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บทคัดย่อ 

การวจิัยครัง้นี้มวีัตถุประสงค์เพือ่ศึกษาความพงึพอใจในการทำงานของพนกังานฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) ในแต่ละดา้น ได้แก่ ด้านขอ้มูลส่วนบุคคล จำแนกตาม 

เพศ อายุ อายงุานในบรษิัท สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา ตำแหน่งงาน ดา้นคุณภาพชีวิต

การทำงาน 7 ดา้น ได้แก่ (1) ดา้นสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (2)  ด้านโอกาสพัฒนา
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ความรู้ความสามารถ (3) ด้านโอกาสเติบโตในสายอาชีพ (4) ด้านความมั่นคงในอาชีพ (5) ด้านบูรณาการทาง

สังคม และการทำงานร่วมกัน (6) ด้านสิทธิของพนักงาน (7) ด้านความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลา

ดำเนินชีวิต และด้านความพึงพอใจในการทำงาน 5 ด้าน ไดแ้ก่ (1) ผลตอบแทนที่เป�นเงิน (2) ผลตอบแทนที่

ไม่เป�นเงิน (3) สภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนา (4) ความดงึดูดใจทางสังคม (5) การปรับสภาพการทำงาน 

ประชากรกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ คือ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด 

(มหาชน) จำนวน 352 คน เครือ่งมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป�นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 

0.937 แบบสอบถามมี 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกับข้อมูลพื้นฐานของป�จจัยส่วนบุคคลเป�น

แบบสอบถามแบบตอบคำถาม (checklist) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ หาค่าเฉล่ีย  

ค่าร้อยละ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน เป�นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป�น

มาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปูทางสถติิ หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t-test และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน เป�นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป�น

มาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะหข์้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรปูทางสถติิ หาค่าเฉล่ีย ค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โดยการใช้สถติิถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรงุเทพ จำกดั (มหาชน) ได้แก ่เพศ ของพนักงานที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการทำงานไม่ตา่งกัน อายุ  

อายุงานในบรษิทั สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดอืน ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน ของพนกังานที่ต่างกัน 

มีความความพึงพอใจในการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีระดับนยัสําคัญ 0.05 2) คุณภาพชีวิตการทำงาน มีผล

ต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด 

(มหาชน) มากเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านบรูณาการทางสังคมและการทำงานรว่มกัน ด้านความมั่นคงในอาชพี 

ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิของพนกังาน ด้านความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลา

ดำเนินชีวิต และด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน 

คำสำคัญ : ความพึงพอใจในการทำงาน , พนกังานฝ่ายปฏิบตัิการ , บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จำกัด (มหาชน) 

 

Abstract  

This research aims to A study of job satisfaction of the operating staff of Bangkok 

Mass Transit System Public Company Limited in each aspect as follows : personal data 

classified by gender, age, age employment in the company, status, average monthly 
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income Education level, job position, quality of work life in 7 areas : (1) health and 

sanitation ; Safety at work (2) Opportunity to develop knowledge and competence (3) 

Opportunity for career growth (4) Career security (5) Social integration and working together 

; (6) the rights of employees ; (7) the balance between working time and living time ; and 

in terms of job satisfaction , 5 aspects are : (1) monetary reward (2) non-monetary return 

(3) desirable environment (4) social attractiveness (5) adjustment of working conditions 

work 

The sample population used was Staff of Operation Department, Bangkok Mass 

Transit System Public Company Limited, 352 persons. The instrument used for data 

collection was a questionnaire with a confidence value of 0.937. The questionnaire 

consisted of 3 parts : Part 1 was a questionnaire on the basis of personal factors. It is a 

checklist questionnaire. The data was analyzed by using a statistical program to find the 

mean, the percentage. Part 2 Questionnaire on Quality of Work Life The questionnaire was 

a standardized questionnaire with 5 levels of estimation. The data were analyzed by using 

a statistical package, the mean, standard deviation, t-test, and one-way ANOVA. Part 3 

Questionnaire about job satisfaction It was a questionnaire that had a standardized 

estimation at 5 levels. Data were analyzed using a statistical package program to find the 

mean, standard deviation. Analyzed by using multiple regression statistics. 

