การบริหารทั่วไป  
  แนวคิดของการบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องการจัดระบบบริหารองค์กร  ให้บริการ
การบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน  คุณภาพเปูาหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานส่งเสริมสนับสนุน การอ านวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่ง
พัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ขอบข่าย/ภารกิจ  
   4.1  การด าเนินงานธุรการ  
   4.2  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   4.3  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
   4.4  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
   4.5  การจัดระบบบริหาร  
   4.6  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   4.7  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป  
   4.8  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
   4.9  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
   4.10 การรับนักเรียน  
   4.11 การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
   4.12 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
   4.13 งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
   4.14 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
   4.15 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   4.16 งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ  
   4.17 การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน  
   4.18 งานบริหารสาธารณะ  
   4.19 งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืนๆ  
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2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

การที่องค์การจะกระท าภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิ์ภาพนั้น หน่วยงาน
จ าเป็นจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพในปริมาณที่เหมาะสมกับงาน ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
จึงจัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะบุคลากรเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากร
บริหารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์และการจัดการซึ่งถ้าองค์การเริ่มต้นด้วยการมีบุคลากรที่ดี มี
ความสามารถ ปัจจัยด้านอ่ืนๆก็จะดีตามมา ดังนั้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการด าเนินการที่เก่ียวกับบุคคลที่ถือว่า เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุดขององค์การเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมทั้ง
ด าเนินการธ ารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการท างาน โดยมี
ภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การก าหนดงานหรือออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน 
การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทน สุขภาพและ
ความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้อง
รับผิดชอบต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 
  2.3.1  วัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
  1. เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ 
(Recruitment and Selection) 
  2. เพ่ือใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Utilization) 
  3. เพ่ือบ ารุงรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การนานๆ (Maintenance) 
  4. เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ (Development) 
  ความส าคัญของการจัดการทรัพยากรมนุษย์  
  1. ช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในองค์การมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความ
จงรักภักดีต่อองค์การที่ตนปฏิบัติงาน 
  2. ช่วยพัฒนาให้องค์การเจริญเติบโต เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นสื่อกลางในการ
ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาท างานใน
องค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดท าให้องค์การเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งขี้น 
  3. ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงแก่สังคมและประเทศชาติ ถ้าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์การและผู้ปฏิบัติงานท า
ให้สภาพสังคมโดยส่วนรวมมีความสุข ความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
 
  2.3.2  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
  1. การออกแบบการวิเคราะห์และการวิเคราะห์เพื่อจัดแบ่งต าแหน่งงาน(task 
specialization process) 
  2. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(human resource planning) 
  3. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน(recruitment and selection process) 
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  4. การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน(induction or 
orientation and appraisal process) 
  5. การฝึกอบรมและการพัฒนา(training and development process)  
  6. กระบวนการทางด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และแรงงานสัมพันธ์(health, safety 
maintenance process and labor relation) 
  7. การใช้วินัยควบคุมตลอดจนการประเมินผล(discipline control and evaluation 
process) 

 
  การก าหนดงานหรือการออกแบบงาน(Job designs) 
       ทั้งนี้เพราะงานเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างบุคคลและองค์การ และเป็นสิ่งที่บ่งบอกลักษณะ
ทรัพยากรบุคคลที่องค์การต้องการ ในการก าหนดงานจะต้องพิจารณาทั้งระบบคือการศึกษา
องค์ประกอบขององค์การ องค์การประกอบของสภาพแวดล้อม และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม และ
สร้างงานขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายขั้นสุดท้ายคือ การเพิ่มผลผลิตในองค์การและการที่พนักงานเกิดความ
พึงพอใจในงาน  
 
  2.3.3  การออกแบบงาน (Job designs) 
  1. การจัดให้งานเป็นสิ่งที่มีลักษณะง่าย(Work simplification) เป็นการแบ่งงานต่างๆ ให้เป็น
งานย่อยหลายๆ ชิ้น ที่ใช้ความช านาญเฉพาะแต่เป็นงานง่ายๆ 
  2. การหมุนเวียนงาน(Job rotation) พนักงานจะสับเปลี่ยนงานที่มีลักษณะง่ายๆ หรืองานที่
มีลักษณะใกล้เคียงกัน จากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่ง เป็นการลดความเบื่อหน่ายในการท างานชิ้นหนึ่ง 
เพ่ือไปท างานอีกชิ้นหนึ่ง 
  3. การขยายขอบเขตงาน(Job enlargement) เป็นวิธีตรงกันข้าม วิธีที่1 กล่าวคือ ถ้างานๆ
หนึ่ง สามารถแบ่งเป็นวิธีการจัดการอย่างง่ายๆได้ 3 อย่างแล้ว ในแง่ของการขยายขอบเขตงาน จะให้
คนท างาน ทั้ง 3 อย่างนั้นพร้อมกัน เพ่ือลดเปูาหมายในการท างานอย่างเดียวมีความหมายยิ่งส าหรับ
คนท างาน 
  4. การเพ่ิมเนื้อหาของงาน(Job enrichment) เป็นการเพ่ิมความรับผิดชอบให้กับพนักงานให้
ความเป็นอิสระในการท างานและให้ควบคุมคนเอง เป็นวิธีที่สามารถเพ่ิมความหมายและคุณค่าในตัว
งานส าหรับพนักงาน 
 
  2.3.4  การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
  การวิเคราะห์งาน คือ กระบวนการพิจารณา จ าแนกแยกแยะ ประเมินผลและจัดข้อมูลต่างๆ 
เกี่ยวกับ งานอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล 
  กระบวนการในการวิเคราะห์มีดังนี้  
  1. การระบุขอบเขตงาน(Job identification)ต้องท าก่อนที่จะรวบรวมสารสนเทศของการ
วิเคราะห์งาน การระบุขอบเขตงานนี้จะท าได้ง่ายส าหรับองค์การขนาดเล็ก เพราะมีงานไม่มากนัก แต่
จะประสบความยุ่งยากมากส าหรับองค์การขนาดใหญ่ 

www.ssru.ac.th



 

 

27 

  2. การสร้างแบบสอบถาม(Questionnaire development)ในการศึกษางาน จะต้อง
ด าเนินการจัดท ารายการ หรือแบบสอบถามซึ่งเรียกกันว่า ตารางการวิเคราะห์งาน ( job analysis 
schedules) ในแบบสอบถามนี้จะใช้ศึกษารวบรวมสารสนเทศของานที่มีมาตรฐานเดียวกัน แสดงให้
เห็นถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสามารถของบุคคล และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ควรใช้
แบบสอบถามชนิดเดียวกันศึกษางานประเภทเดียวกัน 
  3. การรวบรวมสารสนเทศจากการวิเคราะห์งาน(Colect job analysis information) 
การรวบรวมข้อมูลต่างๆ อาจท าได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การสอบถามผู้เชี่ยวชาญ การส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์ การพิจารณาบันทึกประจ าวันในการปฏิบัติงานของคนงานและการ
สังเกต 
 
  ขั้นต่างๆ ของการวิเคราะห์งาน  (The Steps in Job Analysis) 
  ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ต้องท าการทบทวนท าความเข้าใช้กับข้อมูล
พ้ืนฐาน ต่างๆ ที่เก่ียวข้องเท่าท่ีมีอยู่  
  ขั้นที่ 2 การพิจารณาเลือกต าแหน่งตัวอย่างที่จะใช้วิเคราะห์ วิธีการที่ง่ายก็คือ การเลือก
วิเคราะห์ เฉพาะต าแหน่งต างานที่เป็น "ตัวแทน" ของแต่ละกลุ่มต าแหน่ง ซึ่งก็จะให้ผลน ามาใช้การได้
และรวดเร็วขึ้น โดยที่ไม่จ าเป็นต้องวิเคราะห์จนทั่วทุกต าแหน่ง 
  ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์งาน ในขั้น นี้การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์
อาจเป็นวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีการาต่างๆ ต่อไปนี้ เช่น โดยวิธีการสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม เป็น
ต้น 
  ขั้นที่ 4 การจัดท าเป็น "ค าบรรยายลักษณะงาน" (Job Description) หลังจากท่ีได้รวบรวม
ข้อมูลมาแล้ว จะต้องน ามาจัดระเบียบเรียบเรียงขึ้นมาเป็นค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description)  
  ขั้นที่ 5 การแปลงความเป็นรายละเอียดคุณสมบัติของคุณ (Job Specification) เป็น
ข้อความส าคัญที่บอกถึงคุณสมบัติของบุคคลลักษณะท่าทาง ความช านาญ ตลอดจนคุณสมบัติพ้ืนฐาน
อ่ืนที่จ าเป็น เพ่ือที่จะท าให้งานนั้นๆ เสร็จสิ้นลง 

 
  2.3.5  ค าอธิบายลักษณะงาน(Job description) 
  ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน คือ 
  1. ข้อความที่เก่ียวกับชื่อของงาน (Job identification) ซึ่งหมายถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อ
ของงาน และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องกับการระบุลักษณะซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างจากงานอื่นๆ 
ในองค์การ 
  2. สรุปงาน (Job Summary) หมายถึงการสรุปเกี่ยวกับงานด้วยข้อความที่ย่นย่อ แต่มี
ข้อความที่พอเพียงในการช่วยให้ทราบและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของหน้าที่งาน (duties) ที่ต้องท า
ของงานนั้นๆที่ต่างจากหน้าที่งานของงานอ่ืนๆ 
  3. หน้าที่งาน (Job duties) หมายถึงส่วนของหน้าที่งานส าคัญและความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งาน 
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  2.3.6  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) 
  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือ กระบวนการคาดการณ์ความต้องการของทรพัยากรมนุษย์
ขององค์การเป็นการล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลประเภทใด ระดับใด จ านวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด 
(the right people the right place, at the right time) และก าหนดวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากร
มนุษย์ที่ต้องการ ว่าจะได้มาจากไหน อย่างไร ตลอดจนการก าหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ 
เพ่ือที่จะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 
     2.3.6.1  ความส าคัญของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   1. ท าให้องค์การสามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในอนาคต   
   2. ท าให้องค์การสามารถด าเนินการอย่างมั่นคงท่ามกลางสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลง  
   3. ท าให้องค์การมีแผนด าเนินการอย่างละเอียด ที่จะปฏิบัติงานด้านบุคคลอย่างมี
ขั้นตอน เช่น การ สรรหาการคัดเลือก การโอนย้าย การเลื่อนต าแหน่ง  
 
