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บทคัดย่อ 

 วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั 2) 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุน

กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ ประชากร คือ พนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั 

(ส านกังานใหญ่) จ านวน 250 คน เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีความน่าจะเป็นอยา่งง่าย ใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูล สถิติใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test, F-test, 

One-Way ANOVA และ Pearson Correlation พบวา่ 1) พนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดัมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.67, S.D. = 1.046) พนกังานกลุ่มหยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีคะแนน

มากท่ีสุด พนักงานกลุ่มเพศหญิง พนักงานระดบัปฏิบติัการ สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรี รายได้

ระหวา่ง 15,001-35,000 บาท และดา้นค่าตอบแทน/สวสัดิการมีคะแนนนอ้ยท่ีสุด เพศ ระดบัการศึกษา และ

ต าแหน่งงานแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพและรายไดต่้อเดือน

แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 2) ความส าคญั

ของปัจจยัค ้าจุนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.80, S.D. = 0.968) ดา้นนโยบายของบริษทัมีคะแนนนอ้ย

ท่ีสุด 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัค่อนขา้งสูง ถึงระดบัสูง ใน

ทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดับ 0.01 ข้อเสนอแนะ : บริษทั ผูบ้ริหาร ควรมี

นโยบายให้ความส าคญักบัพนักงานกลุ่มเพศหญิง พนักงานระดบัปฏิบติัการ สถานภาพโสด การศึกษา

ปริญญาตรี รายไดร้ะหวา่ง 15,001-35,000 บาท และดูแลเร่ืองค่าตอบแทน/สวสัดิการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานใหสู้งข้ึน 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจการปฏิบติังาน ปัจจยัค ้าจุน บริษทัฤทธา จ ากดั 
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ABSTRACT 

 The objectives were 1) to study the level of job satisfaction of employees of Ritta Co., Ltd. 2) the 

important of hygiene factors of job satisfaction and 3) the correlation between hygiene factors and the level 

of job satisfaction. This study was quantitative research. The samples were 250 employees of Ritta Co., Ltd. 

(Head Office). The sample was selected using simple probability random sampling and used questionnaires 

to collect data. Data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test, One-Way 

ANOVA and Pearson Correlation. The results were 1) the employees of Ritta Co., Ltd. satisfied in overall 

job satisfaction at high level (Mean = 7 . 67 , S.D. = 1 . 046 ) . The divorce group had the most satisfaction, 

female, junior officer, single status, bachelor's degree, salary between 15,001-35,000 Bath groups, and 

benefit factor had the lowest satisfaction. Sex, education and position were difference, the job satisfactions 

were not different, marital status and salary were difference the job satisfactions were different at 

statistically significant at alpha = 0.05 level. 2) The overall hygiene factors important was at high level 

(Mean = 7.80 , S.D. = 0.968) , the company policies were at the lowest score. 3) The correlation between 

hygiene factors and the level of job satisfaction were at relatively high level to high level, correlated in 

direction (positive) at statistically significant at alpha = 0.01 level. Suggestion: the company and executives 

had a policy to focus on employee groups were female, junior officer, single status, bachelor's degree, salary 

between 15,001-35,000 Bath, and take care of benefit factor to increase job satisfaction.  

Keywords: Job Satisfaction, Hygiene Factors, Ritta Co., Ltd.   

บทน า 

 ในปัจจุบันหลากหลายองค์กรส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก ซ่ึง

บุคลากรเป็นทุนส าคญั ท่ีมีส่วนช่วยขบัเคล่ือนให้องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จตาม

เป้าหมายท่ีวางไวไ้ด้ ในขณะเดียวกันบุคลากรเองสามารถสร้างปัญหาให้กับองค์กรได้ การท่ีองค์กรมี

บุคลากรท่ีดี มีความสามารถ บุคลากรมีความสุขจะปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้องค์กร

ประสบความส าเร็จความส าเร็จและมีความกา้วหนา้ ส่ิงท่ีองคก์รจะตอ้งค านึงถึงมากท่ีสุด นัน่ก็คือ ความพึง

