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ปัจจัยทีม่ีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบันไทย-เยอรมัน 

FACTORS AFFECTING THE JOB PERFORMANCE SATISFACTION  

OF EMPLOYEES THAI-GERMAN INSTITUTE 

สุพจน์  ประชุมทอง 1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2 

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ความแตกต่างของปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสถาบนัไทย-

เยอรมนั (2) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลกบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั (3) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัการจดัการ

องคก์รท่ีมีผลกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นพนักงานของสถาบนัไทย-เยอรมนั 

จาํนวน 109 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 

t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายอุยูร่ะหวา่ง 31- 40 ปี  สถานภาพโสด  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  เป็นพนกังานประจาํ เป็นเจา้หนา้ท่ี/ 

เลขานุการ/วศิวกร และประสบการณ์ในการทาํงาน 7-9 ปี 

_______________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ผลการวจัิยพบว่า 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบั

การศึกษา, สถานภาพพนกังาน, ตาํแหน่ง/หน้าท่ีและประสบการณ์ในการทาํงาน ท่ี

แตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานสถาบนั

ไทย-เยอรมนั 

2. ปัจจัยการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ กับด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 แต่ดา้นลกัษณะงานและการปฏิบติังาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

และดา้นความสมดุลยภาพของชีวติการทาํงานและชีวติส่วนตวั  ไม่มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. ปัจจัยก ารจัดการอง ค์กรไ ด้แ ก่  ด้านนโยบาย /การบ ริหารงาน มี

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน สถาบนัไทย-เยอรมนั  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นการพฒันาองคก์ร  มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แต่ด้านสายการบงัคบับญัชา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, สถาบนัไทย-เยอรมนั 

ABSTRACT 

 This study aimed to study  (1) the difference of personal factors that 

influence the job performance satisfaction of employees Thai-German Institute (2) 

the relationship of the job performance factors affecting the job performance 

satisfaction of employees Thai-German Institute (3) the relationship of the corporate 

management factors affecting the job performance satisfaction of employees Thai-

German Institute 
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 The sample used in this research was an employee of the Thai-German 

Institute amount 109 people. The research tools used is the questionnaire and data 

were analyzed by using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics used 

to analysis data is frequency, percent, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test, One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

(MRA) a significance level of 0.05. 

 The results showed that the sample is representative of the employees of the 

Thai-German Institute. Most are male, age between 31 to 40 years, single statue, the 

average monthly income of 10,001 to 20,000 baht, education Bachelor's degree, a 

regular employee, officer or secretary or engineer and work experience 7 to 9 years.  

 The research results found that. 

1. Personal factors including sex, age, status, average monthly income, 

educational level, employee status, position or function and work experience that 

different. not influence the job performance satisfaction of employees Thai-German 

Institute 

2. Operational factors including compensation and welfare together with 

relationships with colleagues and supervisors. Correlated with satisfaction with the 

performance of the employees Thai-German Institute. Statistically significant at the 

level 0.05. but The job and operation, environmental of performance and the 

equilibrium of work life and personal life. not correlated with satisfaction with the 

performance of the employees Thai-German Institute. 

Organizational management factors including policy or works administration. 

Correlated with satisfaction with the performance of the employees Thai-German 

Institute. Statistically significant at the level 0.05. and organization development. 

Correlated with satisfaction with the performance of the employees Thai-German 

Institute. Statistically significant at the level 0.05. but line of commanding not 
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correlated with the job performance satisfaction of employees Thai-German 

Institute. 

Keywords : Job performance satisfaction, Thai-German Institute 

บทนํา 

 การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญกา้วหนา้ และมีความ

มัน่คงภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็วในปัจจุบนั เน่ืองจากธุรกิจทางดา้นอุตสาหกรรมเติบโตอยา่งรวดเร็วและมีการ

ต่อสู้แข่งขนัอยา่งรุนแรงเพื่อตอ้งการเป็นผูน้าํทางดา้นธุรกิจ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

นั้น รวดเร็ว หลากหลายและสลับซับซ้อน จึงทาํให้องค์กรต่าง ๆ มีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งปรับตวัใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงในการจดัการดา้นอุตสาหกรรม 

