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บทคัดย่อ 

 กำรวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษำปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงำนท ำควำม

สะอำดศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล(2) เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำร

ปฎิบติังำนของพนกังำนท ำควำมสะอำดศูนยก์ำรคำ้ ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  โดย

วิธีวิจยัเชิงปริมำณเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถำม ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำ

ส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) กลุ่มตัวอย่ำงพนักงำนท ำควำมสะอำดศูนย์กำรค้ำในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล จ ำนวน 400 คน ใช้วิธีหำค่ำเฉล่ีย (�̅�) และค่ำส่วน เบ่ียงเบน

มำตรฐำน (S.D.) 
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จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูล สรุปผลกำรวิจยัไดด้งัน้ี 

1.ผลกำรวิเครำะห์ ขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ ำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 อำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีช่วงอำย ุ41-50 ปี 

มีจ ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 สถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่สถำนภำพสมรสมี

จ ำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ คือ ประถม

กำรศึกษำ มีจ ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 อำยงุำนของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่คือ ระหวำ่ง 

1-5 ปี มีจ ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่คือ 

10,001- 15,000 บำท จ ำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 

2. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำด

ศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลพบว่ำ พนักงำนท ำควำมสะอำดมีควำมพึง

พอใจในกำรท ำงำน โดยรวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นท่ีภำพรวม

ระดับมำกท่ีสุด คือด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.92 รองลงมำคือ ด้ำน

สัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำนในภำพรวมระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.91 ดำ้นสัมพนัธภำพกบั

ผู ้บังคับบัญชำในภำพรวมระดับมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.89 ด้ำนลักษณะของงำนท่ีปฎิบัติใน

ภำพรวมระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.86  ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ในภำพรวมระดบัมำก 

โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.82 ดำ้นโอกำสกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน ในภำพรวมระดบัมำกโดยมีค่ำเฉล่ีย 3.71 

ดำ้นรำยไดแ้ละสวสัดิกำรในภำพรวมระดบัปำนกลำง โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.40  

ค าส าคัญ : ควำมพึงพอใจกำรปฎิบติังำน  พนกังำนท ำควำมสะอำด  ศูนยก์ำรคำ้ 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research (1) were to study the personal factors of shopping mall 

cleaners in Bangkok and its vicinities. (2) to study the satisfaction in the work of the shopping 

center cleaning staff in the Bangkok Metropolitan Region By quantitative research methods, 

data were collected using questionnaires. The questionnaire style was a rating scale of a sample 

of 400 shopping mall cleaning workers in Bangkok and its vicinity, using the mean (�̅�)  and 

standard deviation (S.D.) methods. 

 The results are as follows: 1. Analysis results Demographic data, it was found that most 

of the respondents were female, of 334 people, representing 83.50%. The age of most of the 

samples were 41-50 years old, with 154 people, accounting for 38.50%. There were 166 

marriages, accounting for 41.50%. The educational level of most of the samples was primary 

education, with 162 people representing 40.50%. The working age of most sample groups was 

between 1-5 years, with 240 people representing 60.00%. The average monthly income of the 

group Most of the samples are 10,001- 15,000 baht, 288 people, representing 72.00 % 

2. The results of the analysis of data on job satisfaction of shopping center cleaners in Bangkok 

and its vicinities found that cleaning workers are satisfied with their work. Overall, it's at a high 

level. When considering each aspect, it was found that the aspect with the highest overall level 

is the aspect of being respected with an average of 3.92 followed by the relationship with 

colleagues at a high level overall with an average of 3.91 in terms of relationship with 

supervisors in the overall level at a high level with an average of 3.89 in terms of the nature of 

the work performed in the overall level at a high level with an average of 3.86 in terms of 

working environment Overall, at a high level with an average of 3.82 in terms of career 

advancement opportunities Overall, at a high level with an average of 3.71 in terms of income 
and welfare at a moderate level. with an average of 3.40 

Keywords: Performance satisfaction   cleaning staff   Shopping center 
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บทน า  

 ศูนยก์ำรคำ้ หมำยถึง แหล่งรวมร้ำนคำ้ท่ีขำยสินคำ้ต่ำงๆไวบ้ริกำรลูกคำ้แบบครบ

วงจร One Stop Shopping คือเลือกหำสินคำ้และบริกำรไดค้รบทุกอยำ่งไวท่ี้เดียว เช่น ร้ำนอำหำร 