พอใจของบุคลากร ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัและเอาใจใส่กบับุคลากรในองคก์ร 

เพื่อรักษาบุคลากรของตนเองไว ้ดว้ยการบริหารจดัการสร้างขวญัก าลงัใจให้เป็นตวักระตุน้บุคลากร และให้

มีการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ  
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 บริษทั ฤทธา จ ากดั เร่ิมก่อตั้งเม่ือปี 2532 ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร บริษทัฯ มี

ส่วนแบ่งทางตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกนั ถึง 7.55 %  ซ่ึงรายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากการรับงานเอกชน

ถือเป็นจุดแขง็ของบริษทั จากความส าเร็จของบริษทัฯ ท่ีสั่งสมประสบการณ์ พฒันาบุคลากร และผลงาน จน

ท าให้บริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจเป็นอยา่งมาก และในอนาคตบริษทัฯ ตั้งเป้าหมายท่ีจะเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกล่าวไดว้า่ ปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรมีความเจริญกา้วหนา้ และ

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ก็คือบุคลากรในองค์กรนัน่เอง ในการปฏิบติังานของบุคลากรจะให้มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงตอ้งเกิดจากความพึงพอใจเป็นตวักระตุน้ท่ีส าคญัอยา่งมากในการปฏิบติังานดงันั้น ผูว้จิยัจึง

ตอ้งการจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน

กางวางแผน ปรับปรุงแกไ้ข และบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลขององคก์ร เพื่อท าให้พนกังานของบริษทัฯ 

เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน โดยท่ีความพึงพอใจมาจากการสร้างขวญัก าลงัใจให้กบั

พนักงานของบริษทัฯ ให้เกิดความสุขในการปฏิบติังาน เม่ือมีความพึงพอใจพนักงานของบริษทัฯ จะ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์ครบถว้น ซ่ึงจะส่งผลต่อความเจริญเติบโตและความกา้วหนา้

ของบริษทัฯ อีกต่อไปดว้ย  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั 

 2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  

 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจัิย 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความพึงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั 

 2. เพื่อเสนอต่อผูบ้ริหารบริษทัฤทธา จ ากดั สามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากผลการศึกษาไปใช้ในการ

บริหารจดัการงานทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน   

 3. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ร

อ่ืนๆ ต่อไป 

ขอบเขตของการวจัิย  

 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั (ส านกังานใหญ่) ซ่ึงมี

จ านวนทั้งหมด 350 คน (ขอ้มูลจากฝ่ายบุคคลของบริษทั ฤทธา จ ากดั, 2565) ผูว้ิจยัไดก้  าหนดจ านวนกลุ่ม
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ตวัอยา่งโดยใชสู้ตร Taro Yamane  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีตอ้งการมีจ านวน 200 คน ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามเพิ่ม เพื่อให้ได้

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน  

 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดว้ย ส่วนแรก ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และต าแหน่งงาน ส่วนท่ีสอง ปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายของ

บริษทั ดา้นการบงัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นค่าตอบแทน/สวสัดิการ  

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงระยะเวลาท่ีท าการศึกษาและเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ไดก้  าหนดระยะเวลา

ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565   

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู ้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เ ป็นเค ร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้

แบบสอบถาม 1 ชุด ต่อผูต้อบแบบสอบถาม 1 คน ซ่ึงชุดแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที ่1 เก็บขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามแบบเลือกตอบจ านวน 5 ขอ้ 

 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลความส าคญัปัจจยัค ้าจุน โดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบ Semantic Differential Scale 

(SD-Scale) จดัเป็นการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 0-10 ระดบั 

 ส่วนที ่3 ขอ้มูลความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยแบบสอบถามเป็นรูปแบบ Semantic Differential 

Scale (SD-Scale) จดัเป็นการวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 0-10 ระดบั 

ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 1. แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

  Morse (Morse, 1953 : 27 อา้งอิงใน ประภาส เกตุแกว้, 2546 : 11) ไดอ้ธิบายไวว้า่วา่ ธรรมชาติของ

