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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้วัตถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทสหพัฒนพิบลู จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ
พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตามปัจจัยสว่นบุคคล  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงาน บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ     
t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว  ( One-Way ANOWA ) หากพบความแตกต่างจะนำไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพสมรส อายุ  และตำแหน่งงาน ต่างกัน 
น่าจะทำให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ต่างกัน  

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study The Job Satisfaction of Employees in 
Sahapathanapibul Public Company Limited 2) to study The Job Satisfaction of Employees 
in   Sahapatthanapibul Public Company Limited separated Personal factors. 

 The subjects consisted of 400 personnel working at Sahapathanapibul Public 
Company Limited.Thecollected data was analize by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, One-Way ANOWA and Least Significant Difference ( LSD ) at .05 
statistical significant level.  

 The results of the study showed that the differences of Personal factor in clode of 
gender, educational background, salary, marital status, working experience, and 
workingposition caused of the working satisfaction is different 

Keywords: Satisfaction, Employee's satisfaction 

 
บทนำ 
 ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภาวะตกต่ำ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม ความผันผวนทางการเมือง รวมถึง สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปจึงส่งผลให้องค์กร
ต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนโยบายรวมถึง รูปแบบการบริหารโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์การทีมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้นส่งผลโดยตรงต่อ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ที่จําเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและการบริหารที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ และในบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลทั้งในด้านลบ และด้านบวก 
โดยที่ผลที่มีต่อองค์กรในด้านบวก คือ องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการทํางาน
ร่วมกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการทํางาน แต่ในบางครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
เกินไปนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบ คือ ความพึงพอใจในการทํางานที่เคยมีอาจจะลดลงไปเรื่อยๆ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะทํางานโดยที่ไม่ได้ผูกพันต่อองค์กร และถ้าหากมีโอกาสหรือหนทางที่ดีกว่า บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานอาจจะลาออกจากงานเพื่อไปหางานทำหรือทํางานที่ใหม่ ที่มีโอกาสก้าวหน้ไม่ว่าจะเป็นนด้าน
ด้านการทํางาน ด้านการยอมรับ  และด้านเงินเดือน รวมถึงสังคมที่ดีกว่า จากการที่องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน จะสามารถรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร จําเป็นที่
จะต้องสร้างปัจจัยที่สําคัญที่จะก่อให้เกิดแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานขึ้นและปัจจัยหลัก  คือ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้คนและงานมีการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกัน เพราะคนเป็นผู้สร้างงาน 
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ในขณะที่งานนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันในการทํางานร่วมกัน และจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น จะเห็น ว่าหากบุคลากรในองค์กรได้จะรับการจูงใจในการทํางานให้เขาเหล่านั้นเกิด
ความพึงพอใจในการทำงานและทำให้ บรรลุถึงความต้องการของตนแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมขององค์กร รวมทั้งสามารถนําการจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมาสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับคนในองค์กร องค์กรจะพัฒนาและเจริญเติบโตไปได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ นั้นก็จะขึ้นอยู่กับการทำงานของบุคลากรในองค์กร และบริษัทสหพัฒนพิบูล จํากัด 
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เป็นบริษัทเอกชนชั้นนําของประเทศ ที่ถือว่ามีพนักงานเป็นจํานวนมาก ดําเนิน
ธุรกิจมานานกว่า 76 ปี ลักษณะกิจการ คือ เป็นผู้จัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของประเทศ 
ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้น 1,621 คน (ณ เดือนสิงหาคม 2562) และจากสถานการณ์การแข่งขันทางการค้าที่
รุนแรงในปัจจุบัน ทั้งจากคู่แข่งทางการค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า Modern Trade ที่มี
อํานาจต่อรองทางการค้าสูงมากขึ้นในปัจจุบัน ทําให้บริษัทฯจำเป็นต้อง มีการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับภาวการณ์แข่งขัน เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและรักษาอํานาจในการ
ต่อรอง ส่งผลให้พนักงานทุกระดับต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
ตลอดจนปรับแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ได้วางไว้ ดังนั้นนอกเหนือจากอัตรา
ค่าจ้าง เงินเดือน หรือเงินค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ  เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ ยัง
ตระหนักถึงและให้ความสําคัญไม่น้อยกว่าเงินรายได้ นั่นก็คือ การให้ความสําคัญในด้านจิตใจ คือการที่ได้
รับรู้ว่าพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด เพื่อการนําไปสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด                                                                                                             