ร้ำนขำยเคร่ืองด่ืม ธนำคำรสถำบนักำรเงิน ร้ำนเสริมสวยควำมงำม ร้ำนอุปกรณ์ไอที ร้ำนเส้ือผำ้ 

ร้ำนรองเทำ้ ร้ำนขำยเคร่ืองประดบั โรงภำพยนต์ สวนสนุก เป็นตน้ ศูนยก์ำรคำ้ จะเป็นผูติ้ดต่อ 

“ผูเ้ช่ำ” ใหม้ำเช่ำพื้นท่ีขำยโดยกำรท ำสัญญำและเก็บค่ำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ศูนยก์ำรคำ้ยงั

มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใช้บริกำร ได้แก่ ลำนจอดรถ ห้องน ้ ำ สัญญำณ

อินเตอร์เน็ตแบบไร้สำย พื้นท่ีนัง่ส่วนกลำง แสงสว่ำง ลิฟท ์บนัไดเล่ือน เคร่ืองปรับอำกำศ เป็น

ตน้ ศูนยก์ำรคำ้ยงัมีควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยช่วยสร้ำง

งำนกระจำยรำยไดไ้ปทัว่ประเทศ และเป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรลงทุนเพื่อเช่ือมโยงกบักิจกำรขนำด

ใหญ่ทั้งภำคเกษตรและอุตสำหกรรมท่ีส ำคญั 

จำกสถำนกำรณ์แพร่ระบำดเช้ือไวรัส โควิด-19 ท ำให้ศูนยก์ำรคำ้ตอ้งสร้ำงมำตรฐำน

ควำมปลอดภยัดำ้นสุขอนำมยั เพื่อป้องกนัและลดควำมเส่ียงในกำรแพร่ระบำดเช้ือของเช้ือโค

วิด-19 โดยตอ้งปฏิบติัตำมมำตรฐำนท่ีทำงภำครัฐก ำหนดอย่ำงเคร่งครัดเพื่อสร้ำงควำมเช่ือมัน่

ให้กับลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใช้บริกำรโดยมีหัวขอ้มำตรฐำนควำมปลอดภยัด้ำนสุขอนำมยัในสถำน

ประกอบกำรหำ้งสรรพสินคำ้ และศูนยก์ำรคำ้ ดงัน้ี 

1.ท ำควำมสะอำดอำคำรโดยรอบ และบริเวณท่ีอำจมีกำรปนเป้ือน  

2.ท ำควำมสะอำดหอ้งน ้ำและสุขภณัฑ ์

3.ท ำควำมสะอำดระบบกำรระบำยอำกำศ 

4.เตรียมเจลลำ้งมือท่ีมีแอลกอฮอล ์ไวใ้นบริเวณ ประตูทำงเขำ้ออกหรือหนำ้ลิฟต์ 

5.บริเวณอ่ำงลำ้งมือและหอ้งน ้ำตอ้งสะอำด และจดัใหมี้สบู่ลำ้งมืออยำ่ง เพียงพอ 

6.จดัเตรียมอุปกรณ์น ้ำยำท ำควำมสะอำดอำคำร  

7.พนกังำนท ำควำมสะอำด ตอ้งมีกำรป้องกนัตนเอง โดยใส่หนำ้กำกผำ้  

8.ควรจดัใหมี้ส่ือหรือป้ำยแนะน ำกำรลำ้งมืออยำ่งถูกวิธี  

9.ท ำควำมสะอำดบตัรศูนยอ์ำหำร/บตัรจอดรถ ก่อนและ หลงัใชด้ว้ยน ้ำยำฆ่ำเช้ือ 
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10.พนกังำนเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยตอ้งมีกำรป้องกนัตนเอง  

ดงันั้นพนักงำนท ำควำมสะอำดจึงมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกและถูกก ำหนดบทบำท

หน้ำท่ีเพิ่มเติมในกำรท ำควำมสะอำด จุดสัมผสั ตำมมำตรกำรของภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด โดย

