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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจคือ นักการ ภารโรง ของงานอาคารสถานที่ ผลการวิจัยแบงออกเปน 4 
กลุม คือ 1. ความพึงพอใจมากที่สุด  2. ความพึงพอใจมาก  3. ความพึงพอใจนอย  4. ความพึงพอใจนอยที่สุด 
 ผลปรากฏวาทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใน
ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 23.08 ระดับมากรอยละ 30.96 ระดับนอยรอยละ 34.91และดับนอยที่สุดคิด
เปนรอยละ 11.05 
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของพนักงานระดับมากที่สุด  คือความพึงพอใจตอหัวหนางานและผูรวมงาน   
2. ความพึงพอใจของพนักงานระดับมาก  คือ การทํากิจกรรมกับเพื่อนรวมงาน 
3. ความพึงพอใจของพนักงานระดับปานกลาง  คือมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองสวนตัวกับเพื่อน

รวมงาน 
4. ความพึงพอใจของพนักงานระดับนอยมาก  คือ  ไดรับคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวจาก

หัวหนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคุณูปการ 

 
 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางสูงจากภราดาพิสูตร วาปโส ที่
ใหคําแนะนํา ใหขอคิดชวยเหลือและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ตลอดเวลาในการดําเนินงาน ผูวิจัย
ขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบคุณคณะพนักงาน  ดานอาคารสถานที่      โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   
ที่กรุณาใหความรวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง  ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย  ซ่ึง
ทําใหงานวิจัยฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น 
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บทที่  1   
บทนํา 

ความเปนมา และความสําคัญของปญหา 
 ในแตละปการศึกษาการจัดวางอัตรากําลังของพนักงาน(นักการ,ภารโรง)  ใหตรงกับความสามารถ
และความพึงพอใจของแตละบุคคลนั้นไมสามารถทําได  100  เปอรเซ็นตเต็ม  แตเพื่อใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  จึงจําเปนอยางยิ่งที่ควรใหผูไดรับมอบหมายการปฏิบัติหนาที่มีระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหนาที่ในระดับที่เหมาะสม 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ประกอบกับผูวิจัยเปนผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ รับผิดชอบในหนาที่งาน
ของพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงไดสนใจที่จะทําการสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอ
การปฏิบัติหนาที่ เพื่อเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยน และลดภาวะกดดันในการทํางานของพนักงานใน
โรงเรียน 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยมาเปนขอมูลในการปรับเปลี่ยนหนาที่ที่เหมาะสม และเกิดความพึงพอใจ
ในระดับหนึ่งตอไป 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
            พนักงานแตละคนในแผนกอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามีความความพึงพอใจของ
พนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เปนไปแนวทางที่ดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  5.1   ประชากร  

   ประชากร  ไดแก  พนักงานแผนกอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาทั้งหมด  
จํานวนทั้งส้ิน 39  คน  
         5.2   กลุมตัวอยาง 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง  โดยพิจารณาขนาดประชากรทั้งหมด 39 คน โดยคิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนบุคลากร  
5.3   ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ไดแก 

    วิจัยเชิงสํารวจ 
  3.1   ตัวแปรอิสระ    ไดแก    การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของพนักงาน 
  3.2   ตัวแปรตาม       ไดแก ความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ 
                                                            ไดรับมอบหมายกรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรียน 
                                                             อัสสัมชัญนครราชสีมา 

5.4   ระยะเวลาในการศึกษา 
        ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2550    ตั้งแตเดือนธันวาคม  2551 – มกราคม  2552 
 



 
            -2- 
ขอตกลงเบื้องตน 
 เครื่องมือที่ใช   ( แบบสอบถาม / การสังเกต ) 
  -  แบบสอบถามตามความเปนจริง 
  -  สังเกตจากพฤติกรรมของพนักงานขณะปฏิบัติหนาที่ 
 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 ความพึงพอใจของของการปฏิบัติหนาท่ี    

หมายถึง   ความรูสึกนึกคิดของพนักงานเกี่ยวกับการการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับ 
                 มอบหมายดานงานอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  

 บุคลากร หมายถึง   พนักงานแผนกอาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 โรงเรียน หมายถึง   โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
 

 
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 

เปนแนวทางเพื่อการปรับเปลี่ยนหนาที่ ตรงกับความสามารถและความพึงพอใจของแตละบุคคล ทํา
ใหงานที่ไดรับมอบหมายออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  2 
เอกสารที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

  

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากที่ตางๆ  สรุปเปนประเด็นๆ ไดดังนี้ 
ขอบขายของงาน ( แผนกอาคารสถานที่ )   

งานอาคารสถานที่   เปนหนวยงานหนึ่งในฝายบริการ     ผูชวยหัวหนางานอาคารสถานที่ 
คือ  นายอนุชา  วาปโส    มีผูบังคับบัญชา คือ  นางมาลัย  คงหมื่นไวย   หัวหนาฝายบริการและหัวหนางาน
อาคารสถานที่  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   

การจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
(Motivation and Job satisfaction) 

 
 การบริหารงานใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค  ผูบริหารตองมีความสามารถในการจูงใจ
ผูปฏิบัติงานใหรวมมือรวมใจกันทํางานอยางเต็มศักยภาพ  โดยเฉพาะงานอาคารสถานที่ซ่ึงเปนงานหนักทั้ง
กายและใจ ตองเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมและการสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนการสอน  ใหมี
ระเบียบ  สะอาด  สะดวก  รวดเร็วพรอมบริการอยูเสมอ ตองปรับตัวกับคนหลากหลายประเภท และแบบ
แผนการดําเนินชีวิตประจําวันที่แตกตางจากคนทั่วไป ผูบริหารจึงตองมีความสามารถในการจูงใจให
พนักงานมีความพึงพอใจในงานและมีเจตคติที่ดีตอหนาที่ ปฏิบัติงานดวยความรู ความสามารถและมี
ความสุข 
ความหมายของการจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
 การจูงใจ  (Motivation)  หมายถึง  การกระทําใด ๆ เพื่อใหเกิดความเต็มใจของบุคคลในการที่จะอุทิศ
กายและใจในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายของหนวยงานโดยไดรับรางวัลเปนผลตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ (ไพลิน  ผองใส  :  2536) 
 ความพึงพอใจในงาน  (Job  satisfaction)  หมายถึง ภาวะอารมณทางบวกที่มีตองานที่ทํา ซ่ึงเปนผล
จากการรับรูในผลงานของบุคคล หรือเปนผลจากการประเมินประสบการณในงาน  และความสามารถสนอง
ความตองการของบุคคลในงานนั้น (เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ : 2529) 
ความสัมพันธระหวางการจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
 ผูปฏิบัติงานจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่มากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับวาความตองการของ
ตนไดรับการตอบสนองมากนอยเพียงใด หากไดรับการตอบสนองมากก็จะมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
มาก หากไดรับการตอบสนองนอยความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ก็จะลดนอยลงไป ดังนั้นการจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพ ผูบริหารจะตองมีความเขาใจในพฤติกรรม และรูความตองการของบุคคลใหส่ิงจูงใจที่สามารถ
สนองความตองการของเขา ตามปกติพฤติกรรมของบุคคลมีความหมาย เพื่อบรรลุเปาหมายตามความ
ตองการของตน ซ่ึงตามทฤษฎีระดับความตองการของมาสโลวเชื่อวาคนมีความตองการตลอดเวลาตามลําดับ
ความตองการระดับต่ําไปหาสูงความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนแรงจูงใจอีกตอไป  
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(สรอยตระกูล อรรถมานะ : 2541)  เฟรดเดอริค เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg)  และคณะไดเสนอทฤษฎี 
2 ปจจัย  (Two-Factor  Theory)  หรือทฤษฎีปจจัยจูงใจ-ปจจัยสุขอนามัย  (Motivator-Hygiene Theory)  ซ่ึง
เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความพอใจและไมพอใจในงาน ปจจัยทั้งสองคือ 

1. ปจจัยจูงใจ  (motivational  factors)  เปนปจจัยที่ทําใหเกิดความพอใจในงาน ซ่ึงเปนสิ่งที่
เกี่ยวของกับงานโดยตรง ไดแก  ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ  ความเจริญกาวหนา
ในการทํางาน ความไดรับผิดชอบตองานเปนตน 

2. ปจจัยสุขอนามัย  (hygiene factors)  เปนปจจัยที่ชวยค้ําจุนปองกันมิใหบุคคลเกิดความไม
พอใจการทํางาน แตไมเปนสิ่งชวยกระตุนใหบุคคลกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น เปนปจจัยเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมของงานไดแก นโยบายและการบริหารงานขององคการ การควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล เงินเดือน ตําแหนงฐานะการทํางาน ความมั่นคงของงาน สภาพการทํางาน และชีวิตสวนตัว
เปนตน 

วอน  ฮัลเลอร บี.กิลเมอร  (Von Haller B. Gilmer)  สรุปองคประกอบที่เอื้ออํานวยตอความพอใจใน
การทํางานไว 10 ประการ ดังนี้ 

1. ความมั่นคงปลอดภัย ไดแก ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางาน เชน การประกันสุขภาพ  อุบัติเหตุ  และชีวิต การเก็บสะสมเงิน การใหบําเหน็จบํานาญ เมื่อ
เกษียณอายุ การมีงานทําไมตกงาน เปนตน 

2. โอกาสกาวหนาในการทํางาน ไดแก การมีโอกาสไดเล่ือนตําแหนงสูงขึ้นจากความรู
ความสามารถในการทํางานเปนตน 