จากปัจจัยข้างต้น ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ในด้านความมั่นคงในงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อม ด้านลักษณะงานและ 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เพื่อจะได้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและเสริมสร้างและสนับสนุนปัจจัยจูงใจให้บุคลากรมีขวัญและ
กำลังใจเพิ่มมากขึ้นจนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
ในขณะที่งานนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันในการทํางานร่วมกัน และจาก
ความสัมพันธ์ดังกล่าวนั้น จะเห็น ว่าหากบุคลากรในองค์กรได้จะรับการจูงใจในการทํางานให้เขาเหล่านั้นเกิด
ความพึงพอใจในการทำงานและทำให้ บรรลุถึงความต้องการของตนแล้ว ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมขององค์กร รวมทั้งสามารถนําการจูงใจและความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานมาสร้างความผูกพันในองค์กรให้กับคนในองค์กร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 

สำนักงานใหญ่ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 

สำนักงานใหญ่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตงานวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ โดยรวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตของประชากร การศึกาษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง โดยการ
เปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้เท่ากับ 0.05 โดยค่าความเชื่อมั่นจะอยู่ที่ระดับ 0.95 หรือ 95 % จากตารางระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % 
จำนวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยตัวแปรดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพสมรส อายุ
งาน และตำแหน่งงาน 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ ได้แก่  ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านงานลักษณะและด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

มีขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนกังานบริษัทสหพัฒนพบิูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ 
 2. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนกังานบริษัทสหพัฒนพบิูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 
ทบทวนวรรณกรรม   
แนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

1. ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีที่มีต่องานที่ทำอยู่และองค์ประกอบอ่ืนๆ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลทั้งทางด้านจิตใจและด้านร่างกายซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจในการ
ทำงานจนสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และความพึงพอใจและไม่พึงพอใจนั้นเป็นเร่ืองที่เก่ียวข้องกับ
ความรู้สึกนึกคิดและค่านิยมของบุคคล และเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน ความพึงพอใจอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเวล
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หรือสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ควรจะได้ติดตามศึกษาอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เอ้ือหรือตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากรได้ตลอดและเพื่อให้องค์กรดำเนินตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างเต็มที่  

2. ทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการทำงาน  
1. Abraham H. Maslow กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการนี้จะ

มีตลอดเวลา และมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการอ่ืนจะมา
แทนที่ ความต้องการใดที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้รับ
การตอบสนองจะยังเป็นสิ่งจูงใจอยู่ กระบวนการความต้องการของมนุษย์จะมีลำดับขั้นจากต่ำไปหาสูง 
ตามลำดับความสำคัญในสิ่งที่ต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs) Maslow ได้แบ่งระดับขั้นของ
ความต้องการของมนุษย์เป็น 5 ข้ันตอน คือ 

1.1 ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) ความต้องการด้านกายภาพเป็นความ
ต้องการระดับพื้นฐานเบื้องต้นของมนุษย์ เป็นความต้องการในสิ่งจำเป็นเพื่อความอยู่รอด 

1.2 ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Needs) ความต้องการ
ในระดับที่สูงขึ้น จากความต้องการข้ันพื้นฐานที่ได้รับการตอบสนองพอสมควรแล้ว มนุษย์จะมีความต้องการ
ปรารถนาที่จะให้ตนเองได้รับการป้องกันพิทักษ์ในด้านความปลอดภัยต่อชีวิต จากอันตรายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ร่างกายของมนุษย์ รวมทั้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ต้องการความมั่นคงในการดำรงชีพหรือในหน้าที่การ
งาน 

1.3 ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคม (Social Belonging Needs) เป็นความต้องการความรัก 
ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการความสมหวังของชีวิต 

1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงแบ่งได้เป็น 
2 แบบ ได้แก่แบบที่หนึ่ง คือ ความต้องการความสำเร็จ อำนาจ และความสามารถ แบบที่สอง คือ ความ
ต้องการชื่อเสียง สถานภาพ ความสำคัญ และการยกย่องในฐานะที่เป็นผู้บริหาร    