จะตอ้งมีกำรอบรมกำรใชอุ้ปกรณ์และเคร่ืองมือในกำรท ำควำมท ำควำมสะอำดจุดสัมผสั โดย

ระหว่ำงปฎิบติังำนพนกังำนท ำควำมสะอำดเองมีควำมเส่ียงต่อกำรติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และยงั

ตอ้งมีควำมอดทน อดกลั้น ในกำรร่วมงำนกบัผูอ่ื้นหรือสถำนกำรณ์ท่ีถูกกดดนั 

ควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนจึงมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกในกำรปฎิบติังำนของ

พนกังำนท ำควำมสะอำด เพรำะถำ้หำกพนกังำนท ำควำมสะอำดเกิดควำมไม่พึงพอใจต่องำนท่ีท ำ

หรือไดรั้บมอบหมำย อำจจะมีผลกระทบท่ีตำมมำคือ พนกังำน ไม่เตม็ใจท ำงำน ไม่ชอบงำน งำน

ไม่มีประสิทธิภำพ พนกังำนขำดงำน หรือ ลำออก เป็นตน้  

หำกพนักงำนท ำควำมสะอำดเกิดควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำน จะส่งผลดีต่อองค์กร

และหน่วยงำนคือ พนักงำนจะมีควำมรู้สึกหรือทัศนะคติท่ีดีในทำงบวก เต็มใจท ำงำน มี

ควำมชอบในงำน มีควำมสุขต่องำนท่ีท ำหรือไดรั้บมอบหมำย ท ำให้งำนออกมำมีประสิทธิภำพ 

และท ำใหพ้นกังำนมีควำมรักองคก์ร เป็นตน้ 

จำกท่ีกล่ำวมำควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อควำมส ำเร็จใน

งำนอีกทั้งมีผูวิ้จยัจ ำนวนนอ้ย หรืออำจจะมองไม่เห็นควำมส ำคญัของพนกังำนท ำควำมสะอำด 

ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำเพื่อใหไ้ดรู้้ว่ำพนกังำนท ำควำมสะอำดมีควำมพึงพอใจใน

กำรปฎิบติังำนอยำ่งไร เพื่อเป็นแนวทำงแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ และเสริมสร้ำงใหพ้นกังำนมีควำมพึง

พอใจในกำรปฎิบติังำน มีทศันคติท่ีดีต่องำน อุทิศก ำลงักำยแรงใจ งำนส ำเร็จลุล่วง งำนมีคุณภำพ 

พนกังำนมีควำมรักและผูกพนัต่อองคก์ร ท ำให้องคก์รมีควำมเจริญกำ้วหนำ้และเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อ ศึกษำปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงำนท ำควำมสะอำดศูนย์กำรค้ำในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนของพนกังำนท ำควำมสะอำดศูนยก์ำรคำ้ ใน

เขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.ผลกำรวิจยั ท ำให้ทรำบขอ้มูลส่วนบุคคล ของพนกังำนท ำควำมสะอำด เพื่อน ำมำเป็น

ฐำนขอ้มูล 

2. สำมำรถน ำผลวิจัยมำปรับใช้สร้ำงควำมพึงพอใจในกำรปฎิบัติงำนให้ดียิ่งข้ึนกับ

พนกังำนท ำควำมสะอำดศูนยก์ำรคำ้  

3. ผลกำรวิจยั สำมำรถน ำขอ้มูลไปใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะ และประโยชน์ ให้กบัหน่วยงำน

ท่ีเก่ียวขอ้งน ำไปปฎิบติั เพื่อท ำใหค้วำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนมำกยิง่ข้ึน 

ขอบเขตของการวิจัย 

 งำนวิจยัน้ีเป็นกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนของพนักงำนท ำควำมสะอำด

ศูนยก์ำรคำ้ ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มีขอบเขตกำรวิจยั ดงัน้ี 

 1.ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัย  คือ พนักงำนท ำควำมสะอำดศูนย์กำรค้ำ  ในเขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน กำรสุ่มตวัอยำ่งไดใ้ชแ้บบเจำะจง 

ประชำกรท่ีไม่สำมำรถนบัจ ำนวนไดผู้วิ้จยัจึงใชต้ำรำงส ำเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีระดบัควำม

เช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมรับควำมคลำดเคล่ือน (E) ของกำรประมำณค่ำสัดส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 