คนมีความตอ้งการ และเม่ือมีการตอบสนอง ท าใหค้วามเครียดลดลง ความพึงพอใจจะเกิดเม่ือสภาวะของใจ

ไม่มีความเครียดแลว้ Good (Good, 1973 : 320 อา้งอิงใน ไพศาล อุ่นโรจน์, 2546: 23) ให้ความหมายของ

ความพึงพอใจว่า สภาพและระดบัความพอใจ เกิดจากความสนใจในส่ิงต่างๆ และทศันคติของบุคคลมีต่อ
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กิจกรรมท่ีปฏิบติั วิรุฬ (2542) และ ฉัตรชัย  (2535) กล่าวลกัษณะท่ีคลา้ยกนัว่า ความรู้สึกท่ีมาจากขา้งใน

จิตใจของแต่ละคนแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัทศันคติและความคาดหวงัของแต่ละคน ยิง่มีความคาดหวงัมากการ

ไดรั้บตอบสนองท่ีดีท าให้ความพึงพอใจมาก ทางกลบักนัเม่ือเกิดผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจ ข้ึนอยู่กบัความ

คาดหวงัแลว้ไดรั้บการตอบสนองมีมากหรือนอ้ย ปรียาพร (2535) มีการอธิบายถึงปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ี

ใช้เป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ ประกอบดว้ย 3 ประการ ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นบุคคล 

(Personal Factors) หมายถึง คุณสมบติัส่วนบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์การท างาน 

เพศ อายุ ระเวลาในการปฏิบติังาน การศึกษาสูงสุด เงินเดือน เป็นตน้ 2) ปัจจยัดา้นงาน (Factor in the Job) 

ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ทกัษะการท างาน สถานะทางวิชาชีพ ขนาดขององค์กร ระยะทางจากบา้นถึงท่ี

ท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ 3) ปัจจยัดา้นการจดัการ (Factors Controllable by Management) ไดแ้ก่ 

ความมัน่คงในอาชีพ รายรับผลประโยชน์ โอกาสความกา้วหนา้ อ านาจตามต าแหน่งหนา้ท่ี สภาพการท างาน 

เพื่อนร่วมงาน ความรับผิดชอบ การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร เป็นตน้ พิทักษ์ 

(2538) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจไวว้า่เป็นการเกิดข้ึนของความรู้สึกท่ีมาจากส่ิงกระตุน้ให้แสดง

ออกมา ซ่ึงเป็นผลกระบวนการสุดทา้ยของการประเมินความพึงพอใจ น าเสนอทิศทางของผลประเมินวา่จะ

เป็นไดท้ั้งลกัษณะเชิงบวกหรือเชิงลบ 

 2. แนวคิดเกีย่วข้องกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 

 Yoder (Yoder, 1958) ใหค้วามหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน เป็นความพึงพอใจในงาน

ท่ีตอ้งท าและเตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานนั้น ใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร บุคคลจะมีความรู้สึกพอใจใน

งานท่ีท าเม่ืองานนั้นให้ผลประโยชน์ตอบแทนทั้งทางดา้นวตัถุและจิตใจ และสามารถสนองความตอ้งของ

เขาได้ Kaliski (2007) ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกของบุคลากรท่ีต้องการ

บรรลุผลส าเร็จจากการท างาน เป็นการเช่ือมโยงระหวา่งการรับรู้ถึงประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัความสุขของ

บุคลากรท่ีเกิดข้ึน ความพึงพอใจในงานจึงเป็นการท่ีบุคลากรได้สนุกกบังานท่ีตนเองได้ท า แล้วท าได้ดี 

ส่งผลให้ไดรั้บรางวลัตอบแทนจากความพยายามในการท างานให้ส าเร็จ ความพึงพอใจในงานเป็นความ

กระตือรือร้นและเป็นความสุขของบุคลากรในการท างาน ดงันั้นความพึงพอใจในงานเป็นองคป์ระกอบหลกั