การจัดการระบบทรัพยากรมนุษย์ ซ่ึงเป็นจุดสําคัญท่ีทําให้พนักงานในองค์กร

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีความสําคญัต่อการจดัการ หรือท่ีเรียกว่า 4 Ms ไดแ้ก่ 

Man : บุคคล Money : เงินทุน Material : วตัถุดิบ และ Method : วธีิการ โดยทรัพยากร

เหล่าน้ีจะมีอยู่ในแต่ละองค์กรในปริมาณท่ีจาํกัดและแตกต่างกัน ดังนั้ นองค์กรท่ี

สามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่ในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม จะทาํให้เกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยทรัพยากรท่ีสําคญัท่ีสุดคือ “คนหรือ

ทรัพยากรมนุษย”์ (Human Resource) (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์, 2547, หนา้ 14) 

 ในการบริหารงานของหน่วยงานองค์กรและสถาบนัต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ทรัพยากรบุคคลในหน่วยงาน นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัมากองคป์ระกอบ

หน่ึง ท่ีจะทาํให้หน่วยงานนั้นประสบความสําเร็จในการดาํเนินงาน ทรัพยากรองคก์ร 

(พะยอม  วงศส์ารศรี, 2541, หนา้ 2)   

 สถาบนัไทย-เยอรมนั เป็นสถาบนัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ทันสมัย  ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย  
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 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จึง

ไม่ใช่เร่ืองง่ายเพราะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัจิตใจและความตอ้งการของคนซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ละเอียดอ่อนและค่อนขา้งซับซ้อน เพราะพนกังานมีความรู้ ความสามารถ ทศันคติ 

ความตอ้งการและความพึงพอใจต่างกนั จะเห็นไดว้่า ความพึงพอใจการปฏิบติังาน

เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดปัจจยัหน่ึงท่ีจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีผลกบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการจดัการองค์กรท่ีมีผลกบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

3. ปัจจัยการจัดการองค์กร มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั  

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

2. เพื่อกาํหนดนโยบาย กลยทุธ์การดาํเนินงานทางธุรกิจขององคก์ร 

3. เพื่อวางแผนการบริหารงานทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 

4. เพื่อใชป้ระโยชน์ทางดา้นวชิาการ 
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• สถานภาพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

• ระดบัการศึกษา 

• สถานภาพพนกังาน 

• ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีปัจจุบนั 

• ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ปัจจัยการจัดการองค์กร 

• ดา้นนโยบาย/การบริหารงาน 

• ดา้นสายการบงัคบับญัชา 

• ดา้นการพฒันาองคก์ร 

ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

• ดา้นลกัษณะงานและการปฏิบติังาน 

• ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

• ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

• ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

• ดา้นความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

 

ความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของ

พนักงานสถาบันไทย-

เยอรมัน 

ANOVA 

MRA 

MRA 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 
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แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

 สถาบนัไทย-เยอรมนั เป็นสถาบนัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตท่ี

ทันสมัย  ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย ไดรั้บการจดัตั้ง

ข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2535 และมีคาํสั่งจดัตั้งสถาบนัไทย-

เยอรมนั เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2538 ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดหลายฝ่าย คือ 

รัฐบาลไทย รัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และภาคเอกชนไทย รวมทั้งธนาคาร KFW ของประเทศสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

และเอกชนเยอรมนั ภารกิจหลกัของ คือการให้บริการฝึกอบรม เพื่อยกระดบัความรู้

และทกัษะของช่างเทคนิคและวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วน อุปกรณ์ 

เคร่ืองจกัรกล รวมทั้งการพฒันาและผลิตแม่พิมพ์ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง โดยการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ออกแบบและควบคุมการผลิต เทคโนโลยีอตัโนมติั และ

เทคโนโลยแีม่พิมพ ์เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมการผลิต 

 ความหมายของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์  (2544, หนา้ 22) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ความพึง

พอใจในการทาํงานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานในทางบวก เป็น

ความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความ

พึงพอใจท่ีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน มีขวญั

และกาํลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทาํงาน 

รวมทั้งการส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

 กู๊ด (Good อา้งถึงใน ณัทฐา  กรีหิรัญ, 2550, หนา้ 9) กล่าววา่ ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน หมายถึงคุณภาพ สภาพ หรือระดบัความรู้สึกพอใจอนัเป็นผลสืบ

