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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั ธนาคาร
กสิกรไทยจ ากดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นพนกังานระดบั
ปฏิบติัการของธนาคารกสิกรไทย ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) 

ไดแ้ก่ค่าร้อยละ(Percentage)ค่าเฉล่ีย(Mean)และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ ความแตกต่างค่าที 

(t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใชส้ถิติทดสอบหาความแตกต่างค่าเอฟ 

(F-test)หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One-way Analysis of 
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Variance : One way ANOVA) กรณีการเปรียบเทียบตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 20-30 ปี มีระดบั
การศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีรายได ้15,000-20,000 บาท มีต าแหน่งงาน
พนกังานให้บริการดา้นธุรกรรมเงินสด ฝาก-ถอน โอน และ มีอายกุารท างาน 1-5 ปี ปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนั ดา้น เพศ มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้น ระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายได ้ ต าแหน่งงาน และอายกุารท างาน ส่วนปัจจยัการจูงใจและการค ้าจุน ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการท างาน ยกเวน้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ค าส าคญั : ปัจจยัด้านการจูงใจและการค า้จุน ความพงึพอใจในการท างาน ธนาคารกสิกรไทย 

ABSTRACT 

 The objective of this research is to study the job 
satisfaction of Kasikorn Bank Public Company Limited 
employees in Bangkok area. The sample group used in the 
research is 200 employees of Kasikorn Bank in Bangkok area.  
The tool is questionnaire set which was used to collect the 
data. The statistics used were the  descriptive statistics 
analysis, which are percentage  mean and standard deviation 
as well as the inferential statistics, which are t-Test in case of 
comparison of 2 groups differences and the difference of F (F 
test or One-way analysis of Varance: One Way ANOVA) in 
case of 3 or more comparison and Multiple Regression 
Analysis. 

 The study found that the majority of sample group is 
women are aged between 20-30 years, with bachelor's degree 
education, single status, earning 15, 000-20, 000 baht, having 
a job position, staff providing cash transaction services, 
deposit-withdrawing, transferring and working life.  1-5 years. 
By testing the differences of personal factor found that the 
difference of sex is not related to job satisfaction; except,  
education, status, income, job position and working 
experiences. Moreover, motivation and support factor, which 
was responsibility, relations with colleagues, work 
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environment had influence job satisfaction; except, 
compensation and benefits with the statistical significant level 
of 0.05. 

Keyword :  Motivating and sustaining factors , Job 
satisfaction , Kasikornbank 

บทน า 

 ในการบริหารงานของหน่วยงาน องคก์รและสถาบนัต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทรัพยากร
บุคคลในหน่วยงานนบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัมากองคป์ระกอบหน่ึงท่ีจะท าให้ หน่วยงานนั้น ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินงาน ทรัพยากรในองคก์รซ่ึงประกอบดว้ย คน เงิน วสัด ุ อุปกรณ์ อาคาร 
สถานท่ีและเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัยิง่ อยา่งไรก็ตาม คนยงัเป็นปัจจยัระดบัแนวหนา้ท่ีน า
ความส าเร็จมาสู่องคก์รทุกองคก์ร (พะยอม วงคส์ารศรี. 2541 : 2) ดงันั้น ในองคก์ารทุกประเภท 

หน่วยงานทุกระดบั ผูบ้ริหารต่างตระหนกัดีว่า ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์ารท่ี เกิดข้ึนนั้น 

คนเป็นปัจจยัหลกั ผูป้ฏิบติังานทุกคน และทุกระดบัต่างก็เป็นทรัพยากรท่ีสูงค่ายิ่งขององคก์าร เพราะคน
เป็นผูใ้ช ้ ดูแล ควบคุม รักษา สร้างเสริมสถานภาพทางกายและทางเศรษฐกิจขององคก์าร (ลกัษณา 
หม่ืนจกัร์. 2538 : 6) ความส าเร็จของงานข้ึนอยูก่บัคน บรรดาส่ิงก่อสร้างอาคารสถานท่ี วสัดุ 
ครุภณัฑ ์ และการเงินแมจ้ะมีบริบูรณ์สกัเพียงใด ก็จะไม่มีความหมายเลย ถา้คนท่ีใช่ส่ิงเหล่าน้ีไม่มี 
ความสามารถเพียงพอท่ีจะใชข้าดขวญัและก าลงัใจท่ี จะร่วมมือกนัปฏิบติังานให้บรรลเุป้าหมาย เดียวกนั 

