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บทคดัย่อ 

 วัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

(2) เปรียบเทียบระดับความสำคัญของปจจัยค้ำจุน และ (3) ความสัมพันธระหวางปจจัยค้ำจุนกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลมุตัวอยาง จำนวน 240 คน ใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ Independent sample t-test คาสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

และคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน พบวา (1) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูใน

ระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.10 (S.D. = 1.645) การไดรับการขึ้นเงินเดือนดวยความเปนธรรมมีคาเฉลี่ย 

นอยกวาขออื่น ๆ และกลุมลูกจางประจำมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยกวากลุมอื่น ๆ (2) ปจจัยค้ำจุนมีระดับ

ความสำคัญโดยรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.03 (S.D. = 1.445) ดานเงินเดือนและสวัสดิการ 

มีคาเฉลี่ยนอยกวาดานอื่น ๆ และ (3) ปจจัยค้ำจุนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในทิศทาง

เดียวกัน (เชิงบวก) อยูในระดับคอนขางต่ำถึงระดับสูง โดยมีคาสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธเพียรสัน ระหวาง 

0.500-0.766 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะ: ผูบริหารและองคการควรมีการจูงใจ

บุคลากรมากขึ้น ปรับปรุงกฎเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการที่บุคคลากรไดรับเปนตัวเงินใหเหมาะสมกับสภาวการณ 

ในปจจุบัน และใหมีการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรูความสามารถอยูเสมอ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

คาํสาํคญั: ปัจจยัคาํจุน; ปัจจยัจงูใจ; ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน; กรมการคา้ภายใน 
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Abstract 

The objectives were to study ( 1)  the level of job satisfaction of government officials 

under the Department of Internal Trade, (2) the importance of hygiene factors comparation, and  

( 3)  the correlation between hygiene factors and job satisfaction. In this quantitative research,  

the sample group for the study was 240 peoples. The questionnaire was used in the study.  

The statistics of the data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

independent sample t-test, one-way ANOVA, and Pearson’s r coefficient. The results found that  

( 1)  the overall level of job satisfaction was at a high level, (mean = 7 . 1 0 , S.D. = 1 . 6 4 5 ) , 

receiving salary increases with fairness and the permanent employee’s satisfactions were 

less on average than the others, (2) the overall importance of hygiene factors was at a high 

level, (mean = 7 . 0 3 , S.D. = 1 . 4 45 ) , the salary factor was less on average than the others,  

and ( 3)  the hygiene factors positively correlated with the job satisfaction at quite low to  

a high level, (Pearson’s r coefficient = 0 . 5 0 0 -0 . 7 6 6 ), significant at the 0.05 level.  

Suggestion: Executive and organization should have more motivated personnel, improved 

the rules regarding financial welfare to suit the current situation, provided training and 

seminars to increase skills and knowledge, which would increase the job satisfaction of 

personnel.  

 

Keywords: Hygiene Factor; Motivation Factor; Job Satisfaction; Department of Internal Trade 

 

บทนำ 

 ทรัพยากรพ้ืนฐานทีเ่ก่ียวของกับการจัดการ หรอื 4Ms นั้น ไดแก บุคลากร เงิน วัตถุดิบ และวิธีการ 

โดยผูบริหารขององคการจะตองสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีปริมาณจำกัดเหลานี ้ใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดขององคการ ซึ่งบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยนับวาเปนทรัพยากรที่มี

ความสำคัญที่สุดในทรัพยากรพื้นฐานทั้งสี่ เนื่องจากในการบริหารองคการ แมวาจะมีเงินลงทนุเปนจำนวนมาก 

มีวัตถุดิบที ่ด ี และวิธีการที ่ท ันสมัยเพียงใด แตถาหากขาดบุคลากรที ่มีความรูความสามารถแลวนั้น  

อาจสงผลใหองคการขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และอาจสงผลถึงความลมเหลวในการดำเนินงาน

ขององคการในระยะยาว (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2545)  จึงกอใหเกิดการบริหารงานทรัพยากรมนุษยขึ้นมา  

เพ่ือบริหารบุคลากรขององคการใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงาน

ตลอดเวลา  
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 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหการทำงานประสบความสำเร็จ จากการ

ที่เปนความรสูึกในทางบวกที่มีตอการทำงาน ซึ่งจะทำใหบุคลากรเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่

จะทำงาน (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2544)  ในหลายองคการจึงมีการบริหารงานทรัพยากรมนุษย เนื่องจาก

เปนสายงานที ่ตองคอยสนับสนุนดวยการวางแผน ควบคุม ด ูแลบุคลากรให เกิดความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงาน โดยผบูริหารที่มีวิสัยทัศนจะใหความสำคัญกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย เนื่องจากสงผล