ท่ีจะน าไป สู่การยอมรับจากผูอ่ื้น รายได ้การเล่ือนต าแหน่ง และการบรรลุผลส าเร็จท่ีตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของบุคลากรจากการท างานเกรียงไกร เจริญพานิช, 2541 ให้ความหมายของความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกหรือเจตคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีก าลงัปฏิบติั อนัเน่ืองมาจากปัจจยัหรือ

องคป์ระกอบต่างๆ ใน การท างาน เช่น ลกัษณะงาน สภาพแวดลอ้มการท างาน และผลประโยชน์ตอบแทน

อ่ืนๆ ถา้องคป์ระกอบ เหล่าน้ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคลไดอ้ยา่งเหมาะสม ก็มีผลท า

ใหเ้กิดความพึงพอใจใน การท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มนชัย  อรพมิพ์, 2550 ไดก้ล่าวไวว้า่ ความพึงพอใจใน
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การท างาน คือ ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกต่องานท่ีได้รับผิดชอบ  ซ่ึงเกิดจาก

องคป์ระกอบหลายๆอยา่ง ไม่วา่จะเป็นบรรยากาศของการท างาน  กระบวนการท างาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีใน

หน่วยงาน  และคา่จา้ง  ท าใหบุ้คคลนั้นๆเกิดการกระตือรือร้นต่อการท างานมากข้ึน รู้สึกมีก าลงัใจท่ีดี  พร้อม

ท่ีสร้างสรรคใ์ห้องคก์รเกิดประสิทธิภาพสูงสุด Glimmer (1971 : 279-283) และ Arnold & Feldman (1986 

: 85 อา้งอิงใน ยงยุทธ เกษสาคร 2544 : 161) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานไว ้ดงัน้ี 1) ลกัษณะงานท่ีท า ตอ้งเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน หากได้

ท างานตามท่ีถนดั หรือตามความสามารถนั้นจะท าให้เกิดความพอใจ และลกัษณะงานจะตอ้งมีปริมาณความ

หลากหลายไมม่ากหรือนอ้ยเกินไป 2) การบงัคบับญัชา มีส่วนส าคญัท่ีจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานมีความรู้สึกพอใจ

หรือไม่พอใจต่องานได ้หากผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารสนบัสนุนและสิทธิลูกจา้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ มีผล

ต่อการเกิดความรู้สึกพอใจ แต่ถา้การบงัคบับญัชาท่ีไม่ดี อาจท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดการขาดงานและลาออก

จากงานได้ 3) ความมัน่คงในการท างาน ผูป้ฏิบติังานพิจารณาจาก ขนาดขององค์การ ช่ือเสียง ท่ีรู้จกักนั

แพร่หลาย การได้ท างานตามหน้าท่ีเต็มความสามารถ และการได้รับความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับัญชา 

องคป์ระกอบน้ีท าใหผู้ป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัในการท างาน 4) บรรยากาศการท างาน ไดแ้ก่ 

อากาศ เสียง อุปกรณ์ ห้องอาหาร ห้องน ้ า ห้องสุขา ชัว่โมงการท างาน และความสะอาด ซ่ึงทั้งหมดมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการท างาน  5) รายไดห้รือเงินเดือน องคป์ระกอบน้ีมีบทบาทส าคญัมากต่อความพึงพอใจ

ในการท างาน แต่ความส าคญัยงันอ้ยกวา่โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน และความมัน่คงปลอดภยั รายไดถื้อ

เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้ห้ได้ในส่ิงความตอ้งการในการด ารงชีวิต เช่น ปัจจยัทั้ง 4 และยงัสัญลกัษณ์ของความมี

คุณค่าและการยอมรับของตวับุคคล 6) ความกา้วหนา้ในอาชีพ การไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน ไดส่ิ้งตอบแทน

จากความสามารถในการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจในงานอย่างมาก หากไม่มีโอกาสก้าวหน้าในการ

ท างานจะท าให้ผู ้ปฏิบัติงานเกิดความไม่ชอบงานและไม่พอใจในท่ีสุด  7) ลักษณะทางสังคม เป็น

องค์ประกอบอย่างหน่ึงท่ีผูป้ฏิบติังานตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมหรือไดรั้บการยอมรับ ก่อให้เกิดทั้ง

ความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจได ้ความพึงพอใจจะเกิดไดน้ั้นเม่ือผูป้ฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุข 8) การส่ือสารหรือการรับค าสั่ง การติดต่อหน่วยงานภายใน-ภายนอก ส่ิงน้ีส าคญัมากส าหรับผูท่ี้มี

การศึกษาสูง 9) ผลประโยชน์ ท่ีไดรั้บจากการท างาน ไดแ้ก่ โบนสั เงินบ าเหน็จเม่ือเกษียณอายุ สิทธิการ

รักษาเบ้ืองตน้ ท่ีพกั  และสวสัดิการต่าง ๆ  

 3. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยค า้จุน 

 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์ก (2-Factor Theory)  ซ่ึงทฤษฎีน้ีมีช่ือเรียกอย่างอ่ืน

อีกว่า  Herzberg’s Motivation-Hygiene Theory, Motivator-Hygiene Theory หรือ Dual-Factor Theory ผล

จากการศึกษาดงักล่าว Herzberg สร้างทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจใน
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การปฏิบติังาน เพื่ออธิบายว่า แรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างานของบุคคล ข้ึนอยู่กบัทั้ง 2 ปัจจยั 

ไดแ้ก่ ปัจจัยแรงจูงใจ เป็นส่ิงกระตุน้การปฏิบติังานโดยตรง เป็นแรงจูงใจให้มนุษยเ์กิดความพอใจในการ

ปฏิบติังาน ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จของการท างาน เม่ือบุคคลสามารถท างานได้ส าเร็จลุล่วง ยงัหา

ทางแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ท่ีเกิดข้ึน  จะเกิดความรู้สึกความพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น 2) การไดรั้บ

การยอมรับจากผูบ้งัคับบัญชา บุคคลอ่ืนของผ่าย ท่ีมาขอค าแนะน า ปรึกษาปัญหา ซ่ึงอาจแสดงความ

ประทบัใจดว้ยค าพูดชมเชย เพื่อให้มองวา่ยอมรับในความสามารถ  3) ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงงานตอ้ง

น่าสนใจ น าความคิดใหม่ท่ีหลากหลายและสร้างสรรค ์ให้มีความทา้ทายน่าลงมือท า 4) ความรับผิดชอบใน

หน้าท่ี ได้รับผิดชอบในหน้าท่ีต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมาย และสามารถรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างเต็มท่ี 5) 

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี มีการปรับขั้นเล่ือนต าแหน่งให้บุคคลตามความสารถ และไดศึ้กษาหาความรู้ใหม่ๆ 

เพิ่มเติมในอนาคต ปัจจัยค า้จุน หรือปัจจัยสุขอนามัย เป็นส่ิงท่ีช่วยป้องกนัการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีจะ

เกิดความไม่พึงพอใจในงานท่ีท าหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย 1) เงินเดือนหรือปรับฐาน

เงินเดือนอยา่งเป็นธรรมภายในองคก์ร 2) ความกา้วหนา้ท่ีจะไดรั้บ การเล่ือนขั้นปรับต าแหน่ง หรือแต่งตั้ง 

และเพิ่มทกัษะความรู้ในอาชีพ 3) ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง และเพื่อนใน

หน่วยงาน โดยท่ีบุคคลมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานดว้ยกนั มีความเขา้ใจกนัและกนัไดอ้ยา่งดี 

4) ระดบัอาชีพ ตอ้งเป็นท่ียอมรับและมีเกียรติ อยา่งมากในสังคม 5) การปกครองบงัคบับญัชา หรือนิเทศงาน 

ความสามารถหรือความยุติธรรมท่ีผูบ้งัคบับญัชาในการจดัการด าเนินงาน 6) บรรยากาศในการปฏิบติังาน 

ไดแ้ก่ บรรยากาศท่ีดี อากาศถ่ายเท สถานท่ีมีความปลอดภยั และเวลาการเขา้-ออกงาน 7) นโยบายขององคก์ร 