3. สถานที่ทํางานและการจัดการ ไดแก ความพอใจตอสถานที่ทํางาน ตลอดจนชื่อเสียงและ
การดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ 

4. คาจาง สําหรับคาจางหรือรางวัลนั้นตองมีความเสมอภาค สอดคลองกับเปาหมายของ
ผูปฏิบัติงานและมีลักษณะจูงใจทั้งภายในและภายนอก 

5. ลักษณะของงานนาสนใจ เชน งานที่มีความเปนอิสระ งานที่ไมจําเจ นาเบื่อ งานที่ทาทาย
ความสามารถ เปนตน 

6. การควบคุมบังคับบัญชา การควบคุมบังคมบัญชาที่ไมดีอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหคนยาย
งานและลาออกจากงานได 

7. ลักษณะทางสังคม ถาผูปฏิบัติงานทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพอใจ
ในงานนั้น 

8. การติดตอส่ือสาร การปฏิบัติงานในทุกระดับที่จะไดผลดีนั้นตองอาศัยการติดตอส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการจูงใจตาง ๆ ก็ตองใชการติดตอส่ือสารที่ดี 

9. สภาพการทํางาน เชน แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงทํางาน ตองมีความเหมาะสมกับงานนั้น ๆ 
10. ส่ิงตอบแทนหรือประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ เชน เงินบําเหน็จตอบแทน เมื่อออกจากงาน การ

บริการรักษาพยาบาล สวัสดิการที่อยูอาศัย เปนตน 
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การจูงใจการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารจึงตองคํานึงถึงส่ิงจูงใจที่สามารถสนองความ
ตองการของบุคคล และทําใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
 
ผลของความพึงพอใจและไมพึงพอใจในงาน 
 การขาดงาน ผูปฏิบัติงานที่ไมพอใจในงานมักมีแนวโนมที่จะขาดงานมากกวาคนที่มีความพอใจใน
งาน 
 การลาออกจากงาน  ผูที่มีความพอใจในงานต่ํามักจะคิดลาออกจากงานไปที่ที่เขาคิดวาจะมีความพึง
พอใจมากกวา 
 การเปนขโมย  ผูปฏิบัติงานบางคนเมื่อมีความคับของใจ จะแสดงพฤตกรรมขโมย เปนการแกแคน
ตอผูบังคับบัญชาที่เขาคิดวาไมปฏิบัติกับเขาตามที่ควรจะเปน 
 ผลผลิต  โดยทั่วไปผลผลิตหรือการปฏิบัติตน จะผันแปรไปตามระดับความพึงพอใจในงาน แตก็อาจ
เกิดผลตรงขามไดซึ่งขึ้นกับคานิยมในการทํางานดวย 
 สุขภาพกาย สุขภาพจิต และการมีอายุยืน  งานที่ไมเปนที่พึงพอใจจะสงผลเสียตอสุขภาพของบุคคล 
โดยจะทําใหบุคคลเกิดความเครียด ซ่ึงนําไปสูความเจ็บปวย เชน โรคกระเพาะอาหาร โรคหัวใจ สุขภาพจิต
เสื่อมโทรม และอายุไมยืน 
 
การจูงใจเพื่อใหเกิดความพึงพอใจในงาน 
 การจูงใจบุคลากรใหมีความพึงพอใจในงาน ทําไดโดยการจูงใจตนเองและการจูงใจผูอ่ืน 

1. การจูงใจตนเอง  (Self motivation)  การทํางานใหไดผลดีนั้น ผูปฏิบัติงานจะตองรูจักจูงใจ
ตนเองใหมีความพึงพอใจในงานโดย 

1.1 รูจักตนเอง  การรูจักตนเองทั้งสถานภาพ ความตองการจุดออน จุดแข็ง จะชวยใหสามารถ
ตั้งเปาหมายที่เปนจริง และเปนไปไดและชวยในการพัฒนาตนเองโดยการขจัดจุดออนนั้น 

1.2 กลาเสี่ยงทําส่ิงที่ทาทาย การทําอะไรที่คุนเคย ไมทําใหเกิดความตื่นตัว การไดทําอะไรที่ทา
ทายใหม ๆ ทําใหเกิดความตื่นตัวกระตือรือรนมากขึ้น 

1.3 พัฒนาบุคลิกภาพสวนบุคคล บุคลิกภาพที่ชวยจูงใจใหมีความพึงพอใจในงาน ไดแก 
1.3.1 ความกระตือรือรน ประกอบดวยความอยากรูอยากเห็นความเชื่อมั่น ความคาดหวัง

ผลสําเร็จ และการมองโลกในแงดี ความกระตือรือรน จะชวยลดระดับความเครียด มองปญหาเปนความทา
ทาย พยายามหาทางแกปญหา ชวยใหแกปญหาไดรวดเร็ว ความกระตือรือรนจึงเปนสิ่งจูงใจที่ดีที่สุดของชีวิต 