ตอการพัฒนาองคการใหประสบความสำเร็จอยางตอเนื่องในระยะยาว สำหรับกรมการคาภายใน สังกัด

กระทรวงพาณิชย ซึ่งเปนองคการที่มีภารกิจหนาที่เกี่ยวกับการเสริมสรางประสิทธิภาพการคาภายในประเทศ 

โดยกำกับดูแลสงเสริมและพัฒนาการคาภายในประเทศใหดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการแขงขนัอยาง

เปนธรรมในระบบการคาเสรี และผูบริโภคไดรบัการพิทักษประโยชน ก็มีหนวยงานยอยที่บริหารงานทรัพยากร

มนุษยโดยเฉพาะเชนกัน ไดแก กลุมการเจาหนาที่ กลุมเสริมสรางวินัยและสงเสริมจริยธรรม และกลุมพฒันา

ทรัพยากรบุคคล โดยแตละกลุมจะมีหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษยที่แตกตางกันไป  

 ผูวิจัยปฏิบัติงานเปนนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดกรมการคาภายในจึงสนใจที่จะ

ศึกษาวิจัย “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน” โดยมีคำถามวิจัยวาบุคลากร

กรมการคาภายในมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับใด ระดับความสำคัญของปจจัยค้ำจุน

อยูในระดับใด และปจจัยใดที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคา

ภายใน เพื่อที่ผูบริหารจะสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกตใชปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

และองคการสามารถนำผลการวิจัยใชเปนแนวทางพัฒนาองคการและวางแผนการบริหารทรัพยากรมนุษย 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สงผลไปยังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานที่

เพ่ิมมากข้ึน และสงผลไปยังความสำเร็จตามเปาหมายขององคการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความสำคัญของปจจัยค้ำจุนของบุคลากรกรมการคาภายใน 

 3. เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยค้ำจุนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

กรมการคาภายใน  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1. ผบูริหารสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกตใชปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย เพ่ือให

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 2. องคการสามารถนำผลการวิจัยใชเปนแนวทางพัฒนาองคการและวางแผนการบริหารทรัพยากร

มนุษย เพื่อใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนความรสูึกในทางบวกที่มีตอการทำงาน ซึ่งจะทำใหบุคลากรเกิด

ความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะทำงาน สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 

การทำงาน รวมทั้งการสงผลตอความสำเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 

2544) โดยความรูสึกที ่ชอบหรือพอใจที ่ม ีตอองคประกอบและสิ ่งจูงใจในดานตาง ๆ ของงาน และ

ผูปฏิบัติงานนั้นไดรับการตอบสนองตามความตองการของเขา (กิติมา ปรีดีดิลก, 2529) มีความสัมพันธและ

เกี ่ยวของกับองคประกอบเฉพาะบางอยาง ซึ ่งยอมจะมีอิทธิพลไมมากก็นอยตอความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคคล (พรรณราย ทรัพยประภา, 2529)  

 ทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s need hierarchy) 

 Abraham H. Maslow อธิบายความตองการของมนุษยวามี 2 ประเภท คือ (1) ความตองการที่มี

อยูดั้งเดิม (innate needs or unlearned needs) และ (2) ความตองการที่เกิดจากการเรียนรู (learned 

needs) จากความตองการ 2 ประเภทดังกลาว Maslow ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมความตองการ

ของมนุษย ไว  ด ังน ี ้  (1) มนุษยมีความตองการอยู เสมอ และสามารถเปลี ่ยนแปลงไดตลอดเวลา  

หากความตองการเดิมไดรับการตอบสนองแลว ก็จะเกิดความตองการใหมขึ้นมาแทน และเปนเชนนี้อยาง 

ไมสิ้นสุดตลอดชีวิต (2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว ความตองการนั้นจะไมทำใหเกิดการจูงใจ 

อีกตอไป เนื่องจากจะไมสามารถเกิดอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของมนุษย และ 3) ความตองการของ

มนุษยจะเกิดขึ้นตามลำดับขั้น จากลำดับต่ำสุดเรียงลำดับไปจนลำดับสูงสุด โดยแบงเปน 5 ลำดับ ไดแก  

(1) ความตองการทางรางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐานของมนุษยทุกคน เพื่อให

สามารถดำรงช ีว ิตอย ู ได  ส วนใหญ เปนเร ื ่องเก ี ่ยวกับปจจัยพื ้นฐานในการดำรงช ีว ิตของมน ุษย  

(2) ความตองการความมั ่นคงและปลอดภัย (safety needs or security needs) เปนความตองการที่