เน่ืองมาจากความสนใจและทศันคติของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีทาํอยู ่

 สเตราส์ และเซลล์เลส (Strauss and Sayles อา้งถึงในณัทฐา กรีหิรัญ, 2550, 

หน้า 9) กล่าวเพิ่มเติมว่า เม่ือความต้องการขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองและ

ผูป้ฏิบติังานไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ ผูป้ฏิบติังานจะ
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เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความเต็มใจท่ีจะปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมาย

นั้นใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 ฟิลด์แมนและอาร์โนลด์ (Feldman & Arnold อา้งถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 

2550, หน้า 9) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน คือ ส่ิงท่ีแสดง 

ออกหรือความรู้สึกในทางบวกท่ีมีอยูท่ ั้งหมดท่ีบุคคลมีต่องานท่ีปฏิบติั 

 ความสําคัญของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หนา้ 126) ไดส้รุปความสาํคญั ไวด้งัน้ี 

1. การรับรู้ในปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั 

งาน ปัจจยัเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึนและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน จะทาํใหบุ้คคลมีความตั้งใจในการปฏิบติั 

งาน ลดการขาดงาน การมาทาํงานสาย และการขาดความรับผดิชอบท่ีมีต่องาน 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทาํให้

องคก์ารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 วิชยั  แหวนเพชร (2543, หนา้ 136-137) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของความพึง

พอใจไวว้่าการบริหารงานทางด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มท่ีจะใช้การบริหารเชิง

มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation Approach) ความพึงพอใจในการทาํงานของ

พนกังานนัน่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ารเป็นอยา่งมาก  

 ประโยชน์ของความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. คน้หาปัญหาในอนาคตขององคก์ร 

2. ประเมินผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อเจตคติของคนงาน 

3. กระตุน้การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหดี้ข้ึน 

 สร้อยตระกูล (ติวยานนท)์  อรรถมานะ (2545, หนา้ 137) ไดก้ล่าวถึง ตวัแปร

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังานโดยตรง หรือสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานมีอยูห่ลายตวั 

คือ อาย,ุ ระดบัอาชีพ, ระดบัการศึกษา, เพศและเช้ือชาติ, ขนาดขององคก์ร 
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วธีิการดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

สาํรวจระดบัความพึงพอใจและความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึง 

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กลุ่มตวัอยา่งประชากรท่ีศึกษา คือ พนกังาน

ประจาํและพนกังานสัญญาจา้งของสถาบนัไทย-เยอรมนั จาํนวน 149 คน จากการ

คาํนวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 109 ตวัอยา่ง โดยการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งโดย

การเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญหรือแบบตามสะดวก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับ

การวิจยัทางสังคมศาสตร์ (Statistical Packet for the Social Sciences) วิเคราะห์ขอ้มูล

ลกัษณะทัว่ไป, ปัจจยัการปฏิบติังาน, ปัจจยัการจดัการองคก์ร และความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชส้ถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistics) และสถิติ

เชิงอา้งอิง (inferential statistic) คือ t-Test, F-Test, One Way ANOVA และ Multiple 

Regression Analysis (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05  

 ทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน ท่ีต่างกนั และทดสอบสมมติฐานปัจจยัการปฏิบติังานและปัจจยัการ

จดัการองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 กลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ เป็นเพศชาย จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 66.97 

เพศหญิง จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 33.03  ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี 

จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 51.38 อายุต ํ่ากว่า 21 ปี น้อยสุด จาํนวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 2.7 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 50.46 สถานภาพ

หยา่/หมา้ยนอ้ยสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 

10,000 บาท ตํ่าสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67  ส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี 
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จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 66.06 ตํ่ากว่าปริญญาตรี ตํ่าสุด จาํนวน 18 คน คิดเป็น

ร้อยละ 16.51  เป็นพนกังานประจาํ จาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 86.24 พนกังาน

สัญญาจา้ง จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.76  ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนา้ท่ี/เลขานุการ/

วิศวกร จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 66.05 เป็นผูจ้ดัการอาวุโส/ผูอ้าํนวยการศูนย ์

