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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Factors Relating to Job Satisfactions of Suan Sunandha Rajabhat
University Employees (Academic Support Field)
อรวรรณ บริบาล1

บทคัดย่อ

การวิ จัยครั้ งนี้ มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาระดั บความพึ งพอใจในงาน (2) ศึกษาปัจจัยที่ มีความสั มพั นธ์กับ
ความพึงพอใจในงาน และ (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการ และความผูกพันต่อองค์การ กับความพึงพอใจในงาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จานวน 305 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่ าง
ใช้การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน ผลการศึกษา
พบว่า (1) พนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม
อยู่ ในระดั บมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า มี ความคิ ดเห็ น อยู่ ในระดั บมากทุ กด้ าน คื อด้ านการจู งใจ ด้ านการจั ดองค์ การ
ด้านการควบคุม และด้านการวางแผน ตามลาดับ (2) พนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านบรรทัดฐาน ด้านความคงอยู่
กั บองค์ การ และด้ านจิ ตใจตามล าดั บ (3) พนั กงาน (สายสนั บสนุ นวิ ชาการ) มี ความพึ งพอใจในงาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในงาน อยู่ในระดับมากทุกด้าน คือด้านลักษณะงานด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า
ด้านค่าตอบแทน ผลประโยชน์ สวัสดิการ ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านผู้บังคับบัญชา และด้านสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
(4) การบริหารจัดการ โดยรวม มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (5) ความผูกพันต่อองค์การ
มีความสั มพั นธ์ กับความพึ งพอใจในงานของพนั กงาน (สายสนั บสนุ นวิ ชาการ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นันทา อย่ างมี นัยส าคั ญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ, พนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ), การบริหารจัดการ

Abstract

The purpose of this research is (1) to study job satisfaction levels; (2) to study factors relation to
job satisfactions; and (3) to study the relationship between management and organizational commitment with job
satisfactions. The sample groups utilized in this research were 305 Suan Sunandha Rajabhat University
employees by using questionnaires as research instrument. The statistics applied for data analysis
including percentage, mean, and standard deviation. In addition, the difference analysis was conducted
by t value computing, One-Way Analysis of Variance, and Pearson's Correlation Coefficient computing.
The findings of the study results were as follows: (1) Employees (academic support field) had the
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opinions about management of Suan Sunandha Rajabhat University in overall aspects at high level.
When considering in individual aspects, it was found that their opinions were at high level in all aspects
including motivation, organizational organization, controlling, and planning, respectively. (2) The opinions
of employees (academic support field) on organizational commitment in overall aspects were at high
level. When considering individual aspect, it was found that their opinions were at high level in all
aspects including: normative commitment, continuance commitment, and affective commitment,
respectively. (3) The employees (academic support field) had high level of job satisfactions on overall
aspects. When considering in individual aspects, the finding was that there was high level of job
satisfaction on each aspect including: job characteristic, job security and career growth, pay, benefit and
welfare, co-worker, superior; and place and facility, respectively. (4) The managements were entirely
related to job satisfactions of Suan Sunandha Rajabhat University employees (academic support field) at
statistical significant level of .01 with moderate level of same direction relationships. (5) The organizational
commitments were related to job satisfactions of Suan Sunandha Rajabhat University employees
(academic support field) statistical significant level of .01 with high level of same direction relationships.
Keywords: Satisfaction, staff (academic support), management

บทนา

ทางาน ปรัชญาที่สาคัญในกลุ่มบุคคลที่ทางานร่วมกัน
คือ การยอมรับนับถือกันในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีหลักสามัคคีธรรม
(Davis, 1972: 5) ทั้งนี้เพราะความสาเร็จของหน่วยงาน
ย่อมขึ้นอยู่กั บ ประสิท ธิภาพในการท างานของ
กลุ่มบุคลากรในหน่วยงาน แต่ประสิทธิภาพในการทางาน
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กั บการบริหารงานบุ คคลซึ่งจะท าให้
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน มี ค วามพึ ง พอใจในการท างาน
เพราะหากผู้ปฏิบัติงานมี ความพึงพอใจในการท างาน
แล้ว เขาย่อมจะอุทิศก าลังกาย ก าลังใจด้วยความ
ขยันขันแข็ง กระตือรือร้น การที่ผปู้ ฏิบัติงานมีความพึง
พอใจในงานที่ ท าอยู่ ย่ อมจะท าให้ เขาเกิ ดขวั ญและ
กาลังใจในการทางาน อันจะนาไปสู่ความมีสัมพันธภาพ
อั นดี กั บผู้ ร่ ว ม งาน ผู้ บั งคั บบั ญชาตลอดจน
บุ คคลภายนอก และหน่ วยงานอื่ น ๆ ที่ ต้ องท างาน
ประสานกั น แต่ หากผู้ ปฏิ บั ติ งานขาดขวั ญ และ
กาลังใจในการปฏิบัติงานเขาย่อมเกิดความไม่พึง

การปฏิบัติงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
รั ฐหรื อเอกชน ปั จจั ยที่ ส าคั ญคื อการบริ ห ารงาน
ซึ่งทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารงาน คือ คน
เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีจัดการคนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
เพราะคนเป็นผู้ปฏิบัติงานและเป็นผูใ้ ช้ทรัพยากรที่เหลือ
การท างานกั บคนไม่ เหมื อนเศรษฐทรั พ ย์ อื่ น ๆ
คนมีจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด คนมีความต้องการพื้นฐาน
และความต้ อ งการขั้ น สู ง ต่ อ ๆ ไป มากมาย
(พะยอม วงศ์ ส ารศรี , 2541) ดั งนั้ น ในองค์ การ
ทุกประเภท หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารทั้งปวง
จึงต่างตระหนักว่าความสาเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น คนเป็ น ปั จ จั ย หลั ก
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คนและทุ ก ระดั บ ต่ า งก็ เ ป็ น
ทรัพยากรที่ สู งค่ายิ่งขององค์การ เพราะคนเป็ นผู้ใช้
ดูแล ควบคุม รักษา สร้างเสริมสถานภาพทางกาย และ
ทางเศรษฐกิ จขององค์การ แต่เมื่ อคนมารวมกลุ่มกั น
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พอใจในงานที่ทา ขาดความกระตือรือร้น เกียจ
คร้าน หลบเลี่ยงหรือขาดงานเป็นประจา
นอกจากนั้น ความพึ งพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานในองค์ กรมี ผลต่ อความส าเร็จของงาน
และองค์ กร รวมทั้ งความสุ ขของผู้ ท างานด้ วย
องค์กรใดก็ ตามหากบุ คคลในองค์ก รไม่ มี ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานก็ เป็นมู ล เหตุที่ ทาให้
ผลงานและผลการปฏิบัติงานต่า คุณภาพของงานลดลง
อันเนื่องมากจากการขาดงาน ลาออกจากงาน
หรื อ อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาอาชญากรรมและ
ปัญ หาทางวินั ยอี ก ด้ วย แต่ในทางตรงกั น ข้า ม
หากองค์กรมีบคุ คลที่มีความพึงพอใจในการทางานสูงก็
จะมี ผ ลทางบวกต่อ การปฏิบัติง าน นอกจากนี้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานยังเป็นเครื่องหมาย
แสดงถึ งประสิ ทธิ ภาพของการปฏิ บั ติ ง านและ
ภาวะผู้ น าของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รด้ ว ย ดั ง นั้ น
ถ้ า หากหน่ ว ยงานใดได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ของ
การสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรในหน่วยงานของตนและมีความเข้า ใจ
ในปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ ส่งผลต่อความพึ งพอใจ
ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งตระหนักอยู่เสมอว่าความรู้สึก
พึงพอใจนั้น สามารถเปลี่ ยนแปลงได้อยู่ ตลอดเวลา
ตามสถานการณ์ หรือตามเวลาจะช่วยให้ ห น่ วยงาน
สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และประสบความสาเร็จ (Keith & Newstrom,
1985: 109)
จากที่ก ล่าวมาความพึ งพอใจในงานหรือ
ความพึงพอใจในการทางาน เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
อย่ างยิ่ งส าหรั บบุ คคล และเป็ นเรื่ องที่ ผู้ บริ หาร
ทุ ก ระดั บ ควรให้ ค วามสนใจเพื่ อ น ามาเป็ น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์ และปรับปรุงหน่วยงาน
ให้ ส ามารถด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