อยากจะไดรับการปกปองคุมครอง เพื่อใหเกิดความมั่นใจในความมั่นคงและความปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสิน (3) ความตองการทางสังคม (social needs) ในลำดับนี้มนุษยจะตองการมีความสัมพันธและ 

มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น อยากเปนสวนหนึ่งของสังคม ตองการความรักความเขาใจจากผูอื่น อยากจะเปน

สมาชิกในกลุมหรือองคการใด ๆ (4) ความตองการไดรับการยกยองจากบุคคลอื ่น (esteem needs) 

เนื่องจากทำใหมนุษยรูสึกภาคภูมิใจในตนเองวา ตนเองมีคุณคา ไดรับการยกยองและมีเกียรติยศในวงสังคม 

และ (5) ความตองการประสบความสำเร็จในชีวิต (self actualization needs) เปนความตองการที่จะไดรับ

ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตตามที่แตละคนตั้งเปาหมายไว โดยมนุษยแตละคนจะมีการตั้งเปาหมายที่แตกตาง

กันไป จากประสบการณการเรียนรทูี่ไดรับแตกตางกันมา  
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 ทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory)   

 Frederick Herzberg ได ทำการศ ึกษา พบว า ม ีป จจ ัยหลายประการท ี ่ทำให บ ุคลากร 

มีความพึงพอใจและความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ปจจัยดังกลาวสามารถแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ  

(1) ปจจัยจูงใจ (motivation factors) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทำงาน เนื่องจากเปนปจจัยที่จะกระตุน

ใหบุคลากรทุมเทความสามารถ รวมถึงพยายามทำงานใหดีที่สุด ปจจัยนี้หากบุคลากรเกิดความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงาน จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน และความสำเร็จของงานโดยตรง ไดแก ความกาวหนา 

(advancement) ลักษณะของงาน (the work itself) โอกาสในการเจริญเติบโต (possibility of growth) 

ความรับผิดชอบ (responsibility) การยอมรับนับถือ (recognition) และความสำเร็จ (achievement)  

(2) ปจจัยค้ำจุน (hygiene factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพโดยรอบของงานที่ทำหรือสถานที่ทำงาน 

จึงไมใชปจจัยที ่จะจูงใจในการทำงานโดยตรง แตเปนปจจัยปองกันและลดความรูสึกไมพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากร ไดแก มนุษยสัมพันธ (interpersonal relations) เงินเดือน (salary) นโยบาย 

การบริหารขององคการ (company policies and administration) การกำกับดูแลและการบังคับบัญชา 

(supervision) และสภาพแวดลอมการทำงาน (working conditions)  

 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (theory X and theory Y)  

 Douglas McGregor เสนอแนวคิดโดยการกำหนดสมมติฐานธรรมชาติของมนุษยออกเปน 2 ลักษณะ

ที่มีความแตกตางกัน ไดแก (1) ทฤษฎี X (theory X) เปนการมองธรรมชาติในดานลบ มีความเชื่อวามนุษยไมมี 

ความกระตือรือรน ไมชอบการทำงาน ดังนั้น ผูบริหารจะใชวิธีการจูงใจบุคลากรดวยการควบคุมอยางใกลชิด  

ใชกฎระเบียบขอบังคับขมขูและลงโทษ เพื่อใหบุคลากรทำงาน ไมเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน 

เรื ่องตาง ๆ การบริหารงานจะเปนลักษณะรวมอำนาจ (2) ทฤษฎี Y (theory Y)  เปนการมองธรรมชาติใน 

ดานบวก มีความเชื่อวามนุษยเปนคนดี มีความรับผิดชอบ ดังนั้น ผูบริหารจะใชวิธีการจูงใจโดยการเปดโอกาส

ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ ใชกฎระเบียบขอบังคับเทาที่จำเปน ใหรางวัลบุคลากรตามความสามารถ 

และใชระบบการบรหิารแบบการกระจายอำนาจ โดยทฤษฎี X จะเปนแนวคิดการจูงใจในระดับตน สวนทฤษฎี Y  

เปนการจูงในระดับสูง เปนแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวของบุคลากรแตละคน เปนการเปดโอกาสและกระตุนให

บุคลากรไดมีสวนรวมแสดงความรับผิดชอบในการทำงาน มอบหมายงานที่ทาทาย รวมทั้งสรางความสัมพันธที่ดี

กับเพื่อนรวมงานที่ทำงานอยูในองคการ โดยปกติแลวทุกองคการจะมีบุคลากรทั้ง 2 ลักษณะที่ทำงานภายใน

