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ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานที่ส่งผล
ต่อมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิ บตั ิ งาน
กรณี ศึกษาบุคลากรของมหาวิ ทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พัชรพงศ์ ชวนชม1* และ ประสพชัย พสุนนท์2
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีส่ ง่ ผล
ต่อมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน กรณีศกึ ษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ การดําเนินการวิจยั ใช้การ
วิจยั เชิงปริมาณ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลการวิจยั เชิงปริมาณ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จํานวน 345 คน โดย
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบมีชนั ้ ภูม ิ สําหรับการเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ประกอบด้วย ความพึงพอใจ
ในตําแหน่งงาน ความสําเร็จในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจในรายได้และสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ าน
การได้รบั การยอมรับและความพึงพอใจในการรับผิดชอบ ระดับมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานโดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ระดับมากทุกข้อ ประกอบด้วยบุคลิกภาพภายในของพนักงาน
บุคลิกภาพภายนอกของพนักงาน และการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัง้ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได้ ไม่สง่ ผลต่อความพึงพอใจและมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับมนุ ษย
สัมพันธ์ ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ 0.871 ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนยั สําคัญที่ 0.05 ( F = 1074,
p = .000) สมการถดถอยเชิงเส้นเพื่อทํานายความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีส่ ง่ ผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์ใน
การปฏิบตั งิ านได้เป็ นสมการ ดังนัน้ มนุ ษยสัมพันธ์ในการทํางาน = 0.584 + 0.871 (ความพึงพอใจในการทํางาน)
คําสําคัญ: คุณลักษณะส่วนบุคคล ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน มนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
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The Relation Factor of Job Satisfaction toward to Human Relationship:
Case Study Operation Employees of Suan Dusit Rajabhat University
Patchachapong Chuanchom1* and Prasopchai Pasunon2
Abstract
The objective of research studies the relation factor of job satisfaction toward to human relationship: case
study the operation employees of Suan Dusit Rajabhat University. The methodology of the quantitative is
regression analysis. The sampling group is collected from 345 of operation employees, Suan Dusit Rajabhat
University by the questionnaires. The result presents the overall of job satisfaction in high level. After consider
in each attributions, there are the satisfaction of job position, the successful of job performance, the
satisfaction of income and social welfare, the progression on job performance, the respective on job
performance and the satisfaction of responsibility that show result in high level as the overall satisfaction.
Moreover, the overall level of human relationship on job performance shows in high level that consider from
the internal personality of employees, the external personality of employees and the human relationship.
Furthermore, the interpersonal characteristic; gender, age, education level and income do not effect to job
satisfaction and human relationship of employee. The job satisfaction is positive with human relation in
moderate level with the significant (0.05) and coefficient (0.871). The job satisfaction of employee is Linear
Regression analysis with human relation on job performance with the significance (0.05), (F = 1074, p =
.000). Linear Regression analysis for prediction on job satisfaction toward Human Relationship is 0.584 +
0.851 (Job satisfaction)
Keywords: Satisfaction, Human Relationship, Interpersonal Characteristic
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1. บทนํา
ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ เกิด
จากคุณภาพของบุคลากรเป็ นสําคัญ บุคลากรในองค์การ
เปรียบเสมือนต้นทุนที่มคี ่าในองค์การ อีกทัง้ ยังเป็ น
ต้ น ทุ น ที่ อ งค์ ก ารต้ อ งรัก ษาและลงทุ น เพิ่ ม เติ ม อย่ า ง
สมํ่าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณค่าเหมาะสมแก่
องค์การในระยะยาว การทีอ่ งค์การสูญเสียบุคลากรที่ม ี
ความรูค้ วามสามารถ ย่อมเท่ากับการเสียต้นทุนทีม่ คี ่าไป
โดยได้รบั ผลตอบแทนไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน ดังนัน้ สิง่ ที่
องค์การควรตระหนักอยู่เสมอในการพัฒนาองค์การ คือ
ต้องสร้างให้บุ คลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
อย่างสูงสุด
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านเป็ นทัศนคติของคนใด
คนหนึ่งทีม่ ตี ่องานของเขา คนทีม่ คี วามพึงพอใจในงานสูง
จะมีทศั นคติในทางบวกต่องาน ตรงกันข้ามคนทีไ่ ม่พอใจ
ในงานจะมีทศั นคติในทางลบ ซึง่ อาจมองได้ทงั ้ จากทัศนคติ
โดยรวมทัง้ หมดหรือวัดจากความพึงพอใจเฉพาะส่วนใน
งานทีส่ าํ คัญ คํากล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าความพึง
พอใจในการทํางานจึงเป็ นมุมมองที่ม ีรูปแบบหลายมิติ
นอกจากนัน้ ความพึงพอใจในการทํางานยังมีลกั ษณะที่
เปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการพัฒนาขึน้ เรื่อยๆ แบบ
ช้าๆ แต่เมื่อมีความพึงพอใจลดลงจะลดอย่างรวดเร็ว
เพราะความพึงพอใจในการงานถือเป็ นส่วนหนึ่งของความ
พึงพอใจในชีวติ กล่าวคือ สภาพแวดล้อมภายนอกของ
บุคคลแต่ละคนนัน้ ย่อมส่งผลกระทบทางอ้อมต่ อความ
พึงพอใจในการทํางาน จึงมีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
ชีวติ ด้วย
การศึกษามนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานเป็ นส่วน
หนึ่ งที่ สํ า คั ญ สํ า หรั บ พนั ก งานผู้ ป ฏิ บ ั ติ ง านทุ ก คน
โดยเฉพาะความสามารถในการเป็ นผูน้ ําทีม่ คี วามรอบรู้ มี
ความสามารถในการทํางานร่วมกับคนหมู่มาก การ
ประยุกต์หลักมนุ ษยสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการทํางานจะทํา
ให้เกิดบรรยากาศที่ดี
ขณะเดียวกันยังทําให้ผู้ร่วม
ปฏิบตั งิ านด้วยกัน มีความเข้าใจและสมานสามัคคีในการ
ทํางาน เกิดเป็ นการบริการทีม่ คี ุณภาพและเป็ นแนวทาง
ในการธํารงรักษาบุคลากรให้ทํางานอยู่ร่วมกับองค์การ
ยาวนานมากขึน้ ด้วย จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วจิ ยั จึง
ต้องการศึกษาความมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านของ