5%ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่ง 400 คน 

2.ตวัแปรท่ีใชใ้นกำรวิจยั แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 2.1 ตวัแปรตน้ คือปัจจยัส่วนบุคคล เพศ อำย ุสถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ อำยงุำนรำยได้

เฉล่ียต่อเอน 
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 2.2 ตัวแปรตำม คือควำมพึงพอใจในกำรปฎิบัติงำนของพนักงำนท ำควำมสะอำด

ศูนยก์ำรคำ้ ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล มี 7 ดำ้น 

  1.ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฎิบติั 

2.ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

3.ดำ้นโอกำสกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน 

4.ดำ้นกำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือ 

5.ดำ้นควำมสัมพนัธภำพกบัผูบ้งัคบับญัชำ 

6.ดำ้นควำมสัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำน 

7.ดำ้นรำยไดแ้ละสวสัดิกำร 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก 

เฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg 1959 อำ้งถึงใน สร้อยตระกูล (ติวยำนนท)์ อรรถมำนะ2545, 100- 

104) มีควำมสนใจในเร่ืองแรงจูงใจในกำรท ำงำนของคน จึงไดท้ ำกำรศึกษำว่ำคนเรำตอ้งกำร

อะไรจำกกำรท ำงำน ค ำตอบท่ีเขำคน้พบคือคนตอ้งกำรควำมสุขจำกกำรท ำงำน ดงันั้น ปัจจยั

ส ำคญัท่ีท ำให้คนเกิดควำมสุขจำกกำรท ำงำนมีอยู่ 2 ประกำร คือปัจจยักระตุน้ (Motivator) เป็น

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนโดยตรง และปัจจยัค ้ำจุน(Hygiene) ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีให้แรงจูงใจ ในกำร

ท ำงำนของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลำ ถำ้ไม่มีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ำรก็

จะเกิดควำมไม่ชอบงำน 

ปัจจยักระตุน้ (Motivators) ประกอบดว้ย 

1. ควำมส ำเร็จของงำน (Achievement) 

2. กำรไดรั้บควำมยอมรับนบัถือ (Recognition) 

3. ลกัษณะของงำน (The work itself) 

4. ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) 

5. ควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่งกำรงำน (Advancement) 
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ปัจจยักระตุน้เหล่ำน้ี เป็นปัจยัท่ีท ำให้คนปฏิบติังำนมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน แต่

มิไดห้มำยควำมวำ่ถำ้ไม่มีปัจจยัน้ีแลว้จะก่อให้เกิดควำมไม่พึงพอใจกล่ำวคือถำ้มีก็เกิดผลดี ถำ้ไม่

มีก็ไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย 

ปัจจยัค ้ำจุน (Hygiene) ประกอบดว้ย 

1. เงินเดือน (Salary) 

2. โอกำสท่ีไดรั้บควำมกำ้วหนำ้ (Possibility of Advancement) 

3. ควำมสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ (Interpersonal relations with subordinates) 

4. ฐำนะของอำชีพ (Status) 

5. ควำมสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชำ (Interpersonal relations with supervisors) 

6. สัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำน (peer relations) 

7. สภำพกำรท ำงำน (Working conditions) 

8. วิธีปกครองบงัคบับญัชำ (Supervision techniques) 

9. นโยบำยและกำรบริหำรงำน (Company policy and administration) 

10. ควำมเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) 

11. ควำมมัน่คงในงำน (Security) 

ทฤษฎลี าดับข้ันความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์  

มำสโลว ์(Maslow 1943 อำ้งถึงใน วิภำพร มำพบสุข 2544, 22-23) ไดเ้สนอควำมตอ้งกำร

คำ้นต่ำง ๆ กนัของมนุษย ์เรียงล ำคบัจำกต ่ำไปหำสูง ตำมล ำคบัควำมส ำคญัโดยท่ีมนุษยจ์ะมีควำม

ตอ้งกำรในระดบัสูง ๆ เม่ือควำมตอ้งกำรขั้นตน้ไดรั้บกำรตอบสนองแลว้ ดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ควำมตอ้งกำรขั้นพื้นฐ ำนหรือควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำย (Basic or Physiological 

Needs) เป็นส่ิงจ ำเป็นท่ีสุดส ำหรับกำรครองชีพ ท ำใหม้นุษยต์อ้งกำรใฝ่หำส่ิงน้ีมำตอบสนอง เช่น 