องคการ ดังนั้น ผูบริหารจะตองใชความระมัดระวังในการแกไขปญหา หาวิธีการจูงใจบุคลากรที่หลากหลายวิธี

และสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคลากรไดตามแตสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพือ่ใหสามารถจูงใจ

บุคลากรได สงผลทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และบรรลุตามเปาหมายขององคการ  
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 เปรียบเทียบระหวางทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s need hierarchy) 

กับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) กับทฤษฎี X และทฤษฎี Y (theory X and theory Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แสดงการเปรียบเท ียบระหวางทฤษฎีลำดับข ั ้นความตองการของ Maslow (Maslow’s need 

hierarchy) กับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) กับทฤษฎี X และทฤษฎี Y (theory X and theory Y) 

 

วธิีดำเนินการวิจัย 

 การกำหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร (population) ที ่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ คือ บุคลากรในสังกัดกรมการคาภายใน 

เฉพาะที่ทำงานในหนวยงานสวนกลาง จำนวน 593 คน (ขอมูลจากกลุมการเจาหนาที่ กรมการคาภายใน ณ 

วันที่ 9 มีนาคม 2565) ผูวิจัยไดกำหนดขนาดตวัอยาง (sample size) ตามสตูรของยามาเน (Yamane, 1976) 

กำหนดระดับความเชื่อมั่นในทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไดขนาดตัวอยางที่จะศึกษาวิจยั จำนวน 240 คน   

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (questionnaire) เปนเครื ่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยแบบสอบถาม 1 ชุด แบงออกเปน 3 สวนยอย ประกอบดวย 
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 สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ  

รายไดตอเดือน ประเภทบุคลากร และระยะเวลาในการทำงาน  

 สวนที่ 2 ปจจัยค้ำจุน (hygiene factors) แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานนโยบายขององคการ  

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับเพื ่อนรวมงาน และ 

ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  

 สวนที ่  3 ป จจัยจ ูงใจ (motivation factors) แบ งออกเป น 3 ด าน ได แก ด านล ักษณะงาน  

ดานความสำเร็จ และดานความกาวหนา  

 กำหนดระดับการวัดเปนระดับคะแนน 10 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับคะแนน 0.00-2.00  หมายถึง  ต่ำท่ีสุด 

  ระดับคะแนน 2.01-3.00  หมายถึง  ต่ำมาก 

  ระดับคะแนน 3.01-4.00  หมายถึง  ต่ำ 

  ระดับคะแนน 4.01-5.00  หมายถึง  คอนขางต่ำ 

  ระดับคะแนน 5.01-6.00  หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับคะแนน 6.01-7.00  หมายถึง  คอนขางสูง 

  ระดับคะแนน 7.01-8.00  หมายถึง  สูง 

  ระดับคะแนน 8.01-9.00  หมายถึง  สูงมาก 

  ระดับคะแนน 9.01-10.00  หมายถึง  สูงที่สุด 

 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 วิเคราะหขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูล โดยเชื ่อมโยงความสอดคลองของเนื ้อหาทั ้งหมดกับ 

กรอบแนวคิดและขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถาม แลวนำมาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ

การวิจัยทางสงัคมศาสตร (statistical package for the science: SPSS) ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. สถิต ิเชิงพรรณนา ใชคาความถี ่ และคารอยละ สำหรับอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

(personal factors) และใชคาเฉลี ่ย และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

(personal factors) ปจจัยค้ำจุน (hygiene factors) และปจจัยจูงใจ (motivation factors) 

2. สถิติเชิงอนุมาน ใชคาสถิติ independent sample t-test สำหรับทดสอบสมมติฐานปจจัยสวน

บุคคล (personal Factors) ดานเพศ ใชคาสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สำหรับทดสอบสมมติฐาน

ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) ไดแก อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอเดือน ประเภทบุคลากร 

และระยะเวลาในการทำงาน กรณีที่มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ จะวิเคราะหความแตกตางรายค ูPost hoc 

tests โดยวิธี Least significant difference (LSD) เพื่อวิเคราะหวาความแตกตางนั้นเกิดขึ้นระหวางกลุมใด

ตอไป และใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน สำหรับทดสอบสมมติฐานปจจัยคำ้จุน (hygiene factors)  
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. เพศแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกัน 

 2. อายุแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกัน 

 3. ระดับการศึกษาแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

ไมแตกตางกัน 

 4. สถานภาพแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

ไมแตกตางกัน 

 5. รายไดตอเดือนแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

ไมแตกตางกัน 

 6. ประเภทบุคลากรแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

ไมแตกตางกัน 

 7. ระยะเวลาในการทำงานแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคา

ภายใน ไมแตกตางกัน 

 8. ปจจัยค้ำจุนดานนโยบายขององคการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรกรมการคาภายใน  