_17-0051(269-276)28.indd 271

271

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ซึง่ ถือว่าเป็ น
ปจั จัยที่สาํ คัญที่สุดในการสร้างความสําเร็จในการดําเนิน
ธุรกิจ รวมถึงการทําความเข้าใจ ตลอดจนการเสริมสร้าง
ในการมีมนุ ษยสัมพันธ์ของการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน เพื่อ
ผลิตผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ ให้กบั องค์การได้เป็ นอย่างยิง่ โดยมีความ
เชื่อว่าพนักงานทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และต้อง
ปลูกฝงั ให้พนักงานรักงานทีท่ ํา มีทศั นคติเชิงบวก และให้
พนักงานมันใจว่
่ าจะเติบโตไปพร้อมกับองค์การ [1]
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคล ทีส่ ง่ ผล
ต่ อความพึงพอใจในการปฏิบ ตั ิงานและมนุ ษยสัมพันธ์
ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสติ
2.2 เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน กับมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
2.3 เพือ่ วิเคราะห์ปจั จัยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน ทีส่ ง่ ผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิ
งาน
3. สมมติ ฐานงานวิ จยั
3.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างกัน
3.2 ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ทีแ่ ตกต่างกันมีมนุ ษยสัมพันธ์
ในการทํางานทีแ่ ตกต่างกัน
3.3 ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ส่งผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์
ในการปฏิบตั งิ าน
4. ทฤษฎีและแนวคิ ดในการวิ จยั
ความพึงพอใจในงานเป็ นเรื่องของทัศนคติหรือเจตคติ
โดยตรงมีองค์ประกอบที่สาํ คัญ คือ องค์ประกอบทาง
ด้านความคิดความเข้าใจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรูส้ กึ นึกคิด
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ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง
องค์ประกอบด้านอารมณ์ หรือ
ความรูส้ กึ (Affective Component) เกีย่ วกับส่วนทีเ่ ป็ น
อารมณ์หรือความรูส้ กึ ที่มตี ่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขารูห้ รือ
เข้าใจอยู่ก่อนแล้ว และองค์ประกอบด้านแนวโน้มของ
พฤติกรรม (Behavioral Tendency Component) ซึง่ จะ
ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม [2]
มนุษยสัมพันธ์ตอ้ งเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ แล้วดํารงอยูอ่ ย่าง
ถาวร ต้องมีรากฐานจากความเข้าใจในเรื่องของมนุ ษย์
การมี ม นุ ษยสัม พั น ธ์ ทํ า ให้ ค นสามารถเข้ า กั น ได้ ดี
สามารถร่วมกันทํางานได้ดว้ ยความสามัคคี และองค์การ
จะสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผู้บริหารงานในองค์การควร
ตระหนักถึงความสําคัญของความมีมนุ ษยสัมพันธ์ของ
กลุ่ มต่ างๆ ในองค์การ [3] การสร้างความสัมพันธ์เป็ น
กลวิธกี ารริเริม่ ของพนักงาน (Proactivity) อีกชนิดหนึ่งที่
นักวิชาการให้ความสนใจศึกษา โดยให้ความสําคัญกับตัว
พนักงานมากขึน้ ในฐานะเป็ นผูร้ เิ ริม่ หรือมีพฤติกรรมทีไ่ ม่
รอคอยคํ าสังจากองค์
่
การ
แต่ จะเป็ นผู้ร ิเริ่มการ
เปลีย่ นแปลงหรือทํางานเชิงรุกมากยิง่ ขึน้ [4]
5. ระเบียบวิ ธีการวิ จยั
5.1 ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ทีป่ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ตัง้ แต่ 1 ปี ขน้ึ ไป มีจาํ นวนทัง้ สิน้ 1,733 คน ณ เดือน
ธัน วาคม 2557 โดยกํ า หนดการสุ่ ม ตัว อย่ า งจากสู ต ร
Yamane n = N/(1+Ne2) [5] ทีค่ วามคลาดเคลื่อน (e)
เท่ากับ ± 0.05% และได้สมุ่ ตัวอย่างจํานวนทัง้ สิน้ 345 คน
5.2 เครื่องมือในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้เครือ่ งมือแบบสอบถาม
(Questionnaires) ซึง่ เป็ นแบบปลายปิ ดในการเก็บข้อมูล
ใช้มาตรวัดแบบ Rating Scale เป็ นคําถามแบบปลายปิ ด
เป็ นอันตรภาค/ช่วง (Interval Scale) กําหนดค่านํ้าหนัก
เป็ น 5 ระดับ มีคา่ ความเชือ่ มันทั
่ ง้ หมดเท่ากับ 0.87
5.3 การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลและตรวจสอบแบบสอบถาม
แต่ ล ะรายการ จากนั น้ ได้ ทํ า การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ด้ว ย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิตเิ พื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
โดยแบ่งการวิเคราะห์ดงั นี้
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5.3.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปส่
่ วนบุคคล โดย
ใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย โดยการหาค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.3.2 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลของป จั จั ย
ลักษณะส่วนบุคคลจําแนกตาม เพศ อายุ และการศึกษา
ต่ อความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานและความมีมนุ ษย
สัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงาน โดยใช้สถิติวธิ ีวเิ คราะห์t-test
และความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
5.3.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานกับความมีมนุ ษย
สัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านโดยวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (r)
ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ของ Pearson
5.3.4 วิเ คราะห์ ป จั จัย ความพึง พอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานที่มผี ลต่อความมีมนุ ษยสัมพันธ์
ในการปฏิบตั งิ าน โดยการวิเคราะห์การถอดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
6. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยความสัมพันธ์ของความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานทีส่ ง่ ผลต่อมนุ ษย
สัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน กรณีศกึ ษา บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ มีผลการศึกษา ดังนี้