ตํ่าสุด จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.59  ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทาํงาน 7 - 9 ปี 

จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94 ตํ่ากว่า 1 ปี ตํ่าสุด จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.34 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยการปฏิบัติงาน 

 ปัจจยัการปฏิบติังานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน ปัจจยัดา้นท่ีมีค่าสูงสุดคือดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบั 

บญัชา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.0168 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.13967 ดา้นท่ีมีค่า

ตํ่าสุดคือดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.9712 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตร 

ฐานเท่ากบั 1.43290 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการองค์กร 

 ปัจจยัการจดัการองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนักงาน ปัจจยัด้านท่ีมีค่าสูงสุดคือด้านสายการบงัคบับญัชา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.9599 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.44487  ดา้นท่ีมีค่าตํ่าสุดคือดา้นนโยบาย/

การบริหารงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.7232 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.29601 

 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 จาํแนกเป็นรายขอ้หวัขอ้ท่ีมีค่าสูงสุดคือท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของ

ปัจจยัการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.75 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.064  หวัขอ้ท่ีมีค่าตํ่าสุดคือความพึงพอใจทาํให้พฤติกรรมท่ีไม่เป็นประโยชน์

หรือทางลบของพนกังานลดลงมากนอ้ยเพียงใด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.33 ค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.187  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวม

ทั้งหมด ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.5619 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.02833 
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ตาราง ปัจจัยด้านต่าง ๆ มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน 

Unstandardized 

Coefficients 

t-Test Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 1.004 0.444 2.260 0.026   

ลกัษณะงานและการปฏิบติังาน 0.058 0.085 0.681 0.498 0.269 3.716 

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ -0.180 0.074 -2.438 0.017 0.222 4.513 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน -0.010 0.072 -0.136 0.892 0.304 3.289 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

0.179 0.082 2.188 0.031 0.285 3.507 

ความสมดุลยภาพของชีวติการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

0.037 0.093 0.396 0.693 0.278 3.595 

นโยบาย/การบริหารงาน 0.235 0.099 2.381 0.019 0.152 6.596 

สายการบงัคบับญัชา   0.071 0.082 0.868 0.387 0.177 5.642 

การพฒันาองคก์ร 0.419 0.109 3.841 0.000 0.146 6.846 

R = 0.875        R2  = 0.766        F-Test = 40.904        Sig. = 0.000        SE. = 0.51703 

ท่ีมา. จากการคาํนวณของโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ 
 

ความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน

ของพนกังาน 

=   1.004 + 0.058 (ลกัษณะงานและการปฏิบติังาน) - 0.180 

(ค่าตอบแทนและสวสัดิการ)* – 0.010 (สภาพแวดลอ้มในการ

ปฏิบติังาน) + 0.179 (ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา)* + 0.037 (ความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวิตส่วนตวั) + 0.235 (นโยบาย/การบริหารงาน)* 

+ 0.071 (สายการบงัคบับญัชา) + 0.419 (การพฒันาองคก์ร)** 

โดย  *  ท่ีมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และ  **  ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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 สามารถพยากรณ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดร้้อยละ 

76.6 (R2 = 0.766) และมีค่าความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์ประมาณร้อยละ 51.7  

(SE. = 0.51703)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

 สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  อายุอยูร่ะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด  

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นพนกังาน

ประจาํ  ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ี/เลขานุการ/วิศวกร ประสบการณ์ในการทาํงาน

มีประสบการณ์ 7-9 ปี 

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยการปฏิบัติงาน และปัจจัยการจัดการองค์กร 

ปัจจยัการปฏิบติังาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบั 

บญัชา และปัจจยัการจดัการองคก์ร ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติั 

งาน  ดา้นนโยบาย/การบริหารงาน และดา้นการพฒันาองคก์ร 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน แตกต่างกนั พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที ่2  ปัจจยัการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบวา่ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ 

กบั ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีระดับนัยสําคญั 0.05 และด้านลกัษณะงานและการ

ปฏิบติังาน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน, ดา้นความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวัไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 สมมติฐานที่ 3  ปัจจยัการจดัการองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนักงานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบว่า ด้านนโยบาย/การบริหาร 