     2.3.6.2  ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   1. ช่วยให้องค์การสามารถวางแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ช่วยให้กิจกรรมด้านทรัพยากรมนุษย์และเปูาหมายขององค์การในอนาคตมีความสอดคล้องกัน  
   2. ช่วยในกิจกรรด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีระบบและมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน  
   3. ช่วยให้การจ้างพนักงานใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. เป็นการเตรียมการให้ได้พนักงานใหม่เป็นไปตามความต้องการของแผนหรือฝุาย
ต่างๆ  
   5. ส่งเสริมและพัฒนาโอกาลความเท่าเทียมกันของพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การ 
   6. เป็นแนวทางส าหรับองค์การที่มีหน้าที่ผลิตจะได้ผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงาน 
 
     2.3.6.3  กระบวนการในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 
   ได้ก าหนดขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
   1. การพิจารณาเปูาหมาย และแผนขององค์การ(Goals and Plans of 
Organization) คือ การศึกษาและพิจารณาแผนกลยุทธ์ที่องค์การได้ก าหนดไว้ศึกษานโยบายทางด้าน
ต่างๆเพ่ือที่จะน าผลของการศึกษาเหล่านี้มาจัดวางข้อมูลด้านบุคคลที่ควรจะเป็นในอนาคตได้อย่าง
เหมาะสม 
   2. การพิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน(Current Human 
Resource Situation)  

www.ssru.ac.th



 

 

29 

 
   3. การคาดการณ์ทรัพยากรมนุษย์( Human Resource Forecast) จะได้ทราบ
จ านวนและประเภทของพนักงานที่มีอยู่จริงๆ ว่ามีจ านวนเท่าไร แล้วน ามาเปรียบเทียบกับจ านวนที่
องค์การทั้งหมดก็จะสามารถรู้ว่าองค์การต้องจ้างพนักงานใหม่ในกลุ่มใดบ้าง และในระยะเวลาใด  
   4. การก าหนดแผนปฏิบัติการ(Implementtion Programes)  
   5. การตรวจสอบและการปรับปรุง(Audit and Adjustment) 
 
  2.3.7  การสรรหา (Recruitment) 
  การสรรหา ( Recruitment) คือ กระบวนการในการแสวงหาและจูงใจผู้สมัครงานที่มี
ความสามารถเข้ามาท างานในองค์การ เริ่มต้นตั้งแต่การแสวงหาคนเข้าท างานและสิ้นสุดเมื่อบุคคล
ได้มาสมัครงานในองค์การ 
  กระบวนการที่ควรน ามาพิจารณาในการสรรหา คือ  
  1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์(Human Resource Planning)  
  2. ความต้องการหรือการร้องขอของผู้จัดการ(Specific requests of managers)  
  3. การระบุต าแหน่งงานที่จะรับบุคลากรใหม่(Job opening identified)  
  4. รวบรวมสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน (Job analysis information)  
  5. ข้อคิดเห็นของผู้จัดการ(Manager's comments) ข้อคิดเห็นของผู้จัดการจะเป็นตัว
ตรวจสอบให้การวิเคราะห์ข้อมูลท าด้วยความรอบคอบและลึกซึ้งมากขี้น  
  6. ก าหนดคุณสมบัติบุคลากรตรงกับงาน(Job requirement)  
  7. ก าหนดวิธีการสรรหา(Methods of recruitment) ผู้สรรหาจะศึกษาแนวทางและแหล่งที่
จะด าเนินการสรรหาพนักงาน  
  8. ความพึงพอใจที่ได้ผู้สมัคร(Satisfactory pool of recruits) 
 
     2.3.7.1  กระบวนการสรรหา (werther and davis. 1986) 
   ข้อก าหนดที่ควรน ามาพิจารณาในการสรรหา 
   1.นโยบายขององค์การ (Organization policies) โดยทั่วไปมุ่งแสวงหาความส าเร็จ 
         1.1 นโยบายการส่งเสริมบุคคลภายในให้บรรจุในต าแหน่งงานที่ว่างลง
(Promote from- within policies) องค์การต้องการที่จะสนับสนุนให้โอกาสแก่บุคคลที่ท างานอยู่ใน
องค์การของตนได้มีโอกาสเลื่อนหรือเปลี่ยนไปท างานในต าแหน่งที่ว่างลง โดยเชื่อว่าจะเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่พนักงานที่ท างานอยู่ 
         1.2 นโยบายรับบุคคลภายนอกมาบรรจุในต าแหน่งที่ว่างลง(Promote 
from outside policies) องค์การต้องการบุคคลที่มีแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การแทนที่จะ
วนเวียนเฉพาะคนในองค์การของตน 
         1.3 นโยบายค่าตอบแทน(Compensation policies) คือ บริษัทที่ก าหนด
ราคาเงินเดือนต่ ากว่าราคาที่ตลาดก าหนดจะไดรับบุคคลที่หมดโอกาสจากท่ีอ่ืนๆ แล้วอาจจะส่งผล
กระทบต่อการท างานในองค์การ 
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         1.4 นโยบายด้านสถานภาพการจ้างงาน(Employment status policies) 
บางองค์การได้ก าหนดนโยบายที่จะรับบุคคลเข้าท างานนอกเวลา(Part- time) และท างานเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว  
         1.5 นโยบายการจ้างคนต่างชาติ(International hiring policies) ผู้สรรหา
จะต้องท าการศึกษาหาความรู้ต่างๆ ด้านกฎหมายเพ่ือให้การจ้างงานประเภทนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง  
   2.แผนด้านทรัพยากรมนุษย์(Human Resources Plans) จะท าให้ผู้สรรหาได้รับรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน และการเลื่อนข้ันของพนักงาน รู้ว่างานที่ก าหนดในแผนนั้นควรหา
บุคคลจากแหล่งภายในองค์การเองหรือจากแหล่งภายนอก  
   3. สภาพแวดล้อมทั่วๆไป(Environments Conditions) ผู้สรรหาควรได้มีการ
ตรวจสอบกับมาตรการ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 
         3.1 ดัชนีชี้น าทางเศรษฐกิจที่ภาครัฐบาลได้สรุปให้เห็นทิศทางของสภาพ
เศรษฐกิจนับว่าเป็นสิ่งที่ควรน ามาประกอบการพิจารณาด้วย 
         3.2 การพิจารณาข้อเปรียบเทียบระหว่างการด าเนินการจริงและท่ี
คาดการณ์ไว้ เพื่อจะได้เห็นความแปรผันในสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะได้รู้แน่ชัดว่าบุคลากรที่มีอยู่นั้นมี
ลักษณะเช่นไร ต้องการบุคลากรลักษณะใดมาเพ่ิมเติม  
         3.3 การพิจารณาข้อมูลจากการประกาศการหางานท าในหน้าหนังสือพิมพ์ 
เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นดัชนีชี้ให้เห็นถึงการแข่งขันกันด้านแรงงาน เพ่ือผู้ท าหน้าที่สรรหาจะได้
ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ช่วงชิงให้คนที่มีความสามารถสนใจงานในบริษัทของเราก่อนบริษัทคู่แข่ง  
   4. การก าหนดคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงาน(Job Requirements) ผู้สรรหา
จะต้องศึกษาและเรียนรู้ความต้องการต่างๆ จากสารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน และค าร้องขอ
ของผู้จัดการฝุายต่างๆ ความรู้ด้านคุณลักษณะบุคคลที่ตรงกับงานจะเป็นตัวเลือกท่ีดีที่สุด และสิ่งที่
ควรคิดบางประการ คือ "ส าหรับคนบางคนในงานบางประเภท การมีประสบการณ์ 10 ปี แต่ท างาน 
อย่างเดียวกันทุกปีซ้ ากันถึง 10 ปี อาจจะไม่มีคุณค่าทางประสบการณ์ดีกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ 1 ปี ก็
ได้" 
   5. คุณสมบัติของผู้สรรหา(Recruiter qualification) นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ผู้สรรหาจะท าหน้าที่ได้ดีเพียงไรขึ้นอยู่กับเขามี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือไม่ 
 