The results of the research found that 1) Personal data of staff operating 

department of Bangkok Mass Transit System Public Company Limited consisted of different 

genders of employees. They have the same job satisfaction, age, length of service in the 

company, status, and average monthly income. education level and job position of 

different employees have different job satisfaction with a level of significance 0.05 2) 

Quality of work life Affects job satisfaction of the operations staff of Bangkok Mass Transit 

System Public Company Limited, in order of importance, as follows: Social integration and 

collaboration career security Opportunities to develop knowledge and abilities Employee 

rights The balance between working time and living time and health work safety. 

Keywords :  job satisfaction, operational staff, Bangkok Mass Transit System Public 

Company Limited 
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บทนำ 

ความเป�นมาและความสำคัญของป�ญหา 

เนื่องจากในสภาพแวดล้อมภายนอกในด้านต่าง ๆ ที่มกีารเปล่ียนแปลงอย่างรวดเรว็ ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี การส่ือสารที่ไรพ้รมแดน สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม ที่กำลังเริ่มเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีประชากรในวยัทำงานนอ้ยลงเรื่อย ๆ ทา่มกลางกระแสการเปล่ียนแปลงดังกล่าว 

ทรัพยากรบุคคลถือเป�นทรัพยากรที่สำคัญในการขับเคล่ือนธรุกิจขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งการ

บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ ที่คำนึงถงึพฤตกิรรมองค์กร จงึเป�นส่ิงสำคัญทีอ่งค์กรธุรกิจจะต้องคำนึงถึง 

และให้ความสนใจในการศึกษาป�จจัยคุณภาพชวีิตในการทำงาน ในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ทำงานของพนักงานในองค์กร 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Working Life) เป�นส่ิงที่สำคัญเป�นอย่างยิง่ เพราะคนถือ

เป�นทรพัยากรทีม่ีคุณค่า และมีความสำคัญต่อองค์กร ดังนั้นองค์กรจะต้องจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

และบรรยากาศในสถานทีท่ำงานให้มีความเหมาะสมต่อการทำงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานหรอืพนักงานมรีู้สึก 

ที่ดีต่อการทำงาน มีความมั่งคงในการทำงาน ทำใหเ้กิดความสุขในการทำงาน โดยจะส่งผลที่ดีต่อตัวบุคลากร

และองค์กร เชน่ 1) ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจัดการคุณภาพชีวิตในองค์การทำให้องค์การ 

มีนโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต มกีารจดักลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานด้านต่าง ๆ 

2) ช่วยเพิ่มขวญัและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการมคุีณภาพชีวิตการทำงานที่ดทีำให้พนักงานมี

ความพึงพอใจในการทำงาน ทำให้เกิดเป�นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 3) ช่วยปรับปรงุศักยภาพของ

ผู้ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานด้วยการเป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบตัิงานเพิ่มพูนทกัษะ

ความสามารถของตนเอง 

เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรมีความเข้าใจ และสามารถทราบถึงความต้องการของทรัพยากรบุคคลที่

องค์กรมีอยู่ ซึง่มีความต้องการที่หลากหลาย ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และสามารถวางแผนแก้ไข

ป�ญหาในด้านตา่งๆ ทีเ่กี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงานในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน  

ในองค์กรได้ และเพื่อใหอ้งค์กรสามารถรกัษาพนักงานที่มีคุณภาพ มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ ให้มีความ    

พึงพอใจในการทำงานกับองค์กร และนำไปสู่การมีความผูกพนักับองค์กร อกีทั้งยงัเป�นการสร้างความสัมพันธ์

ให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กร ที่จะทำใหทุ้กคนพรอ้มที่จะทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ    

ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุผลสำเร็จขององค์กร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อนำผลการศึกษาความพงึพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) จำแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคลไปใช้ในการบรหิารทรัพยากรบคุคลขององค์กร 

2. เพื่อนำผลการศึกษาคุณภาพชีวติการทำงานที่มผีลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนกังาน

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) ไปใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

องค์กร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลต่างกัน ทำใหค้วามพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ    

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) ต่างกัน (t-test และ One - way ANOVA) 

2. คุณภาพชีวิตการทำงาน มีผลต่อ ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) (Multiple Regression) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

• ด้านประชากร 

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่าง พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บรษิัท ระบบขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 352 คน 

• ด้านเน้ือหา 

การวจิัยครัง้นี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหาเกี่ยวกับความพงึพอใจในการทำงาน

ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) จำแนกตามขอ้มูลส่วน

บุคคล และคุณภาพชีวิตการทำงาน 7 ด้าน ไดแ้ก่ (1) ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน (2)  

ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ (3) ด้านโอกาสเติบโตในสายอาชีพ (4) ด้านความมั่นคงในอาชพี (5) 

ด้านบูรณาการทางสังคมและการทำงานร่วมกนั (6)  ด้านสิทธขิองพนักงาน (7) ด้านความสมดุลระหว่างเวลา

ทำงานและเวลาดำเนินชีวิต ทีม่ีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนกังานฝ่ายปฏิบัติการ บรษิัท ระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

1. ตัวแปรอิสระ  

1) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อายงุานในบริษทั สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

ระดับการศึกษา  
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2) คุณภาพชีวิตการทำงาน ประกอบด้วย (1) ด้านสุขภาพอนามยั ความปลอดภัยในการทำงาน 

(2)  ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ (3) ด้านโอกาสเตบิโตในสายอาชพี (4) ด้านความมั่นคงในอาชพี 

(5) ด้านบูรณาการทางสังคมและการทำงานรว่มกัน (6)  ด้านสิทธิของพนกังาน (7) ด้านความสมดุลระหว่าง

เวลาทำงานและเวลาดำเนินชีวติ 

2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการทำงาน ประกอบดว้ย (1) ผลตอบแทนที่เป�นเงิน (2) 

ผลตอบแทนที่ไม่เป�นเงิน (3) สภาพแวดล้อมทีพ่ึงปรารถนา (4) ความดึงดูดใจทางสังคม (5) การปรับสภาพ

การทำงาน 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 

1. ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงานของ

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) 

2. เป�นแนวทางเบือ้งต้นในการกำหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาทรัพยากรบคุคลที่ปฏิบัติงาน 

ในด้านต่างๆ ขององค์กรต่อไป เกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง  

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกีย่วขอ้ง 

Khan et al. (2012) : อ้างใน อุดมพร ปอ้งเกยีรติชัย (2560) : อ้างใน เสาวลักษณ์ เหลืองอรา่ม 

(2565) อธิบายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป�นป�จจยัส่วนบุคลที่จะส่งผลกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน ลักษณะทางประชากรศาสตรเ์ป�นส่วนหนึ่งทีจ่ะมีผลต่อทัศนคติทีพ่นักงานรู้สึกตอ่งานแตกต่างกนั 

ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร์ จะมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลส่งผลให้ความต้องการของแต่ละบุคคล                    

มีไม่เหมือนกัน ความพึงพอใจตอ่การปฏิบัตงิานก็แตกต่างกัน 

Richard E. Walton (1973) อา้งถงึในวทิยา อนิทร์สอน (2559) ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะ

สำคัญที่ประกอบขึ้นเป�นคุณภาพชีวิตการทำงานในหนังสือ Creteria for Quality of Working life ลักษณะ

สำคัญที่ประกอบขึ้นเป�นคุณภาพชีวิตการทำงาน แบ่งออก เป�น 8 ประการ คือ 1) ค่าตอบแทนที่เป�นธรรม

และเพียงพอ (adequate and fair compensation) 2) ส่ิงแวดล้อมที่ถกูลักษณะและปลอดภัย (safe and 

healthy environment) 3) เป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานหรอืพนักงานได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ

ของตนเองได้เป�นอย่างดี (development of human capacities) 4) ลักษณะงานที่สามารถส่งเสริมความ

เติบโตและความมั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหรอืพนักงาน (growth and security) 5) ลักษณะงานที่ส่งเสริม