6.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ จาก
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรของหน่ วยงานในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสติ ผลการศึกษาจากผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 51.90
อายุ ส่วนมากอายุต่ํากว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.50 มี
ระดับการศึกษาสูงสุด ส่วนมากมีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 61.40 และ อัต รารายได้
ส่วนมากมีรายได้ 15,000-20,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
60.60
6.2 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.08) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ในแต่ละด้านมีระดับความ
พึงพอใจอยูใ่ นระดับมากในทุกข้อ โดยด้านความสําเร็จใน
การปฏิบตั งิ านมีระดับความพึงพอใจสูงสุดมีค่าเฉลีย่ 4.09
(S.D. = 0.58) และด้านความพึงพอใจในตําแหน่ งงาน ( =
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4.09) รองลงมาคือ การได้รบั การยอมรับ ความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจในรายได้และสวัสดิการ
และความพึงพอใจในการรับผิดชอบ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานของ
พนักงานเป็ นรายด้าน พบว่า ความสําเร็จในการปฏิบตั ิ
งานโดยรวมในระดับมาก ( = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ส่วนมากสามารถทํางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เสร็จตามกําหนดเวลา รองลงมาคือ สามารถแก้ปญั หาได้
สําเร็จ และมีความภาคภูมใิ จในผลงานที่ได้ปฏิบตั ิเสมอ
ตามลําดับ
การได้รบั การยอมรับอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.08) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมากได้รบั การยอมรับใน
ด้านความสามารถโดยเพื่อนร่วมงาน รองลงมาคือ งานที่
ท่านทําอยูม่ โี อกาสทีจ่ ะนําไปสูก่ ารเลื่อนตําแหน่งให้สงู ขึน้
และหัว หน้ า ยอมรับฟ งั ความคิดเห็น และข้อ เสนอแนะ
ตามลําดับ
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านโดยรวมในระดับมาก
( = 4.08) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมากงานที่
ทําอยูม่ สี ว่ นให้ได้รบั ความรูเ้ พิม่ ขึน้ รองลงมาคือ งานทีท่ าํ
อยู่มโี อกาสที่จะนํ าไปสูก่ ารเลื่อนตําแหน่ งให้สงู ขึน้ และมี
โอกาสดูแลรับผิดชอบงานทีส่ าํ คัญ ตามลําดับ
ความพึงพอใจในตําแหน่ งงานโดยรวมในระดับมาก
( = 4.09) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมากงานที่
รับผิดชอบมีลกั ษณะเป็ นงานทีท่ า้ ทาย รองลงมาคือ งาน
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายงานทีม่ คี วามสอดคล้องกับความรู้ และ
ความสามารถและงานในหน้ าที่เปิ ดโอกาสให้ใช้ความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ ตามลําดับ
ความพึงพอใจในการรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.07) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมาก
พอใจงานที่ไ ด้ ม อบหมายงานที่ส อดคล้ อ งกับ ความรู้
รองลงมาคือ มีอิสระในการตัดสินใจเลือกวิธแี ก้ปญั หาที่
เกิดขึน้ ในการปฏิบตั งิ าน และหน้าที่และตําแหน่ งงานมี
ความชัดเจน ตามลําดับ
ความพึงพอใจในรายได้และสวัสดิการโดยรวมในระดับ
มาก ( = 4.08) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมาก
รายได้ทไ่ี ด้รบั เหมาะสมกับความรูค้ วามสามารถ รองลงมา
คือ การได้ร บั สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เกื้อกู ลด้วย
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ความเหมาะสม และรายได้ทไ่ี ด้รบั กับสภาวะการครองชีพ
ในปจั จุบนั ตามลําดับ
6.3 ผลการศึกษาระดับมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงาน พบว่า ระดับมนุ ษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่า
เท่ากับ 4.02 (S.D. = 0.48) ซึง่ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ด้านบุคลิกภาพภายในของ
พนักงานมีระดับมนุ ษยสัมพันธ์มากทีส่ ดุ มีค่า  = 4.12
(S.D. = 0.59) รองลงมาคือ ด้านบุคลิกภาพภายนอกของ
พนักงาน ( = 4.11) และการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ ( =
4.10) ตามลําดับ
จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาระดับมนุ ษยสัมพันธ์ใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานในแต่ละด้านพบว่า
บุคลิกภาพภายในของพนักงาน ( = 4.12) เมื่อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ส่ ว นมากมีท ัศ นคติท่ีดีต่ อ
เพื่อนร่วมงานและผูอ้ ่นื รองลงมาคือ มีคุณธรรมม และมี
ความจริงใจเปิ ดเผยตรงไปตรงมา ตามลําดับ
บุ คลิกภาพนอกของพนักงานโดยรวมในระดับมาก
( = 4.11) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมากแต่ง
กายเหมาะสมกับตําแหน่ งหน้าทีก่ ารงาน รองลงมาคือ มี
บุคลิกที่สง่าผ่าเผยเหมาะสมกับตําแหน่ งหน้ าที่ และมี
ลักษณะท่าทีแห่งความเป็ นมิตร ตามลําดับ
การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์โดยรวมในระดับมาก ( =
4.10) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่วนมากมีความ
ร่วมมือร่วมใจกันเป็ นอย่างดีรองลงมาคือ มีความรูส้ กึ เป็ น
พวกเดียวกันและร่วมมือปฏิบตั งิ านด้วยความเต็มใจ และ
มีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันดี ตามลําดับ
6.4 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ง่
ผลต่อความพึงพอใจและมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
พบว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
และรายได้ ของพนักงานทีแ่ ตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที่
ระดับ 0.05 และการเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ต่อมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงาน ไม่
แตกต่ างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังแสดงใน
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
คุณลักษณะส่วน
บุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. รายได้

ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ าน
Sig.
0.406
0.623
0.640
0.467

มนุษยสัมพันธ์ใน
การทํางาน
Sig.
0.513
0.360
0.113
0.104

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
6.5 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานที่ส่งผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์ใน
การปฏิบตั งิ านพบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อมนุ ษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั งิ านในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์เท่ากับ 0.871
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
กับความมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ปจั จัย

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน

มนุษยสัมพันธ์ใน
ระดับ
การปฏิบตั งิ าน ความสัมพันธ์
0.871*
สูง

* มีนยั สําคัญทางสถิตท
ิ ร่ี ะดับ 0.05

6.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายระหว่างความ
พึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทีส่ ่งผลต่อมนุ ษย
สัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมีอทิ ธิพลร้อยละ 75.8 ต่อความมี
มนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน อย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05
และสามารถพยากรณ์ ค วามมีม นุ ษ ยสัม พัน ธ์ ใ นการ
ปฏิบตั งิ านจากการวิเคราะห์ถดถอย ได้ดงั นี้ ระดับความมี
มนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน = 0.584 + 0.871 (ความ
พึงพอใจในการทํางาน) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์การถดถอยของความพึงพอใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานที่ส่ ง ผลต่ อ มนุ ษ ย
สัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ตัวแปร
b
SEb Beta
t P-Value VIF
ความพึงพอใจ 0.851 0.026 0.871 32.781 0.000 1.0
ในการปฏิบตั ิ
งานของ
พนักงาน