     2.3.7.2  วิธีการสรรหา (Channels of Recruitment) 
   1. การมาสมัครงานด้วยตนเอง (Walk- in)  
   2. การเขียนจดหมายมาสมัครงาน (Write- in)  
   3. การแนะน าของพนักงานในองค์การ (Employee referrals)  
   4. การโฆษณา (Advertising)  
   5. กรมแรงงาน (Department of Labour)  
   6. หน่วยงานจัดหางานของเอกชน (Private Placement Agencies)  
   7. สถาบันการศึกษา ( Educational Institutions)  
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     2.3.7.3  การคัดเลือก(Selection) 
   การคัดเลือก คือ กระบวนการที่องค์การใช้เครื่องมือต่างๆ มาด าเนินการพิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครจ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์การต้องการ ฉะนั้นการคัดเลือกจ าเป็นที่จะต้องมี
เกณฑ์ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาให้ได้คนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่เปิดรับ  
   การคัดเลือกจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดีนั้น จะต้องมีตัวปูอนเข้า ( input ) ที่ดี
ด้วย ตัวปูอนเข้าที่จะไปสู่การคัดเลือกนั้น มี 3 ประเภท ด้วยกัน คือ 
   1. การวิเคราะห์งาน ( Job analysis) 
   2. แผนทรัพยากรมนุษย์ (Human resource plans) 
   3. การสรรหา (Recruitment) 
     กระบวนการคัดเลือกมีล าดับขั้นตอนดังนี้  
   ขั้นที่ 1 การต้อนรับผู้สมัคร(Preliminary reception of application) 
การคัดเลือกเป็นโอกาสแรกท่ีผู้สมัครจะเริ่มรับรู้เกี่ยวกับลักษณะขององค์การ ขณะเดียวกันฝุายบุคคล
เองก็มีโอกาสสังเกตกิริยาท่าทาง เพื่อดูปฏิกิริยาตอบสนองของผู้สมัคร ซึ่งจะเป็นข้อมูลอย่างดีในการ
พิจารณาต่อไป 
   ขั้นที่ 2 การทดสอบ(Employment tests) 
แบบทดสอบเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ที่น าไปเร้าให้บุคคลแสดง
ความสามารถและพฤติกรรมออกมา  
      ประเภทของแบบทดสอบ 
      1. แบ่งตามสมรรถภาพที่จะวัด แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 
         1.1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์(Achievement Test) หมายถึง แบบทดสอบ
ที่วัดความรู้ ทักษะ ที่บุคคลได้รับการเรียนรู้มาในอดีต 
         1.2. แบบทดสอบความถนัด(Aptitude Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้
วัดสมรรถภาพทางสมองเก่ียวกับความสามารถในการปฎิบัติกิจกรรม การท างานให้บรรลุผลส าเร็จ
ด้วยความถูกต้องแม่นย า ช านาญและคล่องแคล้ว 
         1.3. แบบทดสอบบุคคล-สังคม(Personal-Social Test) หรือแบบทดสอบ
การปรับตัว(Adjustment) หมายถึงแบบทดสอบที่ใช้วัดบุคลิกภาพ (Personality) และการปรับตัวให้
เข้ากับสังคม 
      2. แบ่งตามลักษณะของการกระท าหรือการตอบ แบ่งได้ดังนี้  
         2.1 แบบให้ลงมือกระท า(Performance Test) แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
ทั้งหลาย 
         2.2 แบบให้เขียนตอบ(Paper-Pencil Test) แบบทดสอบข้อเขียน 
         2.3 การสอบปากเปล่า(Oral Test) การสอบสัมภาษณ์นั่นเอง 
      3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายการสร้าง แบ่งเป็น 
         3.1 แบบอัตนัย (Subjective test) มุ่งการบรรยาย พรรณนา  
         3.2 แบบปรนัย (Objective test) มุ่งการถามให้ครอบคลุมเนื้อหา 
      4. แบ่งตามเวลาที่ก าหนดให้ตอบ 
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         4.1 แบบใช้ความรวดเร็ว(Speed test) ต้องการดูความไว 
         4.2 แบบที่ให้เวลามาก(Power test)ต้องการการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิเคราะห์  
      5. แบ่งตามประโยชน์  
         5.1 เพ่ือการวินิจฉัย 
         5.2 เพ่ือการท านาย คาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
   ขั้นที่ 3 การสัมภาษณ์ (Selection interview) แบ่งเป็น 5 ประเภท 
      1. การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง(Unstructured interview) การสัมภาษณ์
แบบนี้ให้อิสระแก่ผู้สัมภาษณ์  
      2. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง(Structured or directive interview) ค าถาม
แต่ละค าถามจะถูกเตรียมก่อนที่จะเริ่มสัมภาษณ์ 
      3. การสัมภาษณ์แบบผสม(Mixed interview) การสัมภาษณ์ที่ผสมผสานระหว่าง
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
      4. การสัมภาษณ์แบบแก้ปัญหา(Problem-solving interviews) เป็นการ
สัมภาษณ์ที่เน้นแนวคิดความคิดและวิธีการที่ผู้สมัครใช้แก้ปัญหาต่อสถานการณ์ต่างๆ 
      5. การสัมภาษณ์แบบเข้มข้น(Stress interviews) เป็นการสัมภาษณ์เน้น
สถานการณ์ในด้านความเครียดและความกดดันต่างๆ เพื่อพิจารณาปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ที่ถูก
สัมภาษณ์ 
   กระบวนการสัมภาษณ์แบ่งเป็น 5 ขั้น คือ 
      1. การเตรียมการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ควรมีการเตรียมค าถามต่างๆ เอาไว้ก่อน  
      2. การสร้างสายสัมพันธ์(Creation of rapport) จะท าให้สัมพันธภาพ ระหว่างผู้
สัมภาษณ์ และผู้ถูกสัมภาษณ์มีความไว้ใจ 
      3. การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ(Information exchange) เพ่ือสร้างบรรยากาศใน
การสัมภาษณ์บางครั้งผู้สัมภาษณ์ต้องการให้การสัมภาษณ์เป็นการสื่อสารสองทาง (two-way 
communication) 
      4. การยุติการสัมภาษณ(์Termination) ผู้สัมภาษณ์จะเป็นฝุายยุติการสัมภาษณ์
อาจบอกว่า เราคุยกันมาพอสมควร ผมขอถามค าถามสุดท้าย  
      5. การประเมินผล(Evaluation) หลังจากการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้สัมภาษณ์ต้อง
บันทึกผลทันที 
      ขั้นที่ 4 การตรวจสอบภูมิหลัง(References and background check) 
   ในขั้นนี้จะพิจารณาตรวจสอบภูมิหลังจากบริษัทเดิมหรือผู้ที่อ้างถึงในใบสมัคร ข้อมูล
การตรวจสอบภูมิหลังช่วยยืนยันความแน่ใจในการตัดสินใจของคณะกรรมการได้ดีข้ึน  
   ขั้นที่ 5 การตรวจสุขภาพ(Medical Evaluation) 
   ให้ผู้สมัครตรวจสุขภาพในหน่วยงานต่างๆ ที่ทางองค์การก าหนดให้ การตรวจ
สุขภาพนี้ช่วยไม่ให้องค์การมีปัญหาภายหลังจากการรับพนักงานเข้ามาท างานแล้วเกิดภัยอันตรายถึง
แก่ชีวิตเนื่องจากสุขภาพเบื้องต้น 
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   ขั้นที่ 6 การประชุมปรึกษาพิจารณา(Conference) 
   คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงาน ผู้คัดเลือกเละกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งพิจารณาตัดสินครั้งสุดท้าย คณะกรรมการชุดนี้จะร่วมกันอภิปรายความเหมาะสมในการ
ตัดสินใจคัดเลือกให้บุคคลใดเข้าท างานในองค์การ  
   ขั้นที่ 7 ทดลองการปฏิบัติงาน(Realistic Job Preview) 
   ในขั้นนี้จะได้ประโยชน์แก่ผู้ถูกคัดเลือกโดยตรงเพราะจะได้ส ารวจตนเองว่ามีความ
เหมาะสมในงานนั้นจริงหรือไม่ สามารถปรับตัวต่อสภาพการณ์ต่างได้หรือไม่  
   ขั้นที่ 8 การตัดสินใจจ้าง(Hiring Decision) 
   ด าเนินการบรรจุเป็นพนักงานขององค์การ ผู้ท างานด้านนี้ต้องท าการติดตามผลงาน
ของตนเองในทุกครั้งจากผู้น าผลงานของเราไปใช้ 
   

   2.3.7.4  การประเมินผลพนักงาน (Employee Appraisal) 
     การประเมินผลพนักงาน คือระบบประเมินผลบุคคล อันเกี่ยวเนื่องมาจากผลการ
ปฏิบัติงาน โดยอาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ อย่างปราศจากอคติใดๆ ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการ
ตัดสินใจ วินิจฉัย ปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพมากขึ้น จนเป็นที่พึงพอใจ และ
เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานเห็นช่องทางความก้าวหน้าของเขา จะส่งผลให้องค์การเจริญเติบโต
ความส าเร็จของการประเมินผลพนักงาน 
     ประโยชน์ของการประเมินผลพนักงานมีดังนี้ 
   1. ปรับปรุงการปฏิบัติงาน การประเมินผลจะช่วยสร้างและรักษาไว้ซึ่งระดับของการ
ท างานให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจจากการปฏิบัติงานของพนักงานนั้นๆ  
   2. ช่วยพัฒนาตัวพนักงาน ท าให้ผู้ประเมินทราบว่า พนักงานผู้นั้นต้องการอะไร มี
โอกาสที่จะก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองอย่างไร 
   3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   4. เป็นช่องทางขยับขยายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน ช่วยในการพิจารณา เกี่ยวกับ
การเลื่อนต าแหน่ง โยกย้าย เลิกจ้าง และปลดออกจากงาน 
   5. เป็นมาตรการน ามาใช้พิจารณาค่าจ้างเงินเดือน 
   6. ช่วยฝุายบุคคลด้านว่าจ้างพนักงาน 
 
     2.3.7.5  การฝึกอบรม (Training) 
   การปฐมนิเทศ (Orientation) 
   ปฐมนิเทศ คือ การแนะน าให้พนักงานได้รู้จักกฎระเบียบการปฏิบัติตนตลอดจน
หัวหน้างานในองค์การที่พนักงานเหล่านี้ต้องเข้าปฏิบัติ 
   ความมุ่งหมายการจัดปฐมนิเทศ 
      1. เพ่ือให้พนักงานใหม่รู้จักประวัติและความเป็นมาขององค์การ  
      2. เพ่ือให้พนักงานใหม่รู้จักผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆในองค์การ 
      3. เพ่ือให้พนักงานใหม่ได้รู้จักการแบ่งสายงานในองค์การ 
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      4. เพ่ือให้พนักงานใหม่รู้จักกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ต้องการปฏิบัติขณะที่อยู่ใน
องค์การ 
       5. เพ่ือให้เกิดความอบอุ่นใจ คลายความกังวล 
   ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
      1. ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับจากการฝึกอบรม 
         1.1 ท าให้เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงาน 
         1.2 พนักงานสามารถรู้ถึงมาตรฐานการท างานและนโยบายต่างๆของ
หน่วยงาน 
         1.3 ท าให้พนักงานมีอนาคตก้าวหน้าต่อไปให้ต าแหน่งและหน้าที่ซึ่งจะเป็น
การกระตุ้นให้เกิดก าลังขวัญในการท างาน 
      2. ผลประโยชน์ต่อผู้จัดการ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน 
         2.1 ประหยัดเวลาในการที่จะใช้สอนหรือแนะน างานต่างๆ ให้กับพนักงาน 
         2.2 ประหยัดเวลาที่จะใช้ควบคุมดูแล สามารถเอาเวลาไปใช้ในการวางแผน
งานและบริหารด้านอ่ืนได้ 
         2.3 ท าให้พนักงานสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3. ผลประโยชน์ต่อองค์การ 
         3.1 ช่วยท าให้ผลผลิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
         3.2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
         3.3 ช่วยลดอุบัติ การสิ้นเปลืองและการเสียหายต่างๆ  
 