เป็นการบริหารงานขององคก์าร รวมทั้งการติดต่อส่ือสารในองคก์รท่ีมีคุณภาพ 8) ความส่วนตวัของคน โดย

มีความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี เป็นผลท่ีไดรั้บจากงานของตนเอง 9) ความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน ความรู้สึกของ

บุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการปฏิบติังาน และความมัน่คงขององคก์ร 

 4. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

 สุวสา ชัยสุวฒัน์ (2537) และ ฉลองศรี พมิลสมพงศ์ (2548 : 22) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัประชากรศาสตร์

ไวค้ลา้ยคลึงกนั กล่าวว่า ปัจจยัต่างๆท่ีเป็นหลกัเกณฑ์ในการระบุถึงลกัษณะของตวับุคคล ไดแ้ก่ อายุ เพศ 

ขนาดครอบครัว ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ รายได ้อาชีพ เช้ือชาติ สัญชาติ และสถานภาพทางสังคม 

ส่วนกรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) และวชิรวัชร งามละม่อม (2558) ไดอ้ธิบายถึงประชากรศาสตร์ คือ

ความหลากหลายท่ีแสดงถึงภูมิหลงัของบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

ซ่ึงในหน่วยงานต่างๆ ประกอบดว้ยพนกังานหลากหลายระดบั ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีลกัษณะการแสดงออก

ทางพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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 5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ศุภกติติ์  กจิประพฤทธ์ิกุล (2555) เร่ืองปัจจยัส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทั แบงคอก รีซอร์ส เซนเตอร์ จ  ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานบริษทัฯ น าขอ้มูลมาปรับเปล่ียนระบบสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้กับ

พนักงานของบริษทัฯ เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จ านวน 97 คน สถิติเบ้ืองตน้ คือ สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ พนกังานเป็นเพศหญิงอายรุะหวา่ง 18-25 ปี วฒิุ

ปริญญาตรี ประสบการณ์นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 2 ปี  และรายไดร้ะหวา่ง 10,000 -15,000  ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นสภาพการท างานโดยรวมอยูร่ะดบัมาก รองลงมาดา้นลกัษณะงาน ดา้น

ความมัน่คงในงาน ดา้นนโยบายบริษทัและการบริหารงาน ดา้นความกา้วหนา้  ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้น

เงินเดือนโดยรวมอยูร่ะดบัปานกลาง ตามล าดบั ส าหรับค่าสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน พบวา่ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นเงินเดือน  ดา้นความ

มัน่คงในงาน และดา้นนโยบายและการบริหารงาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก (ทิศทางเดียวกนั) ระดบัปาน

กลาง ดา้นสภาพการท างาน มีความสัมพนัธ์เชิงบวก (ทิศทางเดียวกนั)ระดบัต ่า 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ฤทธา จ ากดั ผูต้อบ

แบบสอบถาม คือพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง15,001 – 35,000 บาท และเป็นพนกังานต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ 

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบั

ความพึงพอใจสูง ทั้งน้ีเพราะองค์กรมีการจดัการวางแผนทรัพยากรมนุษยใ์ห้เหมาะสมกบังานท่ีไดป้ฏิบติั

และรับผิดชอบ พร้อมทั้งค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมไดเ้ป็นอยา่งดี จึงท าให้พนกังานเกิดความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานเป็นอยา่งมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเจนจิราพร  รอนไพริน (2558) ศึกษาเร่ืองความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ระดบัความพึง

พอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Work  Content)  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความพึงพอใจสูง ทั้งน้ีเพราะ

พนกังานบริษทัฯ เกิดความพึงพอใจเม่ือไดรั้บมอบหมายงานให้ปฏิบติัเหมาะสมตามความถนดั งานท่ีปฏิบติั

ตอ้งใชค้วามรู้ความคิดใหม่ๆ อยูเ่สมอ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของพรภทัร์  รุ่งมงคลทรัพย ์(2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี 

จ  ากดั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัสูง 
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 ดา้นความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจสูง ทั้งน้ีเพราะ