งาน  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05,    
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ดา้นการพฒันาองค์กร  มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีระดบั

นยัสําคญั 0.01 และดา้นสายการบงัคบับญัชา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน 
 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอสิระ  สถิติทีใ่ช้  ค่านัยสําคัญ  ผลการทดสอบ  

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.997 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.158 ปฏิเสธ 

สถานภาพ  F-Test 0.627 ปฏิเสธ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.173 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.391 ปฏิเสธ 

สถานภาพพนกังาน t-Test 0.390 ปฏิเสธ 

ประสบการณ์ในการทาํงาน F-Test 0.253 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการปฏิบัติงาน 

ดา้นลกัษณะงานและการปฏิบติังาน MRA 0.498 ปฏิเสธ 

ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ MRA 0.017 ยอมรับ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน MRA 0.892 ปฏิเสธ 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้งัคบับญัชา 

MRA 0.031 ยอมรับ 

ดา้นความสมดุลยภาพของชีวิตการ

ทาํงานและชีวติส่วนตวั 

MRA 0.693 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที่ 3 การจัดการองค์กร 

ดา้นนโยบาย/การบริหารงาน MRA 0.019 ยอมรับ 

ดา้นสายการบงัคบับญัชา MRA 0.387 ปฏิเสธ 

ดา้นการพฒันาองคก์ร MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกันไม่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั 

 ปัจจยัการปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์

กับเพื่อนร่วมงานและผู ้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ดงันั้น ถา้ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เปล่ียนแปลงไปในทิศทางตรงขา้ม และถา้ปัจจยัดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้ความพึง

พอใจในการปฏิบติังาน เปล่ียนแปลงไปดว้ยในทิศทางเดียวกนั 

 ปัจจยัการจดัการองค์กร ด้านนโยบาย/การบริหารงาน มีความสัมพนัธ์กับ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบัดา้นการพฒันาองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน ดงันั้น ถา้ปัจจยัดา้นนโยบาย/การบริหารงาน กบัปัจจยัดา้น

การพฒันาองค์กร เปล่ียนแปลงจะส่งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังาน เปล่ียนแปลงไปดว้ยในทิศทางเดียวกนั 

ข้อเสนอแนะจากงานวจัิย 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

 เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานของพนกังาน และ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์าร ขอนาํเสนอขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ควรจะนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางใน

การกาํหนดแผนดาํเนินงาน กิจกรรมของแผนกทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการกาํหนด

กลยทุธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ทางปัจจยัดา้นน้ี 

2. ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  ควรจะนาํ

ขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การสามารถกาํหนดแผน

ดาํเนินงานกิจกรรมของแผนกทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการวางแนวทางการปฎิบติังาน

และกาํหนดกลยทุธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์ทางปัจจยัดา้นน้ี 
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3. ด้านนโยบาย/การบริหารงาน ควรจะนําข้อมูลมาเป็นแนวทางในการ

กาํหนดนโยบาย และเป้าหมายองค์กร การกาํหนดแผนยุทธศาสตร์และระบบกลไก

การบริหารงานองคก์ร รวมทั้งการกาํหนดกลยทุธ์องคก์ร ทางปัจจยัดา้นน้ี 

4. ดา้นการพฒันาองคก์ร ควรจะนาํขอ้มูลมาเป็นแนวทางในกาํหนดนโยบาย 

ภารกิจและหนา้ท่ีของหน่วยงาน การวางแผนพฒันาบุคลากรและองคก์รควบคู่กนัไป  

กาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร รวมทั้งการกาํหนดกลยุทธ์ของการบริหารงาน

ทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนดกลยทุธ์องคก์ร ทางปัจจยัดา้นน้ี 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมดว้ยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใชเ้คร่ือง 

มือวจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั 

2. ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังาน 

3. ควรทาํการเก็บขอ้มูลมากกวา่หน่ึงวิธี เพื่อให้การแปลความหมายและการ

วเิคราะห์ขอ้มูลถูกตอ้งและครอบคลุมลึกซ้ึงไดผ้ลใกลเ้คียงความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน  

4. ควรทาํการวิจยัเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ปฎิบติังานของพนกังาน อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิหรือองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลกาํไร 
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