1.3.2 ความคิดสรางสรร พยายามใชความคิดสรางสรรอยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย จะชวย
ใหมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ อยางรวดเร็ว วิธีการสรางความคิดสรางสรรที่ดีโดยการเปดตัวเอง
กับความคิดใหม ๆ ตลอดเวลา อานวารสารทางวิชาชีพ สนใจโลกรอบ ๆ ตัว เรียนรูโดยการมีสวนรวม ฟง
อยางมีประสิทธิภาพ คบหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูที่มีความคิดสรางสรรค 
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1.3.3 ความยืดหยุน ชีวิตมีความไมแนนอน เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลา ถาบุคคลกลัวหรือ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะไมเจริญ 

1.3.4 ความภาคภูมิใจในตนเอง อุปสรรคของความสําเร็จในการทํางานคือ ความไม
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองทําใหบุคคลสามารถเผชิญปญหา ความเครียด มี
ความพยายาม จนกวาจะประสบความสําเร็จ ไมโทษผูอ่ืน 

การสรางความเชื่อมั่นในตนเองทําไดโดย 
1.3.4.1 การมองตนเองในแงดี 
1.3.4.2 สรางภาพลักษณ และการแสดงออกที่ดีที่สุด 
การรูสึกวาเราดูดี จะชวยใหมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น การแสดงออกถึงความเปน

ตัวของตัวเอง เพื่อที่บุคคลอื่นจะตอบสนองตามที่เราตองการได 
1.3.4.3 การย้ําและสรางภาพใหเปนจริง 
การพูดกับตนเองในดานดีพรอมกับกระทําใหเปนจริงตามที่พูด เชน ฉันดูดีในแบบของ

ฉัน ฉันมีความรับผิดชอบ ไววางใจได 
1.3.4.4 การหาตัวแบบหรือพี่เล้ียง 
สังเกตการแสดงออกของบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดี หรือหาคนที่จะชวยในการพัฒนา 

1.4 การตั้งเปาหมาย เพื่อคนหาสิ่งที่บุคคลตองการ เปาหมายที่ตั้งขึ้นควรจะเขียนขึ้นมาและ
จัดลําดับความสําคัญ มีความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง แสดงถึงการกระทําและวัดได เปนจริงและเปนไปได 
ยืดหยุนได มีการจํากัดระยะเวลา เปาหมายตองมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

1.5 สรางแผนการปฏิบัติงาน 
       เขียนขั้นตอนที่จะทําเพื่อบรรลุจุดมุงหมาย ขั้นตอนนี้เปนแผนปฏิบัติงาน ควรจะเปนจริง

และจํากัดเวลา บอกวัตถุประสงคระยะสั้นและระยะยาว 
1.6 รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ตั้งใจทํางานใหดีที่สุด  ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นอยางมาก  เมื่อ

ไดทํางานตามความสามารถอยางดีที่สุด 
2. การจูงใจผูอ่ืน  (Motivating others)  เปนบทบาทหนาที่ของผูบริหารจะตองจูงใจ

ผูใตบังคับบัญชาใหมีความเต็มใจ รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน ผูบริหาร
ตองมีเทคนิคในการจูงใจผูอ่ืนดังนี้ 

2.1 การสรางความนาเชื่อถือ ผูบริหารตองทําใหผูใตบังคับบัญชาไววางใจ เชื่อถือโดยการ
ติดตามแกปญหาอยางตอเนื่อง รักษาคําพูด คําสัญญา มีความสามารถในการตัดสินใจ เปนผูนํา มีความรูใน
การดูแลผูปวย กฎ ระเบียบตาง ๆ 

2.2 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ส่ิงสําคัญในการสื่อสารมี 2 ประการ คือ การฟงและการพูด 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะตองฟงวาผูอ่ืนพูดอะไรและบอกผูอ่ืนวาเราตองการอะไร ซ่ึงผูบริหารตองฝก
ทักษะการสื่อสารใหมีความชํานาญ เพื่อใหการจูงใจบรรลุผลสําเร็จ 
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2.3 การเปนตัวอยางที่ดี  (ในฐานะผูบริหารจะตองเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา ทั้ง
การบริหารเวลา การบริหารงาน ความประพฤติตาง ๆ เพราะผูบริหารเปนอยางไร จะเปนตัวอยางให
ผูใตบังคับบัญชาเปนอยางนั้น 

