
สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 27  พฤศจิกายน 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 
Siam Academic Review  Vol.16, No.2, Issue 27, November 2015 – February 2016 

        
 

- 57 - 

 

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของอาจารย์ชาวต่างชาตใิน
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษา 

สถาบนัอุดมศึกษานานาชาต ิ
Job Satisfaction in Foreign Teachers in Private Higher 

Education Institution: A Case Study of International Higher 
Education Institution 

 
สรุางคณา พรมวิเศษ 1 

        
บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์
ชาวตา่งชาตใินมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 2) เปรียบเทียบความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและ
ปัจจยัค า้จนุตามทฤษฎี Herzberg การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire)  กลุม่ประชากรเป็นอาจารย์ชาวตา่งชาตขิองมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-
แปซิฟิก จ านวนทัง้สิน้ 47 คน สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียเลขคณิต คา่
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ t-test และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว  (One – Way ANOVA) เม่ือพบ
ความแตกตา่งท าการเปรียบเทียบรายคูโ่ดยวิธี Fisher’s LSD (Least Significant Difference) ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ.05 ผลการวิจยัพบวา่ระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาติ
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และอาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัมี
ความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณาปัจจยัรายข้อพบวา่มีบาง
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีความพงึพอใจท่ีแตกตา่งกนั 
 
ค ำส ำคัญ:  ความพึงพอใจ, อาจารย์ชาวต่างชาติ, ปัจจยัจูงใจ, ปัจจยัค ้าจุน 

                                                                 
1 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก เลขที่ 195 หมู ่3 ถนนมวกเหลก็-วงัมว่ง    
อ าเภอมวกเหลก็ จงัหวดัสระบรีุ 18180 
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Abstract 
 The objectives of research were: 1) to study job the satisfaction level of foreign teachers 
of Asia International Pacific University 2) to compare job satisfaction to Motivators and Hygiene 
Factors of Herzberg’s Theory of Motivation. This research was a survey research and the 
questionnaire (Rating Scale) was the research tool. The research target population was 47 
foreign teachers of Asia International Pacific University. The percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and One-Way ANOVA were used to analyze data. The results showed no 
significant differences with same demographics factors at 0.05 significant level. However, when 
the sub-factors were considered, significant differences were found in some factors. 
 
Keywords:  Satisfaction, Foreign Teacher, Motivation Factor, Hygiene Factor 
 
บทน า 

การเลือกเข้าศกึษาในสถาบนัการศกึษาท่ีมีหลกัสตูรนานาชาตไิด้รับความนิยมมากขึน้ ดงัจะเห็น
ได้จากจ านวนหลกัสตูรและจ านวนสถาบนัท่ีเปิดหลกัสตูรการเรียนการสอนในรูปแบบหลกัสตูรนานาชาตไิด้
เพิ่มจ านวนมากขึน้เป็นล าดบั ท าให้เกิดการแขง่ขนัทางการศกึษามากขึน้ และได้มีนกัศกึษาตา่งชาตท่ีิเข้า
มาศกึษาในประเทศไทยจ านวนมากขึน้ท าให้มหาวิทยาลยัตา่งๆ เร่งแขง่ขนักนัพฒันาหลกัสตูรในรูปแบบ
หลกัสตูรนานาชาตเิพ่ือดงึดดูนกัศกึษา ประกอบกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท่ีได้ก่อให้เกิด
โอกาสและความท้าทายในหลายมิตสิ าหรับมหาวิทยาลยั โดยมหาวิทยาลยัในประเทศไทยจะใช้กลยทุธ์
โดยการมุง่เน้นท่ีความเข้มข้นด้านเนือ้หาวิชาการ ความหลากหลายของสาขาวิชาเรียน และสภาพแวดล้อม
ท่ีเอือ้อ านวยไมว่า่จะเป็นการสอนโดยอาจารย์ตา่งชาตท่ีิมีคณุวฒุิและประสบการณ์ในสาขานัน้ๆ โดยตรง 
และจากการศกึษาของ กนกพร ชยัประสิทธ์ิ (2551) พบวา่จากการท่ีสถาบนัการศกึษาในประเทศไทยได้
เปิดหลกัสตูรนานาชาตขิึน้มาอยา่งมากมายเพ่ือรองรับความต้องการของนกัเรียนท าให้สถาบนัการศกึษา
ประสบปัญหาการแยง่ตวัอาจารย์ตา่งชาตท่ีิมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญทางด้านการ
สอน 

การสรรหาอาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีความรู้ ความเช่ียวชาญเป็นเร่ืองท่ีท าได้คอ่นข้างยาก ด้วย
ข้อจ ากดัหลายประการ ไมว่า่จะเป็นขัน้ตอนในการขอใบอนญุาตการท างาน (Work Permit) นอกจากนี ้
สถาบนัอดุมศีกษานานาชาตไิด้ประสบกบัปัญหาอตัราการเข้า-ออก  (Turnover) ของอาจารย์ชาวตา่งชาต ิ
ตัง้แตใ่นอดีตตอ่เน่ืองมาถึงปัจจบุนั สาเหตหุลกัยงัไมเ่ป็นท่ีประจกัษ์แนช่ดัของปัญหาท่ีเกิดขึน้ อาจารย์
ชาวตา่งชาตบิางรายท างานด้านการสอนในสถาบนัอดุมศกึษาในประเทศไทย เพ่ือให้มีประสบการณ์การ 
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ท างาน หลงัจากนัน้ก็ลาออกหรือย้ายไปท างานในประเทศอ่ืนท่ีมีความเจริญพฒันากวา่ประเทศไทย เชน่ 
เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่ น จีน หรือได้งานใหมใ่นสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ ในประเทศเพ่ือนบ้านของไทยอยา่งเชน่ 
มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม  อินโดเนเซีย เป็นต้น 