เพราะเมื่ อ บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในงานแล้ ว
ย่อมก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีทั้งประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดีกว่าบุคคลที่ไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ดั งเช่ น ซอฟี ลด์ (Schofield, 1975: 242) กล่ าวว่ า
ระดับความพึงพอใจในการทางานต่าเป็น ปัจจัย
ที่ ท าให้ประสิทธิผลของงานด้วย ฉะนั้นผู้ บริหารที่ ดี
ควรมี ความสามารถท าให้ บุ คลากรร่วมมื อกั น
ปฏิบั ติงานด้วยความเต็ ม ใจ เต็ม ความสามารถ
ผู้บริหารจะต้องมี ความสามารถที่ จะสร้างแรงจูง ใจ
ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในงาน เกิดความรัก
ความศรั ทธาในหน่ วยงาน เสี ยสละเพื่ องาน
ทุ่ ม เทก าลั ง กาย ก าลั งใจ และก าลั งสติ ปั ญ ญา
เพื่ อความเจริ ญ ก้ าวหน้ าทั้ งขอ งห น่ วย งา น
และตนเอง นั่นคือ ความผูกพันต่อองค์การที่ บุคลากร
เกิ ดทั ศนคติในทางบวกกั บองค์ การที่ ปฏิ บั ติงานอยู่
เพราะความผูกพันต่อองค์องค์ก ารจะมีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้วย (Steers,
1977: 46-56)
ปั จ จุ บั น ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในภาครัฐได้มี การเปลี่ยนแปลงจากเดิมเกื อบสิ้นเชิ ง
จะเห็ นได้ว่าการบริหารงานบุ คคลในมหาวิท ยาลั ย
ก็ ยัง ให้ บุค ลากรสายสอนเป็ นผู้ บ ริ ห ารงานอยู่
ซึ่งเป็นไปตามกฎทบวง ฉบับ ที่ 2 (2519) ซึ่งมี
ลักษณะสอดคล้องกันโดยได้กาหนดในตาแหน่ง
บริหารที่สาคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย นับตังแต่ระดับสูง
ลงไปถึงระดับหัวหน้างานภาควิชา คือ อธิการบดี
รองอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า
ภาควิชาและยังรวมไปถึงส านัก /ศูนย์/สถาบั น
บางส่วนท าหน้าที่ ในด้านบริหาร ซึ่งนอกเหนือจาก
การท าหน้าที่ ท างวิชาการแล้ว จากข้อก าหนด
ดั ง กล่ า วส่ ง ผลท าให้ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
ไม่ มี การแต่งตั้งเพื่อให้ดารงตาแหน่งทางการบริห าร
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ถึงแม้กฎทบวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) จะเปิดโอกาสให้
บุคลากรสายสนับสนุนให้ดารงตาแหน่งบริหารงาน
ระดับต้นและระดับกลางบางตาแหน่งในมหาวิทยาลัย
เช่ น ต าแหน่ งผู้ อ านวยการกอง หั วหน้ างาน
หั วหน้ า ฝ่ าย หั ว หน้ า ศู น ย์ ส่ วนในระดั บ คณะ
สานัก สถาบันก็เปิดโอกาสให้ดารงตาแหน่งเลขานุการ
คณะ สานัก สถาบัน เท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ให้ อาจารย์
มาดารงตาแหน่งต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นอีกด้วย
ยิ่งเป็นการตัดโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร
สายสนับสนุนไปด้วย ในขณะเดียวกั นบุคลากร
สายสอนยั ง มี ความก้ าวหน้ าโดยอาศัย ผลงาน
ทางวิชาการและตาแหน่งทางการบริหารในการเลื่อ น
ขั้นเงินเดือนและระดับตาแหน่งได้เร็วกว่าบุ คลากร
สายสนับสนุนโดยสายสนับสนุนจะได้รับการพิจารณา
ให้เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือตาแหน่งก็จะต้องอาศัย
ปริมาณงานเพียงอย่างเดียว
จ าก แ น วคิ ด ดั ง ก ล่ า วจ ะ เห็ น ได้ ว่ า
การบริ ห ารงานบุ ค คลในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้
แบ่งบุคลากรออกเป็นสายสอนและสายสนับสนุนนั้น
น่าจะก่ อให้เกิดสภาพที่ มีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ
เช่ น การบริ ห ารจั ดการ อั ตราเงิ น เดื อ น โอกาส
ความก้ า วหน้ า ในต าแห น่ ง หน้ า ที่ การงาน
ผลตอบแทนและผลประโยชน์ เ กื้ อ กู ล อื่ น ๆ
เป็นต้น ซึ่งย่อมส่ง ผลกระทบต่อความพึง พอใจ
การปฏิ บั ติงานของบุ คลากรมหาวิ ทยาสวนสุนั นทา
ในการวิจัยครั้งนี้ได้มีการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับ สนุน
วิ ช าการ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสาคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒ นามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพื่อนาข้อมู ลของผลที่ ได้จากการวิจัย เป็นแนวทาง
ในการจัดระบบงานและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อ ง

กับ บทบาทหน้าที่ โดยเสริ ม สร้างแรงจูง ใจและ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติง านให้เพิ่ม มากขึ้น
อันจะนาไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้มีความเจริญ ก้ าวหน้าประสบผลสาเร็จ และ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
(สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
จัดการ และความผูกพันต่อองค์การ กับความพึงพอใจ
ในงานของพนั ก งาน (สายสนั บ สนุ น วิ ชาการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรู้สึก
ที่รับรู้ด้วยจิตใจ และอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ต่าง ๆ
ให้บุคคลรอบข้างได้รับรู้ การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
จึ ง มั ก มี ผู้ ที่ พ ยายามจะอธิ บ ายมโนทั ศ น์ ห รื อ
ความหมายของความพึงพอใจไว้ในแง่ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กั บ
วัตถุประสงค์ของผู้ทาการศึกษา เช่น ในแง่ของทัศนคติ
แรงจูงใจ ความคาดหวัง การได้รับรางวัลและความสมดุล
ทางอารมณ์ ทั้งนี้ ความพึงพอใจในการทางาน หมายถึง
ทัศนคติความรู้สึกของบุคคลที่ได้รับการตอบสนอง
ทั้งทางกายภาพ และทางจิตใจ จากการทางานในสถาน
ประกอบการที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งด้านความรู้
ความสามารถ ความถนัด สภาพสังคมและค่าตอบแทน
ตลอดจนการได้ ใช้ความรู้ความสามารถให้ เป็ น
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ที่ ยอมรับ แก่ บุ คคลอื่ น ลัก ษณะของบุ คคลและ
ทั ศนคติ ที่ แตกต่างกั นของแต่ละบุ คคล อาจจะเหมาะสม
กับสถานที่ทางานที่แตกต่างกันเช่น นักวิทยาศาสตร์
อาจจะเหมาะกั บบริษั ทที่ ได้ ใช้ความรู้ความสามารถ
ซึ่งเรื่องปัจจัยทางสังคมอาจไม่ มี ความหมายกั บ
บุคคลเหล่านี้ ดังนั้นความพึงพอใจในงานจึงเกิดจากการ
ได้ รับการตอบสนองความต้ องการของแต่ ละบุ คคล
ซึ่งอาจแตกต่างกันไป
เฟรเดอริค เฮอร์ซ เบิร์ก (Herzberg,
1959: 113-115) นั ก พ ฤติ ก รรม ศาส ต ร์ ที่ มี
ชื่อเสียงแห่งมหาวิท ยาลัยยูท่าห์ สหรัฐอเมริก า
ได้รวมเอาแนวความคิดของเทย์เลอร์กับมาสโลว์
เข้ าด้วยกั น ในปี คริสต์ ศักราช 1959 เขาเป็ นผู้ เ ห็ น
หนทางใหม่ของมนุษย์กับความสัมพันธ์ในการทางาน
ของพวกเขา เฮอร์ ซเบิ ร์กได้ ศึกษาอย่ างกว้ างขวาง
และได้ ให้ แ นวความคิ ด เกี่ ย วกั บ การจู ง ใจว่ า
มนุ ษย์ที่ จะสามารถท างานได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
มี อ งค์ ป ระกอบสองอย่ า งที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณา
ในการที่หัวหน้างานหรือผู้บ ริหารทั้ งหลายจะมี
ความสั มพั น ธ์ ร่ ว ม กั น กั บ พ นั กงาน ได้ แ ก่
1) องค์ประกอบที่ กระตุ้นให้เกิ ดความพึ งพอใจ
ในการท างาน (satisfier factor หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่าตั วกระตุ้น = motivation) และ 2) องค์ ป ระกอบ
ที่สามารถป้องกันความไม่พึงพอใจในการทางาน
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น (กั น ไว้ ดี ก ว่ า แก้ ) ที่ มี ชื่ อ เรี ย ก
อีกอย่ างหนึ่ งว่า องค์ ประกอบด้านการบ ารุง รัก ษา
(hygiene factor หรือ maintainer)
ความพึงพอใจในงาน ทาให้คนรู้สึกว่ามีชีวิต
ที่มี คุณภาพ และไม่ เป็นปฏิปักษ์ต่องาน ซึ่งหากไม่ มี
ความรู้ สึ กดั งกล่ าวแล้ ว คนงานอาจมี พ ฤติ กรรม
ที่ไม่เหมาะสมได้ เช่น ขาดงาน ลาออกจากงาน
หรือก้าวร้าว เป็นต้น เฟลดแมน และอาร์โนลด์