2.4 ใหความสนใจผูอ่ืน  คนทุกคนชอบใหมีคนเอาใจใส สนใจ ยอมรับ ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎี
ของมาสโลว  ถาผูบริหารสามารถสนองความตองการดังกลาวของผูใตบังคับบัญชาได เขาจะไดรับการจูงใจ
และตอบแทนโดยการชวยใหผูบริหารประสบความสําเร็จในเปาหมายที่ตองการ ทักษะในการใหความสนใจ
ผูอ่ืน คือ ใหความสนใจทุกคนดวยความจริงใจในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่ง ควรสนใจในพฤติกรรมการ
ทํางานของเขา ไมใชชีวิตสวนตัวของเขา ชวยใหเขาเจริญเติบโต ใหโอกาสเขาไดรับความคิดใหม ๆ วิธีการ
ใหม ๆ ในการทํางาน รับผิดชอบงานใหม ๆ พยายามใหทุกคนมีสวนรวมในโครงการตาง ๆ ใหความสนใจ
ในความตองการของบุคลากร สนับสนุนการศึกษาตอ ชวยเหลือตอบคําถาม ใหความมั่นใจในการทํางาน 

2.5 ใหผลตอบแทนในพฤติกรรมเชิงบวก 
เมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติดี  ประสบความสําเร็จในการทํางานผูบริหารตองใหมีการยอมรับ 

ชมเชยใหทราบโดยทั่วกัน แตถาเปนขอตําหนิตองตักเตือนเปนสวนตัว เพราะตามหลักการทฤษฎีการจูงใจ
ของเฮอรซเบิรกนั้น ปจจัยจูงใจที่มีระดับการจูงใจสูงสุด ไดแก การไดรับการยอมรับและการไดรับ
ความสําเร็จ 

2.6 รวมกันตัดสินใจ  คนจะทํางานไดดีขึ้นเมื่อเขารูสึกไดมีสวนรวมในการใหกับทีม ได
แสดงออกถึงความสามารถ ทักษะ และประสบการณของเขาใหผูอ่ืนรับรู เพราะคนทุกคนตองการรูสึกวาเปน
คนสําคัญและมีคุณคา  ผูบริหารจึงควรใหความสนใจผูปฏิบัติงานทุกคน โดยการมอบหมายงานอยาง
เหมาะสม ใหไดแสดงความคิดเห็นเปนการใหโอกาสเขาไดแสดงความสามารถ และชวยใหทราบความคิด
ของเขาวาสอดคลองกับนโยบายขององคการหรือไม 

2.7 ใหขอติชมเชิงสรางสรรค ส่ิงที่ยากสําหรับผูบริหารและตองเรียนรู คือ การติชมเชิง
สรางสรรค การคงสัมพันธภาพในการทํางานที่ดีและจริงใจ ใหความนับถือซ่ึงกันและกันมีความสําคัญ แต
สามารถทําอยางมีเหตุผลและยุติธรรม การชมตองทําอยางเปดเผย สวนการติตองทําเปนสวนตัว 

3. การจัดสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความสะดวก สบายใจในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 การจัดสถานที่ทํางานใหมีความเปนระเบียบมีการระบายอากาศดี แสงสวางพอเหมาะ มี
ความสะอาด ปราศจากกลิ่นและแมลงรบกวน จัดพื้นที่สําหรับการทํางานและการทํากิจกรรมสวนตัวหรือ
พักผอนในเวลาพักใหเปนสัดสวน 

3.2 การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตาง  ๆ เพื่อการปฏิบัติงานใหเพียงพอ และมี
คุณภาพดี สะดวกตอการใชงาน 

3.3 สรางบรรยากาศของการทํางานที่ดี บุคลากรทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน รวมมือรวมใจ
กันในการปฏิบัติงาน จํานวนบุคลากรมีเหมาะสมกับปริมาณงาน มีระบบการติดตอส่ือสารที่ดีให
ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็น ขอตกลงเกี่ยวกับคานิยมและเปาหมายที่ตั้งไว 
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ทําความรูจักผูใตบังคับบัญชาแตละคนเปนอยางดี รูวาเขาตองการความชวยเหลืออะไรที่จะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายและควรใหรางวัลอะไรกับแตละคน 

ทําความชัดเจน ปรึกษา และใหแรงเสริมกับผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับเปาหมายและความคาดหวัง
ขององคการ 

1) ลักษณะของบรรยากาศในการทํางานที่ดี 
1. ผูทํางานรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของทีมงาน 
2. มีการสื่อสารที่ชัดเจนทั้งสองทางคือ จากผูใตบังคับบัญชาสูผูบังคับบัญชาและจาก

ผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชาตามลําดับขั้น 
3. ทุกคนตระหนักและปฏิบัติหนาที่เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวรวมกัน 
4. ใหคุณคาพฤติกรรมที่ดีและใหแรงเสริมพฤติกรรมนั้น ๆ  
5. มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
6. ผูปฏิบัติงานมีอํานาจในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จ 
7. ทั้งงานและบุคคลไดรับการยอมรับ 
8. ผูปฏิบัติงานรูสึกดีเกี่ยวกับงานและผูรวมงาน 