อุณหภูมิท่ีหมำะสม ยำรักษำโรค ตลอดจนควำมตอ้งกำรทำงเพศดว้ยเหตุน้ีองค์กำรทุกแห่งจึง

ตอบสนองควำมตอ้งกำรของแต่ละคน โดยกำร ง่ำยค่ำจำ้ง เงินเดือน เพื่อท่ีผูป้ฏิบติังำนทุกคนจะ

ไดน้ ำเงินไปใชง่้ำย เพื่อสนองควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนของชีวิต เพื่อกำรค ำรงชีพแต่ละคน 

ขั้นท่ี 2 ควำมตอ้งกำรควำมมัน่คงควำมปลอดภยั (Security and Safety Needs)เม่ือควำม

ตอ้งกำรทำงร่ำงกำย ไดรั้บกำรตอบสนองแลว้ มนุษยจ์ะมีควำมตอ้งกำรในขั้นสูงต่อไป คือ ควม
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ตอ้งกำรคำ้นควำมปลอดภยั หรือควำมมัน่คงต่ำง ๆ เช่น ควำมมัน่คงในงำนท่ีท ำอยู ่ไดรั้บควำม

ยติุธรรม ไดรั้บกำรรักษำพยำบำล และไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญเป็นกำรตอบแทนเม่ือออกจำกงำน 

นอกจำกน้ีตอ้งมีรำยไดดี้พอสมควร มีหลกัประกนั 

ขั้นท่ี 3 ควำมต้องกำรควำมรัก และเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ (Love and Belonging 

Needs) เม่ือมนุษยไ์ดรั้บกำรตอบสนองในสองประกำรคงักล่ำวแลว้ มนุษยจ์ะมีควำมตอ้งกำร

สูงข้ึนอีก คือ ควำมตอ้งกำรทำงดำ้นสังคม ตอ้งกำรใหส้ังคมยอมรับตนเขำ้เป็นสมำชิกและมีส่วน

ร่วมในกิจกำรต่ำง ๆ และเพื่อนร่วมงำนยอมรับในควำมสัมพนัธ์ของตน องคก์ำรยอ่มตอบสนอง

ควำมตอ้งกำรของลูกจำ้งสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงขอ้บกพร่อง

ขององคก์ำร ท ำใหเ้กิดควำมภำคภูมิใจรู้สึกคลำ้ยกบัวำ่งำนนั้นเป็นของตนเอง 

ขั้นท่ี 4 ควำมตอ้งกำรกำรยอมรับนับถือ (Esteem Needs) มนุษยต์อ้งกำรให้สังคมยกย่อง 

รวมถึงควำมเช่ือมัน่ในตนเองในเร่ืองควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมส ำคญัในตนเองตอ้งกำรมีฐำนะ

เด่นเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน และกำรมีต ำแหน่งสูงในองคก์ำร ท ำใหเ้กิดควำมภำคภูมิใจ 

ขั้นท่ี 5 ควำมตอ้งกำรท่ีจะเขำ้ใจตนเอง (Self-Actualization) หรือควำมตอ้งกำรแสวงหำ

ควำมกำ้วหน้ำให้แก่ตนเอง ควำมตอ้งกำรในขั้นน้ีมนุษยจ์ะมีควำมสุขในกำรท ำงำน มีควำมพึง

พอใจท่ีจะสร้ำงควำมสมบูรณ์ใหแ้ก่ชีวิต มีควำมตอ้งกำรใหต้นเจริญกำ้วหนำ้ยิง่ข้ึน 

 

 

งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 จุฑำมำศ โพธิศรี (2549) ได้ท ำกำรศึกษำควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน:กรณีศึกษำ 

บริษทัแอดวำนซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ำกดั(มหำชน) พบว่ำบริษทัไดน้ ำแนวคิดเร่ืองควำมพึงพอใจ

ในกำรปฏิบัติงำนมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์และก ำหนดนโยบำย เพื่อให้

พนักงำนเกิดควำมพึงพอใจและมีควำมสุขในกำรปฏิบติังำน โดยน ำแนวคิดทฤษฎีสองปัจจยั 

ของ Frederick Herzberg และแนวคิดของGallup Path มำเป็นพื้นฐำนในกำรประยกุตใ์ชเ้พื่อสร้ำง