(Feldman and Arnold, 1983: 203) กล่าวว่า
“คนที่พึงพอใจในงานในระดับต่า มักจะลาออกจากงาน
และองค์ก รที่ ค นงานมี ร ะดับ ความพึง พอใจต่ า
มักจะมีปัญหาการเข้าออกงาน (turnover) สูง”
จากการค้นพบของเฮอร์ซเบิร์ก และคณะ
(Herzberg and others, 1959: 45) ได้ เสนอว่ า
ในการทางานจะเกิดความต้องการขึ้น 2 ประการ
คือ (1) ความต้ องการด้ านสุขภาพ (hygiene needs)
และ (2) ความต้องการด้านการจูงใจ (motivation
needs) hygiene needs คือความต้องการที่จะหลีกเลี่ยง
ภาวการณ์ ท างาน ไม่ มี ความสุ ข ที่ ไม่ พึ งพอใจ
พวกที่ ป รารถนา hygiene โดยเฉพาะ เรี ยกว่ า
hygiene seeker ส่ ว น motivation needs นั้ น
มุ่งไปในทางต้องสัมฤทธิ์ผลของงาน หรือมีลักษณะ
คล้ า ยคลึ ง กั บ need for self realization ของ
มาสโลว์ (Maslow) เป็นพลังจูงใจในการท างาน
อย่ างสู ง พวกที่ มุ่ งประสงค์จ ะตอบสนองความ
ต้องการอันนี้ เรียกว่า motivation seeker
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การบริห าร หมายถึ ง กระบวนการ
ของการวางแผน การจัดองค์การ การมีส่วนร่วม
และการควบคุมกาลังความพยายามของสมาชิก
องค์การ และการใช้ทรัพยากรอื่นๆ เพื่อความส าเร็จ
ในเป้าหมายขององค์การที่กาหนดไว้ (สมยศ นาวีการ,
2538: 18) นอกจากนี้การบริหารยังเป็นกระบวนการ
ของการรวบรวมทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่อ ย่างจ ากั ด
เพื่ อนาไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุ ประสงค์ ที่ ก าหนด
โดยผู้บริหารเป็นผู้นาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การใช้
ประโยชน์ สู งสุ ดจากทรั พยากรที่ ไม่ ใช่ มนุ ษย์
อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ ยนแปลงไปอยู่ ตลอดเวลา ซึ่ ง สร้ อยตระกู ล
อรรถมานะ (2545: 421) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ
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หมายถึงกระบวนการดาเนินงานจะต้องเป็นไป
ตามขั้นตอนตามลาดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้า
ว่าจะทาอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะ
เป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังทาให้สมาชิก
ในองค์กรมี ความมั่ นใจในการท างานทาให้การทางาน
มี ประสิทธิผล การจั ดล าดับการท างานที่ ดี ไม่ ควรมี
ลักษณะตายตัวต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์
อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนล าดับ
การท างานได้เสมอ ส่งผลให้ การปฏิบัติงานเกิ ด
ประสิทธิผลมากขึ้นด้วย และ สุรัสวดี ราชกุลชัย
(2543: 3) กล่าวไว้ว่า “การบริหาร” (Administration)
และ“การจัดการ” (Management) มีความหมาย
แตกต่ างกั นเล็ ก น้ อ ย โดยการบริ ห ารจะสนใจ
และสัมพันธ์กับการกาหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ
นักวิชาการบางท่านให้ ความเห็นว่าการบริหาร
ใช้ในภาครัฐ ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ ดี
ในต าราหรื อ หนั ง สื อ ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง 2 ค านี้ มี
ความหมายไม่ แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้
และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เนื่องจากในการศึก ษาครั้ง นี้มี ห น่ วย
การวิเ คราะห์ คื อ องค์ ก ารบริห ารส่ วนต าบล
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในรู ป แบบขององค์ ก ารภาครั ฐ
ซึ่ ง มี ผู้ ใ ห้ ค าจ ากั ด ความของการบริ ห ารงาน
ภาครัฐไว้ว่า เกี่ ยวข้อ งกั บ การก าหนดนโยบาย
และการน านโยบายมาปฏิ บั ติ โดยเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้โดยมีก าร
ประเมินผล และมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อการแก้ไข
ปรับปรุงการบริหารงานให้ดีขึ้น (สันสิทธิ์ ชวลิตธารง,
2546: 2) ซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่ทางการบริหาร
ออกเป็น กลุ่ม ๆ (ศิริพ งษ์ ลดาวัล ย์ ณ อยุ ธยา,
2540: 3 - 4) ได้ 4 กลุ่ ม ได้ แก่ การวางแผน การจั ด