 9. ปจจัยค ้ำจุนด านสภาพแวดลอมในการทำงานไมมีความส ัมพันธกับความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

 10. ปจจัยค้ำจุนดานการบังคับบัญชาไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกรมการคาภายใน  

 11. ปจจัยค้ำจุนดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน  

 12. ปจจัยค้ำจุนดานเงินเดือนและสวัสดิการไมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรกรมการคาภายใน  

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 1. ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 171 คน คิดเปน

รอยละ 71.25 มีอายุระหวาง 30-40 ป จำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 43.33 มีระดับการศึกษาเทียบเทา

ปริญญาตรี จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 66.67 มีสถานภาพโสด จำนวน 172 คน คิดเปนรอยละ 71.67  

มีรายไดตอเดือนระหวาง 15,000-25,000 บาท จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 49.17 เปนบุคลากรประเภท

ขาราชการ จำนวน 160 คน คิดเปนรอยละ 66.67 และมีระยะเวลาในการทำงานต่ำกวา 5 ป จำนวน 105 คน 

คิดเปนรอยละ 43.75  



9 
 

 2. ขอคนพบตามวัตถุประสงค  

 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ปรากฏผลดังตาราง 1 และตาราง 2 

ตาราง 1  

แสดงคาเฉลี ่ย และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัต ิงาน จำแนกตามปจจัยจูงใจ 

(motivation factors) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 𝐗 
Std. 

deviation 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

ดานลักษณะงาน  

(job 

characteristic) 

1. งานที่ไดรับมอบหมายตรงกับความสามารถ 7.30 1.669 สูง 

2. งานที่ไดรับมอบหมายมีคุณคา 7.29 1.836 สูง 

3. ความเปนอิสระในการทำงาน 7.12 1.896 สูง 

ดานลักษณะงานโดยรวม 7.24 1.632 สูง 

ดานความสำเร็จ 

(achievement) 

1. ความภาคภูมิใจตอผลสำเร็จของงานที่ไดรับ

มอบหมาย 

7.47 1.804 สูง 

2. การสามารถทำงานสำเร ็จไดตามเปาหมาย 

(KPI) กำหนด 

7.51 1.664 สูง 

3. การไดรบัเกียรติยศในวงสังคม 6.78 2.026 คอนขางสูง 

ดานความสำเร็จโดยรวม 7.25 1.689 สูง 

ดาน

ความกาวหนา 

(advancement) 

1. การไดรบัการเลื่อนตำแหนงดวยความเปนธรรม 6.85 2.122 คอนขางสูง 

2. การไดรบัการขึ้นเงินเดือนดวยความเปนธรรม 6.77 2.326 คอนขางสูง 

3. การไดรับการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะ

ความรคูวามสามารถอยูเสมอ 

6.82 2.333 คอนขางสูง 

ดานความกาวหนาโดยรวม 6.81 2.091 คอนขางสูง 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

 จากตาราง 1 พบวา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

7.10 (S.D. = 1.645) ดานที ่ม ีคาเฉลี ่ยสูงสุด คือ ดานความสำเร็จ รองลงมา คือ ดานลักษณะงาน และ 

ดานความกาวหนา ตามลำดับ แสดงใหเห็นวากรมการคาภายในมีการบริหารงานทรัพยากรมนุษยที่สามารถ

ตอบสนองความตองการของบุคลากร ซึ ่งจะสงผลตอระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยใหการทำงานประสบความสำเร็จ และสงผลไปยัง

ความสำเร็จตามเปาหมายขององคการ 

 ดานลักษณะงาน สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) ที่มีแนวความคิดวาลักษณะ

ของงานสามารถสงผลตอทั้งดานบวกและดานลบ ทำใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ 
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ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานได โดยขึ้นอยูกับงานที่บุคลการไดรับนั้นวางายเกินไปหรือยากเกินไป นาสนใจ

หรือนาเบื่อ ทำใหบุคลากรมีความตองการจะทำงานนั้น ๆ และเกิดความผูกพันตองาน 

 ดานความสำเร็จ สอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั ้นความตองการของ Maslow (Maslow’s need 

hierarchy) ความตองการนี้เปนความตองการในลำดับท่ีหาหรือลำดับสุดทาย โดยเปนความตองการท่ีจะไดรับ

ความสำเร็จสูงสุดในชีวิตตามที ่แตละคนตั้งเปาหมายไว ซึ่งบุคลากรแตละคนตองการสิ่งจูงใจแตกตางกัน