จากสภาพและปัญหาดงักลา่วสถาบนัอดุมศกึษาจงึควรให้ความส าคญัตอ่การเสริมสร้างหรือ
สง่เสริมปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานให้กบัอาจารย์ชาวตา่งชาตใิห้มากขึน้ เพ่ือให้มี
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ซึง่จะเป็นการรักษาบคุลากรท่ีมีความรู้และมีความเช่ียวชาญให้อยูก่บั
สถาบนัเป็นระยะเวลานาน  แตถ้่าอาจารย์ชาวตา่งชาตไิมมี่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน สถาบนัจะต้อง
ประสบกบัปัญหาหลายๆ ด้าน เชน่ ด้านคณุภาพการสอนของอาจารย์ท่ีไมมี่ประสิทธิภาพสง่ผลให้สถาบนั
จะต้องเสียต้นทนุเพิ่มขึน้ในการสรรหาและคดัเลือกอาจารย์ใหมเ่ข้ามาแทน  ผู้วิจยัจงึสนใจท่ีจะศกึษาความ
พงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาตใินสถาบนัอดุมศกึษา โดยจ าแนกเป็นปัจจยัตา่งๆ ท่ี
สง่ผลกระทบตอ่ความพงึพอใจตอ่การท างานของอาจารย์ชาวตา่งชาต ิและคาดวา่ผลวิจยัท่ีได้จะมี
ประโยชน์ตอ่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องน าไปใช้ส าหรับการวางแผนป้องกนัหรือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาตมิหาวิทยาลยั
นานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุของอาจารย์
ชาวตา่งชาต ิ
 3. ใช้ผลวิจยัก าหนดแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารจดัการทรัพยากรอาจารย์
ชาวตา่งชาต ิ
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. จากทฤษฎีสองปัจจยัของ  Frederick Herzberg (อ้างใน นิตพิล ภตูะโชติ,  2557 ) สรุปได้วา่  
Herzberg ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่การท างานของบคุลากรในองค์การ โดยศกึษาถึงทศันคตขิอง
บคุคลท่ีมีตอ่การท างานเพ่ือหาทางท่ีจะลดความไมพ่อใจในการท างาน เพ่ือท่ีจะท าให้คนงานมีความรู้สกึท่ี
ดีในการท่ีจะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้มากขึน้ เขาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่งานแบง่
ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ๆ คือ 
  1.1 ปัจจยัจงูใจ (Motivates Factors) เป็นปัจจยักระตุ้นให้คนท างาน โดยเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ี
ดีท่ีจะเกิดขึน้กบัพนกังาน อนัจะท าให้พนกังานมีความพงึพอใจเก่ียวกบังานท่ีจะท า 
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1.2 ปัจจยัสขุอนามยั  (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์ท่ีจะสร้างความไม่

พอใจในการท างานให้กบัพนกังาน ซึง่จะเป็นตวัสกดักัน้ไมใ่ห้เกิดแรงจงูใจในการท างานขึน้ได้ หรือเป็น
ข้อก าหนดเบือ้งต้นท่ีจะป้องกนัมิให้คนไมพ่อใจในงานท่ีท าอยู ่หรือกลา่วได้วา่เป็นปัจจยัท่ีป้องกนัและลด
ความรู้สกึไมพ่อใจในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยจูงใจ (Motivators) ประกอบด้วย 
1.  ความส าเร็จในชีวิต (Achievement) 
2.  การเป็นท่ียอมรับของบคุคลทัว่ไป (Recognition) 
3.  งานท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsibility) 
4.  งานท่ีท าแล้วมีโอกาสก้าวหน้า (Advancement) 
5.  ต าแหนง่งานท่ีดี (Work Itself) 
6.  งานมีความสขุ (Growth) 
ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene) ประกอบด้วย 
1.  นโยบายและการบริหารของบริษัท (Company policy and administration) 
2.  การบงัคบับญัชา (Supervision) 
3.  ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา (Relationship with supervisor) 
4.  เง่ือนไขการท างาน (Work conditions) 
5.  เงินเดือน (Salary) 
6.  ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน (Relationship with peers) 
7.  ชีวิตสว่นตวั (Personal life) 
8.  สถานภาพ (Status) 
9.  ความมัน่คงในงาน (Job security) 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 27  พฤศจิกายน 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 
Siam Academic Review  Vol.16, No.2, Issue 27, November 2015 – February 2016 

        
 

- 61 - 

 
สมยศ  นาวีการ  (2543) ได้อธิบายความหมายทฤษฎี 2 ปัจจยั ของ Herzberg ไว้วา่มนษุย์มี

ลกัษณะท่ีเรียกวา่  สามารถจงูใจได้เฉพาะปัจจยัท่ีจะจงูใจ ซึง่จะแบง่ปัจจยัออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ี 1 
เรียกวา่ ปัจจยัค า้จนุ ซึง่แปลมาจากภาษาองักฤษวา่ Hygiene Factor หมายความถึง ปัจจยัอนามยั ซึง่ชว่ย
ให้ร่างกายอยูไ่ด้ เป็น Maintenance Factor ซึง่องค์การเปรียบเสมือน ร่างกาย  ไมท่ าให้ร่างกายนัน้ มีความ
ล้มเหลวหรือ ปฏิบตัหิน้าท่ีไมไ่ด้  สิ่งท่ีเรียกวา่เป็นปัจจยัค า้จนุ หรือ ปัจจยัอนามยั คือ ระเบียบ  แบบแผนกฎ
กตกิาขององค์การ รวมถึง คา่จ้าง และคา่แรงของพนกังาน ถือเป็นปัจจยัค า้จนุขององค์การ 

2. จนัทร์แรม พทุธนกุลุ (2554) ได้ศกึษาความพงึพอใจเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ พบวา่โดยรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ปัจจยัจงูใจด้านความรับผิดชอบ มีคา่เฉล่ียความพงึพอใจสงูสดุ อยูใ่น
ระดบัมากรองลงมาคือ ปัจจยัจงูใจด้านความส าเร็จในการท างาน มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก และ
ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียต ่าท่ีสดุคือ ปัจจยัจงูใจด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซึง่ผลสรุปงานวิจยัดงันี ้
 1. ปัจจยัจงูใจด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ปัจจยัจงูใจด้านความส าเร็จในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 3. ปัจจยัจงูใจด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 4. ปัจจยัจงูใจด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่งาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 5. ปัจจยัค า้จนุด้านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 6. ปัจจยัค า้จนุด้านการปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 7. ปัจจยัค า้จนุด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 8. ปัจจยัค า้จนุด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผลการวิเคราะห์ความแตกตา่งของความพงึพอใจในการปฏิบตังิานพบวา่ สถานภาพด้านบคุคลได้แก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และประสบการณ์ในการท างาน ของบคุลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบรีุ จงัหวดั
สระบรีุท่ีแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
สว่นประเภทบคุลากรของวิทยาลยัการอาชีพสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุท่ีแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