  2.3.8  ค่าตอบแทน (Compensation) 
       "ค่าจ้าง"(Wage) หมายถึงจ านวนเงินที่คนงานได้รับเป็นการตอบแทน โดยถือเกณฑ์จ านวน
ชั่วโมงในการท างานของคนงาน เพราะค่าจ้างส่วนใหญ่ก าหนดไว้ส าหรับจ่ายคนงานเป็นรายชั่วโมง ที่
เรียกกันว่า Nonsupervisor or Blue-collar 
       "เงินเดือน"(Salary) หมายถึงจ านวนเงินที่บุคคลได้รับเป็นการตอบแทนการท างานถือเป็น
เกณฑ์ การจ่ายเหมาเป็นรายเดือนและถือเป็นรายได้ประจ า เราเรียกกันว่า White-collar or 
Professional 
  ส่วนประกอบของค่าจ้างตามแนวความคิดใหม่  การบริหารค่าจ้างสมัยใหม่ก็จะเขียนได้เป็น
สมการ ดังต่อไปนี้ 
   การบริหารค่าจ้าง = เงินเดือน + ผลประโยชน์และบริการ + ค่าตอบแทนทางสังคม  
  ส่วนประกอบของการบริการค่าจ้างสมัยใหม่ ประกอบไปด้วยค่าจ้างดังต่อไปนี้  
  1. ค่าจ้างท่ีเป็นรูปเงิน(Money pay) นักบริหารจึงถือเอาเงินหรือสวัสดิการที่ต้องจ่ายให้
พนักงานเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการบริหารค่าจ้างและเงินเดือน  
  2. ค่าจ้างท่ีเป็นรูปความส าคัญของงาน(Power pay) ค่าจ้างท่ีมิได้จ่ายเป็นรูปเงินทั้งทางตรง
และทางอ้อม คือ สินจ้างรางวัลที่จ่ายตอบแทนพนักงานในรูปความส าคัญของงานที่เขาปฏิบัติอยู่  
  3. ค่าจ้างท่ีเป็นรูปต าแหน่งงานที่ได้รับเลื่อนให้สูงขึ้น(Authority pay) 
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  4. ค่าจ้างในรูปสถานภาพที่ฝุายบริหารยกย่อง(Status pay) 
  5. ค่าจ้างในรูปองค์การที่มีหลักการที่ดี(Meta - goals pay)  
        5.1 หลักความพอเพียง(Adequacy) คือ การจ่ายค่าจ้างขั้นต่ าให้เป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด จะต้องพอเพียงที่ลูกจ้างจะยังชีพอยู่ได้โดยเฉลี่ยทั่วๆไป  
        5.2 หลักความยุติธรรม(Equity)  
        5.3 หลักดุลยภาพ(Balance) หมายถึงความเหมาะสมระหว่างค่าจ้างและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ระหว่างค่าจ้างที่เป็นเงินและท่ีเป็นค่าทางสังคม 
        5.4 หลักควบคุม(Control) การควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะการลด
ค่าใช้จ่ายฟุุมเฟือยและการประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจของการบริหาร การควบคุมจึง
เป็นหลักการของการวางแผนและบริหารเงินเดือน 
        5.5 หลักความม่ันคง(Security) ความมั่นคงของพนักงานทั่วไป หมายถึง การจัดให้มี
การประกันชราภาพ เกษียณอายุ ทุพพลภาพ เจ็บปุวยหรือตายเนื่องจากอุบัติเหตุในงาน การว่างงาน 
ส่วนความมั่นคงของพนักงานระดับสูงและฝุายจัดการก็อยู่ที่ การทีหลักทรัพย์ที่ดินและบ้าน  
        5.6 หลักล่อใจในการท างาน(Incentives)  
        5.7 หลักการต่อรองค่าจ้างแลกค่าเหนื่อย(Pay - and - Effort Bargain)  
       5.8 หลักการยอมรับ(Acceptability)  
 
  2.3.9  สุขภาพ และความปลอดภัย (Health and Safety) 
  ความปลอดภัยในการท างาน  ความปลอดภัย หมายถึง การหลีกเลี่ยงอันตรายต่างๆ ที่อาจ
เกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือการเจ็บไข้ก็ตาม ซึ่งอาจจะจัดเตรียมปูองกันไว้ล่วงหน้าเพื่อให้มีการ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและปราศจากอันตรายต่างๆ 
 
  2.3.10  การส่งเสริมความปลอดภัย 
  การส่งเสริมความปลอดภัย หมายถึง การด าเนินงานให้คนท างานเกิดความปลอดภัย โดยการ 
อบรมให้มีความรู้ สร้างความสนใจให้เกิดข้ึน 
  1. ผู้บริหาร ต้องตระหนักและเห็นชอบในการส่งเสริมความปลอดภัยด้วยความเต็มใจ 
  2. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
  3. จัดให้มีการศึกษาและฝึกอบรมด้านความปลอดภัย 
  4. สร้างความสนใจในงานด้านความปลอดภัย เช่น การจัดท าโปสเตอร์  
ที่มา : (http://pharmacy.hcu.ac.th : 2549) 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
  Newcumer (อ้างใน สุวัฒนา  ใบเจริญ, 2540 : 27) ได้ให้ความหมายของความพึง
พอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  Good (1973 : 320 อ้างใน ชวนขวัญ  กลิ่นบุญมา, 2547) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่างๆ 
และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ท าอยู่ 
  อเนก  สุวรรณบัณฑิต และภาสกร  อดุลพัฒนกิจ (2548 : 169) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจเป็นระดับของความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
  อ าไพ  อินทรประเสริฐ (2533, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (กค.) โดยการศึกษาระดับความพึง
พอใจและปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจจากระดับสูงสุดถึงต่ าสุดรวม 13 ด้าน คือปัจจัยด้าน
ความส าเร็จในนโยบายและการบริหารของหน่วยงาน การนิเทศ สัมพันธภาพในหน่วยงาน สภาพการ
ท างาน สถานภาพของต าแหน่ง เงินเดือน ชีวิตส่วนตัวและสวัสดิการ ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ของบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูอยู่ในระดับมาก  ปัจจัยที่ท าให้ความพึงพอใจ
มากเป็นด้านความส าเร็จในการท างาน สัมพันธภาพในหน่วยงานและชีวิตส่วนตัว ส่วนปัจจัยที่
บุคลากรมีความพึงพอใจน้อย คือด้านเงินเดือน สภาพการท างานและความก้าวหน้าตามล าดับ 
  บัญชา  ชลาภิรมย์ (2533, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการ
ท างานของอาจารย์ในโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับสูง 
และเม่ือเปรียบเทียบปัจจัยค้ าจุน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์เกื้อกูล ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานนโยบายและการบริหาร ความม่ันคงปลอดภัยในการท างาน มีความ
แตกต่างกัน ส่วนในด้านปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบ พบว่า อาจารย์ในโรงเรียนมัธยมสาธิตมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 
  สาโรช  ไสยสมบัติ (2534, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการท างานของ
ครู  อาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ครู  อาจารย์ มีความ
พึงพอใจในการท างานโดยส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ความพึง
พอใจในการท างานของครูอาจารย์อยู่ในระดับปานกลาง 3 ปัจจัย ได้แก่ นโยบายและการบริหารงาน
ของโรงเรียน ความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานและเงินเดือน ผลประโยชน์ตอบแทน  
  รัตตัญญู  เทียนปฐม (2537, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติได้แก่        
ความเหมาะสมของปริมาณงาน  ความสอดคล้องระหว่างลักษณะงานกับความรู้ ความสามารถ ความ
ภาคภูมิใจในหน่วยงาน  และลักษณะงานที่สร้างสรรค์  มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ได้แก่  การมอบหมายงาน                     
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การประสานงาน  การติดต่อสื่อสาร  การได้รับการยอมรับ และความรู้สึกในการปฏิบัติงาน                
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  นิพนธ์  ครุฑเครือศรี (2530, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องขวัญในการปฏิบัติงาน  
ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการสาย ค. ในมหาวิทยาลัยมหิดล  พบว่า มีระดับก าลังขวัญในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบของขวัญในการปฏิบัติงาน พบว่า 
ข้าราชการสาย ค. มีระดับก าลังขวัญในองค์ประกอบเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและ
ความรู้สึกผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูงและมีก าลังขวัญในการปฏิบัติงานในองค์ประกอบเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของรายได้จากการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ า  ส่วนองค์ประกอบเกี่ยวกับความเพียงพอ
ของรายได้จาก    การปฏิบัติงานอยู่สนระดับต่ า  ส่วนองค์ประกอบอื่นๆ มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับ   ปานกลาง จึงเห็นได้ว่ารายได้และเงินเดือนเป็นปัจจัยหนึ่ง  ที่ควรให้ความ
สนใจและก าหนดให้เป็นปัจจัยหนึ่งของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
  ลีวรรณ์  คูภูมิใจสกุล (2532, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของบุคลากร
ฝุายบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหง  พบว่า ความพึงพอใจของ
บุคลากรฝุายบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในองมหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยส่วนรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนรายได้นั้นบุคลากรฝุายบริการมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความพึงพอใจสวัสดิการ
ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง  ความพึงพอใจของบุคลากร
ฝุายบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีมีสถานภาพเป็นข้าราชการ 
ลูกจ้าง งบรายได้ และผู้บริหาร กับท่ีมีครอบครัวขนาดเล็กและครอบครัวขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน 
ความพึงพอใจของบุคลากรฝุายบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในของมหาวิทยาลัยรามค าแหงท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานน้อย  และท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และความพึงพอใจของบุคลากรฝุายบริการที่มีต่อการจัดสวัสดิการภายในของ
มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีอัตราเงินเดือนน้อย  เงินเดือนปานกลาง  และเงินเดือนมากมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
  เสาวรภย์  เรืองเทพ (2537, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการสายธุรการ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ข้าราชการสายธุรการ  มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง  และเม่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ
สมรส  อายุราชการในมหาวิทยาลัยรามค าแหงประสบการณ์ในการท างาน  ต าแหน่งทางราชการ 
ระดับของต าแหน่ง ระยะทางในการเดินทางจากบ้านถึงมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวนบุตร-ธิดา      
ที่อยู่ในความอุปการะและจ านวนสมาชิกในครอบครัว ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
เมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามหน่วยงานที่ปฏิบัติพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
  จากความหมายความพึงพอใจที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีมีความสุขหรือความรู้สึกในทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อได้รับผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมาย หรือได้รับการตอบสนองตามความต้องการ ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการด าเนินการวิจัย เรื่องความความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา หลังจากท่ีได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในบทท่ี 2 แล้ว ในบทนี้ จะได้กล่าวถึงวิธีด าเนินงานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการโดยมีล าดับใน
การน าเสนอดังนี้ 