องค์ก ารและระเบียบงาน การดาเนินการ และ
การติดตามและประเมินผล
แนวคิดเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ
บุ ค นั น (Buchanan II. 1974: 533)
ได้ให้ความหมายของความผูกพันต่อองค์กรไว้ว่า
คื อ ความรู้ สึ ก เป็ น พวกเดี ย วกั น (Partisan)
ความผูกพันที่มีเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
และการปฏิ บั ติ ง านตามบทบาทของตนเอง
เพื่อให้บ รรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์ก ร
ซึ่ ง ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รจะประกอบด้ ว ย
องค์ ประกอบ 3 ประการ คื อ (1) ความเป็ นอั น หนึ่ ง
อันเดียวกั นกั บองค์กร (Identification) โดยการเต็ม ใจ
ที่จะปฏิบัติงาน ยอมรับในค่านิยม และวัตถุประสงค์
ขององค์กร และถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นของตน เช่นกั น
(2) การเข้ามามี ส่วนร่วมในองค์กร (Involvement)
คือ การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ตามบทบาทของตนอย่างเต็ มที่ (3) ความจงรัก ภั ก ดี
ต่อองค์กร (Loyalty) คือความรู้สึกรักและผูกพัน
ต่อองค์กร
จะเห็นว่า ความหมายของความผูกพัน
ที่เน้นด้านพฤติก รรมการแสดงออกของสมาชิก
ในองค์กร เป็นลักษณะการแสดงออกของบุคคล
ที่ มี ความสัมพั นธ์และเกี่ ยวข้องกั บองค์กร ซึ่งเต็มใจ
ที่ จะทุ่ มเทความสามารถที่ มี อยู่ แสดงถึ งความเป็ น
หนึ่งเดียว มีความจงรักภักดี และมีความต้องการ
ที่จะดารงเป็นสมาชิกภาพขององค์กรและพร้อม
ที่จะอุทิศตัวเองเพื่อทาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ได้
ความผูกพันต่อองค์กร เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ
ต่อความอยู่รอดและความมี ประสิทธิผลขององค์ก ร
ซึ่งสามารถท านายการลาออกได้ดีกว่าความพึงพอใจ
ในการท างาน ผู้ ที่ มี ความผู กพั นต่ อองค์ กรสู งจะ
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ปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรต่า
หรือไม่มี เลย ซึ่ง ผลดีก็จ ะตกอยู่กับ องค์ก รและ
ผู้ปฏิบัติงานเอง
จากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการข้ างต้ น
สรุปได้ว่า ความผูกพันต่อองค์กรมีความสาคัญต่อ
การดาเนินงานขององค์กรอย่างมาก โดยความผูกพันต่อ
องค์ ก รจะเป็ นสิ่ งที่ กระตุ้ นให้ ส มาชิก ในองค์ ก ร
ปฏิ บั ติงานอย่างเต็ มก าลังความสามารถในงาน
ที่ รับผิดชอบ สุ ดท้ ายองค์ กรก็ จะดาเนิ นการอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถแข่งขันในตลาด
การค้าหรือให้บริการแก่สาธารณะได้อย่างเต็มที่

การบริ หารจั ดการ (3) เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ
ความผูกพันต่อองค์การ และ (4) เป็นแบบสอบถาม
เกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใจในงานของพนั ก งาน
(สายสนับสนุนวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การตรวจสอบความเที่ ยงตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยต่าง ๆ
ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
ด้านโครงสร้างเนื้อหาและภาษาที่ใช้ให้มี ความถูกต้อง
พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความชัดเจน
และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้มี
ความเที่ ยงตรงมากขึ้น โดยหาค่าดัชนีความพ้อง
ระหว่ างข้อคาถามนิยามศัพท์ เฉพาะ ซึ่งค่า IOC
(Index of item-Objective Congruence) ใ น
แบบสอบถามมีค่ามากกว่า 0.5 ทุกข้อ
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามจ านวน 40 ชุ ด
ไปท าการทดสอบ (Pre-test) กั บ กลุ่ ม ตั วอย่ าง
และนาข้อมูลที่ ได้ไปทดสอบความน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม โดยวิธีวัดความสอดคล้องภายใน
(Internal Consistency) ตามวิธีของ Cronbach’s
Alpha โดยค่ าอั ลฟ่ า การวิ จั ยครั้ งนี้ ก าหนดให้ ค่ า
ความเชื่ อ ถื อ ได้ ของค่ าสั มประสิ ท ธิ์ อั ลฟ่ า
มี ค่ ามากกว่ าหรื อ เท่ ากั บ .70 ดั ง นั้ น จึ ง ถื อ ว่ า
น่าเชื่อมั่น และสามารถนาไปใช้กับกลุม่ ตัวอย่างจริงได้
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, 449) และนาข้อบกพร่อง
มาท าการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพื่อให้มี ความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนาไปเก็บข้อมูลจริงจากประชากร
เพื่อการวิจัยต่อไป
เมื่ อได้รับแบบสอบถามคืนมา ผู้วิจัยได้ จัดท า
และด าเนิ นการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรม
ส าเร็ จรู ป SPSS for Windows (Statistical Package
for the Social Sciences) ดังนี้ (1) นามาแจก