2) ลักษณะของบรรยากาศในการทํางานที่ไมดี 
1. มีการแบงแยกพวกในที่ทํางาน พวกเขาพวกเรา 
2. ผูปฏิบัติงานรองทุกขหรือบนตลอดเวลาหรือไมมีการสื่อสัมพันธกันเลย 
3. ผูปฏิบัติงานไมอยากมาทํางาน 
4. ผูปฏิบัติงานใหมรูสึกโดดเดี่ยว 
5. การสื่อสารจากบนลงลางมีนอย หรือไมมีเลย 
6. นโยบายเปดใจมี แตไมมีการปฏิบัติจริง 
7. มีการระบุปญหาตลอดเวลา แตไมมีความพยายามที่จะแกปญหา 
8. การวิเคราะหงานลมเหลวและมีความพยายามนอยมากหรือไมมีเลยที่จะแกปญหา 

4. การพัฒนาวิชาชีพใหกาวหนาตลอดเวลา เพื่อใหบุคลากรเห็นคุณคาของงานและคุณคาใน
ตนเอง มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

4.1 การพัฒนางาน เปนการปรับปรุงงานใหมีมาตรฐานทางวิชาการใหเห็นเปนรูปธรรม เพราะ
งานพยาบาลตามปกติเปนงานที่มีคุณคา มีความสําคัญ มีเอกลักษณเฉพาะตัวอยูแลวแตไมเห็นเปนรูปธรรมที่
ชัดเจน จึงไมคอยไดรับการยกยองจากสังคมเทาที่ควร จึงเปนสิ่งที่ทายทายตองดําเนินการตอไป 

4.2 การพัฒนาการปฏิบัติการ เปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่วาง
ไว ตลอดจนการจัดหานวัตกรรมใหม ๆ เชิงสรางสรรคมาใชในการปฏิบัติงานดวย 

ผูบริหารจะตองสงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรพยาบาลมีการศึกษาหาความรูอยางตอเนื่องทั้ง
เปนทางการและไมเปนทางการ มีการจัดและเขารวมประชุม อบรมทางวิชาการตาง ๆ มีการศึกษาวิจัย และ
นาํผลงานวิจัยมาใชในการปฏิบัติงาน และเผยแพรใหเปนที่ทราบโดยทั่วกัน 
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5. หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีบั่นทอนแรงจูงใจ  หรือทําใหคนหมดกําลังใจในการทํางาน เชน การดูถูก 
ดูแคลนบุคลากร การตําหนิติเตียนบุคลากรตอหนาบุคคลอื่น ไมสนใจความรูสึกสวนตัวของบุคลากร ไม
เปดเผยหรือไมบอกความรูสึกสนใจของตนเองใหทราบทําใหดูลึกลับ ไมแสดงออกถึงความพอใจใหปรากฏ 
ไมเคยชวยใหบุคลากรมีความงอกงาม ไมไวตอความรูสึกของบุคลากร แสดงความอัดอัดเบื่อหนาย รําคาญ 
เมื่อบุคลากรขาดความสามารถ ตัดสินใจไมแนนอนทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกไมสามารถพึ่งพาผูบริหารได 
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บทที่ 3 
 วิธีดําเนินการวิจัย  
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  ( Survey  Research )    เร่ือง   ความพึงพอใจของพนักงานตอ
การปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายกรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ซ่ึงผูวิจัย
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนตางๆ ดังนี้ 
การเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  แผนกอาคารสถานที่
จํานวน  39  คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  แผนกอาคาร
สถานที่จํานวน  39  คนของประชากร   
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ตัวอยางแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยคําตอบที่ไดจะนํามาปรับปรุงการดําเนินงานให
เหมาะสมตอไป  จึงขอใหทานตอบตามความเปนจริงโดยการกาเครื่องหมาย     ลงใน    (      )  หรือเติมคํา  
หรือขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 

ระดับความพอใจ 
ขอที่ รายการ

4 3 2 1 
รวม 
(%) 

1 ทานที่ไดรับมอบหมายหรือหนาที่ตรงตามความถนัด
ของทาน 

     

2 ทานไดรับการปรับเปลี่ยนหนาที่บอยครั้ง      
3 ทานไดรับมอบหมายงานพิเศษที่นอกเหนืองานประจํา      
4 ทานไดรทราบเหตุผลขอการปรับเปลี่ยนหนาที่ของทาน      
5 ทานไดรับการชมเชยและรางวัลจากหัวหนางาน      
6 ทานไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาเรื่องงานจาก

หัวหนางาน 
     

7 ทานไดรับคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวจาก
หัวหนางาน 

     