ให้พนักงำนเกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน อีกทั้งยงัเป็นกำรส่งเสริมขวญัและก ำลงัใจใน

กำรปฏิบติังำนและเพิ่มประสิทธิภำพองค ์เพื่อใหพ้นกังำนและองคก์รประสบควำมส ำเร็จรวมทั้ง

ส่งผลให้พนกังำนเกิดควำมรู้สึกผูกพนักบัองคก์รต่อไปในอนำคต นอกจำกน้ีพบว่ำ หลกัในกำร



10 
 

 

บริหำรทรัพยำกรมนุษยเ์พื่อให้พนักงำนเกิดควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน คือ กำรพฒันำ

ควำมกำ้วหนำ้ของพนกังำน กำรพฒันำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงพนักงำน กำรให้ค่ำตอบแทนและ

สิทธิประโยชน์ท่ีเป็นธรรม และกำรก ำหนดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของพนักงำนให้ชัดเจน 

นอกจำกน้ีพบว่ำกำรบริหำรจดักำรควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำนนั้น ผูบ้ริหำรระดบัสูงของ

บริษทัมีส่วนส ำคญัมำกในกำรสร้ำง หรือก ำหนดแนวนโยบำยให้เกิดข้ึนภำยในองค์กรและ

ก ำหนดให้ทุกฝ่ำยตอ้งมีส่วนร่วมในกำรจดักำรควำมพึงพอใจส่วนปัญหำและอุปสรรคท่ีพบคือ

อตัรำกำรลำออกของพนกังำนสูงเน่ืองจำกส่ิงท่ีพนกังำนไม่พึงพอใจคือควำมพึงพอใจในดำ้น 

ค่ำตอบแทนและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 

 ประชำกร ท่ีใช้ในกำรวิจัย  คือ  พนักงำนท ำควำมสะอำดศูนย์กำรค้ำ  ใน เขต

กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน กำรสุ่มตวัอยำ่งไดใ้ชแ้บบเจำะจง 

ประชำกรท่ีไม่สำมำรถนบัจ ำนวนไดผู้วิ้จยัจึงใชต้ำรำงส ำเร็จรูปของ Taro Yamane ท่ีระดบัควำม

เช่ือมัน่ 95% เม่ือยอมรับควำมคลำดเคล่ือน (E) ของกำรประมำณค่ำสัดส่วนเกิดข้ึนไดใ้นระดบั 
5%ไดข้นำดกลุ่มตวัอยำ่ง 400 คน 

 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

เคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั ใชแ้บบสอบถำม ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 

  1. แบบสอบถำมขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อำย ุ สถำนภำพ ระดบั

กำรศึกษำ อำยงุำน และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน 6 ขอ้ เป็นลกัษณะค ำถำมปลำยปิด แบบ

ตรวจสอบรำยกำร (Check list) ก ำหนดใหผู้ต้อบแบบถำมเลือกตอบเพียงขอ้เดียว 

  2. แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนของพนกังำนท ำควำมสะอำด

ศูนยก์ำรคำ้ ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ประกอบดว้ย ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฎิบติั

ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ดำ้นโอกำสกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน ดำ้นกำรไดรั้บกำรยอมรับ

นบัถือ ดำ้นสัมพนัธภำพกบัผูบ้งัคบับญัชำ ดำ้นสัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำน ดำ้นรำยไดแ้ละ

สวสัดิกำร จ ำนวน 40 ขอ้ โดยใชเ้คร่ืองมือมำตรประมำณค่ำ (Rating Scale) 
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  3. ขอ้เสนอแนะ ซ่ึงเป็นลกัษณะค ำถำมแบบปลำยเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถำม

ไดแ้สดงควำมคิดเห็นโดยอิสระ 

 3. กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 

  1. ผู ้วิจัยได้ส่งแบบสอบถำมผ่ำนช่องทำงออนไลน์  เพื่อสแกนและตอบ

แบบสอบถำมบนสมำร์ทโฟนให้กับพนักงำนท ำงำนควำมสะอำดศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพ

มหำครและปริมณฑล 

  2. น ำข้อมูลท่ีได้รับกำรตอบไปวิเครำะห์ ค่ำร้อยละ ค่ำควำมถ่ี ค่ำเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมำตรฐำน 