ด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (social integration) 6) ลักษณะงานที่ถกูต้องตามกฎหมายหรือ
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กระบวนการยตุธิรรม (Constitutionalism) 7) ความสมดุลระหว่างชีวติกับการทำงานโดยส่วนรวม (the 

total life space) 8) ลักษณะงานมีส่วนเกีย่วข้องและสัมพันธ์กับสังคมโดยตรง (social relevance) 

Kaliski (2007) อ้างถงึในอนุรกัษ์ วัฒนะถาวรวงศ์ (2560) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป�น

ความรู้สึกของบคุลากรที่ตอ้งการบรรลุผลสำเร็จจากการทำงาน เป�นการเชื่อมโยงระหว่างการรับรูถ้ึง

ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับความสุขของบุคลากรที่เกดิขึ้น ความพึงพอใจในงานจึงเป�นการทีบุ่คลากรได้สนุก

กับงานที่ตนเองได้ทำ แล้วทำไดด้ี ส่งผลให้ไดร้บัรางวัลตอบแทนจากความพยายามในการทำงานให้สำเรจ็ 

ความพึงพอใจในงานเป�นความกระตือรือร้นและเป�นความสุขของบุคลากรในการทำงาน ดังนัน้ความพึงพอใจ

ในงานเป�นองค์ประกอบหลักทีจ่ะนำไปสู่การยอมรับจากผู้อื่น รายได้ การเล่ือนตำแหน่ง และการบรรลุผล

สำเร็จทีต่อบสนองต่อความต้องการของบุคลากรจากการทำงาน 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

ก้องภพ ตระกลูหวังดี (2559) อา้งถงึในพพิัฒน์ มีเถื่อน (2562) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรงุเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ระดับความ  

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม แกรดน์ไฮแอท เอราวัณ กรงุเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่น

ระดับมาก เมือ่พิจารณาเป�นรายด้าน พบว่าด้านความสำเร็จในการทำงาน มค่ีาเฉล่ียสูงสุด ค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมากรองลงมาคือ ด้านสภาพการทำงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านตำแหน่งหน้าทีใ่นหนว่ยงาน และ

น้อยที่สุด คือ ดา้นความก้าวหนา้อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานโรงแรม แกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรงุเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล พบว่า พนักงาน

ที่มีรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่

ระดับ 0.05 ส่วนป�จจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอายุการทำงานที่แตกต่างกัน มรีะดับ

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานไม่แตกต่างกัน 

พรภัทร์ รุง่มงคลทรัพย์ (2556) อ้างถงึในพิพัฒน์ มีเถื่อน (2562) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั เอบีบี จำกดั ผลการวิจยัพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพงึพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพจิารณาในแต่ละด้าน 6 ด้าน ความพึงพอใจในด้าน

ลักษณะงานมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ดา้นความสัมพันธ์กับเพือ่นร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้าน

นโยบายและสายการบงัคับบัญชา ด้านความมั่นคงในงานด้านความก้าวหน้าในตำแหน่งงาน ตามลำดับ และ

ความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและสวัสดิการมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานพบวา่ พนักงานที่มีเพศ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดอืน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่างกนั

มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีอายุ ตำแหน่งหนา้ที่ป�จจุบันต่างกัน มีความ   

พึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกนัอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
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วิธีการดำเนนิวิจัย 

เป�นการวิจัยเชงิปริมาณ (quantitative research)  

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ดังนี ้

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนนี้ จากการสำรวจโดยการใช้

แบบสอบถามดว้ย Google form ทางออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่าง พนกังานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทัระบบขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน)      

2) ข้อมูลทุตยิภูมิ (secondary data) ไดจ้ากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ หนังสือ 

วารสาร งานวิจยั และเว็บไซต์ตา่งๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ทำการศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล ในเดือนกุมภาพันธ์ ถงึ 

เดือนมีนาคม 2565 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาลงรหัส และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเรจ็รูปทางสถติิ 

โดยมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี้ 

1) ใช้ร้อยละ และค่าคงที่ ในการอธิบายขอ้มูลส่วนบุคคล (เพศ, อายุ, อายุงานในบริษทั, 

สถานภาพ, รายได้เฉล่ียต่อเดอืน, ระดับการศึกษา, ตำแหน่งงาน) 

2) ใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายขอ้มูลด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน และ

ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) 

3) ข้อมูลส่วนบุคคลแตกกัน ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัตกิาร บริษทั 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ต่างกัน วิเคราะห์โดยการทดสอบสมมติฐาน t-test และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) 

4) ป�จจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่าย

ปฏิบัติการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยการใช้สถิตถิดถอยพหุคูณ 

Multiple Regression 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

• เพศ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง จำนวน 217 คน คิดเป�นรอ้ยละ 61.60 และ

รองลงมาเป�นเพศชาย จำนวน 135 คน คิดเป�นร้อยละ 38.40 ตามลำดับ 
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• อายุ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 26-30 ป� คิดเป�นรอ้ยละ 23.30 รองลงมาอายุ 50 ป�

ขึ้นไป คิดเป�นรอ้ยละ 18.50 และน้อยที่สุด คือ ต่ำกว่า 26 ป� คิดเป�นร้อยละ 7.10 ตามลำดับ 

• อายุงานในบรษิทั :  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายงุาน 20 ป�ขึ้นไป คิดเป�นร้อยละ 

36.90 รองลงมา มีอายุงาน 1-5 ป� คิดเป�นรอ้ยละ 27.30 และน้อยที่สุด คือ มีอายุงานต่ำกวา่ 1 ป� คิดเป�น

ร้อยละ 3.70 ตามลำดับ 

• สถานภาพ : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด 195 คน คิดเป�นร้อยละ 55.40 

รองลงมา คือ มสีถานภาพสมรส 145 คน คิดเป�นร้อยละ 41.20 และน้อยที่สุด คือ มีสถานภาพหม้าย       

12 คน คิดเป�นร้อยละ 3.40 ตามลำดับ 

• รายได้เฉล่ียตอ่เดือน : ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำกว่า 20,000 

บาท 104 คน คิดเป�นร้อยละ 29.50 รองลงมา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 25,001-35,000 บาท 86 คน คิดเป�น

ร้อยละ 24.40 และน้อยที่สุด คือ มีรายได้เฉล่ียต่อเดอืน 45,001 - 55,000 บาท 18 คน คิดเป�นร้อยละ 5.10 

ตามลำดับ 

• ระดับการศึกษา :  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 311 คน     

คิดเป�นร้อยละ 88.40  รองลงมา คือ การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 34 คน คิดเป�นร้อยละ 9.70 และน้อยที่สุด 

คือ การศึกษาตำ่กว่าปรญิญาตรี 7 คน คิดเป�นร้อยละ 2.00 ตามลำดับ 

• ตำแหน่งงาน :  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป�นพนักงานระดับปฏิบัติการ 216 คน คิดเป�น

ร้อยละ 61.40 รองลงมา คือ พนักงานระดับหวัหน้างาน 107 คน คิดเป�นร้อยละ 30.40 และน้อยที่สุด คือ 

พนักงานระดับบริหาร 29 คน คิดเป�นร้อยละ 8.20 ตามลำดับ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรวม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค่าความสำคัญอยู่ในระดับ

มาก ทีร่ะดับค่าเฉล่ีย 4.064 

• ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

• ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

• ด้านโอกาสเติบโตในสายอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

• ด้านความมั่นคงในอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

• ด้านบูรณาการทางสังคมและการทำงานร่วมกนั โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

• ด้านสิทธิของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

• ด้านความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาดำเนินชีวิต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่ง

มวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรวม พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ค่าความสำคัญอยู่ในระดับ

มาก ทีร่ะดับค่าเฉล่ีย 3.769 

• ด้านผลตอบแทนที่เป�นเงิน โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง 

• ด้านผลตอบแทนที่ไม่เป�นเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

• ด้านสภาพแวดล้อมที่พึงปรารถนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