ออกไป หากผูบริหารสามารถจูงใจบุคลากรได จะสงผลตอความความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 ดานความกาวหนา สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) โดยความกาวหนา หมายถึง

ตำแหนงที่สูงกวาเดิม หรือสถานะในทางบวก การที่บุคลากรไดรับตำแหนงที่สูงกวาเดิม หรือสถานะในทางบวก  

จะสงผลตอความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในทางกลับกันตำแหนงที่ถูกลดลง หรือสถานะในทางลบ  

ก็สงผลตอความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานเชนกัน 

ตาราง 2 

แสดงคาเฉลี ่ย และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

(personal factors) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 𝐗 
Std. 

deviation 

ระดับความ

พึงพอใจ 

เพศ 

ชาย 6.99 1.727 คอนขางสูง 

หญิง 7.15 1.614 สูง 

จำแนกตามเพศโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

อายุ 

ต่ำกวา 30 ป 6.94 1.664 คอนขางสูง 

ระหวาง 30-40 ป 7.10 1.542 สูง 

ระหวาง 41-50 ป 7.06 1.949 สูง 

มากกวา 50 ปขึ้นไป 7.83 1.283 สูง 

จำแนกตามอายุโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

ระดับการศึกษา 

ต่ำกวาปริญญาตรี 7.96 1.472 สูง 

เทียบเทาปริญญาตรี 7.03 1.732 สูง 

สูงกวาปริญญาตรี 7.03 1.388 สูง 

จำแนกตามระดับการศึกษาโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

สถานภาพ 

โสด 6.97 1.695 คอนขางสูง 

สมรส 7.35 1.501 สูง 

หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 8.36 0.552 สูงมาก 

จำแนกตามสถานภาพโดยรวม 7.10 1.645 สูง 



11 
 

ตาราง 2 (ตอ) 

แสดงคาเฉลี ่ย และคาเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

(personal factors) 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 𝐗 
Std. 

deviation 

ระดับความ

พึงพอใจ 

รายไดตอเดือน 

ต่ำกวา 15,000 บาท 6.95 1.731 คอนขางสูง 

ระหวาง 15,000-25,000 บาท 7.12 1.670 สูง 

ระหวาง 25,001-35,000 บาท 7.11 1.620 สูง 

ระหวาง 35,001-45,000 บาท 7.28 1.375 สูง 

มากกวา 45,000 บาทข้ึนไป 7.43 1.799 สูง 

จำแนกตามรายไดตอเดือนโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

ประเภทบุคลากร 

ลูกจางเหมาบริการ 6.78 1.797 คอนขางสูง 

ลูกจางประจำ 6.35 2.300 คอนขางสูง 

พนักงานทุนหมุนเวียน 7.59 1.292 สูง 

พนักงานราชการ 6.83 1.503 คอนขางสูง 

ขาราชการ 7.23 1.595 สูง 

จำแนกตามประเภทบุคลากรโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

ระยะเวลา 

ในการทำงาน 

ต่ำกวา 5 ป 7.19 1.713 สูง 

ระหวาง 5-10 ป 6.99 1.575 คอนขางสูง 

ระหวาง 11-15 ป 7.05 1.650 สูง 

ระหวาง 16-20 ป 6.60 2.203 คอนขางสูง 

มากกวา 20 ปขี้นไป 7.44 1.231 สูง 

จำแนกตามระยะเวลาในการทำงานโดยรวม 7.10 1.645 สูง 

 จากตาราง 2 พบวา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพศที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ เพศหญิง มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.15 (S.D. = 1.614)  ชวงอายุที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 

50 ปขึ้นไป มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.83 (S.D. = 1.283) ระดับการศึกษาที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ต่ำกวาปริญญาตรี 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.96 (S.D. = 1.472) สถานภาพที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คอื หยาราง/หมาย/แยกกันอยู มีคาเฉลี่ย

เท ากับ 8.36 (S.D. = 0.552) รายไดตอเดือนท ี ่ม ีค าเฉลี ่ยสูงสุด คือ มากกวา 45,000 บาทขึ ้นไป  

มีคาเฉลี ่ยเทากับ 7.43 (S.D. = 1.799) ประเภทบุคลากรที่มีคาเฉลี ่ยสูงสุด คือ พนักงานทุนหมุนเวียน  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.59 (S.D. = 1.292) และระยะเวลาในการทำงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มากกวา 20 ปขี้นไป 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.44 (S.D. = 1.231) 
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 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ปรากฏผลดังตาราง 3 

ตาราง 3 

แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความสำคัญของปจจัยค้ำจุน (hygiene factors) 

ความสำคัญของปจจัยคำ้จุน 𝐗 
Std. 