พนักงานบริษทัฯ เกิดความพึงพอใจเม่ืองานท่ีได้รับมอบหมายมีปริมาณท่ีเหมาะสม งานท่ีได้รับผิดชอบ

สามารถเพิ่มคุณค่าของตนเอง (Value - added)  และมีเป้าหมายงาน (KPI) ท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิด

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรดเดอริค เฮอร์ชเบอร์กในส่วนของปัจจยัแรงจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบในหน้าท่ี 

กล่าววา่ การรับผิดชอบงานต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีอ านาจความรับผิดชอบอยา่งเต็มท่ี เป็นผลท าให้

ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจเพิ่มข้ึน 

 ด้านค่าตอบแทน/สวสัดิการ (Benefit)โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจสูง ทั้ งน้ีเพราะ

พนกังานบริษทัฯ เกิดความพึงพอใจเม่ือไดรั้บค่าตอบแทนเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บผดิชอบ  และค่าตอบแทน

ท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี รวมทั้งสวสัดิการต่างๆ จากบริษทัฯ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของพรภทัร์  รุ่งมงคล

ทรัพย ์(2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จ  ากดั จากกลุ่มตวัอยา่ง

พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นค่าจา้งและสวสัดิการอยูใ่นระดบัสูง 

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบวา่ความส าคญัปัจจยัค ้าจุนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญั

สูง ทั้งน้ีเพราะปัจจยัค ้ าจุนมีความส าคญัเป็นตวักระตุน้ให้พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพื่อเพิ่ม

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นการป้องกนัการเกิดความไม่พึงพอใจของพนกังานบริษทัฯ อีก

ด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของเรณู สุขฤกษกิจ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของบุคลากรบริษทัท่าอากาศยานไทยจ ากดั (มหาชน) พบวา่ ความคิดเห็นของปัจจยัค ้าจุนโดยภาพ

รวมอยูใ่นระดบัความคิดเห็นสูง 

 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (Interpersonal) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัสูงมาก ทั้งน้ี

เพราะการมีเพื่อนร่วมงานท่ีให้ความช่วยเหลือในการท างาน มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งดี และสามารถเป็น

ท่ีปรึกษา และให้ค  าแนะน าได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัค ้าจุนท่ีส าคญัในการกระตุน้ให้พนกังานเกิดความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของปริญญา  สัตยธรรม (2550) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นการท างาน

ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานอยูใ่นระดบัความส าคญัสูง 

 ดา้นการบงัคบับญัชา  (Supervision)โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัสูง ทั้งน้ีเพราะหวัหน้างาน

มีการส่ือสารขอ้มูลไดช้ัดเจน มีความเขา้ใจ และสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดถู้กตอ้งและรวดเร็ว ซ่ึงเป็น

ปัจจยัค ้าจุนท่ีส าคญัในการกระตุน้ให้พนกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของปริญญา  สัตยธรรม (2550) ศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  วาย เอช 

เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นผูบ้งัคบับญัชาการอยูใ่นระดบัความส าคญัสูง 
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 ด้านนโยบายของบริษัท (Company Policies)โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความส าคญัสูง ทั้งน้ีเพราะ

บริษทัฯมีนโยบายและเป้าหมายท่ีชดัเจน จึงท าให้พนกังานสามารถปฏิบติัตามนโยบายได้อย่างดี รวมทั้ง

บริษทัฯมีสวสัดิการท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรภทัร์  

รุ่งมงคลทรัพย ์(2556) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จ  ากดั พบว่า 

ปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการปกครองบงัคบับญัชาอยูใ่นระดบัสูง 

 ข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่าปัจจัยค ้ าจุน ได้แก่ ด้านนโยบายของบริษัท(Company 

Policies) ดา้นการบงัคบับญัชา (Supervision) ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน (Interpersonal) กบัระดบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั มีค่าความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) 

โดยมีค่าระหวา่ง 0.622 ถึง 0.752  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภกิตต์ิ  กิจประพฤทธ์ิกุล (2555) ศึกษาเร่ือง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แบงคอก รีซอร์ส เซนเตอร์ จ  ากดั พบวา่ 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัเชิง

บวกเช่นเดียวกนั 

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 1 พบวา่ เพศแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทั ฤทธา จ ากดั ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเจนจิราพร  รอนไพริน (2558) ศึกษาเร่ืองความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแกว้  

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 2 พบว่า สถานภาพแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

พิพฒัน์ มีเถ่ือน (2562) ศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ฮนัน่ี  เวลล์ 

อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 3 พบว่า ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของพรภทัร์  รุ่งมงคลทรัพย ์(2556) 

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี จ ากดั 

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที ่4 พบวา่ รายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 ขดัแยง้กบังานวจิยัของพิพฒัน์ 

มีเถ่ือน (2562) ศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฮนัน่ี  เวลล ์อิเล็คทรอนิค 

แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน

ไม่ต่างกนั  
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 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 5 พบวา่ ต าแหน่งงานแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั ไม่แตกต่างกนั ขดัแยง้กบังานวิจยัของพรภทัร์  รุ่งมงคลทรัพย ์(2556) ศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอบีบี  จ ากดั พบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานใน

ปัจจุบนัต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนั 

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 6 พบว่า ปัจจยัค ้ าจุนด้านนโยบายของบริษทัมีความสัมพนัธ์ทิศทาง

เดียวกนั (เชิงบวก) กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั ซ่ึงมีระดบั

ความสัมพนัธ์สูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ขดัแยง้กบังานวจิยัของของ ศุภกิตต์ิ  กิจประพฤทธ์ิกุล 

(2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แบงคอก รีซอร์ส เซน

เตอร์ จ  ากดั พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายและการบริหารงานกบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง  

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่  7 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยค ้ าจุนด้านการบังคับบัญชา มี

ความสัมพนัธ์ทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา 

จ ากัด ซ่ึงมีระดับความสัมพนัธ์สูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 ขัดแย้งกับงานวิจัยของเรณู        

สุขฤกษกิจ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทัท่าอากาศ

ยานไทยจ ากดั (มหาชน) พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนดา้นวิธีการปกครองบงัคบับญัชากบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  

 ข้อค้นพบตามสมมติฐานที่ 8 พบว่า ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน มีความสัมพนัธ์

ทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) กบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา จ ากดั ซ่ึงมี

ระดบัความสัมพนัธ์ค่อนขา้งสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั 0.01 ขดัแยง้กบังานวิจยัของเรณู สุขฤกษกิจ 

(2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรบริษทัท่าอากาศยานไทย

จ ากดั (มหาชน) พบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัค ้าจุนดา้นสันพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานกบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของบุคลากร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า  

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งานในแต่ละฝ่าย ควรให้ความส าคญัและเอาใจใส่กบับุคลากรให้สม ่าเสมอ 

เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์รมากข้ึน เป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัพนกังานปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 
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 2. จากการศึกษาวิจยั ความส าคญัของปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายของบริษทัในส่วนสวสัดิการต่างๆ

ของพนกังาน รวมทั้งความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ดา้นค่าตอบแทน/สวสัดิการ มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ดงันั้น

บริษทัฯ ควรปรับนโยบาย โครงสร้าง  และกฎเกณฑใ์นบางส่วน ใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน รวมทั้งการจดัสรร

สวสัดิการต่างๆ ใหก้บัพนกังานอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจกบัพนกังานขององคก์ร  

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฤทธา 

จ ากดั เป็นการศึกษาเฉพาะแค่บริษทัประเภทธุรกิจก่อสร้างบริษทัเดียวเท่านั้น ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังต่อไป

ตอ้งการทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัท่ีเป็นประเภทธุรกิจเดียวกนัเพิ่มอีกดว้ย 

 2. ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาเฉพาะตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัค ้าจุน กบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงยงัมีตวัแปรปัจจยัแรงจูงใจ ท่ีควรจะศึกษาเพิ่ม เพื่อจะได้น าขอ้มูลมาเป็น

แนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในองค์กร
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