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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเร่ือง ทศันคติต่องานและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ  ากัด (มหาชน) มี

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั หาญ 

เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล 3) เพื่อศึกษาทศันคติต่องานและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) วิจยัคร้ังน้ี

เกบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งในบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน 264



คน มีผูใ้ห้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามจ านวน 250 คน เป็นการสุ่มตวัอย่างแบบ

สะดวก ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 1) ข้อมูล

ประชากรศาสตร์  2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัทศันคติต่องาน 3) ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

ภายนอก 4) ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเกบ็มาไดพ้บวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระยะเวลาการ

ท างานและแผนกงานภาพต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั และยงัพบอีก

วา่ทศันคติต่องานและปัจจยัภายนอกมีผลต่อมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

ค าส าคญั : ผลตอบแทน, ค่าคอมมิทชัน่,ค่าอินเซนทีฟ 

Abstract 

 This research on the subject Job Attitudes and External Factors Affecting 

Employee Satisfaction, Harn Engineering Solutions Public Company Limited. The 

objectives were 1) to study the satisfaction of employees in the work of Harn 

Engineering Solutions Public Company Limited. 2) to study work satisfaction of 

employees of Harn Engineering Solutions Public Company Limited classified by 

personal factors. 3) to study attitudes towards work and external factors affecting job 

satisfaction of employees of Harn Engineering Solutions Public Company Limited. 

This research collected data from a sample in Harn Engineering Solutions Public 

Company Limited, amounting to 264 people, with 250 participants answering the 

questionnaire. The samples were selected by convenient sampling method. Data were 

collected using questionnaires consisting of 1) demographic data, 2) opinions on job 

attitudes, 3) opinions on external factors, 4) job satisfaction 



 Data analysis shows that it was found that age, personal factors the duration of work 

and the visual department are different. There are different job satisfactions. It was also 

found that job attitudes and external factors affect job satisfaction. 

Keywords: compensation; Commissions; Incentives 

บทน า 

บริษทัเป็นองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจดัตั้ งข้ึนโดยกลุ่มบุคคลซ่ึงมีเป้าหมายและ

วตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงตอ้งอาศยัปัจจยั

สนบัสนุนดา้นวตัถุ  เช่น งบประมาณ เคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ แต่อีกส่ิงหน่ึงส าคญัท่ีจะ

ขบัเคล่ือนองค์กรไดคื้อ ทรัพยากรมนุษย ์องค์กรจึงตอ้งจดัสรรทรัพยากรให้ตรงตาม

ความเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร ( HRNOTE 2564) 

  ทรัพยากรบุคคลอาจมีความแตกต่างกนัทางดา้นทศันคติ ซ่ึงมีผลสอดคลอ้งกบั

การแสดงออกทางความคิดเชิงบวกและเชิงลบ นัน่คือ ทศันคติ โดยทศันคตินั้นมีความ

เช่ือมโยงกบั อุปนิสัย ความคิด การแสดงออก แรงจูงใจ หากบุคคลมีทศันคติเชิงบวกต่อ

งาน ผลลพัธ์ของงานท่ีออกมาก็จะมีประสิภาพสูงกว่าบุคคลท่ีมีทศันคติเชิงลบต่องาน 

ดงันั้นการศึกษาทศันคติต่องานจึงมีความส าคญัมาก ( novabizz.2562 ) ซ่ึงทศันคติต่อ

งานท่ีมีการศึกษาจะประกอบดว้ยกนั 3 ส่วน  คือ ความพึงพอใจในงาน ความผูกพนัต่อ

องคก์รและการมีส่วนร่วมในงาน Brown (1996) ; Meyer et al. (2002) ; Harrison et al. 