 4. กำรทดสอบเคร่ืองมือในกำรวิจยั ทดสอบแบบสอบถำมท่ีถูกตอ้งโดยสุ่มเลือกกลุ่ม

ตวัอยำ่งจ ำนวน 30 คน โดยใชเ้คร่ืองมือ Cronbach Alpha ในกำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือ 

ก ำหนดใหค้่ำควำมน่ำเช่ือถือมีค่ำมำกกวำ่ 0.7 ผลท่ีไดจ้ำกกำรทดสอบพบวำ่ ค่ำ Cronbach Alpha 

มีค่ำมำกกวำ่ 0.7 คือ 0.894 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือผูวิ้จัยได้ท ำกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกแบบสอบถำมแล้ว ผูวิ้จัยได้ด ำเนินกำรน ำ

ขอ้มูลท่ีไดม้ำประมวลผลดว้ยกำรวิเครำะห์ขอ้มูลดงัรำยละเอียด ดงัน้ี 

 สถิติพรรณนา 

  1. ใชค้่ำร้อยละและควำมถ่ี ในกำรอธิบำย เพศ อำยุ  สถำนภำพ ระดบักำรศึกษำ 

อำยงุำนและรำยไดต่้อเดือน ของพนกังำนท ำงำนควำมสะอำดศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำคร

และปริมณฑล 

  2. ใช้ค่ำเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ในกำรอธิบำย ควำมพึงพอใจของ

พนักงำนท ำงำนควำมสะอำดศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำครและปริมณฑล ประกอบด้วย 

ลกัษณะของงำนท่ีปฎิบติั สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน โอกำสกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน กำรไดรั้บ

กำรยอมรับนับถือ ควำมสัมพนัธภำพกับผูบ้งัคบับญัชำ ควำมสัมพนัธภำพกับเพื่อนร่วมงำน 

รำยไดแ้ละสวสัดิกำร 
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สรุปผลการวิจัย  

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูล สรุปผลกำรวิจยัไดด้งัน้ี  

 1. ผลกำรวิเครำะห์ ขอ้มูลดำ้นประชำกรศำสตร์ พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ ำนวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 อำยขุองกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่มีช่วงอำย ุ41-50 ปี 

มีจ ำนวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 สถำนภำพของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่สถำนภำพสมรสมี

จ ำนวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 41.50 ระดบักำรศึกษำของกลุ่มตวัอย่ำงส่วนใหญ่ คือ ประถม

กำรศึกษำ มีจ ำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 อำยงุำนของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่คือ ระหวำ่ง 

1-5 ปี มีจ ำนวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่คือ 

10,001- 15,000 บำท จ ำนวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00  

 2. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนของพนักงำนท ำควำมสะอำด

ศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลพบว่ำ พนักงำนท ำควำมสะอำดมีควำมพึง

พอใจในกำรท ำงำน โดยรวมอยู่ในระดบัมำก เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบว่ำ ดำ้นท่ีภำพรวม

ระดับมำกท่ีสุด คือด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับนับถือ โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.92 รองลงมำคือ ด้ำน

สัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำนในภำพรวมระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.91 ดำ้นสัมพนัธภำพกบั

ผู ้บังคับบัญชำในภำพรวมระดับมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.89 ด้ำนลักษณะของงำนท่ีปฎิบัติใน

ภำพรวมระดบัมำก โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.86  ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ในภำพรวมระดบัมำก 

โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.82 ดำ้นโอกำสกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน ในภำพรวมระดบัมำกโดยมีค่ำเฉล่ีย 3.71 

ดำ้นรำยไดแ้ละสวสัดิกำรในภำพรวมระดบัปำนกลำง โดยมีค่ำเฉล่ีย 3.40  

อภิปรายผล 

 จำกผลวิจยั สำมำรถน ำประเด็นท่ีส ำคญัมำอภิปรำยผลกำรวิจยัได ้ดงัน้ี 

 1.จำกกำรศึกษำขอ้มูลปัจจยัประชำกรศำสตร์ พบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง สถำนภำพคือสมรส ระดบักำรศึกษำคือประถมกำรศึกษำ อำยงุำนคือ1-5 ปี รำยไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน คือ10,001- 15,000 บำท 