1.5 ความต้องการความสำเร็จสูงสุด (Self-actualization Needs) พนักงานจะถูกจูงใจด้วยความ
ต้องการความสมหวังของชีวิต พนักงานที่ถูกจูงใจด้วยความต้องการความสมหวังของชีวิต จะพยายามหา
ความหมายและความเจริญเติบโตส่วนบุคคลในการทำงานของพวกเขา และแสวงหาความรับผิดชอบใหม่
อย่างกระตือรือร้น  

2. ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s need theory)ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ 
Alderfer (Alderfer’s existence relatedness growth theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นการทำให้เกิดความ
พอใจตามความต้องการของมนุษย์ ไม่มีการลำดับว่าสิ่งใดเกิดความต้องการใดก่อนหรือสิ่งใดเกิดความต้อง
ต้องการหลัง หลายๆ อย่างอาจะเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้ โดยกำหนดว่ามนุษย์มีความต้องการ 3 ประการ คือ 

1. ความต้องการดำรงอยู่ได้ (Existence Needs) (E) เป็นความต้องการของมนุษย์ขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์ที่จะต้องทำให้มีชีวิตอยู่รอดได้ 
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2. ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs) (R) ความต้องการข้อนี้ แอลเดอร์
เฟอร์ได้ให้ความสำคัญมาก เพราะถือว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่ใช่ความต้องการพื้นฐานเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่การรวมตัวอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มหรือเป็นพวกนั้น ก็มีความจำเป็นอย่างมาก เป็นความต้องการของ
มนุษย์ที่ต้องการมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มต่างๆ เพื่อหวังให้
สังคมยอมรับในตัวของเขา ความต้องการข้อนี้ตรงกับความต้องการขั้นที่ 3 ของมาสโลว์ 

3. ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) (G) เป็นความต้องการของมนุษย์อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนมีความคาดหวังไว้ เพื่อต้องการความสำเร็จในชีวิตในหนทางหน้าที่ของตน
สังคมที่จะได้รับการยกย่องสรรเสริญ และได้ยอมรับ ความต้องการข้อนี้ตรงกับความต้องการข้ันที่ 4 และขั้น
ที่ 5 ของมาสโลว์ 

3.ทฤษฎี ความต้ องการความสำเร็จของแม็ค เคิ ลแลนด์  (McClelland’s Achievement 
Motivation Theoryจากการศึกษาวิจัยของแม็คเคิลแลนด์เห็นว่าคนมีความต้องการอยู่ด้วยกัน 3 ด้าน คือ 

1. ความต้องการความสำเร็จ (Need for achievement) (n Ach) หมายถึง บุคคลต้องการทำสิ่ง
ต่างๆ ดีที่สุดและเต็มที่เพื่อความสำเร็จ บุคคลที่ต้องการความสำเร็จนั้นจะมีลักษณะชอบงานที่ท้าทาย ชอบ
แข่งขัน ต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพื่อประเมินผลงาน มีความรับผิดชอบสูง มีความชำนาญในการ
วางแผน  

2. ความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) (n Aff) หมายถึงบุคคลต้องการเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่ม ต้องการยอมรับ ต้องการมีสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่ม มีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน 
และมีความเป็นมิตร 

 3. ความต้องการอำนาจ (Need for Power) (n Pow) หมายถึงบุคคลต้องการมีอำนาจ ต้องการ
เป็นผู้นำในการตัดสินใจ เพื่อมีอิทธิพลเหนือผู้อื่น  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจำกัดตัวแปรใดๆ และเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัย
ตัดขวาง (Cross sectional studies) คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดย
การใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ระดับ
ปฏิบัติการ ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient sampling) เนื่องจากไม่ทราบประชากร
ที่แน่นอนและขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการคำนวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร 
โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา 
ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิด
เป็นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเพื่อ

นำเอาข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ ค่าทางสถิติ ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะปัจจัยส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพสมรส อายุ ตำแหน่งงาน จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 
6 ข้อ 