(2006) แต่นอกจากทศันคติต่องานท่ีมีความแตกต่างกนัไปของพนกังานแต่ละคนก็ยงัมี

การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกอีก 3 ดา้นคือ ดา้นกฎหมายแรงงาน ดา้นเศรษฐกิจและ

ด้านภาวะโรคระบาด ซ่ึงปัจจัยภายนอกเหล่าน้ีก็ล้วนแต่มีผลต่อความพึงพอใจของ

พนกังานในการปฏิบติังานทั้งส้ิน  Kanokwan Makmek (2564) 

 ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานในการ

ปฏิบติังาน โดยท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัทศันคติต่องานและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน เพื่อทราบถึงขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้ไปใช้เป็น



แนวทางในการพฒันาบุคคลากรเพื่อให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิ

เนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิ

เนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาทศันคติต่องานและปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

สมมติฐานในการวจิัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) ต่างกนั 

2. ทศันคติและปัจจยัภายนอก น่าจะมีผลต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อรับรู้ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิ

เนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน)  

2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาพนกังานใหมี้ทศันคติเชิงบวกต่องาน อนัส่งผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 3. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัหาทรัพยากรบุคคลใหเ้หมาะสมกบัองค ์

4. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูท่ี้ตอ้งการศึกษาและสนใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

 

 



วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ทศันคติต่องาน (Job Attitude) 
Ironson et al. (1989) ไดก้ล่าววา่ เม่ือพิจารณาจากแง่มุมของความพึงพอใจในงาน

แลว้ กคื็อถือเป็นทศันคติท่ีแฝงไปดว้ยความรู้สึกทั้งเชิงบวกและเชิงลบของพนกังาน โดย
มีความสัมพนัธ์กบังานท่ีพวกเขาท าออกมา หากมีความพงพอใจต่องานท่ีท าในเชิงบวก 
งานท่ีพนกังานท าออกมากจ็ะออกมาดีดว้ย 

Adolphs & Damasio (2001) ไดก้ล่าวว่า ในค าจ  ากดัความของ ทศันคติในการ
ท างาน มีทั้งความเช่ือและความรู้สึก ซ่ึงเช่ือมโยงกนั ถึงแมใ้นทางจิตวิทยาแสดงว่าให้
เห็นว่าส่วนของความคิดและความรู้สึกของสมองนั้ น แม้จะแยกกันได้ในทาง
สถาปัตยกรรมแต่กมี็ความเช่ือมโยงกนัอยา่งแยกไม่ออกในทางปฏิบติัการ 

Brown (1996) ; Meyer et al. (2002) ; Harrison et al. (2006) ไดก้ล่าวไวว้่า 
โครงสร้างของทศันคติในการท างานท่ีศึกษากนัมากท่ีสุด 3 ประการ คือ ความพึงพอใจ
ในงาน ความมุ่งมัน่ขององคก์รและการมีส่วนร่วมในงาน ซ่ึงมีความทบัซอ้นระหว่างกนั 
ความเหล่ือมล ้าเหล่าน้ีเป็นทั้งแนวความคิดและเชิงประจกัษ ์เช่น ความพึงพอใจในงาน 
คือการประเมินท่ีดีต่อหนา้ท่ีการงานของตน ความมุ่งมัน่ขององคก์ร คือความรู้สึกผูกพนั
กบับริษทัของตน และการมีส่วนร่วมในงานหรือการระบุตวัตนทางจิตวิทยากบังานมี
ความหมายแฝงของความชอบ มุ่งความสนใจไปท่ีหนา้ท่ีการงานของตน 

ดา้นเศรษฐกิจ 
Sanook.com/women/ (2564) ไดก้ล่าวว่า สภาพเศรษฐกิจแบบน้ี ท าไมคนจึงจะ

แห่ลาออกหลงัหมดโควดิ-19 หลายคนถูกภาวะไม่มีความสุขกบัการท างานเล่นงานอยา่ง
หนกั เพราะท่ีผ่านมาท าไดแ้ค่อดทน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีย  ่าแย่ จึงไม่ใช่เร่ืองดีท่ีจะ
ว่างงาน งานก็หายาก แถมคนก็ตกงานกะทันหันกันเป็นว่าเล่น เศรษฐกิจก็ไม่ดี จึง
จ าเป็นตอ้งกอดงานประจ าไวใ้ห้แน่นท่ีสุดทั้งท่ีไม่มีความสุขก็ตาม หลายคนปลอบใจ
ตวัเองว่าไม่มีความสุขเพราะการท างานยงัดีกว่าไม่มีความสุขเพราะตกงานและไม่มีเงิน
กินขา้ว จึงตอ้งกดัฟันทน แต่พอเหตุการณ์เร่ิมดีข้ึน หลายคนจึงตดัสินใจลาออก แลว้ไป