 2.จำกกำรศึกษำขอ้มูลควำมพึงพอใจในกำรปฎิบติังำนของพนักงำนท ำควำมสะอำด

ศูนยก์ำรคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลพบว่ำควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน ดำ้น
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ลกัษณะของงำนท่ีปฎิบติั ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ดำ้นโอกำสกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน 

ดำ้นกำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือ ดำ้นควำมสัมพนัธภำพกบัผูบ้งัคบับญัชำ ดำ้นควำมสัมพนัธภำพ

กบัเพื่อนร่วมงำน ดำ้นรำยไดแ้ละสวสัดิกำร สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์

(2556) ไดศึ้กษำควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำนของพนกังำนบริษทั เอบีบี จ ำกดั จำกกำรศึกษำ

พบว่ำ  ผลกำรวิเครำะห์ระดบัควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตังำนของพนกังำนโดยรวมอยูใ่นระดบั
มำก  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฎิบติั ควรฝึกอบรม เร่ือง กำรบริกำรดว้ยใจ กำรสร้ำงตวัตน

ของพนักงำนท ำงำนท ำควำมสะอำด กำรใช้อุปกรณ์และน ้ ำยำ ให้สม ่ำเสมอและโดยมีกำร

ทดสอบหรือสอบปฎิบติั เพื่อใหพ้นกังำนท ำควำมสะอำดมีรู้ มีควำมเขำ้ใจ มีควำมถนดัในงำน ท ำ

ใหง้ำนท่ีท ำอยูมี่คุณค่ำและส ำคญั 

 2.  ดำ้นสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ควรมีมุมพกัผ่อน ท่ีเงียบและอำกำศเย็น อำกำศ

ถ่ำยเทในช่วงเวลำพกัจำกกำรปฎิบติัหนำ้ท่ี เพื่อใหพ้นกังำนรู้สึกผอ่นคลำย  

  3. ดำ้นโอกำสกำ้วหน้ำในกำรท ำงำน ควรมีกำรส่งเสริมให้พนักงำนท่ีสนใจไดเ้รียนต่อ

ในระดบัท่ีสูงข้ึน และมีกำรก ำหนดคุณสมบติัต ำแหน่งท่ีทุกคนมีโอกำสไวอ้ยำ่งชดัเจน เช่น วุฒิ
กำรศึกษำ อำยงุำน กำรทดสอบขอ้เขียนและภำคปฎิบติั เป็นตน้ 

 4. ดำ้นกำรไดรั้บกำรยอมรับนบัถือ ควรมีโครงกำร แม่บำ้นดำวเด่นประจ ำเดือน โดยให้

หวัหนำ้งำนและเพื่อนร่วมงำนโหวตใหค้ะแนน หรือ ค ำชมเชยจำกลูกคำ้ ประกำศชมเชยเป็นลำย

ลกัษณ์อกัษรและใหร้ำงวลัต่อหนำ้เพื่อร่วมงำนทุกคน 

 5. ดำ้นสัมพนัธภำพกบัผูบ้งัคบับญัชำ ควรมีกำรเพิ่มควำมรู้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำอยู่
สม ่ำเสมอเพื่อเป็นตวัแทนของพนกังำนท ำควำมสะอำด และมีควรกำรอบรมเร่ืองภำวะผูน้ ำ 
คุณธรรม จริยธรรม ในกำรท ำงำนร่วมกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ   
 6. ดำ้นสัมพนัธภำพกบัเพื่อนร่วมงำน ควรมีกำรจดักิจกรรมร่วมกนัอยู่ส ่ำเสมอเพื่อสร้ำง

ควำมสมคัรคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
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 7. ดำ้นรำยไดแ้ละสวสัดิกำร เป็นควำมพึงพอใจน้อยท่ีสุด เน่ืองจำกพนักงำนท ำควำม

สะอำดส่วนใหญ่แลว้ท ำงำนเป็นรำยวนั ส่ิงท่ีคำดหวงัมำกท่ีสุดคือ กำรท ำงำนล่วงเวลำบ่อยๆท ำ

ให้รำยได้เพิ่มข้ึน ดังนั้นหน่วยงำนควรมีกำรจัดสรรให้พนักงำนท ำควำมสะอำดได้ท ำงำน

ล่วงเวลำ ท่ีเท่ำเทียมกนั 
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