 3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3   วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4   การรวบรวมข้อมูล 
 3.5   การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1   ประชากร 
 ประชากร  ได้แก่ บุคลากร ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวนทั้งสิ้น  
1,399 คน (ข้อมูล ณ 18 พฤษภาคม 2555) 

  
3.1.2   กลุ่มตัวอย่าง 

 การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มที่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling)       
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จ านวน  302 คน  ตามตารางของ เครซี่และมอร์แกน ( R.V.Krejcie & D.W.Morgan) ณ ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95  ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling ) โดยเลือก
สุ่มจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
 

 ในการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยเก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม  จ านวน 1 ชุด   ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและดัดแปลงจาก
หนังสือเอกสาร วารสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ใช้ส าหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
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 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการท างาน และหน่วยงานที่สังกัด เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) มี 5 ระดับ  โดยศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา  ทั้ง 10 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  2) ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน   3) ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน   4) ด้านการพัฒนา
สมรรถภาพของการท างาน  5)  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 6 ) ด้านสิทธิของ
บุคลากร  7) ด้านการรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว   8) ด้านความภาคภูมิใจของ
บุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม   9) ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ   
10)  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ตอนที่ 3  เป็นข้อเสนอแนะ และความไม่พึงพอใจใน ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนและเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถาม ตามตัวชี้วัดของแบบวัดในแต่ละ
รายการของแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การให้คะแนนส าหรับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส าหรับแบบสอบถามตอนที่ 2   
เกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  5  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมาก 
  3  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับน้อย 
  1  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับน้อยที่สุด 
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 เกณฑ์การวัดระดับตัวแปร 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร ตามตัวชี้วัดของแบบวัดในแต่ละรายการของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ตามหลักของ John W. Bast (1970) ดังต่อไปนี้ 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับมากที่สุด 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับมาก 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปานกลาง 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับน้อย 

 ช่วงคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับน้อยที่สุด 

 
3.3 วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 วิธีการสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้   ใช้แบบสอบถามมีข้ันตอนและ วิธี
สร้างดังต่อไปนี้ 
 3.3.1 ศึกษารายละเอียดวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า เพ่ือทราบแนวทางและขอบเขต 
ในการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.3.2 สร้างแบบสอบถามขึ้น ประกอบด้วยข้อค าถามซึ่งแบ่งออกเป็น  3  ตอนดังกล่าว  
 
3.4 การรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้
จัดพิมพ์แบบสอบถาม จ านวน 285  ฉบับ  น าแบบสอบถามไปแจกยังกลุ่มตัวอย่าง นัดวันเก็บ
แบบสอบถาม และไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง ซึ่งใช้เวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ประมาณ 1 สัปดาห์ จากนั้นผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความเรียบร้อย และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 
 
 
 
  

www.ssru.ac.th



41 

 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์มาวิเคราะห์  โดยวิธีการทางสถิติและเสนอ
ผลการศึกษา อธิบายความโดยการพรรณนาประกอบตารางแสดงข้อมูลทางสถิติประมวลผลข้อมูล
ด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical package for social 
science) และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ มีดังนี้ 

3.5. 1 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ในการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้  ผู้วิจัยใช้ค่าร้อยละในการวิเคราะห์และน าเสนอเป็น
ตารางประกอบค าบรรยาย 

3.5.2  ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ค่าเฉลี่ยน้ าหนัก ( X ) ความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D.) ในการ
วิเคราะห์และน าเสนอเป็นตารางประกอบค าบรรยาย 

3.5.3 ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  3   เป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความไม่พึง
พอใจในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ผู้วิจัยได้น า
ความคิดเห็นมาสรุปรวบรวมเป็นรายงานน าเสนอประกอบค าบรรยาย 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การวิจัยเรื่อง “ความ พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางประกอบการ
บรรยาย โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตารางที่ 4.1 ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามเพศ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
1.  หญิง 188 62.3 
2.  ชาย 114 37.7 
รวม 302 100 

   
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 188 คน 

คิดเป็นร้อยละ 62.3 รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
 
 ตารางที่ 4.2 ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
1.  20-29 ปี 110 36.4 
2.  30-39 ปี 141 46.7 
3.  40-49 ปี 50 16.6 
4.  50 ปีขึ้นไป 1 0.3 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี มากที่สุด จ านวน 
141 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ อายุ 20-29 ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และ
อายุ 50 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
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 ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
1.  ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 1.0 
2.  ปริญญาตรี 107 35.4 
3.  สูงกว่าปริญญาตรี 192 63.6 

รวม 302 100 
   

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี  จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  ตอบแบบสอบถาม
น้อยที่สุด จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
 
 ตารางที่ 4.4 ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

แผนการเรียน จ านวน ร้อยละ 
1.  ผู้บริหาร 6 2.0 
2.  บุคลากรสายวิชาการ 169 56.0 
3.  บุคลากรสายสนับสนุนฯ 127 42.1 

รวม 302 100 
   

จากตารางที่ 4 .4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งเป็นบุคลากรสาย
วิชาการ  จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีต าแหน่งเป็นบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 และมีต าแหน่งเป็นผู้บริหาร  จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
 
 ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

คะแนนเฉลี่ยปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1.  น้อยกว่า 1 ปี 48 15.8 
2.  1-3 ปี 109 36.1 
3.  3-5 ปี 63 20.9 
4.  มากกว่า 5 ปี 82 27.2 

รวม 334 100 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ประสบการณ์ในการท างาน  
1-3 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 มากท่ีสุด รองลงมาคือ มากกว่า 5 ปี จ านวน 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 27.2  และ น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน 4 8 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8  ตอบแบบสอบถามน้อย
ที่สุด 
 
 ตารางที่ 4.6 ข้อมูลทั่วไป จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

คะแนนเฉลี่ยปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 
1.  คณะครุศาสตร์ 23 7.6 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 16.6  
3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 31 10.3 
4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 80 26.5 
5.  คณะวิทยาการจัดการ 31 10.3 
6.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 44 14.6 
7.  บัณฑิตวิทยาลัย 17 5.6 
8.  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 0 0 
9.  วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 
10.  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  0 0 
11.  ส านักงานอธิการบดี 20 6.6 
12.  สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0 
13.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 0 0 
14.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ 6 2.0 

รวม 334 100 
   

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สังกัดหน่วยงานคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มากท่ีสุด รองลงมาคือ สังกัดหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 16.6 และ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตอบแบบสอบถามน้อยที่สุด 
 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา 
 ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
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ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ x  S.D. แปลความ 
1.  การได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรม เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่
ในปริมาณงานและคุณภาพที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

2.59 1.058 ปานกลาง 

2.  การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีมีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได ้

2.77 .956 ปานกลาง 

3.  หน่วยงานให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับ
การด ารงชีพในปัจจุบัน 

2.54 1.055 ปานกลาง 

4.  ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้ 3.17 .923 ปานกลาง 
5.  การจัดสวัสดิการในการท างานนอกเหนือจากการท างานของ
หน่วยงาน 

2.58 .970 ปานกลาง 

รวม 2.73 .992 ปานกลาง 
   

  จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 2.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง
ทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่
หน่วยงานจัดให้  ( x = 3.17) รองลงมาคือ การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีมีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ( x = 2.77)  การได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรม เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในปริมาณงาน
และคุณภาพท่ีน าไปสู่ ( x = 2.59) การจัดสวัสดิการในการท างานนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน  
( x = 2.58) และหน่วยงานให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับการด ารงชีพในปัจจุบัน  
( x = 2.54) 
 
 ตารางที่ 4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน x  S.D. แปลความ 
1.  ในที่ท างานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ท างานที่ทันสมัย เหมาะสม และ
เพียงพอต่อการท างาน 

3.34 1.018 ปานกลาง 

2.  บรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความ
กระตือรือร้นในการท างาน 

3.30 .977 ปานกลาง 

3.  ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที ่ 3.39 .943 ปานกลาง 
4.  สภาพแวดล้อมในที่ท างานเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ด้านกายและจิตใจ ด้านชีวิตความเป็นอยู ่

3.25 1.063 ปานกลาง 

5.  ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการท างาน
และมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 