3. ศภิุสรา แพงทอง (2546) ได้ท าการศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์วิทยาลยัการ
อาชีพในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภมูิ ผลการศกึษาพบวา่ ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของ
อาจารย์วิทยาลยัการอาชีพในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภมูิ ในภาพรวมทัง้สองปัจจยั (ปัจจยั
กระตุ้นและปัจจยัค า้จนุ) อยูใ่นระดบัปานกลาง และด้านปัจจยักระตุ้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ด้านปัจจยัค า้จนุในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับปัจจยักระตุ้นเม่ือเปรียบเทียบความพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานของอาจารย์วิทยาลยัการอาชีพในจงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภมูิ จ าแนกตาม
สถานภาพได้แก่ ประสบการณ์การท างาน และวฒุิการศกึษา พบวา่ โดยภาพรวมและรายด้านมีความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 สว่นด้านปัจจยัค า้จนุ เม่ือ
เปรียบเทียบความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์วิทยลยัการอาชีพในจงัหวดันครราชสีมาและ
จงัหวดัชยัภมูิ จ าแนกตามสถานภาพได้แก่ ประสบการณ์การท างาน และวฒุิการศกึษาพบวา่ โดยภาพรวม
และรายด้านสว่นใหญ่มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
ยกเว้น ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา และด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา มีความพงึพอใจไม่
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

4. ณทัฐา กรีหิรัญ (2550) ได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ซึง่ได้ศกึษาความพงึพอใจ 10 ด้านได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถือ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบตั ิด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่งาน ด้าน
นโยบาย/แผนและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกือ้กลู ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ด้านสภาพการท างาน และด้านความมัน่คงของงาน พบวา่โดยรวมความพงึ
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแตล่ะด้านพบวา่ สว่นมากทกุด้านมีความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง ยกเว้นด้านความมัน่คงของงาน พบวา่มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัมาก 
และพบวา่พนกังานมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สายการปฏิบตังิาน และ
ประสบการณ์งานแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานโดยรวมไมแ่ตกตา่งกนั 

5. วิริญญา ชรูาษี และสภุาวดี ขนุทองจนัทร์ (2554) ได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของ
บคุลากรคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี โดยรวมมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึง่
สามารถเรียงระดบัความพงึพอใจแตล่ะด้านจากมากไปน้อยดงันี ้บคุลากรมีความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัมาก ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ต าแหนง่งาน และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ตามล าดบั สว่นด้านอ่ืน ๆ นัน้มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้แก่ ความก้าวหน้าใน
ต าแหนง่การงาน ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน รายได้ ความรู้สกึในความรับผิดชอบ การได้รับการ
ยอมรับนบัถือ ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ ร่วมงาน และ การปกครองของผู้บงัคบับญัชา ตามล าดบั นอกจากนี ้
บคุลากรสายวิชาการ มีความพงึพอใจด้านความก้าวหน้าในต าแหนง่การงาน อยูใ่นระดบัมาก ซึง่แตกตา่ง 
จากบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ ซึง่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางในด้านเดียวกนั สว่นความพงึ
พอใจในด้านอ่ืน ๆ นัน้ มีระดบัความพงึพอใจท่ีเหมือนกนั การเปรียบเทียบความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน
ของบคุลากรคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบวา่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของ
บคุลากรสายวิชาการมีความแตกตา่งกบับคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ โดยบคุลากรสายวิชาการจะมี 
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ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานท่ีสงูกวา่  สว่นบคุลากรท่ีมีประสบการณ์มากกวา่มีความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานแตกตา่งกนักบับคุลากรท่ีมีประสบการณ์น้อย โดยบคุลากรท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ จะมีความ
พงึพอใจในการปฏิบตังิานท่ีสงูกวา่ 

6. สพุจน์ ประชมุทอง และ กิตตพินัธ์ คงสวสัดิเ์กียรต ิ(2556) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบวา่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน
โดยรวมทัง้หมดคา่เฉล่ียเทา่กบั 7.56  และเม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ของปัจจยัพบวา่ ปัจจยัการ
ปฏิบตังิานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน และเม่ือพิจารณารายด้าน
พบวา่ปัจจยัรายด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชาจะมีคา่คะแนนสงูสดุ สว่นด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารมีคา่คะแนนต ่าท่ีสดุ และปัจจยัการจดัองค์กรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนกังาน และเม่ือพิจารณารายด้านพบวา่ปัจจยัรายด้านสายการบงัคบับญัชามีคา่
คะแนนสงูสดุ สว่นด้านนโยบายการบริหารงานมีคา่คะแนนต ่าท่ีสดุ ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกตา่ง
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบวา่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส 
รายได้ตอ่เดือน ระดบัการศกึษา ต าแหนง่ และประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั 

7. สมคดิ หรรษานิมิตกลุ (2543) ได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน บริษัทวิทยุ
การบนิแหง่ประเทศไทย จ ากดั กรณีศกึษา  : ฝ่ายวิศวกรรมจราจรทางอากาศผลการวิจยั พบวา่ระดบัความ
พงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์สงู ซึง่รายละเอียดในระดบัความพงึพอใจในแต่
ละด้าน สามารถเรียงจากมากไปหาน้อยดงันี ้ด้านคา่ตอบแทนและรายได้ ด้านความมัน่คงของงาน ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ด้านลกัษณะงาน ด้านโอกาสในความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน
บริษัทฯ และด้านการปกครองของผู้บงัคบับญัชา ตามล าดบั นอกจากนีย้งัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิานท่ีมีความแตกตา่งกนัมีอยู ่2 ปัจจยัคือ อาย ุและอายกุารท างาน 

8. ฐานิพทัธ์ พรหมศาสตร์ (2545) ได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานในกลุม่
บริษัท ทีโอเอ ผลการวิจยัพบวา่ พนกังานระดบัหวัหน้าและพนกังานระดบัปฏิบติกิาร ในกลุม่บริษัท ทีโอเอ 
มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สว่นการเปรียบเทียบความแตกตา่งของ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน พบวา่พนกังานระดบัหวัหน้างานและพนกังานระดบัปฏิบตักิาร ในกลุม่
บริษัท ทีโอเอ มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนั  และพนกังานท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ระดบั 
ปริญญาตรีและสงูกวา่ระดบัปริญญาตรี มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนั พนกังานท่ีมี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไปและพนกังานมีประสบการณ์การท างานต ่ากวา่ 10 ปี มีความ
พงึพอใจในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั 
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จากการศกึษาทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg และผลของงานวิจยัท่ีใกล้เคียง เร่ืองความพงึพอใจ

ในการปฏิบตังิานและปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน  ผู้วิจยัพอสรุปได้ดงันี ้ปัจจยัท่ีมีผล
ตอ่การท างานในสถาบนัอดุมศกึษาสามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ปัจจยั หลกัตามทฤษฎีสองปัจจยัของ 
Herzberg ซึง่ประกอบด้วย ปัจจยัจูงใจ : ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านการได้รับการยอมรับนบั
ถือด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตั ิและ ปัจจยัค ้าจุน :ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ด้านผู้บงัคบับญัชา ด้านเพ่ือนร่วมงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความเป็นสว่นตวั ด้าน
ความมัน่คงของงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

1. การวิจยัเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นวิธีการศกึษาและรวบรวมข้อมลูโดยทัว่ไป
เพ่ือให้ทราบสภาพความเป็นจริงในปัจจบุนั 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการศกึษาคือ กลุม่อาจารย์ชาวตา่งชาตขิองมหาวิทยาลยันานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก จ านวน 47 คน ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอยา่งจากจ านวนทัง้หมดท่ีมีอยูร่วม
จ านวน 47 คน  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมลูจาก
กลุม่ตวัอยา่ง โดยแบง่โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นค าถามปลาย
ปิด   (Close – Ended Questions) 
สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามท่ีวดัความพงึพอใจตอ่ปัจจยัตา่ง ๆ ในการปฏิบตังิานของอาจารย์
ชาวตา่งชาต ิผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามโดยใช้มาตรวดัแบบ Likert Scale ซึง่แตล่ะข้อของ
แบบสอบถามใช้วดัความพงึพอใจ 5 ระดบั (Rating Scale) และมีค าตอบ 5 ตวัเลือก 

4. ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ การสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้ศกึษารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องโดย
รวบรวมข้อมลูจากแนวคดิหลกัการ จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และ
การสมัภาษณ์อาจารย์ของมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก  เป็นอาจารย์ 5 ทา่น หลงัจากนัน้
น าแบบสอบถามท่ีได้สร้างขึน้ไปปรึกษาผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น แล้วปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า และน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แก้ไขเสร็จแล้ว ไปทดลองแล้วน าข้อมลูมาหาคา่ 
สมัประสิทธ์ิแอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถามเทา่กบั 0.907  

5. การวิเคราะห์ข้อมลู เม่ือรวบรวมข้อมลูท่ีได้จากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจยัน าข้อมลูมาวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ  
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  5.1 สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้สถิตคิา่เฉล่ีย  ( x  ) สถิตร้ิอยละ  
(Percentage) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูด้านประชากร
ศาสตาร์ของกลุม่ประชากร และวดัระดบัความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ  
  5.2 สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิานใช้คา่สถิต ิ t- test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกตา่งจ าแนก
ตามเพศ สว่นการใช้คา่สถิต ิ F-test หรือความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA Analysis of 
Variance) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกตา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส อายุ  อายงุาน และระดบั
การศกึษาของกลุม่ประชากร ถ้าพบความแตกตา่งจะท าการเปรียบเทียบรายคู่  โดยใช้วิธีของ  Fisher’s LSD 
(Least Significant Difference) 

6. การวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ อาจารย์ชาวตา่งชาตขิอง
มหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก ใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ผลข้อมลูโดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายคา่เฉล่ียดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2553)  
  คะแนนเฉล่ีย 4.50 - 5.00 หมายถึง พงึพอใจมากท่ีสดุ 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50 - 4.49 หมายถึง พงึพอใจมาก 
  คะแนนเฉล่ีย 2.50 - 3.49 หมายถึง พงึพอใจปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 1.50 - 2.49 หมายถึง พงึพอใจน้อย  

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง พีงพอใจน้อยมาก 
 
สมมตฐิาน 

1)  อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีลกัษณะเพศแตกตา่งมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุไม่
แตกตา่งกนั H0 : µชาย = µหญิง 

2) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีลกัษณะเพศแตกตา่งมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ
แตกตา่งกนั H1 : µชาย ≠ µหญิง 

3) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีสถานภาพการสมรสแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและ
ปัจจยัค า้จนุไมแ่ตกตา่งกนั H0: µโสด = µสมรส = µหย่า = µหม้าย 

4) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีสถานภาพการสมรสแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและ
ปัจจยัค า้จนุแตกตา่งกนั H1: µโสด ≠ µสมรส ≠ µหย่า ≠ µหม้าย 

5) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายแุตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุไม่
แตกตา่งกนั H0: µ20-30 ปี = µ31-40 ปี   = µ41-50 ปี = µ51-60 ปี = µ61 ปีขึน้ไป 
 6) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายแุตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ
แตกตา่งกนั H1: µ20-30 ปี ≠ µ31-40 ปี   ≠ µ41-50 ปี ≠ µ51-60 ปี ≠ µ61 ปีขึน้ไป  
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7) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายกุารปฏิบตังิานแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและ

ปัจจยัค า้จนุไมแ่ตกตา่งกนั H0: µ1-5 ปี = µ6-10 ปี   = µ11-15 ปี = µ16-20 ปี = µ21 ปีขึน้ไป 
 8) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายกุารปฏิบตังิานแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและ
ปัจจยัค า้จนุแตกตา่งกนั H1: µ1-5 ปี ≠ µ6-10 ปี   ≠ µ11-15 ปี ≠ µ16-20 ปี ≠ µ21 ปีขึน้ไป  

9) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยั
ค า้จนุไมแ่ตกตา่งกนั H0: µมธัยม = µปริญญาตรี   = µปริญญาโท = µปริญญาเอก 

10) อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยั
ค า้จนุแตกตา่งกนั H1: µมธัยม ≠ µปริญญาตรี   ≠ µปริญญาโท ≠ µปริญญาเอก 

 
ผลการวิจัย 
1. ข้อมลูสว่นบคุคลของอาจารย์ชาวตา่งชาต ิของมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก 
      อาจารย์ชาวตา่งชาตสิว่นมากเป็นเพศชายคดิเป็นร้อยละ 62 ด้าน ด้านอายสุว่นมากมีชว่งอาย ุ 41-50 