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึก ษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง ส ารวจ
(survey research) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในการวิจั ย
ครั้งนี้คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จานวน 1,292 คน โดยใช้วิธีก ารก าหนดขนาด
กลุ่ ม ตั ว อย่ างในกรณี ท ราบจ านวนที่ แ น่ น อน
(finite population) และประมาณกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมดด้วยค่าความเชื่อมั่น เท่ากั บ 95% หรือ
ยอมให้ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 โดยใช้สูตรการ
หาจ านวนกลุ่ ม ตั วอย่ างประชากรของยามาเน่
ดั ง นั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้
มีจานวน 305 คน และเพื่อป้องกันแบบสอบถาม
ไม่ ถูก ต้องสมบู รณ์ จึง ส ารองไว้ 10% = (305 x
10 / 100) = 31 คน โดยไม่รวมกับกลุ่มตัวอย่างข้างต้น
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ งชั้นภูมิตามสัดส่วน
(proportional stratified random sampling)
ผู้วิ จัย ได้ ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่อ งมื อ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ (1) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล (2) เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
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แจงความถี่ (Frequency) และน าเสนอค่ าร้ อยละ
(Percentage) (2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) (3) ค่ าt-test (Independent t-test)
ใช้ วิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่ างค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ ม
ตั วอย่ าง 2 กลุ่ ม ที่ มี ระดั บนั ยส าคั ญ .05 (4) ใช้ สถิ ติ
วิเคราะห์ F-test (Independent sample F-test) แบบการ
วิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว One-way ANOVA
(One-way Analysis of Variance) หรื อBrown Forsyth ใช้
เปรียบเที ยบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม
(5) ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson
Product Moment Correlation Coefficient) ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระ
ต่อกัน

3. พนั กงาน (สายสนั บสนุ นวิ ชาการ) มี ความ
พึ งพอใจในงาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า พนั กงาน
(สายสนับ สนุนวิชาการ) มี ความพึ งพอใจในงาน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ (1) ด้านลักษณะงาน
(2) ด้ าน ความ มั่ น คงแ ล ะความ ก้ าวห น้ า
(3) ด้ านค่ าตอบแทน ผลประโยชน์ สวั ส ดิ ก าร
(4) ด้านเพื่อนร่วมงาน (5) ด้านผู้บังคับบัญชา และ
(6) ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ตามลาดับ
4. การบริหารจัดการ โดยรวม มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุน
วิ ช าการ) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
5. ความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุน
วิ ชาการ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลการวิจัย
1. พนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า พนั ก งาน
(สายสนับสนุนวิชาการ) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา
อยู่ ในระดั บมาก ทุ กด้ าน ดั งนี้ ด้ านการจู งใจ
ด้านการจัดองค์การด้านการควบคุมและด้านการวางแผน
ตามลาดับ
2. พนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มีความ
คิ ดเห็ น เกี่ ยวกั บ ความผู กพั น ต่ อ องค์ ก าร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า พนักงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การ อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ดังนี้ (1) ด้านบรรทัดฐาน (2) ด้านความคงอยู่
กับองค์การ และ (3) ด้านจิตใจตามลาดับ

อภิปรายผล
1. พนั กงาน (สายสนั บสนุ นวิ ชาการ) มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า พนั ก งาน
(สายสนับสนุนวิชาการ) มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน ดังนี้ ด้านการจูงใจ ด้านการ
จัดองค์การ ด้านการควบคุม และด้านการวางแผน
ตามลาดับ สอดคล้องกั บผลงานวิจัยของ สุชาดา
ยงสกุลโรจน์ (2547) ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหาร
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จัดการและความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการแผนก
วิทยบริการของโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว พบว่า
ผู้ใช้บริการทั้ งผู้บริหารและพนั กงาน มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการแผนกวิทยบริการ
ของโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว โดยรวมอยู่ในระดับมาก
และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ฐานารี สุขประเสริฐ
(2554) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ มีผลต่อ
พฤติ กรรมและความพึ งพอใจของลู กค้ าในการ
ใช้บ ริก ารร้านอาหารริม แม่ น้ าในเขตเกาะเมื อ ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็น
ต่อการบริหารจัดการในด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์การ ด้านการจูงใจ และด้านการควบคุม โดยรวม
เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก แต่ต่างกับผลงานวิจัยของ
อิศเรศร์ ไชยะ (2553) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่ มี ความสัมพั นธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบั ติงานของบุคลากรสถาบั นการพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า บุคลากรมีความ
คิดเห็ นต่ อการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์
ในสถาบันการพลศึกษาโดยรวมและเป็นรายด้าน
เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง และต่างกับผลงานวิจัย
ของ ศิริลักษณ์ ประทุ มมาศ (2551) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยทางด้านการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธ์
กั บ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า ที่ ม าใช้ บ ริ ก าร
สานักงานภิญญนันท์บริการบัญชีและภาษีอากร
พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านการ
บริหารจัดการของส านั กงานภิญ ญนันท์ บ ริการ
บัญชี และภาษีอากรในด้านการจัดองค์การเพื่อบริการ
และด้านการจูงใจมาใช้บริการโดยรวมเห็ นด้วย
อยู่ในระดับมากที่ สุด และด้านการวางแผนให้บริการ
ด้านการควบคุมคุณภาพการบริการ ลูกค้าเห็นด้วย
อยู่ในระดับ มาก และยัง ต่างกั บผลงานวิจัยของ
สุพจน์ ประกิจจานุรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง การบริหาร