หาตายเอาดาบหนา้ดีกว่า อยา่งนอ้ยก็ดูมีความหวงักว่าช่วงท่ีสถานการณ์ก าลงัวิกฤติขั้น
สุด 

สภาพเศรษฐกิจแบบน้ี ท าไมคนจึงจะแห่ลาออกหลงัหมดโควิด-19 (2564) ได้
กล่าววา่ หลายคนถูกภาวะไม่มีความสุขกบัการท างานเล่นงานอยา่งหนกั เพราะท่ีผ่านมา
ท าไดแ้ค่อดทน เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีย  ่าแย่ จึงไม่ใช่เร่ืองดีท่ีจะว่างงาน งานก็หายาก 
แถมคนก็ตกงานกะทนัหันกนัเป็นว่าเล่น เศรษฐกิจก็ไม่ดี จึงจ าเป็นตอ้งกอดงานประจ า
ไวใ้ห้แน่นท่ีสุดทั้งท่ีไม่มีความสุขก็ตาม หลายคนปลอบใจตวัเองว่าไม่มีความสุขเพราะ
การท างานยงัดีกว่าไม่มีความสุขเพราะตกงานและไม่มีเงินกินขา้ว จึงตอ้งกดัฟันทน แต่
พอเหตุการณ์เร่ิมดีข้ึน หลายคนจึงตดัสินใจลาออก แลว้ไปหาตายเอาดาบหนา้ดีกว่า อยา่ง
นอ้ยกดู็มีความหวงักวา่ช่วงท่ีสถานการณ์ก าลงัวกิฤติขั้นสุด 

ดา้นกฎหมายแรงงาน 
วาทิน หนูเก้ือ (2561, p.195) ไดก้ล่าวว่า กฎหมายแรงงานจะครอบคลุมทั้ง

ภาคเอกชนและมหาชน หากสัญญาจา้งระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งมีความไม่เป็นธรรมกนั
ในภาคเอกชน ทางภาครัฐก็จะมีส่วนเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อคุม้ครองลูกจา้งให้ไดรั้บความ
เป็นธรรมส าหรับภาคมหาชน สอดคลอ้งกบักฎหมายแรงงาน ประกนัสังคม งดทดแทน 
และมีขอ้พิจารณานายจา้งหากไม่ใหค้วามเป็นธรรมต่อลูกจา้งตามกฎหมาย  

สวสัดิการ เร่ืองท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรใส่ใจ (2562) ไดก้ล่าววา่ สวสัดิการการ
ท างานในยุคปัจจุบันไม่ใช่เ ป็นหลักการตายตัวเหมือนในยุคสมัยก่อนแล้ว ใน
ขณะเดียวกนัมนักลบักลายเป็นเร่ืองส าคญัข้ึนมากว่าสมยัก่อนดว้ยเช่นกนั โดยสวสัดิการ
อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามขนาดธุรกิจ, ขนาดองคก์ร, ลกัษณะขององคก์ร, รวมถึงสายงาน
แต่ละอยา่งกมี็รายละเอียดของสวสัดิการท่ีแตกต่างกนั จะว่าไปแลว้สวสัดิการกเ็ป็นเร่ือง
ท่ีละเอียดอ่อน หากใชเ้คร่ืองมือน้ีในการเป็นแรงจูงใจไดไ้ม่ดีพอก็ก่อให้เกิดผลเสียกบั
บริษทัไดเ้ช่นกนั 

จุฑามาศ สะอาดเอ่ียม, สุวิตา พฤกษอาภรณ์, ชุมพล รอดแจ่ม, พนิดา นิลอรุณ 
(2562) ไดก้ล่าวว่า  หน่วยงานทุกหน่วยงานลว้นมีการวางแผนสวสัดิการเพื่อช่วยให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานได ้หากสวสัดิการท่ีหน่วยงานวางแผนมา
นั้นท าใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจ กจ็ะสามารถส่งเสริมใหพ้นกังานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ



พฒันาตนเองเพื่อให้ด ารงอยูใ่นหน่วยงานนั้นไดต่้อไป โดยสวสัดิการท่ีหน่วยงานมอบ
ใหจ้ะเป็นแรงจูงใจต่อพนกังานและจะสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพนกังานปฏิบติัออกมา เพื่อให้
พนักงานรู้สึกสึกถึงความมัน่คง มีหลกัประกนัชีวิตให้กบัตนเองและครอบครัว แนว
ทางการจดัสรรสวสัดิการให้แก่พนกังาน แต่ละส่วนงานอาจแตกต่างกนัไป อาจจะตรง
ตามท่ีตนมุ่งหวงัหรือไม่ ซ่ึงถา้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดต้ามตวัช้ีวดัขององคก์รกจ็ะ
ได้รับสวัสดิการตามผลงาน โดยองค์กรหรือหน่วยงานจะมีเกณฑ์การวัดผล การ
ประเมินผลงานตามความเหมาะสมตามตวัช้ีวดัท่ีองคก์รระบุไวน้ั้นเอง  

ดา้นสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) 
อรรถพล ทองดี (2562) ไดก้ล่าวว่า ผลกระทบจากโรคระบาด การเปล่ียนแปลง

นโยบายการด าเนินงาน และความเครียด ส่งผลต่อประสิทธิผลการท างาน  กรณีศึกษา
กลุ่มธุรกิจคา้ส่ง จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบนัทัว่โลกก าลงัประสบกบัปัญหาของโรค
ระบาดอยา่งรุนแรง ซ่ึงสร้างผลกระทบในแนวกวา้ง ในหลายองคก์รมีการปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูโ่ดยมีการเปล่ียนแปลงนโยบายมากมายภายในองคก์รทั้งการลด
ตน้ทุน ก าไรปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินงาน การบริหารจดัการวางแผน การก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน เป้าหมาย และการใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชนสู์งสุด จากนโยบายการเปล่ียนแปลงการด าเนินงานน้ีส่งผลท าใหพ้นกังานเกิด
ความเครียด การปฏิบติังานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจ ากดั ความไม่แน่นอนของรายได ้ซ่ึงเป็นส า
เหตุท าใหป้ระสิทธิผลการท างานของพนกังานในองคก์รเปล่ียนแปลงไป  

กิริยา กุลกลการ, อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ และนางสาวศุทธาภา นพวิญญูวงศ ์
(2563) ผลกระทบจาก Covid-19 ท่ีมีมาตรการจ ากัดการเดินทางและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ ท าให้ประเทศไทย รวมทั้งอตัรากาดหดตวัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
และแปซิฟิกก็มีการขยายตวัลดลงอย่างมากท่ีสุดเช่นกนั ในธุรกิจบางประเภทกลบัมีทั้ง
ผลกระทบมากนอ้ยแตกต่างกนัไป  ในธรุกิจมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด เช่น พวกถุง
มือยาง ผลิตภณัฑฆ่์าเช้ือ และการขายของทางออนไลน์ (E-commerce)  ขนส่งสินคา้และ
อาหาร เป็นตน้ ซ่ึงสามารถเห็นแนวโน้มกบัอาชีพและความตอ้งการตลาดแรงงานใน
อนาคต ท่ีต้องการอาชีพท่ีมีลักษณะงานเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี และทกัษะอาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งกบัออนไลนม์ากข้ึนในอนาคต 



ระเบียบวธิีวจิัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ 
จ  ากดั (มหาชน)  จ  านวนรวม 264 คน โดยการสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริษทัหาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมี
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 250 ตวัอย่าง  และในการสุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญหรือสะดวก ( Convenience Sampling ) การวิจยัคร้ังน้ี
ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมด าเนินการวจิยัในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 ถึงเดือนเมษายน 2565 

กรอบแนวคดิวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล  

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- ระยะเวลาการท างาน  

- แผนกงาน 

ความพึ งพอใจในการปฏิบั ติง านของ

พนัก ง าน  บ ริษัท  ห าญ  เ อ็ น จิ เ นี ย ร่ิ ง 
โซลูชัน่ส์ จ ากดั (มหาชน) 

ทศันคตต่ิองาน ( Job Attitude) 

- ความพึงพอใจในงาน (Job 

satisfaction) 

- ความผูกพนัดา้นความรู้สึก 

(Affective Commitment)  

- การมีส่วนร่วมในงาน (Job 

Involvement) 
 

ปัจจยัภายนอก 

- ดา้นกฎหมายแรงงาน 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- สภาวะโรคระบาด (Covid19) 
 



ผลการวจิัย 

การวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวจิยั เร่ืองทศันคติต่องานและปัจจยัภายนอก

ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 

โซลูชั่นส์ จ  ากดั (มหาชน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมี

จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 อายุระหว่าง 24-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 90  ระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88 และมีแผนกงานดา้นการขาย/ฝ่ายขายโครงการ/

ฝ่ายขายกรุงเทพและปริมณฑล มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38 โดยสามารถสรุปผลการวิจยั

ไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัด้านทศันคติต่องานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทศันคติต่องาน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้น

การมีส่วนร่วม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.944 รองลงมาคือ ดา้นความพึงพอใจในงาน ค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.928 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความผกูพนั ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.822    

2. ปัจจัยด้านปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าปัจจยัภายนอก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือดา้นสภาวะโรค

ระบาด มีค่าเฉล่ีย 3.794 รองลงมาคือ ดา้นเศรษฐกิจ ค่าเฉล่ีย 3.489 และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้น

กฎหมาย ค่าเฉล่ีย3.184 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 

โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายได ้พบว่าความ

พึงพอใจดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  ดา้นจากเหตุผลทั้งหมดท่ีกล่าวมาท าใหส้รุปไดว้่าท่าน

พึงพอใจผลต่อสภาพแวดลอ้มการท างานในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 3.536 รองลงมาคือ ดา้น

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้งหมดท าใหส้รุปไดว้่าท่านพึงพอใจผลต่อองคท่ี์สังกดัในปัจจุบนั 



ค่าเฉล่ีย 3.536 และน้อยท่ีสุดคือ ท่านพึงพอใจในเงินเดือน สวสัดิการเก่ียวกับการ

รักษาพยาบาล และความกา้วหนา้ ในต าแหน่งงาน ค่าเฉล่ีย 3.220 

ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) 

ทั ศนคติ ต่ อ ง านแล ะ
ปัจจัยภายนอก 

b Std. 
Error 

Beta t Sig F Sig 

Constant 
ความพงึพอใจในงาน 
ความผูกพนั 
การมีส่วนร่วม 
เศรษฐกจิ 
กฎหมายแรงงาน 
สภาวะโรคระบาด 

-0.046 
0.145 
0.273 
-0.018 
0.224 
0.299 
0.048 

0.242 
0.057 
0.067 
0.068 
0.038 
0.053 
0.043 

 
0.149 
0.293 
-0.017 
0.270 
0.296 
0.054 

-0.191 
2.535 
4.087 
-0.266 
5.896 
5.655 
1.118 

0.848 
0.012* 
0.000* 
0.791 
0.000* 
0.000* 
0.265 

53.046 0.000* 

 
 ตวัแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือดา้น
กฎหมายแรงงาน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.299 รองลงมา คือ ดา้นความ
ผกูพนั โดยค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.273 รองลงมา คือ ดา้นเศรษฐกิจ โดยค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.224 และด้านความพึงพอใจในงาน โดยค่า
สัมประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากบั 0.145 ท าใหต้วัแปรทั้ง 4 ตวัน้ี สามารถอธิบายทศันคติ
และปัจจยัภายนอก ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของพนกังาน บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) ไดร้้อยละ 56.7 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 56.7 และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนของการพยากรณ์ท่ี 0.242 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ 
จ  ากดั (มหาชน)  = -0.046 + 0.145 (ความพึงพอใจในงาน) + 0.273 (ความผูกพนั) + 
0.224 (เศรษฐกิจ) + 0.299 (กฎหมายแรงงาน) 
 



จากสมการขา้งงตน้จะเห็นไดว้า่ 
 หากเพิ่มปัจจยัทศันคติดา้นความพึงพอใจในงาน 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัดา้น
ทศันคติอ่ืนๆ คงท่ี ความพึงพอใจของพนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
(มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.145 หน่วย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

หากเพิ่มปัจจยัทศันคติดา้นการมีส่วนร่วม 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัดา้นทศันคติ
อ่ืนๆ คงท่ี ความพึงพอใจของพนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ  ากัด 
(มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.273 หน่วย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

หากเพิ่มปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 1 หน่วย ฝนขณะท่ีปัจจยัดา้นอ่ืนๆ คงท่ี ความพึง
พอใจของพนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) จะเพิ่มข้ึน 0.224 
หน่วย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ0.05 