* ค่าคงที่ .584
* R = .871; R2= 0.758; F = 1074.591; p-value
=0.000; VIF = 1.0; Durbin-Watson = 2.134
7. สรุปผลการศึกษา
7.1 ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มาก เรีย งลํ า ดับ ได้ แ ก่ ค วามพึง พอใจในตํ า แหน่ ง งาน
ความสําเร็จในการปฏิบตั งิ าน ความพึงพอใจในรายได้และ
สวัสดิการ ความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านการได้รบั การ
ยอมรับ และความพึงพอใจในการรับผิดชอบโดยเรียงจาก
ความพึงพอใจมากไปความพึงพอใจน้อย ตามลําดับ
7.2 ระดับมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านทุกด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับได้แก่บุคลิกภาพในของ
พนักงาน บุคลิกภาพภายนอกของพนักงาน และการสร้าง
มนุ ษยสัมพันธ์โดยเรียงจากระดับมนุ ษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานจากมากไปน้อย ตามลําดับ
7.3 คุณลักษณะส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจ
และมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน ผลการศึกษาพบว่า
คุ ณลัก ษณะส่ ว นบุ คคล ทัง้ เพศ อายุ การศึก ษา และ
รายได้ท่ีแตกต่ างกัน ส่งต่ อความพึงพอใจและความมี
มนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านไม่แตกต่างกัน
7.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานกับความมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิ
งาน พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ่ี 0.05
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7.5 การวิเคราะห์การถดถอยของความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงานที่ส่งผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์ใน
การปฏิบตั งิ านผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานมีอทิ ธิพลร้อยละ 75.80 ต่อความ
มีมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบ ัติงาน อย่ างมีนัยสําคัญที่
0.05
8. อภิ ปรายผล
8.1 ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน ด้านความพึง
พอใจในตําแหน่งงาน ความสําเร็จในการปฏิบตั งิ าน ความ
พึงพอใจในรายได้และสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการ
ปฏิบตั งิ าน การได้รบั การยอมรับ และความพึงพอใจใน
การรับผิดชอบรายด้านพบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ ซึ่ง
จะส่งผลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรในองค์การ
สอดคล้องกับแนวคิดและผลวิจ ยั ของแคนฟิ ลด์และมิล
เลอร์ [6] พบว่า ความสุขในการทํางานคือ การที่บุคคลมี
อารมณ์ ความรู้ส ึกเป็ นสุ ขกับสิ่งที่ดี สนุ กสนานกับการ
ทํางาน ยิม้ แย้มแจ่มใสเบิกบานใจได้เสมอในขณะทํางาน
มีความเต็มใจ รู้สกึ เป็ นสุขที่ได้ปฏิบตั ิงาน และมีความ
ภูมใิ จที่ตนมีหน้ าที่รบั ผิดชอบในงาน Manion [7]ได้
รายงานเกีย่ วกับการรับรูไ้ ด้วา่ ตนเองได้รบั การยอมรับและ
ความน่ าเชื่อถือ เป็ นองค์ประกอบที่จะสร้างความสุขใน
การทํางานได้
8.2 มนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งความมี
มนุ ษยสัมพันธ์เป็ นบุคลิกภาพภายในของพนักงาน ที่
แสดงออกภายนอกของพนักงานที่จะสร้างความสัมพันธ์
กับ ผู้ อ่ืน ในการทํ า งาน สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของธนู
นํานุ ช [8] พบว่า การทํางานร่วมกับบุคคลหลายฝา่ ย ต้อง
มีการติดต่อประสานงานกับบุคคลหลายระดับ การทีจ่ ะใช้
แต่อํานาจในการบริหารย่อมไม่ได้ มีผลแต่จะทําให้เกิด
ปญั หา ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้องมีมนุ ษยสัมพันธ์กบั ครูและ
พนักงานให้มากเพราะจะทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การทํางานอย่างดียงิ่ นอกจากนี้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของดาราวรรณ ไศลมณี [9] ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการ พบว่า ความ
สําเร็จในงานการได้รบั การยอมรับนับถือ ความพึงพอใจ
ในตําแหน่ ง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บงั คับ
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บัญชาแสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความพึงพอใจในด้าน