3.58 1.043 มาก 

รวม 3.37 1.009 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( x = 3.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก 1 ข้อ และระดับ
ปานกลาง 4 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการ
ท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน  ( x = 3.58) รองลงมาคือ ท่านรู้สึกว่ามีความ
ปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ( x = 3.39)  ในที่ท างานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับ
ใช้ท างานที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อการท างาน  ( x = 3.34) บรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน ( x = 3.30) และสภาพแวดล้อมในที่ท างานเอ้ือต่อการส่งเสริม
สุขภาพด้านกายและจิตใจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ( x = 3.25) 
 
 ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน โอกาสที่จะน าไปสู่
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 

ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้า 
และความม่ันคงในงาน x  S.D. แปลความ 

1.  ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 2.78 1.016 ปานกลาง 
2.  มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่
ชัดเจน 

2.98 1.064 ปานกลาง 

3.  งานที่ปฏิบัติอยู่มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า 3.11 .940 ปานกลาง 
4.  ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ
ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น 

3.16 .946 ปานกลาง 

รวม 3.01 .992 ปานกลาง 
  จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในงาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทั้ง 4 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  ( x = 3.16) รองลงมาคือ งาน
ที่ปฏิบัติอยู่มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า ( x = 3.11)  มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสาย
อาชีพที่ชัดเจน ( x = 2.98) และท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ( x = 2.78) 
 
 ตารางที่ 4.10  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน การพัฒนาสมรรถภาพของการ
ท างาน 
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ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน 
x  S.D. แปลความ 

1.  มหาวิทยาลัยสนับสนุน/ให้โอกาสแก่บุคลากรในการ
เพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

3.48 .967 ปานกลาง 

2.  ท่านได้รับการส่งเสริมแลโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.56 .952 มาก 

3.  บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนาความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

3.38 .945 ปานกลาง 

4.  บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติม ได้น าความรู้มาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ 

3.44 .908 ปานกลาง 

5.  บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อ 3.28 .960 ปานกลาง 
6.  สนับสนุนและด าเนินการเพื่อให้บุคลากรพัฒนาทักษะ
ความสามารถได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 

3.16 .971 ปานกลาง 

รวม 3.38 .951 ปานกลาง 
   

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการ
ท างาน  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ และระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านได้รับการส่งเสริมแล
โอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
( x = 3.56) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยสนับสนุน/ให้โอกาสแก่บุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง ( x = 3.48)  บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติม ได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่
รับผิดชอบ ( x = 3.44) บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาความรู้ความช านาญ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  ( x = 3.38) บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อ  ( x = 3.28) และ
สนับสนุนและด าเนินการเพื่อให้บุคลากรพัฒนาทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  ( x = 
3.16) 
 
 ตารางที่ 4.11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน การบูรณาการทางสังคมหรือ
การท างานร่วมกัน 
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ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
x  S.D. แปลความ 

1.  บุคลากรให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3.31 .771 ปานกลาง 

2.  สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการโดยให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร
ตามความเหมาะสม 

3.12 .898 ปานกลาง 

3.  หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน 

3.19 .913 ปานกลาง 

4.  บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และ
วัฒนธรรมขององค์กร 

2.96 .971 ปานกลาง 

5.  ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความส าเร็จของ
หน่วยงาน 

3.37 .990 ปานกลาง 

รวม 3.19 .909 ปานกลาง 
   

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.19) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความส าเร็จของหน่วยงาน  ( x = 3.37) รองลงมาคือ บุคลากรให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในงานและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ( x = 3.31)  หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน  ( x = 3.19) สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยให้อ านาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม  ( x = 3.12) และบุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
และวัฒนธรรมขององค์กร ( x = 2.96) 
 

 ตารางที่ 4.12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านสิทธิของบุคลากร 

ด้านสิทธิของบุคลากร 
x  S.D. แปลความ 

1.  รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 3.51 .932 มาก 
2.  ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที ่

3.31 .997 ปานกลาง 

3.  ท่านมีการวางแผนงานในการท างานและแก้ไขปัญหาได้
ด้วยตนเอง 

3.67 .848 มาก 

4.  ท่านมีความภูมิใจและเป็นอิสระในงานที่รับผิดชอบ 3.59 .891 มาก 
5.  ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าแนวทางการท างานที่รับผิดชอบ
อย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ

3.50 1.001 มาก 

รวม 3.52 .934 มาก 
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  จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านสิทธิของบุคลากร  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 3.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และระดับปานกลาง 
1 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีการวางแผนงานในการท างานและแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเอง  ( x = 3.67) รองลงมาคือ ท่านมีความภูมิใจและเป็นอิสระในงานที่รับผิดชอบ ( x = 3.59) 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ( x = 3.51) ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าแนว
ทางการท างานที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ( x = 3.50) และปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ( x = 3.31) 
 
 ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน การรักษาความสมดุลการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว 

ด้านการรักษาความสมดุลการท างาน 

และชีวิตส่วนตัว x  S.D. แปลความ 

1.  การได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดย
ได้รับค่าตอบแทน 

2.80 1.158 ปานกลาง 

2.  การแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้
ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3.14 1.070 ปานกลาง 

3.  การปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ชีวิตของตนเองและครอบครัว 

3.03 .957 ปานกลาง 

4.  ได้มีเวลาออกก าลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพได้อย่าง
เหมาะสม 

2.72 1.079 ปานกลาง 

5.  ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว
และชีวิตครอบครัว 

3.05 1.046 ปานกลาง 

รวม 2.95 1.062 ปานกลาง 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการรักษาความสมดุลการท างาน
และชีวิตส่วนตัว  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.95) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การแบ่งเวลาในการท างาน เวลา
ส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม ( x = 3.14) รองลงมาคือ ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่
มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว ( x = 3.05)  การปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  ( x = 3.03) การได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยได้รับ
ค่าตอบแทน ( x = 2.80) และได้มีเวลาออกก าลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ( x = 2.72) 
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 ตารางที่ 4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 

ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 

ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม x  S.D. แปลความ 

1.  มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่
ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน 

3.69 .836 มาก 

2.  มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
หน่วยงานและการจัดบริหารงานของหน่วยงานที่
สังกัด 

3.36 .884 ปานกลาง 

3.  เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงานได้สร้าง
ความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม 

3.53 .928 มาก 

4.  มีความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือหน่วยงานได้ร่วม
สร้างกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญ
กุศล งานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ 

3.57 .908 มาก 

5.  มีความผาสุก มีความพึงพอใจและภูมิใจที่จะ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่อไป 

3.44 1.003 ปานกลาง 

รวม 3.52 .912 มาก 
   

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อ
องค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม  โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.52) และเม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก 3 ข้อ และระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มี
ความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน  ( x = 3.69) รองลงมาคือ มี
ความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือหน่วยงานได้ร่วมสร้างกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญ
กุศล งานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ  ( x = 3.57)  เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงานได้สร้างความรู้
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม  ( x = 3.53) มี
ความผาสุก มีความพึงพอใจและภูมิใจที่จะปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่อไป  ( x = 3.44) และมีความพึง
พอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและการจัดบริหารงานของหน่วยงานที่สังกัด ( x = 3.36) 
 
 ตารางที่ 4.15  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้าน การน าองค์ของผู้บริหารทุก
ระดับ 
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ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ 
x  S.D. แปลความ 

1.  มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับได้ 

3.24 .813 ปานกลาง 

2.  มีความรู้และเข้าใจในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็น
อย่างดี 

3.17 .836 ปานกลาง 

3.  บริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.24 .925 ปานกลาง 

4.  บริหารจัดการโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย 

3.23 .872 ปานกลาง 

5.  รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ 

3.36 .907 ปานกลาง 

รวม 3.25 .871 ปานกลาง 
  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการน าองค์ของผู้บริหารทุกระดับ  
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.25) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง
ทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ( x = 3.36) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับได้  และบริหาร
จัดการโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ( x = 3.24) บริหารจัดการโดยค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  ( x = 3.23) และ มีความรู้และเข้าใจในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ( x = 3.17) 
 
 ตารางที่ 4.16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
x  S.D. แปลความ 

1.  ด้านงานในความรับผิดชอบ 3.26 .905 ปานกลาง 
2.  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 3.28 .945 ปานกลาง 
3.  ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร 3.23 .973 ปานกลาง 
4.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิภาพ 2.57 .995 ปานกลาง 
5.  ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร 2.95 1.017 ปานกลาง 
6.  ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างาน
และชีวิตส่วนตัว 

2.95 1.007 ปานกลาง 

รวม 3.04 .974 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.04) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทั้ง 
6 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ( x = 3.28) รองลงมา
คือ ด้านงานในความรับผิดชอบ  ( x = 3.26)  ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร  ( x = 3.23) ด้าน
โอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร  และด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและ
ชีวิตส่วนตัว ( x = 2.95) และ.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิภาพ ( x = 2.57) 
 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 - ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาในด้านใด (จากหัวข้อทั้ง 10 ด้านในตอนที่ 2) และอย่างไรบ้าง 
  1.  ด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ   บุคลากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ  
ดังนี้ 
     1.1  ค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพในภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
โดยเร่งด่วน มิฉะนั้น อาจส่งผลให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเปลี่ยนอาชีพหรืออาจเปลี่ยน
สถานที่ท างาน  ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
     1.2  ค่าตอบแทนที่บุคลากรได้รับไม่สมดุลกับวุฒิการศึกษาและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
     1.3  ค่าตอบแทนในการท างานล่วงเวลาที่ได้รับต่ ากว่าปกติ  ท าให้ไม่มีแรงจูงใจใน
การมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 
     1.4  ควรมีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่า 
มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานน้อยมาก  และควรจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทุกคน
โดยเท่าเทียมกัน  
 