deviation 

ระดับความ 

สำคัญ 

ดานนโยบาย 

ขององคการ  

(company 

policies and 

administration) 

1. นโยบายบริหารขององคการมีความชัดเจน 6.68 1.954 คอนขางสูง 

2. นโยบายบร ิหารขององคการเกิดผลในทาง

ปฏิบัติไดจริง 

6.53 1.942 คอนขางสูง 

3. นโยบายขององคการใหความสำคัญกับบุคลากร 5.95 2.240 ปานกลาง 

ดานนโยบายขององคการโดยรวม 6.39 1.924 คอนขางสูง 

ดาน

สภาพแวดลอม 

ในการทำงาน  

(working 

conditions) 

1. สถานที่ทำงานมีอุปกรณอำนวยความสะดวก

ครบครัน 

7.18 1.876 สูง 

2. สถานที่ทำงานมสีภาพแวดลอมที่เหมาะสม เชน 

แสง อุณหภูม ิความสะอาด เปนตน 

7.22 1.828 สูง 

3. การเดินทางไปยังสถานที่ทำงานมีความสะดวก 7.61 1.909 สูง 

ดานสภาพแวดลอมในการทำงานโดยรวม 7.34 1.589 สูง 

ดาน 

การบังคับบัญชา 

(supervision) 

1. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนชวยเหลือ 7.27 1.845 สูง 

2. ผูบังคับบัญชามีความยุติธรรม 7.15 1.940 สูง 

3. ผูบังคับบญัชาใหโอกาสในการแสดง

ความสามารถ 

7.32 1.712 สูง 

ดานการบังคบับัญชาโดยรวม 7.25 1.751 สูง 

ดานความสัมพนัธ 

กับเพ่ือนรวมงาน  

(interpersonal 

relations) 

1. เพ่ือนรวมงานใหการสนับสนุนชวยเหลือ 7.98 1.844 สูง 

2. เพ่ือนรวมงานรบัฟงความคิดเห็น 7.93 1.826 สูง 

3. มีการทำงานเปนทีม 7.85 2.019 สูง 

ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานโดยรวม 7.92 1.849 สูง 

ดานเงนิเดือน 

และสวัสดิการ 

(salary) 

1. เงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับงานที่

ไดรับมอบหมาย 

6.63 2.153 คอนขางสูง 

2. การปรับอัตราเงนิเดือนเปนไปตามผลงาน 6.45 2.423 คอนขางสูง 

3. สวัสดิการที่ไดรับท่ีเปนตัวเงิน เชน คาใชจายใน

การเดินทาง คาเชาบาน เปนตน มีความเหมาะสม 

5.71 2.891 ปานกลาง 

ดานเงินเดือนและสวัสดิการโดยรวม 6.26 2.211 คอนขางสูง 

 ความสำคัญของปจจัยคำ้จุนโดยรวม 7.03 1.445 สูง 
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 จากตาราง 3 พบวา ระดับความสำค ัญของปจจัยค้ำจ ุน ความสำคัญโดยรวมอยู ในระดับสูง  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.03 (S.D. = 1.445) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน รองลงมา 

คือ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานการบังคับบัญชา ดานนโยบายขององคการ และดานเงินเดือนและ

สวัสดิการ ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาปจจัยทั้ง 5 มีความสำคัญ และสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารจึงควรมีการบริหารงานทรัพยากรมนุษยโดยคำนึงถึงปจจัยเหลานี้วาเพียงพอและครอบคลุมตอบุคลากร

กรมการคาภายในแลวหรือไม ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการทำงานของบุคลากร 

 ขอคนพบตามวัตถุประสงคขอที่ 3 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยค้ำจุน  

กับตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คาความสัมพันธตัวแปรระหวาง 2 ตัวแปร  

มีคาความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (เชิงบวก) มีคาระหวาง 0.500-0.766 โดยดานการบังคับบัญชา และ 

ดานเงินเดือนและสวัสดิการ  ความสัมพันธอยูในระดับสูง รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และ

ดานนโยบายขององคการ ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง ตามดวยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ำ สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) ที่มีแนวความคิดวา

ปจจัยค้ำจุน ซึ่งเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสภาพโดยรอบของงานที่ทำหรือสถานที่ทำงาน เปนปจจัยที่สงผลตอ

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยสามารถปองกันและลดความรูสึกไมพอใจในการปฏิบัติงานได 

 3. ขอคนพบตามสมมติฐาน ไดแก  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 1 พบวา เพศแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 2 พบวา อายุแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

กรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 3 พบวา ระดับการศึกษาแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานท่ี 4 พบวา สถานภาพแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 5 พบวา รายไดตอเดือนแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 6 พบวา ประเภทบุคลากรแตกตางกัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานท่ี 7 พบวา ระยะเวลาในการทำงานแตกตางกัน ความพึงพอใจใน 

การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายใน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 8 พบวา ปจจัยค้ำจุนดานนโยบายขององคการมีความสัมพันธกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
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ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) โดยนโยบายของ

องคการสามารถเปนทั้งดานบวกและดานลบ เปนนโยบายการจัดการที่ดีและไมดี รวมไปถึงความเพียงพอของ

นโยบายและคมูือที่เปนแนวทางใหบุคลากร ซึ่งจะสงผลกระทบตอบุคลากร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 9 พบวา ปจจัยค้ำจุนดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีความสัมพันธ

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง สอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s 

need hierarchy) มนุษยตองการความมั่นคงและความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน สภาพแวดลอมใน 

การทำงานที่ปลอดภัยจึงเปนสวนสงเสรมิและจูงใจในการทำงาน สงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 10 พบวา ปจจัยค้ำจุนดานการบังคับบัญชามีความสัมพันธกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธอยูในระดับสูง สอดคลองกับทฤษฎี X และทฤษฎี Y (theory X and theory Y) ตามแนวความคิด

นี้สามารถใชวิธีการจูงใจดวยการควบคุมอยางใกลชิด ใชกฎระเบียบขอบังคับขมขูและลงโทษ เพื่อใหบุคลากร

ทำงานตามทฤษฎี X หรือจะใชวิธีการจูงใจโดยเปดโอกาสใหมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ ใชกฎระเบียบขอบังคับ

เทาที่จำเปน ใหรางวัลบุคลากรตามความสามารถตามทฤษฎี Y ซึ่งขึ้นอยูกับแนวทางการบริหารงานทรัพยากร

มนุษยของผบูริหาร โดยการบังคับบัญชาที่เหมาะสมจะสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่เพ่ิมขึ้น 

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 11 พบวา ปจจัยค้ำจุนดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีความสัมพนัธ

กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธอยูในระดับคอนขางต่ำ สอดคลองกับทฤษฎีลำดับขั้นความตองการของ Maslow (Maslow’s 

need hierarchy) มนุษยตองการมีความสัมพันธและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น อยากเปนสวนหนึ่งของสังคม 

ในบางครั ้งในการทำงานก็จำเปนตองทำงานเปนทีมรวมกับผูอื ่น หรือในชวงวางจากการทำงานก็ตองมี

ปฏิสัมพันธระหวางกัน ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานที่ดี จะสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่เพิ่มข้ึน 

 ขอคนพบตามสมมติฐานที่ 12 พบวา ปจจัยค้ำจุนดานเงินเดือนและสวัสดิการมีความสัมพันธกับ 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมการคาภายในอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธอยูในระดับสูง สอดคลองกับทฤษฎี 2 ปจจัย (two-factors theory) ตามแนวความคิดนี้ หมายถึง

คาตอบแทนทุกประเภทในการทำงาน สวัสดิการตาง ๆ การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินเดือน และความคาดหวังท่ี

มีตอเงินเดือนท่ีเพิ่มข้ึนหรอืลดลง ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเชนกัน 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 1. ปจจัยสวนบุคคล (personal factors) จากผลการวิจัยพบวา บุคคลากรกลุมที่มีรายไดต่ำกวา 

15,000 บาท เปนบุคลากรประเภทลูกจางประจำ มีระยะเวลาในการทำงาน 16-20 ป มีความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานนอยกวากลุมอ่ืน ผูบริหารและองคการควรจูงใจบุคลากรกลุมนี้ใหมากขึ้น 
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 2. ปจจัยค้ำจุน (hygiene factors) โดยภาพรวมแลวมีระดับความสำคัญอยูในระดับสูง แตหาก

เปรียบเทียบโดยการจำแนกรายดาน พบวา ดานเงินเดือนและสวัสดิการ โดยเฉพาะดานสวัสดิการที่ไดรบัเปน

ตัวเงินมีระดับคะแนนนอยที่สุด ผูบริหารและองคการควรปรับปรุงกฎเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการที่บุคคลากร

ไดรับเปนตัวเงินใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน 

 3. ปจจัยจูงใจ (motivation factors) โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับสูง 

แตหากเปรียบเทียบโดยการจำแนกรายดาน พบวา ดานความกาวหนา มีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับนอยที่สุด ผูบริหารและองคการจึงควรใหมีการฝกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรูความสามารถอยูเสมอ 

เพ่ือเพิ่มความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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