8 ทานมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองงานกับเพื่อนรวมงาน        



 
9 ทานมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองสวนตัวกับเพื่อน

รวมงาน 
     

10 ทานทํากิจกรรมกับเพื่อนรวมงาน      
11 ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนงหนาที่ของทาน      
12 ทานมีความพึงพอใจตอหัวหนางาน      
13 ทานมีความพึงพอใจตอผูรวมงาน      

รวม      

ขอเสนอแนะ
 ………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ 

4  มากที่สุด  3   มาก   2  ปานกลาง  1   นอยมาก 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยจะนําแบบสอบถามไปแจกใหกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง    
จํานวน 39 ฉบับ   ตามจํานวนกลุมตัวอยางที่กําหนด  และใชเวลาในการเก็บรวมรวมขอมูลทั้งหมด  30  วัน 
การวิเคราะหขอมูล 
   การวิเคราะหขอมูล  โดยการหาคาเฉลี่ย  รอยละ  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ใชเวลาทั้งสิ้น  2  เดือน    ตั้งแตเดือน   ธันวาคม  2551  -  มกราคม 
2552 
 ดังมีรายละเอียดขั้นตอนในตารางตอไปนี้ 
11.  ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัย 

ลําดับท่ี กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 รางแนวทางการวิจัย สิงหาคม 2551  
2 เขียนโครงการวิจัย สิงหาคม 2551  
3 สงโครงการวิจัย 3  กันยายน 2551  
4 เก็บรวบรวมขอมูล ธันวาคม 2551- มกราคม  2552  
5 วิเคราะหขอมูล ธันวาคม  2551  
6 การเขียนรายงานการวิจัย มกราคม  2552  
7 สงรายงานการวิจัย กุมภาพันธ  2552  
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บทท่ี  4  
ผลการวิเคราะหขอมูล  

 การเสนอขอมูลคร้ังนี้  ไดแบงขอมูลออกตามสมมติฐาน  ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

แบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

คําชี้แจง   
แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยคําตอบที่ไดจะนํามาปรับปรุงการดําเนินงานให
เหมาะสมตอไป  จึงขอใหทานตอบตามความเปนจริงโดยการกาเครื่องหมาย     ลงใน    (      )  หรือเติมคํา  
หรือขอความลงในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 

ระดับความพอใจ 
ขอท่ี รายการ

4 3 2 1 
รวม (%) 

1 ทานที่ไดรับมอบหมายหรือหนาที่ตรงตามความถนัด
ของทาน 

23.08 38.46 33.33 5.13 100.00 

2 ทานไดรับการปรับเปลี่ยนหนาที่บอยครั้ง 12.80 28.21 28.21 30.77 100.00 
3 ทานไดรับมอบหมายงานพิเศษที่นอกเหนืองานประจํา 33.33 30.77 28.21 7.69 100.00 
4 ทานไดรทราบเหตุผลขอการปรับเปลี่ยนหนาที่ของทาน 17.95 20.51 43.59 20.51 100.00 
5 ทานไดรับการชมเชยและรางวัลจากหัวหนางาน 17.95 20.51 41.03 20.51 100.00 
6 ทานไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาเรื่องงานจาก

หัวหนางาน 
15.38 28.21 51.28 5.13 100.00 

7 ทานไดรับคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวจาก
หัวหนางาน 

15.38 10.26 35.90 38.46 100.00 

8 ทานมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองงานกับเพื่อนรวมงาน   17.95 38.46 38.46 5.13 100.00 
9 ทานมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองสวนตัวกับเพื่อน

รวมงาน 
23.08 17.95 53.84 5.13 100.00 

10 ทานทํากิจกรรมกับเพื่อนรวมงาน 28.21 48.71 23.08 0.00 100.00 
11 ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนงหนาที่ของทาน 25.64 46.15 25.64 2.57 100.00 
12 ทานมีความพึงพอใจตอหัวหนางาน 35.89 41.03 23.08 0.00 100.00 
13 ทานมีความพึงพอใจตอผูรวมงาน 35.89 33.33 28.21 2.57 100.00 
รวม 23.08 30.96 34.91 11.05 100.00 
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จากตาราง      พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  แผนกอาคารสถานที่  มีระดับความพึงพอใจดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของพนักงานระดับมากที่สุด  คือความพึงพอใจตอหัวหนางานและผูรวมงาน   
2. ความพึงพอใจของพนักงานระดับมาก  คือ การทํากิจกรรมกับเพื่อนรวมงาน 
3. ความพึงพอใจของพนักงานระดับปานกลาง  คือมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองสวนตัวกับเพื่อน

รวมงาน 
4. ความพึงพอใจของพนักงานระดับนอยมาก  คือ  ไดรับคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวจาก

หัวหนางาน 
 
 

 การวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้  ทําใหทราบถึงปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน  สงผลทํา
ใหเกิดการปรับปรุงและแกไข พัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย   อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