หากเพิ่มปัจจยัด้านกฎหมายแรงงาน 1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจัยด้านอ่ืนๆ คงท่ี 
ความพึงพอใจของพนักงาน บริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ  ากดั (มหาชน) จะ
เพิ่มข้ึน 0.299 หน่วย ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

อภิปรายผล 

 1.ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท หาญ เอ็นจเนียร่ิง 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศและระดบัการศึกษา ไม่
มีระดบันยัส าคญั แต่หากปัจจยัส่วนบุคคลดา้น อาย ุ ระยะเวลาการท างาน  แผนกงาน ท่ี
แตกต่างกนั ท าใหค้วามพึงพอใจในการท างานต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลศึกษาของ Bellen 
(2002) ไดก้ล่าววา่ แง่มุมในงานท างานมีหลายองคป์ะกอบ ไม่เพียงแต่การท างานเท่านั้น 
พนักงานยงัมองถึงมิติและเป้าหมายต่างๆ ท่ีไดรั้บจากองค์กรและตอบสนองความพึง
พอใจของพนกังานได ้เช่น เร่ืองค่าจา้งค่าตอบแทนเทียบกบัภาระงานของเขา การไดรั้บ
การก ากบัดูแลภายใตอ้งคก์ร สวสัดิการ รวมถึงลกัษณะงานท่ีเหมาะสม โดยทัว่ไปจะพูด
ถึงเร่ือง ความพึงพอใจในงานโดยรวม ความมุ่งมัน่ขององคก์ร และการมีส่วนร่วมใน
องคก์ร ซ่ึงภาระงานของแต่ละแผนกกมี็ความแตกต่างกนัไป 
 2. ความผูกพันต่อองค์กร สามารถส่งเสริมได้ จากการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยความสุข 8 ประการ ของพนักงานบริษทัส่งผลต่อความผูกพนัท่ีมีต่อ



องคก์ร จากการศึกษาพบว่า เร่ืองของความสุข 8 ประการ ท่ีองคก์รน ามาใชผ้่านการจดั
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมนั้น ส่งผลดีเป็นอย่างมากเพราะท าให้
พนักงานเกิดความผูกพนัข้ึน ในทางตรงขา้มกันพนักงานท่ีไม่ได้เขา้ร่วมกิจกรรมท่ี
องคก์รจดัข้ึน จะเห็นไดว้่าพนกังานคนนั้นไม่มีความรู้สึกประทบัใจ ไม่เกิดความผูกพนั
ได้ ซ่ึงแท้จริงแล้วพนักงานท่ีร่วมกิจกรรมจะเกิดการซึมซับและความประทับใจใน
องคก์รมากกวา่  ณฐัธีร์ พลงัวทิยว์ฒันา (2559) 
 3. ดา้นเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) หลายคนถูกภาวะไม่มี
ความสุขกบัการท างานเล่นงานอย่างหนกั เพราะท่ีผ่านมาท าไดแ้ค่อดทน เน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาท่ีย  ่าแย ่จึงไม่ใช่เร่ืองดีท่ีจะว่างงาน งานก็หายาก แถมคนก็ตกงานกะทนัหันกนั
เป็นว่าเล่น เศรษฐกิจก็ไม่ดี จึงจ าเป็นต้องกอดงานประจ าไวใ้ห้แน่นท่ีสุดทั้ งท่ีไม่มี
ความสุขก็ตาม อยา่งนอ้ยก็ดูมีความหวงักว่าช่วงท่ีสถานการณ์ก าลงัวิกฤติขั้นสุด สภาพ
เศรษฐกิจแบบน้ี ท าไมคนจึงจะแห่ลาออกหลงัหมดโควดิ-19 (2564) 
 4. ด้านกฎหมายแรงงาน เป็นปัจจัยภานอกท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ  ากดั (มหาชน) มากท่ีสุด 
หน่วยงานทุกหน่วยงานลว้นมีการวางแผนสวสัดิการเพื่อช่วยให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของพนกังานได ้หากสวสัดิการท่ีหน่วยงานวางแผนมานั้นท าให้พนกังาน
เกิดความพึงพอใจ ก็จะสามารถส่งเสริมให้พนักงานมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเอง
เพื่อให้ด ารงอยู่ในหน่วยงานนั้นได้ต่อไป โดยสวสัดิการท่ีหน่วยงานมอบให้จะเป็น
แรงจูงใจใหก้บัพนกังานและจะสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพนกังานปฏิบติัออกมา ซ่ึงสวสัดิการ
นั้นอาจตอ้งตอบสนองความตอ้งการของพนกังานอย่างแทจ้ริง เพื่อให้พนกังานรู้สึกสึก
ถึงความมัน่คง แนวทางการจดัสรรสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน แต่ละส่วนงานอาจแตกต่าง
กนัไป ซ่ึงถา้พนกังานสามารถท างานไดต้ามตวัช้ีวดัขององคก์รกจ็ะไดรั้บสวสัดิการตาม
ผลงาน โดยองค์กรหรือหน่วยงานจะมีเกณฑ์การวดัผล การประเมินผลงานตามความ
เหมาะสมตามตวัช้ีวดัท่ีองคก์รระบุไวน้ั้นเอง จุฑามาศ สะอาดเอ่ียม, สุวิตา พฤกษอาภรณ์
, ชุมพล รอดแจ่ม, พนิดา นิลอรุณ (2562) 



ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยส าหรับการบริหารพนักงาน
เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานและสามารถปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์รตามต าแหน่งหนา้ท่ี และขอบเขตงานท่ีไดรั้บมอบหมาย อา้งอิงจาก
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน บริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) โดยศึกษาดา้นทศันคติและ
ปัจจยัภายนอก สามารถอธิบายแต่ละดา้นโดยเรียงล าดบัตามดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมากท่ีสุด ดงัน้ี 
 ปัจจัยภายนอกด้านกฎหมายแรงงาน จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กฎหมาย
แรงงานด้านสวัสดิการต่างๆท่ีพึงได้รับ มีอิทธิพลสูงสุดต่อ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชั่นส์ จ  ากดั (มหาชน) ดังนั้น
องคก์รควรให้ความส าคญัในเร่ืองน้ีอยา่งมาก นอกจากสวสัดิการตามกฎหมายแลว้ ยงัมี
ดา้นใดท่ีองค์กรสามารถตอบแทนให้กบัพนักงานไดอี้กบา้งเพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็น
ธรรมและพึงพอใจท่ีจะปฏิบติังานใหก้บัองคก์ร  

รองลงมาเป็น ปัจจยัดา้นความผกูพนั จากการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ความผูกพนักบั
ทีมงานท่ีพนกังานไดป้ฏิบติังานร่วมกนั มีอิทธิพลความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั หาญ เอน็จิเนียร่ิง โซลชัน่ส์ จ  ากดั (มหาชน) ดงันั้นองคก์รควรส่งเสริม
หรือจัดกิจกรรมท่ีให้พนักงานได้ท าร่วมกันเป็นทีม อาจมีการตั้ งเป้าหมาย ก าหนด
ระยะเวลา ขอบเขตงาน เพื่อเสริมสร้างการท างานเป็นทีมข้ึน ความกลมเกลียวกนัใน
ทีมงานมากข้ึน 

ล าดบัถดัมาเป็น ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์
เศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีแย่ลงท าให้พนักงานให้ความส าคญัของงานและไม่คิดยา้ยงาน 
ดงันั้นองคก์ร ควรใหก้ารสนบัสนุนพนกังานในดา้นท่ีไดรั้บผลกระทบจากเศรษฐกิจ ไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองของเตน้ทุนการขาย เงินเฟ้อ  การน าเขา้สินคา้ให้ทนัตามระยะเวลาการ
จดัส่ง เพื่อใหก้ารท างานราบร่ืนและบรรลุผลไปไดต้ามท่ีองคก์รตั้งไว ้



ดา้นความพึงพอใจในงาน จากการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ความพึงพอใจในเน้ือหา
งาน มีอิทธิพลน้อยท่ีสุดต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั หาญ 
เอ็นจิเนียร่ิง โซลชั่นส์ จ  ากัด (มหาชน) ดังนั้นองค์กรต้องก าหนดขอบเขตงานของ
พนักงานตามต าแหน่งหน้าท่ีให้เหมาะสม และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบติังานไดอ้ย่า
ราบร่ืน หากติดขดัปัญหาในการปฏิบติังานควรปรึกษาหวัหนา้งานตามล าดบัขั้น 
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