ความสําเร็จในงานมากที่สุด และพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่ า บุ ค ลิก ภาพภายนอก บุ ค ลิก ภาพภายใน ความ
สามารถในการสร้างมนุ ษยสัมพันธ์ การให้บริการของ
พนักงานเป็ นเรือ่ งทีส่ าํ คัญอย่างมาก
8.3 การเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลที่สง่ ผล
ต่อความพึงพอใจและมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านผล
การศึกษา พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคล ทัง้ เพศ อายุ
การศึกษา และรายได้ ไม่มคี วามแตกต่างต่อผลความพึง
พอใจและมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องงาน
วิจยั ของสุพจน์ และกิตติพนั ธ์ [10] ได้ศกึ ษาถึงปจั จัยที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สถาบัน ไทย-เยอรมัน พบว่ า ป จั จัย หรือ ลัก ษณะส่ ว น
บุคคลที่แตกต่างกันไม่มอี ทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงาน
8.4 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานกับความมีมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง ซึง่ ความพึงพอใจใน
การปฏิบตั งิ านย่อมส่งผลต่อขวัญกําลังใจของพนักงาน ที่
จะทุ่มเทในการทํางานให้ประสบความสําเร็จ สอดคล้อง
งานวิจยั ของ ยุภา [11] ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การรับรู้การใช้อํานาจของผู้บริหารกับความพึงพอใจใน
งานของครู พบว่า การใช้อํานาจของผูบ้ ริหารโรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในงานของ
ครู ผู้สอนอย่ า งมีนั ยสํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 ทัง้ นี้
เนื่องจากในการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ ริหารใช้อํานาจ
ไปในทางบวก จะทําให้ครูผูส้ อนทุกคนปฏิบตั งิ านอย่าง
เต็มความสามารถด้วยความพึงพอใจ ถ้าครูผสู้ อนมีความ
พึงพอใจในการทํางานย่อมจะทํางานด้วยความเต็มใจ
ทุม่ เทกําลังใจกําลังกาย ความคิด อุทศิ เวลาให้กบั โรงเรียน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิยม สุวรรณะ พบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่ างพฤติกรรมการติดต่ อสื่อสารกับ
มนุ ษ ยสัม พัน ธ์ ข องผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษามี
ความสัมพันธ์กบั มนุ ษยสัมพันธ์ของครูอาจารย์โรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรโี ดยมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05
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9. ข้อเสนอแนะจากงานวิ จยั
จากการศึกษา ปจั จัยความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานที่ ส่งผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์
ในการปฏิบตั งิ าน กรณีศกึ ษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
9.1 จากผลการวิจยั พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานส่งผลต่อมนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ าน
ซึ่งสามารถนําผลการวิจยั ไปกําหนดกลยุทธ์และแผนการ
พัฒนาบุคคลในหน่ วยงาน เพื่อให้ององค์กรสนับสนุ น
ปจั จัยด้านต่างๆ ที่ทําให้พนักงานสามรถปฏิบตั ิงานได้
สําเร็จ เพือ่ นํามาสูก่ ารสร้างความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
9.2 ควรศึกษาปจั จัยตัวแปรด้านอื่นๆ ทีม่ ผี ลต่อ
มนุ ษยสัมพันธ์ในการปฏิบตั งิ านเพิม่ เติม เช่น วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะคิดกลุม่ (group think) เป็ นต้น เพือ่ นําไปใช้
ประโยชน์ ในการสร้างรูปแบบในการเรียนรู้ขององค์การ
ภาครัฐทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
หน่วยงานและหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป
10. เอกสารอ้างอิ ง
[1] สุทธิดา ชูวงษ์. (2553). อิทธิพลของบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ขาย. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[2] สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2545).
พฤติกรรมองค์การ :
ทฤษฎีและการประยุกต์.
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
[3] พูลสุข สังข์รงุ่ . (2550). มนุ ษยสัมพันธ์ในองค์การ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 10. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