ปี คดิเป็นร้อยละ 45.90 ด้านอายงุาน สว่นมากมีอายงุาน 1-5 ปี คดิเป็นร้อยละ 59.50 ด้านการศกึษา
ของอาจารย์ชาวตา่งชาตสิว่นมากอยูใ่นระดบัการศกึษาปริญญาโท คดิเป็นร้อยละ 62.20 และด้าน
สถานภาพการสมรส มีสถานภาพสมรสคดิเป็นร้อยละ 83.80  

2. การวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
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ตารางท่ี 1  คา่คะแนนเฉล่ียความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 
 

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยั : µ σ ระดับ 
ปัจจัยจูงใจ  

1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 3.63 0.57 มาก 
2) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 4.17 0.52 มาก 
3) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 4.17 0.47 มาก 

รวม 4.06 0.40 มาก 
ปัจจัยค า้จุน  

4) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร 3.82 0.64 มาก 
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 4.16 0.47 มาก 
6) ด้านผู้บงัคบับญัชา 4.32 0.49 มาก 
7) ด้านเพ่ือนร่วมงาน 4.25 0.38 มาก 
8) ด้านนโยบายและการบริหาร 3.87 0.49 มาก 
9) ด้านความเป็นสว่นตวั 2.83 1.18 ปานกลาง 
10) ด้านความมัน่คงของงาน 3.62 0.98 มาก 

รวม 3.99 0.37 มาก 
ค่ำเฉล่ียรวม 3.93 0.35 มำก 

 
พบวา่ ระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาตใินมหาวิทยาลยันานาชาติ

เอเชีย-แปซิฟิก ตามทฤษฎีสองปัจจยัเก่ียวกบัความพงึพอใจในงานของ Herzberg (Two Factors Theory) 
โดยภาพรวมคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก    (µ = 3.93) ส าหรับผลการพิจารณาความพงึพอใจแตล่ะปัจจยั 
ได้แก่ปัจจยัจงูใจมีคา่คะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (µ = 4.06) และปัจจยัค า้จนุความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
มาก (µ = 3.99) เชน่เดียวกนั  สว่นการพิจารณารายด้านพบวา่ในแตล่ะด้านมีคะแนนความพงึพอใจอยู่
ระหวา่ง 3.32 – 4.32 ซึง่สามารถเรียงล าดบัคะแนนเฉล่ียจากมากท่ีสดุไปน้อยท่ีสดุดงันี ้ ด้านผู้บงัคบับญัชา 
(µ = 4.32) ด้านเพ่ือนร่วมงาน ( µ = 4.25) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ  (µ = 4.17) ด้านลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตั ิ(µ = 4.17) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน ( µ = 4.16) ด้านนโยบายและการบริหาร ( µ = 
3.87) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร ( µ = 3.82) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ( µ = 3.63) ด้านความ
มัน่คงของงาน (µ = 3.62) สว่นคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสดุคือ ด้านความเป็นสว่นตวั (µ = 2.83) 
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ 

 
ตารางท่ี 2  การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ จ าแนกตามเพศ 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
พบวา่ อาจารย์ชาวตา่งชาตเิพศแตกตา่งกนัความพงึพอใจตอ่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุไม่

แตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่เพศแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจ : ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยเพศชายมีความพงึพอใจ
มากกวา่เพศหญิง 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยั :  t Sig. 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ปัจจัยจูงใจ -1.51 0.14 ยอมรับ 
1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน -3.55 0.00*  
2) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ -1.21 0.23  
3) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ -0.49 0.63  

ปัจจัยค า้จุน 0.25 0.81 ยอมรับ 
4) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร -1.58 0.12  
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน -0.06 0.96  
6) ด้านผู้บงัคบับญัชา -0.09 0.93  
7) ด้านเพ่ือนร่วมงาน -0.66 0.52  
8) ด้านนโยบายและการบริหาร -0.52 0.61  
9) ด้านความเป็นสว่นตวั -0.38 0.71  
10) ด้านความมัน่คงของงาน 0.58 0.56  
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ตารางท่ี 3  การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจ  และปัจจยัค า้จนุจ าแนกตาม 
สถานภาพการสมรส 

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยั : t Sig. 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ปัจจัยจูงใจ -1.69 0.10 ยอมรับ 

1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน -1.28 0.90  
2) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ -1.52 0.15  
3) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ -2.23 0.03*  

ปัจจัยค า้จุน -1.75 0.09 ยอมรับ 
4) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร -1.28 0.21  
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน -3.22 0.01*  
6) ด้านผู้บงัคบับญัชา -0.60 0.55  
7) ด้านเพ่ือนร่วมงาน -3.03 0.01*  
8) ด้านนโยบายและการบริหาร -0.92 0.36  
9) ด้านความเป็นสว่นตวั 0.30 0.77  
10) ด้านความมัน่คงของงาน -2.11 0.04*  
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พบวา่ อาจารย์ชาวตา่งชาตมีิสถานภาพการสมรสแตกตา่งกนัความพงึพอใจตอ่ ปัจจยัจงูใจและ
ปัจจยัค า้จนุไมแ่ตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ สถานภาพการสมรส แตกตา่งกนัมีความพงึ
พอใจตอ่ปัจจยัจงูใจ : ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดย
สถานภาพสมรสมีความพงึพอใจมากกวา่ สถานภาพโสด และ พบวา่สถานภาพการสมรส แตกตา่งกนัมี
ความพงึพอใจตอ่ปัจจยัค า้จนุ : ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน ด้านเพ่ือนร่วมงาน  ด้านความมัน่คง
ของงาน แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยสถานภาพสมรสมีความพงึพอใจมากกวา่
สถานภาพโสด 
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ตารางท่ี 4   การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุจ าแนกตามชว่ง
อาย ุ

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

พบวา่ อาจารย์ชาวตา่งชาตมีิอายแุตกตา่งกนัความพงึพอใจตอ่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุไม่
แตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่อายแุตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจ : ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  จ านวน 3 คู ่ได้แก่ กลุม่อาย ุ
41 – 50 ปี มีความพงึพอใจมากกวา่กลุม่อาย ุ31 – 40 ปี  สว่นกลุม่อาย ุ61 ปีขึน้ไป มีความพงึพอใจ
มากกวา่กลุม่อาย ุ20 – 30 ปี และกลุม่อาย ุ31 – 40 ปี และพบวา่อายแุตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยั
ค า้จนุ: ด้านความเป็นสว่นตวั  แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 จ านวน 3 คู ่ได้แก่ กลุม่อาย ุ
31 – 40  ปี มีความพงึพอใจมากกวา่ กลุม่อาย ุ51 – 60 ปี  และกลุม่อาย ุ61 ปีขึน้ไป สว่นกลุม่อาย ุ41 – 
50 ปี มีความพงึพอใจมากกวา่กลุม่อาย ุ61 ปีขึน้ไป 
 