  2.  ด้าน สภาพแวดล้อมในการท างาน  บุคลากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ  
ดังนี้ 
     2.1  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น การใช้งานไม่ครบจ านวนที่จะ
ด าเนินการสอนได้ ต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพ่ือให้อยู่ในสภาพ
การใช้งานได้ 100%  และไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  ภายในห้องเรียนมีอุปกรณ์ช ารุดจ านวนมาก 
ส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนการสอน 
     2.2  การให้บริการของบุคลากรบางรายใช้กิริยามารยาทในการติดต่อประสานงาน
ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพด้านจิตใจ 
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  3.  ด้าน โอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  บุคลากรให้ข้อมูล
เกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ  ดังนี้ 
     3.1  ไม่มีความชัดเจนในแต่ละรอบปีการศึกษาในเรื่องของการจัดสอบเพื่อบรรจุ
บุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจ า 
  4.  ด้าน การพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน บุคลากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึง
พอใจ  ดังนี้ 
     4.1  งบประมาณท่ีจัดสรรให้กับบุคลากรในการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน
ไม่เพียงพอ  เนื่องจากการฝึกอบรมต่าง ๆ เป็นในเชิงของ Engineer 
  5.  ด้านสิทธิของบุคลากร บุคลากรให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจ  ดังนี้ 
     5.1  การเลือกปฏิบัติหรือให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรในเรื่องการลงเวลา
ปฏิบัติงาน ปัจจุบันพบว่าบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีข้อเสียเปรียบบุคลากรสายวิชาการในเรื่อง
การลงเวลาปฏิบัติงาน 
     5.2  การให้บริการของบุคลากรบางรายใช้กิริยามารยาทในการติดต่อประสานงาน
ไม่ดีเท่าที่ควร ท าให้เกิดการบั่นทอนสุขภาพด้านจิตใจ 
 
 - ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อย่างไร 
  1.  ด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     1.1  ควรจัดสรรค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรให้ได้รับความพึงพอใจและเป็นธรรม  
     1.2  ควรจัดสรรค่าตอบแทนให้กับบุคลากรโดยมีความสมดุลกับวุฒิการศึกษาและ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
     1.3  มหาวิทยาลัยควรดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ให้แก่
บุคลากรด้วย รวมถึงเรื่องระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ควรที่จะถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 
     1.4  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรมากขึ้น 
  2.  ด้าน สภาพแวดล้อมในการท างาน บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     2.1  ควรมีการจัดอบรมจิตวิทยาและการให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  
ส าหรับเรื่องการใช้กิริยามารยาทในการให้บริการหรือติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่
ตัวบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3.  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     3.1  ควรมีการจัดอบรม Service Mind ในการให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่ตัวบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     3. 2  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสมรรถภาพของการ
ท างานให้แก่บุคลากรให้มากกว่าเดิม  เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถภาพของการ
ท างานได้อย่างเต็มที่ และถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับชาหรือนักศึกษาต่อไป 
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  4.  ด้านสิทธิของบุคลากร บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     4.1  ควรให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงานโดยเท่าเทียมกันเพื่อเป็น
ก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
     4.2  ควรมีการปรับปรุงการก าหนดภาระงานให้ตรงกับสายงานที่บุคลากรพึง
ปฏิบัติ 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และแก้ไขการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ประชากรที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการสูตร
ของยามาเน (Yamane)  
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาความ พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า โดยภาพรวมทั้ง 10 ด้าน บุคลากรมี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 2.73) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลาง
ทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่
หน่วยงานจัดให้  ( x = 3.17) รองลงมาคือ การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีมีความโปร่งใส เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ ( x = 2.77)  การได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรม เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ในปริมาณงาน
และคุณภาพท่ีน าไปสู่ ( x = 2.59) การจัดสวัสดิการในการท างานนอกเหนือจากการท างานของหน่วยงาน  
( x = 2.58) และหน่วยงานให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับการด ารงชีพในปัจจุบัน  
( x = 2.54) 
  2.  ด้าน สภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึง
พอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.37) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ
มาก 1 ข้อ และระดับปานกลาง 4 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
ร่วมงานสนับสนุนการท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน ( x = 3.58) รองลงมาคือ ท่าน
รู้สึกว่ามีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ( x = 3.39)  ในที่ท างานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ท างานที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อการท างาน  ( x = 3.34) บรรยากาศของ
หน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการท างาน  ( x = 3.30) และสภาพแวดล้อมในที่
ท างานเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายและจิตใจ ด้านชีวิตความเป็นอยู่ ( x = 3.25) 
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  3.  ด้าน โอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.01) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทั้ง 4 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนน
เฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าว
ไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น  ( x = 3.16) รองลงมาคือ งานที่ปฏิบัติอยู่มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า ( x = 
3.11)  มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน  ( x = 2.98) และท่านมีโอกาสได้เลื่อน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ( x = 2.78) 
  4.  ด้าน การพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการพัฒนา
สมรรถภาพของการท างาน  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.38) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อยู่ในระดับมาก 1 ข้อ และระดับปานกลาง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่าน
ได้รับการส่งเสริมแลโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ( x = 3.56) รองลงมาคือ มหาวิทยาลัยสนับสนุน/ให้โอกาสแก่บุคลากรในการเพิ่มพูน
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ( x = 3.48)  บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติม ได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงานที่รับผิดชอบ  ( x = 3.44) บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ( x = 3.38) บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อ  
( x = 3.28) และสนับสนุนและด าเนินการเพื่อให้บุคลากรพัฒนาทักษะความสามารถได้อย่างเต็มที่และเท่า
เทียมกัน ( x = 3.16) 
  5.  ด้าน การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้าน
การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 3.19) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความส าเร็จของหน่วยงาน  ( x = 3.37) รองลงมาคือ บุคลากรให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในงานและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ( x = 3.31)  หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ( x = 3.19) สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการโดยให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ( x = 3.12) และบุคลากร
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมขององค์กร ( x = 2.96) 
  6.  ด้าน สิทธิของบุคลากร  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านสิทธิของบุคลากร  โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก 4 ข้อ และระดับปาน
กลาง 1 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านมีการวางแผนงานในการท างานและแก้ไขปัญหา
ได้ด้วยตนเอง  ( x = 3.67) รองลงมาคือ ท่านมีความภูมิใจและเป็นอิสระในงานที่รับผิดชอบ ( x = 3.59) 
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ( x = 3.51) ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าแนว
ทางการท างานที่รับผิดชอบอย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ( x = 3.50) และปริมาณงานที่ได้รับ
มอบหมายมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ( x = 3.31) 
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  7.  ด้าน การรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  ด้านการรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว  โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x = 
2.95) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ ปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด คือ การแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม  ( x = 
3.14) รองลงมาคือ ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว ( x = 3.05)  
การปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  ( x = 3.03) การได้รับ
มอบหมายงานให้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน  ( x = 2.80) และได้มีเวลาออกก าลังกาย เพื่อ
สร้างสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ( x = 2.72) 
  8.  ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม  
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม  
โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ( x = 3.52) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับ มาก 3 ข้อ และ
ระดับปานกลาง 2 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับ
หน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน  ( x = 3.69) รองลงมาคือ มีความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือ
หน่วยงานได้ร่วมสร้างกิจกรรมให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญกุศล งานช่วยเหลือสังคม ฯลฯ  
( x = 3.57)  เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงานได้สร้างความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนและสังคม  ( x = 3.53) มีความผาสุก มีความพึงพอใจและ
ภูมิใจที่จะปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่อไป  ( x = 3.44) และมีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์
ของหน่วยงานและการจัดบริหารงานของหน่วยงานที่สังกัด ( x = 3.36) 
  9.  ด้าน การน าองค์ของผู้บริหารทุกระดับ  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการน าองค์
ของผู้บริหารทุกระดับ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.25) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อยู่ในระดับ ปานกลางทั้ง 5 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ( x = 3.36) รองลงมาคือ มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับได้  และบริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  ( x = 
3.24) บริหารจัดการโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  ( x = 3.23) และมีความรู้
และเข้าใจในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ( x = 3.17) 
  10.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.04) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับปาน
กลางทั้ง 6 ข้อ โดยในข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ( x = 3.28) 
รองลงมาคือ ด้านงานในความรับผิดชอบ  ( x = 3.26)  ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร  ( x = 
3.23) ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร  และด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการ
ท างานและชีวิตส่วนตัว ( x = 2.95) และ.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิภาพ ( x = 2.57) 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
โดยภาพรวมทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  ด้านสภาพแวดล้อม