• ด้านความดึงดดูใจทางสังคม โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

• ด้านการปรับสภาพการทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนกังานฝ่ายปฏิบตัิการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรงุเทพ จำกดั (มหาชน) ได้แก ่เพศ ของพนักงานที่ต่างกัน มีความพึงพอใจในการทำงานไม่ตา่งกัน อายุ  

อายุงานในบรษิทั สถานภาพ รายได้เฉล่ียต่อเดอืน ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน ของพนกังานที่ต่างกัน 

มีความความพึงพอใจในการทำงานที่ต่างกัน อย่างมีระดับนยัสําคัญ 0.05 2) คุณภาพชีวิตการทำงาน มีผล

ต่อความพึงพอใจในการทำงาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด 

(มหาชน) มากเรียงตามลำดับ ดังนี้ ด้านบรูณาการทางสังคมและการทำงานรว่มกัน ด้านความมั่นคงในอาชพี 

ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ ด้านสิทธิของพนกังาน ด้านความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลา

ดำเนินชีวิต และด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน 

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน มีความ

พึงพอใจในการทำงานไม่ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ ปนัดดา วชิรญานนท์ (2549) เรื่อง ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนกังาน บริษทั สยามร่วมมิตร จำกัด ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทั สยามร่วมมติร จำกดั โดยภาพรวมของเพศชายกับเพศหญิงแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ขึ้นไป เป�นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เพียงด้านความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลเท่านั้น ทีไ่ม่พบความแตกต่าง  

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) ที่มีอายุ อายุงานใน

บริษทั ต่างกันมคีวามพึงพอใจในการทำงานแตกต่าง ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนดัดา วชิรญานนท์ 

(2549) เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษทั สยามร่วมมิตร จำกัด ผลการศึกษาพบว่า 

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษทั สยามร่วมมิตร จำกัด โดยภาพรวมจำแนกตามอายุมี

ความแตกต่างกนั อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 เป�นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) มีสถานภาพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ระดับการศึกษา และตำแหน่งงาน ต่างกัน มีความพึงพอใจในการทำงานแตกตา่งกัน          
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ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ธัญพร สินพัฒนพงค์ (2560) เรือ่ง ป�จจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน

ของพนักงานการไฟฟ้านครหลวง จังหวัดกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมจำแนกตามสถานภาพมีความ

แตกต่างกัน อยา่งมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 เป�นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ป�จจัยคุณภาพชวีิตที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบ

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีป�จจยัที่ใชใ้นการวิเคราะห์ทัง้หมด 7 ด้าน  ซึ่งจะมี 1 ด้านที่ไม่มี

อิทธิพลทางบวกต่อความพงึพอใจในการทำงาน คือ ด้านโอกาสการเติบโตสายอาชีพ และมี 6 ด้านที่มีผล

ทางบวกต่อความพึงพอใจในการทำงาน อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ดังนี ้

1) ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ   

ด้านความมั่นคงในอาชีพ ด้านการบูรณาการทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกบั ทฤษฎีลําดับ

ขั้นความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Need Theory) โดย Maslow (1970 อ้างในจุฑารัตน์ เพงิมาก, 

2548: 14-16)  และหลักการของ Richard E. Walton ซึ่งปรากฎในหนงัสือ Creteria for Quality of 

Working life  

• ด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวไว้ว่า ส่ิงแวดล้อมทีถ่กูลักษณะ 

และปลอดภัย (Safe and Healthy Environment)  ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อมทางด้าน

ร่างกายและส่ิงแวดล้อมของการทำงานที่ไม่เหมาสะม ซึ่งจะกอ่ให้เกิดสุขภาพไม่ดี โดยส่ิงแวดล้อมทั้งทาง

กายภาพและทางด้านจิตใจ นัน่คือ สภาพการทำงานตอ้งไม่มลัีกษณะทีต่้องเส่ียงภัยจนเกินไป และจะต้อง

ช่วยให้ผู้ปฏิบัตงิานรู้สึกสะดวกสบาย และไม่เป�นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และยังสอดคล้องกับผล

การศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณศึีกษา : บริษทั วาย เอช เอส อนิเตอรเนชั่น

แนล จํากัด (ปรญิญา สัตยธรรม, 2550 : 32)  

• ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ กล่าวไว้ว่า เป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนา

ความรู้ความสามารถไดเ้ป�นอยา่งดี (Development of Human Capacities)  งานที่ปฏิบัตอิยู่นั้นจะต้อง

เป�ดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช ้และพัฒนาทักษะความรู้อย่างแท้จรงิ และรวมถึงการมีโอกาสได้ทำงานที่ตน

ยอมรับว่าสำคัญและมีความหมาย 

• ด้านความมั่นคงในอาชีพ กล่าวไว้ว่า ลักษณะงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความ

มั่นคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (growth and security) นอกจากงานจะช่วยเพิ่มพนูความรู้ความสามารถของ

ผู้ปฏิบัติงานหรอืพนักงานแล้ว ยังช่วยให้ได้มีโอกาสก้าวหน้า และมีความมั่นคงในอาชีพ รวมถงึการยอมรับ

จากสมาชิกครอบครับ และเพื่อนร่วมงาน 

• ด้านการบรูณาการทางสังคมและการทำงานรว่มกัน กล่าวไว้วา่ ลักษณะงานมส่ีวนส่งเสริม

ด้านบูรณาการทางสังคมของผู้ปฏิบัติงาน (social integration)  ซึง่หมายความว่า งานนั้นสามารถช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานไดม้ีโอกาสสร้างสัมพันธภาพกับบคุคลอื่นๆ ภายในองค์กร รวมถงึมีโอกาสทีเ่ท่าเทียมกันใน
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ความก้าวหน้าตามฐานของระบบคุณธรรม และสอดคล้องกับแนวคิดของ จุฑารัตน์ ฉิมมาลี (2559, หน้า 29) 

กล่าวไว้ว่า เพื่อนร่วมงาน คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการทำงานและมีส่วนสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายใน

องค์กรเดียวกัน มีการตดิต่อส่ือสาร ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปล่ียนแนวคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งเรื่องงานและ

เรื่องส่วนตัว มีแนวคิด ทัศนคตทิี่คล้ายคลึงกัน จนทำให้เกดิความความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

2) ด้านสิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลเวลาทำงานและเวลาดำเนินชีวิต สอดคล้องกับหลักการ

ของ Richard E. Walton ซึง่ปรากฎในหนังสือ Creteria for Quality of Working life  

• ด้านสิทธิของพนักงาน กล่าวไวว้่า ลักษณะงานที่ถกูต้องตามกฎหมายหรือกระบวนการ

ยุติธรรม (Constitutionalism) การเคารพในสิทธิส่วนบุคคล และมีความเป�นธรรมขององค์กรในการ

พิจารณาการใหผ้ลตอบแทน การใหร้างวัล รวมทั้งการให้โอกาสที่พนักงานจะได้รับ และสามารถแสดงความ

คิดเห็นอย่างเป�ดเผย มีเสรีภาพ ในการพูด มีความเสมอภาค และมีการปกครองตามกฎหมาย 

• ด้านความสมดุลเวลาทำงานและเวลาดำเนินชีวิต ได้กล่าวไวว้่า ความสมดุลระหว่างชวีิต

กับการทำงานโดยส่วนรวม (the total life space) เป�นการเป�ดโอกาสใหพ้นกังานไดใ้ช้ชีวิตในการทำงาน 

ชีวิตส่วนตัวนอกองค์กรอย่างสมดุล นั่นคือ พนักงานตอ้งไม่ไดร้บัความกดดัน และภาระงาน จากการ

ปฏิบัติงานมากเกินไป การกำหนดชั่วโมงการทำงาน ระยะเวลาการทำงานที่เหมาะสม เพื่อหลีกเล่ียง 

ความเครียดที่ตอ้งทำงานมากเกินไป ขาดเวลาพักผ่อน เพือ่ใหพ้นักงานได้มีเวลาในการใช้ชีวติส่วนตัวอย่าง