 
 

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยั :  F Sig. 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ปัจจัยจูงใจ 1.65 0.19 ยอมรับ 

1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 3.12 0.03*  
2) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 0.23 0.92  
3) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 1.82 0.15  

ปัจจัยค า้จุน 0.53 0.72 ยอมรับ 

4) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร 1.05 0.40  
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 0.72 0.59  
6) ด้านผู้บงัคบับญัชา 0.26 0.90  
7) ด้านเพ่ือนร่วมงาน 2.59 0.06  
8) ด้านนโยบายและการบริหาร 0.31 0.87  
9) ด้านความเป็นสว่นตวั 3.04 0.03*  
10) ด้านความมัน่คงของงาน 1.14 0.36  
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ตารางท่ี 5   การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุจ าแนกตามอายุ
งาน 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

พบวา่ อาจารย์ชาวตา่งชาตมีิอายงุานแตกตา่งกนัความพงึพอใจตอ่ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุไม่
แตกตา่งกนั แตเ่ม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่อายงุานแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจ : ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  จ านวน 2 คู ่ได้แก่ กลุม่อายุ
งาน 6 – 10 ปี และกลุม่อายงุาน 11 ปีขึน้ไป มีความพงึพอใจมากกวา่ กลุม่อาย ุ1 – 5 ปี และพบวา่อายงุาน
แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยัค า้จนุ : ด้านความเป็นสว่นตวั แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั .05 จ านวน 1 คู ่ได้แก่ กลุม่อายงุาน 1 – 5 ปี มีความพงึพอใจมากกวา่กลุม่อายงุาน 11 ปีขึน้ไป 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยั :  F Sig. 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ปัจจัยจูงใจ 0.32 0.73 ยอมรับ 

1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4.18 0.02*  
2) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 0.22 0.81  
3) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 0.25 0.78  

ปัจจัยค า้จุน 0.57 0.57 ยอมรับ 
4) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร 0.13 0.88  
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 0.51 0.60  
6) ด้านผู้บงัคบับญัชา 0.59 0.56  
7) ด้านเพ่ือนร่วมงาน 1.46 0.25  
8) ด้านนโยบายและการบริหาร 0.09 0.92  
9) ด้านความเป็นสว่นตวั  4.16  0.03*  
10) ด้านความมัน่คงของงาน 1.35 0.27  
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ตารางท่ี 6  การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุจ าแนกตามระดบั
การศกึษา 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 
พบวา่ อาจารย์ชาวตา่งชาตมีิระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยั

ค า้จนุไมแ่ตกตา่งกนั และเม่ือพิจารณารายด้าน พบวา่ระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความพงึพอใจตอ่ปัจจยั
จงูใจและปัจจยัค า้จนุในด้านตา่ง ๆ ไมแ่ตกตา่งกนัเชน่เดียวกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจตอ่ปัจจยั :  F Sig. 
ผลการทดสอบ
สมมตฐิาน 

ปัจจัยจูงใจ 0.89 0.42 ยอมรับ 

1) ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 0.43 0.66  
2) ด้านการได้รับการยอมรับนบัถือ 0.79 0.46  
3) ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบตัิ 2.47 0.10  

ปัจจัยค า้จุน 1.86 0.18 ยอมรับ 

4) ด้านเงินเดือนและสวสัดกิาร 0.26 0.77  
5) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 1.13 0.34  
6) ด้านผู้บงัคบับญัชา 2.51 0.10  
7) ด้านเพ่ือนร่วมงาน 2.58 0.09  
8) ด้านนโยบายและการบริหาร 2.59 0.09  
9) ด้านความเป็นสว่นตวั 1.13 0.34  
10) ด้านความมัน่คงของงาน 1.74 0.19  
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สรุปผลและการอภปิราย 
 

 
 

ภาพท่ี 1  ระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาตมิหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-
แปซิฟิกตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุในด้านตา่ง ๆ  
 

1. โดยภาพรวมอาจารย์ชาวตา่งชาตมิหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิกมีความพงึพอใจในการ
ปฏิบตังิานอยูใ่นระดบัมาก  และเม่ือจ าแนกตามปัจจยัทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg พบวา่ความพงึ
พอใจตอ่ทัง้สองปัจจยัอยูใ่นระดบัมากเชน่เดียวกนั กบัระดบัความพงึพอใจโดยภาพรวม สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ จนัทร์แรม พทุธนกุลุ (2554) ท่ีท าการศกึษาบคุลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ 
พบวา่ระดบัความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุ อยูใ่นระดบัมาก นอกจากนีง้านวิจยั
ของ ศภิุสรา แพงทอง (2546) พบวา่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์วิทยาลยัการอาชีพใน
จงัหวดันครราชสีมาและจงัหวดัชยัภมูิ ในภาพรวมของทฤษฎีสองปัจจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง ถ้าพิจารณา
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาตมิหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก เฉพาะ
ด้านพบวา่ คา่คะแนนท่ีน้อยท่ีสดุคือ ปัจจยัความเป็นสว่นตวัในสถานท่ีท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เน่ืองจากอาจารย์เห็นวา่งานท่ีได้รับผิดชอบอยูน่ัน้มีผลกระทบตอ่เวลาสว่นตวัหรือครอบครัว เพราะ
นอกจากอาจารย์จะต้องรับผิดชอบงานประจ าแล้ว ในบางครัง้ยงัได้รับมอบหมายงานอ่ืนๆ เพิ่มอีก เชน่ งาน
ประกนัคณุภาพการศกึษาซึง่อาจารย์จะต้องมีสว่นร่วมในการเขียนรายงานตนเองและจดัเตรียมรวบรวม
เอกสารประกอบการประเมินคณุภาพการศกึษา หรือบางครัง้ต้องรับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการท่ีสถาบนั 