ในการท างาน ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน ด้านการพัฒนาสมรรถภาพ
ของการท างาน  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านสิทธิของบุคลากร ด้านการ
รักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ และด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับ ปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านจะแตกต่างกันไป ผู้วิจัยขออภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 
  1.  ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  พบว่า การได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็น
สวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้  อยู่ ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด
ให้เป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 
  2.  ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  พบว่า ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุน
การท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน   อยู่ ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของผู้บังคับบัญชา/เพื่อน
ร่วมงานสนับสนุนการท างานและมีส่วนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 
  3.  ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน พบว่า การได้รับการ
พัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น   อยู่ในระดับ
คะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่องของการ ได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียมความพร้อมในการก้าวไปสู่
ต าแหน่งสูงขึ้น ที่ทางมหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมบุคลากรอย่างเต็มที่เก่ียวกับเรื่องนี้ 
  4.  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน พบว่า การได้รับการส่งเสริมและโอกาส
ให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   อยู่ใน
ระดับคะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเรื่องของการ ได้รับการส่งเสริมและโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ตลอดจนได้รับการให้
ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ทั้งจากทางมหาวิทยาลัยจัดให้แก่บุคลากรเองและจัดส่งไป
ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก 
  5.  ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  พบว่า ความภาคภูมิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความส าเร็จของหน่วยงาน   อยู่ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างความส าเร็จของหน่วยงาน ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  6.  ด้านสิทธิของบุคลากร  พบว่า บุคลากรมีการวางแผนงานในการท างานและแก้ไข
ปัญหาได้ด้วยตนเอง   อยู่ ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการวางแผนงานในการท างานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  
เพ่ือให้งานที่ตนเองปฏิบัตินั้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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  7.  ด้านการรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว  พบว่า การแบ่งเวลาในการ
ท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม   อยู่ ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด  
กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของ การแบ่ง
เวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  8.  ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม  
พบว่า การมีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน  อยู่ ในระดับ
คะแนนที่มากที่สุด กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่องของความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ในปัจจุบัน 
  9.  ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ  พบว่า การรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  อยู่ ในระดับ คะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องของการรับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
  10.  ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่
ในระดับคะแนนที่มากที่สุด  กล่าวคือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องของด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เนื่องจากพ้ืนที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มีความ
พร้อมและเอ้ืออ านวยความสะดวกเป็นอย่างมากต่อการปฏิบัติงาน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
  จากการศึกษาวิจัยเรื่องความ พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สรุปได้ดังนี้ 
  1.  ด้าน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     1.1  ควรจัดสรรค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรให้ได้รับความพึงพอใจและเป็นธรรม  
     1.2  ควรจัดสรรค่าตอบแทนให้กับบุคลากรโดยมีความสมดุลกับวุฒิการศึกษาและ
ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
     1.3  มหาวิทยาลัยควรดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และรักษาผลประโยชน์ให้แก่
บุคลากรด้วย รวมถึงเรื่องระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ควรที่จะถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกคนได้รับทราบ 
     1.4  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรมากขึ้น 
  2.  ด้าน สภาพแวดล้อมในการท างาน บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     2.1  ควรมีการจัดอบรมจิตวิทยาและการให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ  
ส าหรับเรื่องการใช้กิริยามารยาทในการให้บริการหรือติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่
ตัวบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  3.  ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     3.1  ควรมีการจัดอบรม Service Mind ในการให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์แก่ตัวบุคลากรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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     3. 2  มหาวิทยาลัยควรมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสมรรถภาพของการ
ท างานให้แก่บุคลากรให้มากกว่าเดิม  เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาสมรรถภาพของการ
ท างานได้อย่างเต็มที่ และถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับชาหรือนักศึกษาต่อไป 
  4.  ด้านสิทธิของบุคลากร บุคลากรมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
     4.1  ควรให้สิทธิประโยชน์แก่บุคลากรทุกสายงานโดยเท่าเทียมกันเพื่อเป็น
ก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
     4.2  ควรมีการปรับปรุงการก าหนดภาระงานให้ตรงกับสายงานที่บุคลากรพึง
ปฏิบัติ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ดังนั้น ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้ง
ต่อไปควรมีดังนี้ 
  1.  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามากที่สุด 
  2.  การศึกษา ขวัญและก าลังใจ ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้รับมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างขวัญและ
ก าลังใจที่ตรงตามความต้องการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง      ความความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวน
สุนันทา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบสอบถามฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา   เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล ของความพึงพอใจของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้ง 10 ด้าน เท่านั้น 
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บไว้เป็นความลับและจะเสนอผลการวิจัยโดยภาพรวม และขอความ
กรุณาจากท่านได้ตอบค าถามทุกข้อ ค าตอบของท่านจะมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา   ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป  แบบสอบถามชุดนี้ 
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และความไม่พึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณ ท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ โดยความ
คิดเห็นของท่านจะน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการเท่านั้น 
 

                   - ผู้วิจัย - 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน (  ) หน้าข้อความที่เป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 
 

1.  เพศ 
(  ) หญิง  (  )  ชาย 

2.  อายุ 
(  ) 20-29 ปี  (  )  30-39 ปี  (  ) 40-49 ปี  (  ) 50 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา 
(  )  ต่ ากว่าปริญญาตรี (  )  ปริญญาตร ี  (  )  สูงกว่าปริญญาตรี 

4.  ต าแหน่งงาน 
(  ) ผู้บริหาร  (  ) บุคลากรสายวิชาการ (  ) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน 

(  ) น้อยกว่า  1 ปี (  )  1 – 3  ปี  (  ) 3 – 5  ปี  (  ) มากกว่า 5 ปี  
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6.  หน่วยงานที่สังกัด 
(  ) คณะครุศาสตร์ (  ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   (  ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(  ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (  ) คณะวิทยาการจัดการ    (  ) คณะศิลปกรรมศาสตร์   
(  ) บัณฑิตวิทยาลัย     (  ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  (  ) วิทยาลัยนานาชาติ 
(  ) วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ (  ) ส านักงานอธิการบดี   (  ) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(  )  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (  ) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

ค าชี้แจง  โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี้ทีละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย    ลงในช่องระดับความพึงพอใจฯ เพียง 1 ช่อง  
 น้ าหนักคะแนน 
  5  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับมาก 
  3  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับน้อย 
  1  หมายถึง  ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ 
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
1.1 การได้รับค่าตอบแทนเป็นธรรม เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ใน

ปริมาณงานและคุณภาพที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
     

1.2 การเลื่อนเงินเดือนประจ าปีมีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้      
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ข้อที่ 
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1.3 หน่วยงานให้สวัสดิการได้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับการ
ด ารงชีพในปัจจุบัน 

     

1.4 ได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่หน่วยงานจัดให้      
1.5 การจัดสวัสดิการในการท างานนอกเหนือจากการท างานของ

หน่วยงาน 
     

2. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
2.1 ในที่ท างานของท่านมีเครื่องมือ/อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้

ท างานที่ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอต่อการท างาน 
     

2.2 บรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้น
ในการท างาน  

     

2.3 ท่านรู้สึกว่ามีความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที ่      
2.4 สภาพแวดล้อมในที่ท างานเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพด้านกายและ

จิตใจ ด้านชีวิตความเป็นอยู ่
     

2.5 ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงานสนับสนุนการท างานและมีส่วนช่วย
ส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 

     

3. ด้านโอกาสที่จะน าไปสู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
3.1 ท่านมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น      
3.2 มีการก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจน      
3.3 งานที่ปฏิบัติอยู่มีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความก้าวหน้า      
3.4 ท่านได้รับการพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถในการเตรียม

ความพร้อมในการก้าวไปสู่ต าแหน่งสูงขึ้น 
     

4. ด้านการพัฒนาสมรรถภาพของการท างาน 
4.1 มหาวิทยาลัยสนับสนุน/ให้โอกาสแก่บุคลากรในการเพิ่มพูนความรู้

เพื่อพัฒนาตนเอง 
     

4.2 ท่านได้รับการส่งเสริมแลโอกาสให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา 
ตลอดจนได้รับการให้ศึกษา ดูงาน เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อที่ 
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

4.3 บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา
ความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานในหน้าที ่

     

4.4 บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มเติม ได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพงานที่รับผิดชอบ 

     

4.5 บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสศึกษาต่อ      
4.6 สนับสนุนและด าเนินการเพื่อให้บุคลากรพัฒนาทักษะ

ความสามารถได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน 
     

5. ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
5.1 บุคลากรให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมในงานและกิจกรรมของ

มหาวิทยาลัย 
     

5.2 สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
โดยให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

     

5.3 หน่วยงานมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปฏิบัติงาน 

     

5.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมของ
องค์กร 

     

5.5 ภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความส าเร็จของหน่วยงาน      
6. ด้านสิทธิของบุคลากร 
6.1 รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ      
6.2 ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที ่      
6.3 ท่านมีการวางแผนงานในการท างานและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง      
6.4 ท่านมีความภูมิใจและเป็นอิสระในงานที่รับผิดชอบ      
6.5 ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าแนวทางการท างานที่รับผิดชอบอย่าง

ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัต ิ
     

7. ด้านการรักษาความสมดุลการท างานและชีวิตส่วนตัว 
7.1 การได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยได้รับ      
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ข้อที่ 
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ค่าตอบแทน 
7.2 การแบ่งเวลาในการท างาน เวลาส่วนตัว เวลาให้ครอบครัวและ

สังคมได้อย่างเหมาะสม 
     

7.3 การปฏิบัติงานนอกเวลาเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง
และครอบครัว 

     

7.4 ได้มีเวลาออกก าลังกาย เพื่อสร้างสุขภาพได้อย่างเหมาะสม      
7.5 ปริมาณงานที่รับผิดชอบไม่มีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิต

ครอบครัว 
     

8. ด้านความภาคภูมิใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กรที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
8.1 มีความภาคภูมิใจที่ได้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่

ในปัจจุบัน 
     

8.2 มีความพึงพอใจต่อนโยบายและวิสัยทัศน์ของหน่วยงานและ
การจัดบริหารงานของหน่วยงานที่สังกัด 

     

8.3 เกิดความภาคภูมิใจที่ตนเองและหน่วยงานได้สร้างความรู้ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ให้กับ
ประชาชนและสังคม 

     

8.4 มีความภาคภูมิใจที่ตนเองหรือหน่วยงานได้ร่วมสร้างกิจกรรม
ให้กับชุมชน เช่น งานทอดกฐิน งานบุญกุศล งานช่วยเหลือ
สังคม ฯลฯ 

     

8.5 มีความผาสุก มีความพึงพอใจและภูมิใจที่จะปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยงานต่อไป 

     

9. ด้านการน าองค์กรของผู้บริหารทุกระดับ 
9.1 มีวิสัยทัศน์และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับได้      
9.2 มีความรู้และเข้าใจในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี      
9.3 บริหารจัดการโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส      
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ข้อที่ 
ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร 

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

ตรวจสอบได้ 
9.4 บริหารจัดการโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 
     

9.5 รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ      
10. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
10.1 ด้านงานในความรับผิดชอบ      
10.2 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน      
10.3 ด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมในองค์กร      
10.4 ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิภาพ      
10.5 ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร      
10.6 ด้านการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัว      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความไม่พึงพอใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา  ในส่วนนี้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ 
 
1. ท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในด้าน
ใด (จากหัวข้อทั้ง 10 ด้านในตอนที่ 2) และอย่างไรบ้าง 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
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2. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างไร 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

- ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามครบทุกข้อ  - 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาวมัทนา  โมรากุล  
 
ประวัติการศึกษา 

2549 ปริญญาตรี        มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน       
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ  รางวัลหรือทุนการศึกษา   
 ปฏิบัติงานด้านบุคลากร  
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