ส่วนที่  2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ความมั่นคงในงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ และด้านความสัมพันธ์กับ
เพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา สภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านลักษณะงานและด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ มีจำนวนข้อทั้งหมด 41 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ เป็นคำถามที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจำนวน
ข้อคำถาม 1 ข้อ เป็นคำถามลักษณะปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOWA) พบ
ความแตกต่างนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  
 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด 
(มหาชน) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ด้านความมั่นคงในงาน และด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
อยู่ในระดับ มาก รองลงมาคือ ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และด้าน
ลักษณะงาน อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับน้อย 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด 
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำแนกตามเพศ การศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพสมรส อายุ และตำแหน่ง 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่มีเพศการศึกษา รายได้
เงินเดือน สถานภาพสมรส อายุ ตำแหน่งงาน ต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม
ต่างกัน 
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อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (อ้างถึงใน สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 2545 
อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553) อธิบายไว้ว่า ปัจจัยค้ำจุน เป็นปัจจัยที่จะค้ำจุนให้บุคคลมีแรงจูงใจ
ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อจูงใจให้คนรักและชอบในงานที่ปฏิบัติ 

 2. ด้านความมั่นคงในงาน พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานมีความมั่นใจในอาชีพที่ทำอยู่ และมีความ
เชื่อมั่นว่าองค์กรมีความมั่นคงและยั่งยืนมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องมีความปลอดภัยและและมีรายได้ที่แน่นอน
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก ที่กล่าวว่าความมั่นคงในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทำงาน หรือ ความมั่นคงขององค์กร ความยั่งยืนของอาชีพ และ
สอดคล้องกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544: 128 อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553) ได้กล่าวว่า 
พนักงานของบริษัทต้องการจะอยู่ทำงานจนถึงวัยเกษียณ  

 3. ความก้าวหน้าในหน้าที่ พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพนักงานมีความพึงพอใจในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ การ
ได้รับโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำมาพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการได้รับหมอบหมายงานหรือรับผิดชอบงานใหม่ๆ อยู่เสมอ การได้รับ
รางวัลตอบแทน และโอกาสก้าวหน้าในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสมพงษ์ เกษมสิน (2526 , อ้างถึงใน พณสร 
ขาวผ่อง, 2556) กล่าวว่า การเลื่อนตำแหน่งเป็นสิ่งที่ปราถนาของทุกคนในองค์กร และเป็นสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  

4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด 
(มหาชน)  สำนักงานใหญ่ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ความพอใจในความมีน้ำใจของ
เพื่อนร่วมงาน  การได้รับความเป็นกันเองในการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และสามารถทำงานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงาน ได้เป็นอย่างดีรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำทั้งจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน  รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการติดต่อประสานงานระหว่างเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของแม็คเคิลแลนด์ ที่ศึกษาความต้องการอันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ว่ามีอยู่ 
3 ด้านหนึ่งในนั้นคือ ด้านความต้องการมีมิตรสัมพันธ์ รวมทั้งความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคลอ่ืน ความมี
มิตรไมตรี และยังสอดคล้องกับ ปรียาพรวงศ์อนุตรโรจน์ (2544, อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553) 
ที่ได้กล่าวว่า เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหนึ่งที่จัดเข้าไปในปัจจัยที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน
ร่วมงาน และความพึงพอใจในการทำงานรวมถึง ทำให้คนเรามีความสุขในที่ทำงาน สัมพั นธภาพระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน จึงเป็นความสำคัญและเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงาน 
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5. สภาพแวดล้อมในการทำงาน พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในปานกลางซึ่งได้แก่ สถานที่ทำงานตั้งอยู่บนทำเลที่เหมาะสม เดินทาง
สะดวก มีการจัดสัดส่วนพื้นที่ทำงานอย่างชัดเจน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีแสงสว่าง
เพียงพอ มีระดับเสียงที่เหมาะสม รวมถึงสภาพแวดล้อมรอบข้างเหมาะแก่การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับกิล
เมอร์(Gilmer. 1967, อ้างถึงใน สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร, 2553) ได้สรุปองค์ประกอบที่ทำให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจในด้านสภาพการทำงานไว้ว่าสภาพสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่นการถ่ายเทของอากาศ เสียง รวมถึง
ลักษณะของแสง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงาน 