จากผลการวิเคราะหผลการวิจัย  สรุปไดดังนี้ 
         ระดับความพึงพอใจ 
1.   ทานที่ไดรับมอบหมายหรือหนาที่ตรงตามความถนัดของทาน   มาก 
2.  ทานไดรับการปรับเปลี่ยนหนาที่บอยครั้ง     นอยมาก 
3.   ทานไดรับมอบหมายงานพิเศษที่นอกเหนืองานประจํา    นอยมาก 
4.  ทานไดรทราบเหตุผลขอการปรับเปลี่ยนหนาที่ของทาน    ปานกลาง  
5.  ทานไดรับการชมเชยและรางวัลจากหัวหนางาน     ปานกลาง 
6.  ทานไดรับคําแนะนําหรือคําปรึกษาเรื่องงานจากหัวหนางาน   ปานกลาง 
7.  ทานไดรับคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวจากหัวหนางาน   มากที่สุด 
8.  ทานมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองงานกับเพื่อนรวมงาน     มาก  
9.  ทานมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองสวนตัวกับเพื่อนรวมงาน    ปานกลาง 
10. ทานทํากิจกรรมกับเพื่อนรวมงาน      มาก 
11. ทานมีความพึงพอใจตอตําแหนงหนาที่ของทาน     มาก 
12. ทานมีความพึงพอใจตอหัวหนางาน      มาก 
13. ทานมีความพึงพอใจตอผูรวมงาน      นอยมาก 
 
ผลการสรุป 
 ผลการวิจัยเพื่อสํารวจความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย กรณีศึกษา
เฉพาะโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจ คือ พนักงานอาคารสถานที่ จํานวน 
39 คน แบงผลสํารวจเปน 4 กลุม คือ  

1. ความพึงพอใจมากที่สุด 
2. ความพึงพอใจมาก 
3. ความพึงพอใจนอย 
4. ความพึงพอใจนอยที่สุด 

 ผลปรากฏวาทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ใน
ระดับมากที่สุดคิดเปนรอยละ 23.08 ระดับมากรอยละ 30.96 ระดับนอยรอยละ 34.91และดับนอยที่สุดคิด
เปนรอยละ 11.05 
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ผลการวิจัยมีดังนี้ 

5. ความพึงพอใจของพนักงานระดับมากที่สุด  คือความพึงพอใจตอหัวหนางานและผูรวมงาน   
6. ความพึงพอใจของพนักงานระดับมาก  คือ การทํากิจกรรมกับเพื่อนรวมงาน 
7. ความพึงพอใจของพนักงานระดับปานกลาง  คือมีโอกาสปรึกษาหารือเร่ืองสวนตัวกับเพื่อน

รวมงาน 
8. ความพึงพอใจของพนักงานระดับนอยมาก  คือ  ไดรับคําแนะนําคําปรึกษาในเรื่องสวนตัวจาก

หัวหนางาน 
จากขอมูลดังกลาว ผูวิจัยจะไดนําไปเปนขอมูลใหกับผูที่เกี่ยวของ (หัวหนางาน) ในการจัด 

อัตรากําลัง ไดศึกษา และเปนฐานขอมูลในการปรับเปลี่ยนงานของทาน ในปการศึกษาหนาตอไป 
 
ขอคิดท่ีไดจากการวิจัย 

1. พนักงานมีความคาดหวังไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย ตรงความสามารถ และตาม
ความตองการ 

2. พนักงานปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 สมทรง  อัศวกุล. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย. นครราชสีมา  ภาควิชาทดสอบและวิจัยทางการ
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 WWW.hosdoc.com/wasana/Motivatiopn/Motivation.doc. 
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ความพึงพอใจของพนักงานตอการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
กรณีศึกษาเฉพาะพนักงานในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

ประจําปการศึกษา  2551 
 
 

ผูวิจัย 

มาสเตอรอนุชา  วาปโส 
แผนกอาคารสถานที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 
3  ถ.  เซนตเมรี่   ต.  ในเมือง   อ.  เมือง   จ.  นครราชสีมา   30000   Tel.044-295300 

 
 


	 
	สารบัญ 
	                 หน้า 
	เรื่อง 

	บทที่  1   
	บทนำ 
	            -3- 
	บทที่  2 
	การจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
	ความหมายของการจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
	ความสัมพันธ์ระหว่างการจูงใจและความพึงพอใจในงาน 
	ผลของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในงาน 
	การจูงใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	บทที่ 3 
	การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 




	ตัวอย่างแบบสอบถาม 
	รายการ
	รวม
	วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
	การวิเคราะห์ข้อมูล 


	ลำดับที่
	ระยะเวลา
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
	รายการ
	รวม
	บทที่  5 
	 
	ข้อคิดที่ได้จากการวิจัย 
	 
	บรรณานุกรม 



	ผู้วิจัย 
	 
	โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 