3.63
4.17 4.17

3.82
4.16 4.32 4.25

3.87

2.83
3.62

ระดับความพงึพอใจต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยค า้จุน  
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หรือคณะได้มอบหมาย จงึท าให้รู้สกึวา่เป็นงานท่ีนอกเหนือจากงานประจ า สว่นมากอาจารย์ชาวตา่งชาติ
พกัอาศยัอยูภ่ายในเขตสถาบนัคือ บ้านพกัอาจารย์ ซึง่จะต้องได้รับการขอความร่วมมือจากสถาบนัให้ชว่ย
กิจกรรมส าหรับนกัศกึษาท่ีพกัอาศยัอยูภ่ายในหอพกัของมหาวิทยาลยัซึง่มีประมาณร้อยละ 80 ของจ านวน
นกัศกึษาทัง้หมดและเป็นนกัศกึษาตา่งชาต ิ กิจกรรมเหลา่นีไ้ด้มีการจดัท านอกเวลางานอยูเ่ป็นประจ า จงึ
ท าให้อาจารย์ชาวตา่งชาตรู้ิสกึวา่ไมมี่เวลาให้กบัครอบครัวมากพอ ขาดเวลาอนัเป็นสว่นตวัไป ดงันัน้
สถาบนัควรจดัให้มีการเขียน/ทบทวนขอบเขตงานของอาจารย์ไว้ให้ชดัเจน ถ้าเป็นการปฏิบตังิานนอกเวลา 
หรือกิจกรรมพิเศษ ก็ควรให้มีการเก็บบนัทกึเวลางานเหลา่นัน้ไว้ เพ่ือสะสมเป็นวนัหยดุชดเชยให้ภายหลงัได้  
หรือบางครัง้อาจารย์ต้องท างานวิจยัและผลิตผลงานวิชาการก็ควรมีการลดภาระงานด้านการสอนในภาค
การศกึษานัน้ ๆ เพ่ืออาจารย์จะได้ใช้เวลาส าหรับการผลิตงานวิจยัและงานวิชาการท่ีมีคณุภาพ 

2. ส าหรับการทดสอบสมมตฐิานความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุนัน้ เม่ือพิจารณาตาม
ลกัษณะสว่นบคุคลแล้ว พบวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตขิองมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก มีความพงึ
พอใจตอ่ปัจจยัทัง้สองไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัผลวิจยัของ จนัทร์แรม พทุธนกุลุ (2554) ท่ีพบวา่ 
สถานภาพสว่นบคุคล เพศ อายพุนกังาน ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ของวิทยาลยัการ
อาชีพสระบรีุ จงัหวดัสระบรีุ ท่ีแตกตา่งกนัความพงึพอใจการปฏิบตังิานของพนกังานไมแ่ตกตา่งกนั และ
งานวิจยัของ ณทัฐา กรีหิรัญ (2550) ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานมหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ พบวา่ สถานภาพของพนกังานแตกตา่งกนั มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานโดยรวมไม่  
แตกตา่งกนั  ส าหรับมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิกเม่ือเปรียบเทียบปัจจยัรายด้านของปัจจยัจงูใจ
และปัจจยัค า้จนุของอาจารย์ชาวตา่งชาต ิพบวา่ 

2.1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุรายด้านจ าแนกตาม
เพศพบวา่เพศชายมีความพงึพอใจตอ่ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากกวา่เพศหญิง ซึง่งานวิจยั
ของ วิริญญา ชรูาศี และ สภุาวดี ขนุทองจนัทร์ (2554) ได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของ
บคุลากรคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบวา่บคุลากรท่ีมี เพศ อาย ุแตกตา่งกนัมีความพงึ
พอใจการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั แตส่ าหรับมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิก สว่นมากเพศชายจะ
เป็นผู้น าครอบครัวท่ีได้สมคัรมาท างานในสถาบนัและคูส่มรส (ภรรยา) จะเป็นผู้ตดิตามมา และได้ท างาน
ด้วย ซึง่จะท าให้คูส่มรสรู้สกึวา่ตนเองไมมี่ความก้าวหน้ามาก แตต่รงกนัข้ามกบัผู้น าครอบครัวจะรู้สกึวา่
ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีงานท่ีปฏิบตัอิยู ่และมีความตัง้ใจท่ีจะท างานกบัสถาบนัเป็นระยะเวลานาน  

2.2 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุรายด้านจ าแนกตาม
สถานภาพการสมรส พบวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิสมรสแล้วจะมีความพงึพอใจตอ่ ด้านลกัษณะงานท่ี
ปฏิบตั ิด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน ด้านเพ่ือนร่วมงาน และด้านความมัน่คงของงาน มากกวา่
อาจารย์ท่ียงัไมส่มรส เพราะวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีครอบครัวจะรู้สกึวา่สถาบนัมีสภาพสิ่งแวดล้อมใน 



สยามวิชาการ  ปีที่ 16  เลม่ที่ 2  ฉบบัที่ 27  พฤศจิกายน 2558 – กมุภาพนัธ์ 2559 
Siam Academic Review  Vol.16, No.2, Issue 27, November 2015 – February 2016 

        
 

- 75 - 

 
การปฏิบตังิานท่ีดีกวา่สถาบนัอดุมศกึษาท่ีอ่ืนๆ และยงัได้รับความยอมรับจากเพ่ือนร่วมงานเป็นอยา่งดี แต่
ส าหรับอาจารย์ท่ีมีสถานภาพโสดสว่นมากจะเป็นอาจารย์ท่ีมีอายไุมม่าก และเพิ่งได้เข้ามาท างานใน
สถาบนัยงัไมเ่กิดความผกูผนักบัสถาบนัมากหนกั และคดิวา่ตนเองยงัสามารถเปล่ียนสถานท่ีท างานใหม่ๆ  
ได้ตลอดเวลา และต้องการหาความท้าทายใหม่ๆ  อีกด้วย จงึเกิดความรู้วา่ยงัไมพ่งึพอใจตอ่ปัจจยัด้าน
ตา่งๆ เทา่ท่ีควร 