6. ด้านลักษณะงาน พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในปานกลาง ซึ่งประกอบด้วยลักษณะงานที่รับผิดชอบ การเปิดโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ มีการแบ่งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน รวมถึงการแบ่งตารางงาน ทำงานที่ท้าทายความรู้
ความสามารถ ตรงกับความชำนาญและประสบการณ์ที่มีอยู่และสามารถใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ทำงานได้   ซึ่งก็สอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์ซเบิร์ก ที่ได้กล่าวว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง 
งานที่ท้าทายให้ลงมือทำ งานที่น่าสนใจ หรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถกระทำได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพียงคน
เดียว 

7. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับน้อย ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนที่ ได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพใน
ปัจจุบัน และเหมาะสมกับความรับผิดชอบ อัตราการปรับขึ้นเงินเดือนมีความเหมาะสมรวมถึง โบนัส เบี้ย
เลี้ยง เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล และวันหยุดพักผ่อนประจำปีมีความเหมาะสม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอัตรา
เงินเดือนและสวัสดิการที่ได้รับในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับค่าคลองชีพและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้การข้ึนเงินเดือนและโบนัสประจำปีไม่เป็นไปตามที่คาดหวังของพนักงาน เนื่องจาก
สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองรวมถึงสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลต่อยอดขาย
ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ (ฮาร์เรล์ล 1972) กล่าวไว้ว่าระดับเงินเดือนมีผลโดยตรวกับคววามพึงพอใจใน
การทำงาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อค่าครองชีพจะทำให้คนมีความพึงพอใจในการทำงานสูงกว่าคนที่มี
ระดับเงินเดือนต่ำกว่า 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ จำแนกตาม เพศ การศึกษา รายได้เงินเดือน สถานภาพสมรส อายุ ตำแหน่งงาน 

3.1 พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่มีเพศต่างกัน ทำให้ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พนักงานบริษัทสหพัฒนิบูล จำกัด 
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ที่มีเพศต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน โดยที่ เพศชายและเพศ
หญิงมรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่งกัน ซึ่งเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
มากกว่าเพศหญิงซึ่งอาจจะเป็นเพราะลักษณะงานที่ทำ ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียด
รอบคอบ การเจรจาต่อรอง การติดต่อประสานงาน ความประณีประนอมซึ่งลักษณะงานดังกล่าวมักจะตก
เป็นหน้าที่ผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานประเภทนี้ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้หญิงไม่มีความ
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มั่นใจในความก้าวหน้าของอาชีพของตนเองมากนักด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของเพศหญิงที่น้อยกว่าเพศชาย และสอดคล้องกับ ฮาร์เรล์ล ( 1972 ) ที่ว่า เพศมีความเกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานที่ทำระดบัความทะเยอทะยานรวมถึงความต้องการทางการเงิน เพศหญิงมีความอดทนในงาน
ที่ต้องละเอียดอ่อน และละเอียดรอบคอบมากกว่าเพศชาย 

3.2 พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่มีสถานภาพต่างกัน ทำให้ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน พนักงาน ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การทำงานแตกต่างกันเป็น เพราะพนักงานที่มีสถานภาพสมรส มักคำนึงถึงความมั่นคงในการทำงาน และ
สวัสดิการ ซึ่งรวม ทั้งสิทธิประโยชน์ ที่บริษัท มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายรรณิการ์ เหมือน
ประเสริฐ (2548, อ้างถึงใน นุตลิน ลิมาพร, 2558) กล่าวว่า ลักษณะและพฤติกรรมของบุคลากรแต่ละคนที่
แสดงออกมีผลมาจากสถานภาพสมรสกับการทำงาน (Marital Status and Job Performance) จาก
การศึกษาพบว่าพนักงานที่สมรสแล้วจะมีความพงึพอใจในการทำงานสูงกว่าพนักงานทีเ่ป็นโสดและ พนักงาน
ที่สมรสแล้วจะมีอัตราการลาออกน้อยกว่าพนักงานที่เป็นโสด เนื่องจากพนักงานที่สมรสแล้วจะมีความ
รับผิดชอบงานสูงและเห็นคุณค่าของการทำงาน 

3.3  พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่มีการศึกษาต่างกัน ทำให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน  ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าระดับการศึกษามีผลกต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากระดับการศึก กรณีที่ระดับการศึกาสูงก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต่ำกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2542 , อ้างถึงใน นุตลิน ลิมาพร, 2558) กล่าวว่า 
การศึกษาทำให้คนมีทัศนคติ ค่านิยม ความคิดรวมถึงพฤติกรรมแตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบ
กว่าทั้งด้านโอกาสและการทำงาน  