[6] แคนฟิ ลด์ เจ มิลเลอร์ เจ. (2541). หัวใจอยูก่ บั งาน
(สุธรรม รัตนโชติ, ผู้แปล) กรุงเทพมหานคร.
ศูนย์บริการศาลยุตธิ รรม.
[7] Manion J. (2003). Joy at work: Creating a positive
workplace. The Journal of Nursing Administrator.
[8] ธนู นํ านุ ช. (2543). การศึกษาการใช้ทกั ษะการบริหาร
งานของผูบ้ ริหารงานประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธ์
ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาการบริ ห ารการศึ ก ษา
บัณฑิตวิทยาลัย. สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร.
[9] ดาราวรรณ ไศลมณี. (2551). การศึกษาความมีมนุ ษย
สั ม พั น ธ์ ใ นการปฏิ บ ั ติ ง านของพนั ก งานระดั บ
ปฏิบตั ิการ : กรณีศึกษาโรงแรมบันยันทรีกรุงเทพ.
วิทยานิพนธ์ศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
โรงแรมและการท่ อ งเที่ ย ว คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
[10] สุพจน์ ประชุมทอง และกิตติพนั ธ์ คงสวัสดิ ์เกียรติ.
(2556). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
งานของพนักงานของสถาบันไทย-เยอรมัน. วารสาร
การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ.
ปี ท่ี 3 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม –ธันวาคม) : 32-47.
[11] ยุภา จันทะบุตร. (2551). ความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรูก้ ารใช้อํานาจของผูบ้ ริหารกับความพึงพอใจใน
งานของครูผส้ อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาเลย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

สวนดุสติ .

[4] จรัล อุ่นฐิตวิ ฒ
ั น์. (2548). กลวิธกี ารถ่ายทอดทาง
สังคมขององค์การทีส่ ง่ ผลต่อความพึงพอใจในงานและ
ความผู ก พัน ในองค์ ก ารสํ า หรับ พนั ก งานสถาบัน
การเงินพิเศษของรัฐ. ดุษฎีนิพนธ์วทิ ยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[5] Yamane York. T. (1967). Statistics: An
Introductory Analysis. Harper and Row, New.

_17-0051(269-276)28.indd 276

1/31/60 BE 3:52 PM