2.3 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุรายด้านจ าแนกตาม
อาย ุพบวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอาย ุ41-50 ปี มีความพงึพอใจตอ่ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน
มากกวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอาย ุ31-40 ปี เหตผุลเพราะอาจารย์ท่ีมีอาย ุ41-50 ปี เป็นชว่งท่ีก าลงั
ได้รับการโอกาสในการเล่ือนต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ไปและจะเป็นต าแหนง่ใกล้เคียงระดบัสงูสดุในสายงานของ
ตนเอง เพราะอาจารย์กลุม่นีจ้ะมีประสบการณ์ท่ีท างานมากกวา่กลุม่ท่ีมีอายนุ้อยกวา่จงึท าให้มีโอกาส
มากกวา่ และอาจารย์ท่ีมีอาย ุ61 ขึน้ไป มีความพงึพอใจตอ่ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากกวา่
อาจารย์ท่ีมีอาย ุ20-30 ปีและ 31-40 ปี เพราะวา่อาจารย์ท่ีมีอายมุากกวา่จะได้รับต าแหนง่งานท่ีสงูจงึท าให้
มีความพงึพอใจในด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีงานมากกวา่กลุม่ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ นอกจากนีย้งัพบวา่
อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอาย ุ31-40 ปี มีความพงึพอใจตอ่ด้านความเป็นสว่นตวัมากกวา่อาจารย์ท่ีมีอาย ุ
41-50 ปี  อาจารย์ท่ีมีอาย ุ51-60 ปี และอาจารย์ท่ีมีอาย ุ61 ปีขึน้ไป เพราะวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายุ
น้อยยงัไมไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าหรือรับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมของสถาบนัมากเทา่กบักลุม่  
อาจารย์ท่ีมีอายมุากกวา่ จงึท าให้รู้สกึวา่ภาระงานไมมี่ผลตอ่เวลาสว่นตวัมากเหมือนกบักลุม่อาจารย์
ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายมุากกวา่ 

2.4 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุรายด้านจ าแนกตาม
อายงุาน พบวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายกุารท างาน 6-10 ปี และอาจารย์ท่ีมีอายกุารท างาน 11 ปีขึน้ไป 
มีความพงึพอใจตอ่ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมากกวา่อาจารย์ท่ีมีอายกุารท างาน 1-5 ปี อาจารย์
ท่ีท างานกบัสถาบนัเป็นระยะเวลานานจะรู้สกึวา่งานท่ีท าอยูน่ัน้มีความก้าวหน้า เพราะอาจารย์กลุม่นีจ้ะได้
ท างานในต าแหนง่ท่ีสงูกวา่กลุม่อาจารย์ท่ีเพิ่งจะเร่ิมเข้ามาท างานในสถาบนัได้ไมน่าน จงึท าให้รู้สกึวา่
ตนเองมีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน แตส่ าหรับกลุม่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิเพิ่งเข้ามาท างานได้ไมน่าน
จะด ารงต าแหนง่ท่ียงัไมส่งูจงึท าให้รู้สกึวา่งานของตนเองยงัไมมี่ความก้าวหน้าเทา่ท่ีควร ซึง่สอดคล้องกบั
งานวิจยัของ วิริญญา ชรูาศี และ สภุาวดี ขนุทองจนัทร์ (2554) ท่ีได้ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน
ของบคุลากรคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี พบวา่บคุลากรท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 
จะมีความพงึพอใจตอ่การปฏิบตังิานสงูกวา่บคุลากรท่ีมีประสบการณ์ท างานน้อยกวา่  แตย่งัมีงานวิจยัท่ีมี
ผลไมส่อดคล้องกบัผลวิจยันีไ้ด้แก่ ฐานิพทัธ์ พรหมศาสตร์ (2545) ท่ีพบวา่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน
ของกลุม่พนกังานในกลุม่ บริษัททีโอที ส าหรับพนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกบัพนกังานท่ีมี 
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ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั  ส าหรับผลงานวิจยันี ้
ยงัพบวา่กลุม่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีอายกุารท างานน้อยคือ 1-5 ปี มีความพงึพอใจด้านความเป็นสว่นตวั
มากกวา่อาจารย์ท่ีมีอายงุาน 11 ปีขึน้ไป เพราะวา่งานท่ีท าอยูน่ัน้ไมใ่ชง่านระดบัสงูเทา่กบักลุม่อาจารย์ท่ี
ท างานมานานและท่ีมีต าแหนง่งานท่ีสงูกวา่ จงึท าให้มีเวลาให้กบัตนเองหรือครอบครัวมากกวา่  

2.5 การเปรียบเทียบความแตกตา่งความพงึพอใจตอ่ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค า้จนุรายด้านจ าแนกตาม
ระดบัการศกึษา พบวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตท่ีิมีระดบัการศกึษาตา่งกนั มีความพงึพอใจด้านตา่งๆ ในการ
ปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั เพราะวา่อาจารย์ชาวตา่งชาตขิองมหาวิทยาลยันานาชาตเิอเชีย-แปซิฟิกสว่นมาก
จบการศกึษาระดบัปริญญาโทขึน้ไป และได้ท างานตรงกบัสายวิชาชีพของตนเองถนดัจงึท าให้มีความพงึ
พอใจในการปฏิบตังิาน และอาจารย์ชาวตา่งชาตรู้ิสกึวา่ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลตอ่การท างานของตนเองมีความ
เหมาะสมดี ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สพุจน์ ประชมุทอง และกิตตพินัธ์ คงสวสัดิเ์กียรต ิ(2556) ท่ีได้
ศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานสถาบนัไทย-เยอรมนั พบวา่ปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ รายได้ ระดบัการศกึษา สถานภาพพนกังาน ต าแหนง่ ประสบการณ์ท างานท่ีแตกตา่งกนั 
ไมมี่อิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
 
ข้อเสนอแนะ  
1. จากศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของอาจารย์ชาวตา่งชาตถิึงแม้วา่ภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก แตย่งัมีปัจจยัรายด้านท่ีผู้บริหารควรปรับปรุงและแก้ไขคือ ในปัจจยัค า้จนุ ด้านความเป็นสว่นตวั 
ควรจะมีการปรับปรุงขอบเขตของงานให้เป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ เพ่ือขจดัปัญหาความเห็นไมต่รงกนัของ
งานท่ีต้องรับผิดชอบระหวา่งอาจารย์ชาวตา่งชาตแิละสถาบนั   

2. ในการศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรขยายผลการส ารวจด้านประชากรศาสตร์ในด้าน สญัชาต ิประเภทวฒุิ
การศกึษา สาขาวิชาท่ีสอน รายได้ ต าแหนง่วิชาการ และครอบคลมุรวมถึงพนกังานชาวตา่งชาตฝ่ิาย
สนบัสนนุงาน 

3. ควรท าการศกึษารายละเอียดเชิงลกึ โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืนๆ ประกอบควบคูก่นัเชน่ 
การสมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือท่ีจะได้ข้อมลูเชิงลกึมากกวา่การใช้เคร่ืองมือวิจยัแบบสอบถาม 
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