3.4  พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ รายได้เงินเดือนต่างกัน ทำให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกันเป็นเพราะการจ่ายค่าจ้างเป็นเงินเป็นเรื่องปกติที่ทำกัน
โดยทั่วไป เพราะว่าเงินคือสื่อกลางแห่งการแลกเปลี่ยน ที่ทุกคนทำงานหวังจะได้เงินมาเงินจึงเป็นแก้วสารพัด
นึกและเป็นของคู่กันมากับการดำรงชีวิต  เงินจึงเป็นสินจ้างและเป็นทั้งรางวัลล่อใจ ก่อให้เกิดความพอใจ ใน
การทำงานและเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการทำงานด้วยเหตุนี้ นักบริหารจึงถือเอาเงินหรือสวัสดิการที่ต้องจ่าย
ให้พนักงานเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการบริหารเงินเดือนและ ค่าจ้าง มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2553, อ้างถึงใน นุตนลิน ลิมาพร, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า ประเภทของค่าตอบแทน
หลัก ว่าเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานองค์การส่วนใหญ่จ่ายค่าตอบแทนหลัก โดยคิดเป็นชั่วโมงหรือ
เงินเดือน โดย ดูจากลักษณะงานที่ทำ และค่าตอบแทนหลักที่คิดเป็นชั่วโมงจะดูจากงานที่สามารถคำนวณ
เป็นเวลา ส่วนค่าตอบแทนหลักที่เป็นเงินจะดูจากช่วงเวลาที่ยาวกว่าคนที่ได้รับเงินเดือนซึ่งจะมีสถานภาพสูง
กว่าคนได้รับค่าจ้างบางองค์การจึงใช้วิธีเปลี่ยนมา 

3.5 พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อายุต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งอายุที่ต่างกันสะท้อนถึงการทำงานที่ต่างกันรวมไปถึงหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ต่างกับ ความคิดการตัดสินใจที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2539 , 
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อ้างถึงใน นุตลิน ลิมาพร, 2558) กล่าวว่าลักษณะทางชีวภาพที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานคือกลุ่มอายุ 
(Age) โดยพบว่า เมื่อบุคคลมีอายุเพิ่มมากข้ึนคุณภาพในการทำงานไม่ได้ทำให้ประสิทธภิาพในการทำงานของ
บุคคลลดลง ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุนั้นก็จะมีการลางานที่ลดลง ด้วย เมื่อเทียบกับผู้ที่อายุน้อยกว่า นุตลิน ลิมาพร , 
2558) กล่าวว่าในองค์กรหนึ่ง ๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในหลายระดับซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกัน รวมถึง
มีความรู้แตกต่างกันออกไปด้วย  ซึ่งเมื่อเทียบในด้านอายุกับการทำงาน (Age and Job Performance)พบ 
บุคลากรที่มีอายุมากกลับทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากกว่าบุคลากรที่มีอายุน้อยและว่าบุคลากรที่มีอายุ
มากจะมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงแต่ในขณะเดียวกันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์การทำงานที่
ต่างกันและระยะเวลาการทำงานที่ต่างกัน ซึ่งหมายรวมถึงระยะเวลาการทำงานที่นานกว่าของบุคลากรที่มี
อายุมากกว่า และการขาดงานที่น้อยกว่า เพราะโอกาสในการหางานใหม่น้อยลงทำให้บุคลากรที่มีอายุมากจะ
ขาดงานน้อยลงและพยายามที่จะสร้างงานผลงานเพื่อความมั่นคงมากข้ึนนั่นเอง 

3.6 พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  ที่มีตำแหน่งงานต่างกัน ทำให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกันซึ่งการทำงานของตนเองได้รับมอบหมายและทำงานอยา่ง
มีเป้าหมาย ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานและยิ่งถ้าได้รับแรงจูงใจ และสิ่งจูง ที่เหมาะสมบุคคล
กลุ่มนี้ก็จะมีความพึงพอใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับทฤษฎีของMcGregor (1960 อ้างถึงใน นุต
ลิน ลิมาพร, 2558) กล่าวไว้ ว่า การศึกษาความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และจะมีผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล ซึ่งบุคคลแต่ละบุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมและลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไปโดยบุคคลกลุ่ม
ทฤษฎีYจะมีมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการทำงาน ขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ชอบทำงาน บุคคล
กลุ่มนี้จะสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย  
 
ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้                                                                                                                                                               
. จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1.ข้อเสนอแนะและการนำไปใช้ 
1.1 จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด 

(มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดนรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาเป็นรายได้  พบว่าความพึงพอใจ
ทั้งหมด 6 ด้าน นั้นพนักงานมีระดับความพึงพอในระดับมากทั้งหมด 2 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงในการ
ทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ซึ่งองค์กรควรรักษาความพึงพอใจของ
พนักงานด้านนี้ไว้ไม่ให้ลดน้อยถอยลงไปกว่านี้ หรือถ้าเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้นกว่านี้ก็จะดีที่สุดโดยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเป็นผลดีกับองค์กรเพราะทำให้เกิดการร่วมมือร่วมแรงร่วม
ใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการทำงานเป็นทีมจำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องไว้วางใจกันรวมเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันเพราะว่าการทำงานจำเป็นต้องพึ่งมาอาศัยซึ่งกันและกัน ระหว่างบุคคลในแต่ละฝ่าย เพื่อให้
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ปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุขไม่เกิดคความกดดันจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงผู้บังคับบัญชา ทำให้งานที่ทำ
ออกมามีประสิทธิภาพและยังทำให้บุคคลากรมีความเป็นมิตรเอ้ืออารีต่อกัน   

1.2 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านลักษณะงาน จากการ
วิจัยพบว่าทั้ง 3 ด้านพนักงงานมีความพึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับปานกลางซึ่งองค์กรควรให้
ความสำคัญกับความพึงพอใจในด้านดังกล่าวให้มากและควรพัฒนาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถอธิบายเป็น
รายด้านได้ว่า ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่ ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรให้โอกาสพนักงานภายในองค์กรได้มี
สิทธิ์สอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งก่อนที่จะพิจารณาบุคคลภายนอกเพื่อให้พนักงานมีโอกาสได้พัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไปและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานคนอ่ืนๆในการที่จะได้รับโอกาสใน
การเลื่อนตำแหน่งครั้งต่อไป ทำให้พนักงานมีความตั้งใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรจัดให้มีพื้นที่การทำงานที่เหมาะสมรวมถึงบรรยกาศและสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกให้มีอากาศถ่ายเทรวมและสะอาด ควรจัดหารอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานให้เพียงพอและ
เหมาะสมและทันสมัยให้มีสภาพที่ดี มีความพร้อมและสะดวกในการปฏิบัติงานส่วน ด้านลักษณะงาน
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้โอกาสทำงานใหม่ๆที่ท้าทายทำงานที่หลากหลาย และ
ได้โอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ  หรือการ Trainning ความรู้ใหม่ๆของบริษัทเป็นต้น 

1.3 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ จากการวิจัยพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการอยู่ในระดับน้อย ผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรจัดให้มีผลตอบแทนหรือสวัสดิการให้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในปัจจุบัน เพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ที่มีเพศต่างกัน จึงทำให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน ดังนั้นการการวิจัยโดยรวมพบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่าเพศ
ชายและเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้านพบว่าทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจด้านเงินเดือนและน้อย
ที่สุด เพราะฉะนั้นองค์ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างเงินเดือนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันและปริมาณงานที่พนักงานรับผิดชอบ และองค์กรควรให้ความสาคัญกับพนักงานในเรื่องการ
มอบหมายงานที่มีความสำคัญๆ รับผิดชอบ โดยมีการปรับค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่พนกังาน
ปฏิบัติซึ่งก็จะทำให้พนักงานกลุ่มนี้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นขึ้น 

2. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านการศึกษา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยที่มีความพึงพอใจด้านการศึกษา
ต่างกันทำให้ความพึงพิใจในการปฏิบัติงานต่างกันดังนั้นผู้บริหารควรเสริมสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดทางโดยการปรับฐานเงินเดือนให้เท่าเทียมกับตลาดแรงงานหรือสูงกว่ารวมถึงควร
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มีเครื่องมือ หรือระบบในการวัดผลงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาปรับ
เงินเดือนและโบนัส รวมถึงปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการให้จูงใจและเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงกับพนักงาน
นอกจากนี้ผู้บริหารควรมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำรวมถึงองค์กรด้วยรวมถึงเพื่อให้เห็นคุณค่าของ
สิ่งที่ได้รับ 

3. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เงินเดือน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัททสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยที่มีความพึงพอใจด้าน
เงินเดือนและด้านสวัสดิการต่างกันทำให้ความพึงพิใจในการปฏิบัติงานต่างกันดังนั้นด้านเงินเดือนให้สามารถ
แข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกันโดยปรับฐานเงินเดือนให้เท่าเทียมกับตลาดแรงงานหรือสูงกว่ารวมถึง
ควรมีเครื่องมือ หรือระบบในการวัดผลงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการพิจารณาปรับ
เงินเดือนและโบนัส รวมถึงปรับปรุง เพิ่มเติม สวัสดิการให้จูงใจและเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงกับพนักงาน 
เช่น การประกันชีวิต กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ผู้บริหารควรมีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการจ่าย
ผลตอบแทน เช่น การปรับขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัสประจำปี ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
และปริมาณงานที่พนกังานรับผิดชอบ เพื่อให้พนักงานตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน นอกจากนี้ผู้บริหารควรมี
ส่วนช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำรวมถึงองค์กรด้วยรวมถึงเพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งที่ได้รับ 
 4. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพสมรส จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยที่มีความพึงพอใจด้าน
สถานภาพสมรสต่างกัน ทำให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน จากการวิจัยพบว่าสถานภาพสมรสมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่าสถานภาพโสดซึ่ง ทางบริษัทควรเสริมสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานให้พนักงานที่มี สถานภาพสมรส ในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เนื่องจากมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานน้อยที่สุดทางบริษัทควร มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม มีความท้าทายให้ต้องลงมือทํา ให้
พนักงานได้ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่และมีการพิจารณาเพื่อปรับให้เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถหน้าที่ และปริมาณงานที่ต้องทํา เพื่อทําให้พนักงานกลุ่มนี้ เกิดความพึงพอใจในการฏิบัติงาน
มากยิ่งขึ้น 

5. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ด้านอายุต่างกัน จึงทำให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน เนื่องจากพนักงานที่มีอายุมากกว่าจะมีประสบการณ์และความชำนาญในงานมากกว่าผู้ที่มี
อายุน้อยกว่าจึงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกกว่า ดังนั้น ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์
ในการสร้างให้พนักงานมีความรู้และความชำนาญในงานและจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เพื่อให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                       

6. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านตำแหน่งงาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัททสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยที่มีความพึงพอใจด้านเงิน
ตำแหน่งงานต่างกัน ทำให้ความพึงพิใจในการปฏิบัติงานต่างกั นผู้บริหารควรมีกลยุทธ์ที่ทำให้พนักงานรู้สึก
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ว่าตนเองได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่ามีความสำคัญและรู้สึกว่างานเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถโดยอาจ
ยกย่องชมเชย หรือทำให้พนักงานเห็นว่าหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมายมีความสำคัญต่อต่อองค์กรอย่างไรซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ มีความสุขเมื่อได้ปฏิบัติงานและเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถการทำให้พนักงานรับรู้ว่างานที่ตนได้รับมอบหมายมีคุณค่าถือเป็นสิ่ง
สำคัญอย่างมาก ซึ่งแท้ที่จริงแล้วหน้าที่ทุกหน้าที่ต่างมีความสำคัญต่อการทำงานทั้งสิ้น เพียงแต่พนักงานขาด
ถึงความตระหนักรู้ในความสำคัญของหน้าที่ตนเองเท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ที่อาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทสหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เช่น ปัจจัยด้านทัศนคติ ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านนโยบาย เป็นต้น และนำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขต่อไป     

2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะ พนักงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) สำนักงาน
ใหญ่เท่านั้น ซึ่งครั้งต่อไปความจะมีขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างขึ้นโดยให้ครอบคลุมพนักงานที่ประจำอยู่
ที่ศูนย์ในแต่ละภาครวมถึงพนักงานที่เป็นลูกจ้างรายวันด้วย 
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