จัดการที่ มี ผลต่ อพฤติ กรรมและความพึ งพอใจ
ของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการโรงแรม
ทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังต่างกับ
ผลงานวิจัยของ วราภรณ์ หนูดา (2548) ศึกษา
เรื่อง การบริหารจัดการที่มผี ลต่อความพึงพอใจของ
พนักงาน บริษัท เวสเทริน ดิจิตอล (บางปะอิน) จากัด
พบว่า บริษัท เวสเทริน ดิจิตอล (บางปะอิน) จากัด
มีการบริหารจัดการโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง
2. พนั กงาน (สายสนั บสนุ นวิ ชาการ) มี ความ
พึ งพอใจในงาน โดยภาพรวม อยู่ ในระดั บมาก
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ า นพบว่ า พนั กงาน
(สายสนับ สนุนวิชาการ) มี ความพึ งพอใจในงาน
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ (1) ด้านลักษณะงาน
(2 ) ด้ าน ความ มั่ น คงแ ล ะ ความ ก้ าวห น้ า
(3) ด้ านค่ าตอบแทน ผลประโยชน์ สวั ส ดิ ก าร
(4) ด้านเพื่อนร่วมงาน (5) ด้านผู้บังคับบัญชา และ
(6) ด้ า นสถานที่ แ ละสิ่ ง อ านวยความสะดวก
ตามลาดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เสถียร
สถิรนุสรณ์ (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ผลการศึกษา
พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมในระดับมาก
3. การบริหารจัดการ โดยรวม มีความสัมพันธ์
กั บ ค วา ม พึ ง พ อ ใจ ใน งา น ข อ งพ นั ก งา น
(สายสนั บ สนุ น วิชาการ) มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
สวนสุนันทา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วราภรณ์
หนูดา (2548) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการที่ มี
ผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท เวสเทริน
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ดิจิตอล (บางปะอิน) จ ากั ด พบว่า การบริหารจัดการ
ด้ านการวางแผน ด้ านการจั ดองค์ การ ด้ านการใช้
อิ ท ธิ พ ลหรื อ การจู ง ใจ ด้ า นการประสานงาน
และด้านการควบคุมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ของพนักงานเท่ากับ 0.750, 0.685, 0.399, 0.644
และ 0.574 ตามล าดั บ ซึ่ ง เป็ น ความสั ม พั น ธ์
ในระดั บ ต่ าถึ ง ระดั บ สู ง และสอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิจัยของ ปิยศักดิ์ สุขกาย (2550) ศึกษา
เรื่อง การบริหารจัดการที่มีผลต่อพฤติกรรมและ
ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ ใช้ บ ริ ก ารระบบ
อินเทอร์เน็ตเพือ่ การสื่อสารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุ ธยาและมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ์ (ในพ ระบ รมราชู ป ถั ม ภ์ ) พบ ว่ า
ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการบริ หาร
จัดการ มีความสัมพันธ์กับระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ เทพโยธิน นิลาด (2550) ศึกษา
เรื่ อง ปั จจั ยทางด้ านการบริ หารจั ดการที่ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของพนักงานบริษัท
ไทยมารูจูน จากัด พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการ
บริ ห ารจั ดการมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ความ
พึงพอใจของพนั กงานบริษัท ไทยมารูจูน จ ากั ด
ในระดับค่อนข้างสูงถึงระดับต่า อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในงานของพนักงาน (สายสนับสนุน
วิ ชาการ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสวนสุ นั นทา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์
ในระดับสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของ กัลยาลักษณ์ อุทัยจันทร์ (2548,
บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ

พนั ก งานฝ่ ายการพาณิ ชย์ บริ ษั ท การบิ นไทย
จ ากั ด (มหาชน) พบว่ า ความพึ งพอใจในงานมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ความผู ก พั นต่ อ องค์ ก ร และ
สอดคล้ องกั บ ผลงานวิ จั ยของ พิ ม พิ ภา แซ่ ฉั่ ว
(2553) ศึกษาเรื่อง ความก้าวหน้าในงาน ความมีอิสระ
ในงาน ความผู กพั นในงาน และความพึ งพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสานักงานที่ดินจังหวัด
ในเขตชายฝั่งทะเลอันดามัน พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างความก้าวหน้าในงาน ความมีอิสระในงาน
และความผูกพั นในงานมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดี ย วกั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานสานักงานที่ดินจังหวัดในเขตชายฝั่งทะเล
อันดามันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
โดยความก้าวหน้าในงานมีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานระดับสูง ส่วนความเป็น
อิสระในงาน และความผูกพันในงานมี ความสัมพันธ์
ในระดับต่า และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
พัชรา ทาหอม (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึ งพอใจ
ในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
ลูกจ้างอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจในการปฏิ บั ติ ง าน
มี ความสัมพั นธ์กั บ ความผู กพั นต่ อองค์ การของ
ลูกจ้างอู่ซ่อมรถยนต์ในระดับปานกลางถึงระดับต่า
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ควรให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจร่วมกัน ร่วมมือ ร่วมใจกันทางานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานที่ดีขึ้น และควรใช้จัด
ตารางเวลาและงานแต่ ละอย่างในแต่ละวันเพื่ อ
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น
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2. ควรส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานร่วมใจกัน
ท างาน เข้าใจกั น และปรึกษาหารือกั น ควรมี ความจริงใจ
ไม่ ทะเลาะกั น ไม่ เอาเปรียบเพื่ อน และไม่ คอยจับ ผิด
ซึ่งกันและกัน ควรมีการจัดกิจกรรมประจาปีเพื่อ
ความสามัคคีของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศ
ที่ดีในการทางานและเกิดความสามัคคีกันมากขึน้
3. องค์ ก รควรส่ ง เสริม พนั ก งานให้ รู้ สึ ก
ภาคภู มิ ใจในอาชีพปลูกฝังความรู้สึ กรักหน่วยงาน
และสร้ า งความรู้ สึ ก ในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
ความส าเร็ จ ขององค์ การ เพื่ อให้ พนั กงานเกิ ด
ความพอใจผลส าเร็ จในงานและพยายามท าหน้ า ที่
อย่ างเต็ มความสามารถในการที่ จะท าให้ พ นั ก งาน
ปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสาเร็จของงานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการอบรมพั ฒ นาพนั ก งานต้ อ งจัด กิ จ กรรม
ที่สามารถพัฒนาพนักงานให้เกิดความเชี่ยวชาญ
และอบรมพนั ก งานให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
ต่อ หน้ า ที่ ที่ พ นั ก งานจะต้ อ งปฏิ บั ติ รวมไปถึ ง
พนั ก งานเก่ า จะต้ อ งพยายามถ่ ายทอดวิธีก าร
ปฏิ บั ติ ง านแก่ พ นั ก งานใหม่ พ ร้ อ มกั น ไปด้ ว ย
นอกจากนี้ ควรมีการหมุนเวียนงานให้พนักงาน
รู้สึก ไม่ จ าเจและเพิ่ ม ประสบการณ์ ท างานแก่
พนั ก งานเสริม สร้า งความสามั ค คีในหมู่ เ พื่ อ น
ร่ ว ม งานโด ยให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรม ร่ ว มกั น
ควรสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสก้าวหน้า
ในการท างาน ได้รับ การส่ง เสริม และสนั บสนุน
ให้มี ความรู้ความสามารถเพิ่ ม ขึ้น โดยอาจจะมี
การฝึ กอบรมในเรื่องที่ เกี่ ยวข้องกั บงานโดยไม่ คานึ ง
ถึง อายุ ระยะเวลาการปฏิ บัติ งาน ระดับการศึ ก ษา
ให้ พนั กงานทุ กคนมี สิ ทธิ เท่ าเที ยมกั นเพื่ อเป็ นการ
ส่งเสริมให้ พนั กงานมี ความจงรักภั กดี และมี ค วาม
ผูกพันต่อองค์การตลอดไป

4. ควรเปิดโอกาสให้พนักงานทุก ๆ ระดับ
ได้ มี โอ ก าส ใน เรื่ อ งต่ างๆ ดั งต่ อ ไป นี้ คื อ
การศึกษาต่อ การเข้ารับ การฝึก อบรม สัมมนา
ตลอดจนการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น ในต าแหน่ ง
และการโยกย้ า ยเป็ น ไปด้ ว ยความเสมอภาค
และยุติธรรมไม่ ว่าจะเป็นพนักงานในระดับใดก็ ต าม
รวมถึ ง สร้ า งสรรค์ บ รรยากาศภายในองค์ ก ร
ให้เกิดความรู้สึกมั่นคง โดยการจัดให้มีกิจกรรม
สนทนาการในหมู่ พ นั ก งานเพื่ อ ผ่ อ นคลาย
ความเครียดในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิ ดเห็ น วิ ธี การท างาน การสร้ างความเข้ า ใจ
ในวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
เพราะวิธีก ารเหล่านี้จ ะสร้างความรู้สึก ที่มั่ นคง
ในองค์ ก รและเกิ ด ความร่ วมมื อ ร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน
5. ควรมี ก ารมอบหมายให้ พ นั ก งาน
ปฏิบัติงานตรงกับตาแหน่งหน้าที่ มีการกระจายงาน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ไม่ควรให้งานไป
รวมอยู่ที่ พ นั ก งานคนใดคนหนึ่ ง ในงานต่ าง ๆ
ที่ พนั ก งานแต่ล ะคนปฏิบั ติอยู่ไม่ ว่าจะเป็นงาน
ในส านัก งานหรือ งานที่ เ กี่ ยวกั บ เทคนิ คต่ าง ๆ
ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาควรเปิ ด โอกาส
ให้พนัก งานได้ใช้ความรู้ความสามารถความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่
6. ควรปรั บ ปรุ ง ทบทวนนโยบายด้ า น
สวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปั จ จุ บั น เพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ การครองชี พ
เช่น ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชยทดแทน
กรณีใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลไปปฏิบัติงานต่างท้องที่
การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง และที่พักในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานต่างท้องที่ เป็นต้น
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