พอเพียง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ บริษทั ระบบขนส่งมวลชน

กรงุเทพ จำกดั (มหาชน) พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป�นผู้หญิง รอ้ยละ 61.60 อายุ 26 – 30 ป� ร้อยละ 23.30 อายุ

งานในบริษทั 20 ป�ขึ้นไป ร้อยละ 36.90 สถานภาพโสด ร้อยละ 55.40 รายได้เฉล่ียต่อเดอืนต่ำกว่า 20,000 

บาท ร้อยละ 29.50 ระดับการศึกษาปรญิญาตรี ร้อยละ 88.40 ตำแหน่งงานพนักงานระดับปฏิบัติการ     

ร้อยละ 61.40 

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทำงาน 7 ด้าน  (1) ด้านสุขภาพอนามัย ความ

ปลอดภัยในการทำงาน (2) ด้านโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ (3) ด้านโอกาสเติบโตในสายอาชีพ (4)  

ด้านความมั่นคงในอาชีพ (5) ด้านบูรณาการทางสังคมและการทำงานร่วมกัน (6) ด้านสิทธขิองพนักงาน (7) 

ด้านความสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาดำเนินชีวิต โดยรวมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ค่า

ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉล่ีย 4.064 
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3. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทำงาน 5 ด้าน (1) ผลตอบแทนที่เป�นเงิน (2) 

ผลตอบแทนที่ไม่เป�นเงิน (3) สภาพแวดล้อมทีพ่ึงปรารถนา (4) ความดึงดูดใจทางสังคม (5) การปรับสภาพ

การทำงาน โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญใ่ห้ค่าความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยรวม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค่้าความสำคัญอยู่ในระดับมากที่ระดับค่าเฉล่ีย 3.769 

โดยป�จจยัด้านคุณภาพชีวิตการทำงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนกังานฝ่าย

ปฏิบัติการ บรษิัท ระบบขนส่งมวลชนกรงุเทพ จำกัด (มหาชน) แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างป�จจัยที่มีผล

ต่อความพึงพอใจในการทำงาน เรียงตามลำดับ ได้ดังภาพ 

 
 

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา ป�จจัยที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการทำงานของพนกังานฝ่ายปฏิบัติการ บรษิัท

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  สามารถนำไปประยุกตใ์ช้ให้เกดิประโยชน์ต่อองค์กรในการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพือ่ให้สามารถรกัษาทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถให้

ปฏิบัติอยู่กับองค์กรได้นานที่สุด เพื่อลดการสูญเสียบุคลากรที่มคุีณค่าขององค์กร และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ

ฝ�กอบรมพนกังานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานบางตำแหน่งที่มีความจำเป�นต้องมีความรู้
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ความสามารถ และซึ่งต้องใชร้ะยะในช่วงการฝ�กอบรม ประมาณ 90 วัน ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ผู้วจิัยจงึมี

ข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ผู้บริหาร ควรให้ความสำคัญเกีย่วกับการเติบโตในแต่ละสายงาน ให้สามารถโอนย้ายปรับ

ตำแหน่ง ไปยงัตำแหน่งทีก่้าวหน้าและเติบโตในสายอาชีพมากขึ้น สร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติของ

พนักงานมากขึน้ 

2. ผู้บริหาร ควรให้ความสำคัญกบักลุ่มพนักงานกลุ่มอายุ 26-30 ป� กลุ่มพนกังานที่มีอายงุานใน

บริษทั 16-20 ป� กลุ่มพนักงานที่มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย กลุ่มพนักงานที่มรีายได้เฉล่ียตอ่เดือนต่ำกว่า 

20,000 บาท กลุ่มพนักงานที่มรีะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และกลุ่มพนกังานระดับปฏิบัติการ 

เนื่องจากเป�นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในการทำงานน้อยที่สุด เพื่อให้สามารถดงึศักยภาพของพนักงาน ความ

ชำนาญในงานหน้าที่ป�จจุบันแล้ว ให้มีโอกาสเตบิโตในสายอาชพี และเป�นการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้

อยู่กับองค์กรตอ่ไป 
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