นัน่คือถา้หน่วยงานใดมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ มีขวญั และก าลงัใจท่ีดีก็จะท าให้การ
ด าเนินงานประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หน่วยงานใดมี
บุคลากรท่ีขาดความรู้ความสามารถ ขาดขวญัและก าลงัใจ ในการท างานแลว้ หน่วยงานนั้นก็จะไม่
ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานการบริหารงาน เท่าท่ีควร บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่ามาก
ท่ีสุดเปรียบเหมือนเป็นหวัใจของการ บริหารงาน (ภิญโญ สาธร. 2518 : 5) จะเห็นไดว้่า ใน
องคก์รใดๆก็ตาม การจะประสบความส าเร็จหรือเจริญกา้วหนา้ไดต้อ้ง ประกอบดว้ยเง่ือนไขและ
องคป์ระกอบ 2 ประการ คือ ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ บุคลากรในองคก์ารนั้นมีความ
พึงพอใจสูง (อนุสรณ์ ทองส าราญ. 2541 : 6) ซ่ึงทั้ง 2 องคป์ระกอบ นั้นถือเป็นหวัใจส าคญัของ
องคก์รทุกองคก์ร ในส่วนของการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพปัจจยั ภายใน ท่ีผูบ้ริหารองคก์รตอ้งเป็นผู้
จดักระบวนการต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบั สภาพแวดลอ้มขององคก์รนั้นๆ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนไดไ้ม่ยากนกั หากผูบ้ริหารมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ท่ีดีพอ แต่ในส่วนของการสร้าง
ความพึงพอใจให้เกิดข้ึนกบั บุคลากรทกุคนในองคก์รนั้น เป็นส่ิงท่ีกระท าไดไ้ม่ง่ายนกั เพราะความ
ตอ้งการของบุคลากร แต่ละคนจะมีความแตกต่างกนัตามสถานภาพของบุคคลนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกนั
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ความกา้วหนา้ หรือการพฒันาองคก์รให้ไดรั้บความส าเร็จสูงสุด ก็มาจากประสิทธิภาพของบคุลากรใน
องคก์ร 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

 1.2.2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นดา้นการจูงใจและการค ้าจุนของพนกังานบริษทั ธนาคาร
กสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 1.2.3. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  

 1.2.4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นดา้นการจูงใจและการค ้าจุนในการท างานของ
พนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 1.2.5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกร
ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

สมมติฐานของการวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายงุาน 

และรายได ้มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั  

 ปัจจยัดา้นการจูงใจและการค ้าจุนในการท างานประกอบดว้ย ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน มีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 

ระดบัปฏิบติัการประจ าสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 

2. ระยะเวลาท่ีศึกษา ใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลอยูช่่วงเดือน มิถุนายน– กรกฎาคม2562 

3. ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรตน้ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่เพศ อายสุถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงานอายงุาน และรายได ้ ปัจจยัดา้นการจูงใจและการค ้าจุนในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้ม
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การท างาน ตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการท างาน ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความ
มัน่คงและเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ ปัจจยัดา้นความสมัพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.4.1. ท าให้ไดร้ะดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร และไดผ้ลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนกังานธนาคารกสิกรไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 1.4.2. ผลงานวิจยัท่ีไดรั้บสามารถเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงความพึงพอใจในการท างานของ
ธนาคารกสิกรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้พนกังานมีความพึงพอใจในการท างานและปฏิบติั
หนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

  

ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

 ทฤษฎีความตอ้งการ ของมาสโลว ์ (Maslow, 1970, pp. 40-45)ทฤษฎีความ
ตอ้งการของมาสโลว ์ เป็นทฤษฎีหน่ึงท่ีสนใจศึกษาถึงความตอ้งการของมนุษย์ และไดเ้สนอทฤษฎีความ
ตอ้งการตามล าดบัข้ึนข้ึนมาโดยมีสาระส าคญัคือ มนุษยจ์ะมีความตอ้งการอยูต่ลอดเวลาไม่มีท่ีส้ินสุดตราบ
ใดท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละความตอ้งการของคนจะมีลกัษณะเป็นล าดบัข้ึนจากต ่าไปหาสูงตามล าดบัความส าคญั 

โดยมนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในล าดบัท่ีสูงข้ึนมา ซ่ึงความตอ้งการของมนุษยจ์ะเป็นตวัผลกัดนัในมนุษย์
กระท าในส่ิงต่าง ๆ เพ่ือให้ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการข้ึนมา มาสโลวไ์ดแ้ยกล าดบัขั้นความตอ้งการของมนุษย์
ออกเป็น 5 ล าดบัขั้น ดงัน้ี ขั้นท่ี 1 ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological needs) 

หมายถึง ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษยท่ี์มนุษยจ์ะขาดไม่ไดไ้ดแ้ก่ความตอ้งการดา้นปัจจยั 4 คือ 
อาหาร เคร่ืองนุ่งห่มยารักษาโรคท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
มนุษย ์ ขั้นท่ี 2 ความตอ้งการทางดา้นความปลอดภยั (Safety needs) หมายถึง ความมัน่คง
ปลอดภยัทั้งร่างกายและความมัน่คงทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ความปลอดภยัจากส่ิงต่าง ๆ รอบดา้น ขั้นท่ี 3 

ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social needs) หมายถึง การตอ้งการท่ีเป็นลกัษณะนามธรรมมาก
ข้ึนไดแ้ก่ความตอ้งการเขาไปมีส่วนร่วมกบัสงัคมหรือเป็นท่ียอมรับในสงัคม เป็นส่วนหน่ึงของสงัคม 
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สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการมีสถานภาพทางสงัคมท่ีสูงข้ึนไปดว้ย ขั้นท่ี 4 ความ
ตอ้งการการยกยอ่งนบัถือ ยอมรับ (Esteem needs) หมายถึง ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศ
ช่ือเสียงไดรั้บการเคารพยกยอ่งในสงัคมตอ้งการให้ผูอ่ื้นยอมรับนบัถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่ามีความรู้
ความสามารถความตอ้งการเช่นน้ีมีความเขม้ขน้สูงกว่าความตอ้งการทางสงัคม ขั้นท่ี 5 ความตอ้งการท่ี
จะประสบความส าเร็จสมหวงัของตวัเอง (Self actualizationneeds) หมายถึง ความ
ตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสมหวงัในชีวิตท่ีอยากท าอยากเป็นส่ิงท่ีตนหวงัไวไ้ดท้  าส่ิงท่ีตนเอง
ตอ้งการและมีความสุขกบัส่ิงนั้น ถือว่าเป็นความตอ้งการสูงสุดของมนุษย ์ จากขั้นท่ี 1 ถึงขั้นท่ี 5 แต่
แนวความคิดน้ียงัมีจุดอ่อนอยูเ่พราะคนแต่ละคนอาจจะมีความตอ้งการไม่เป็นไปตามล าดบัท่ีมาสโลว์
เสนอไว ้ และล าดบัข้ึนความส าคญัอาจเหล่ือมล ้ากนัหรืออาจเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาและส่ิงแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไป เช่น ช่วงภาวะสงคราม ความตอ้งการความปลอดภยั อาจจะมีความส าคญัมากกว่าความ
ตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน เป็นตน้ 

 Herzberg (2532 : 67-69) ไดศึ้กษาทฤษฎีจูงใจค ้าจุน (Motivation 

Maintenance Theory) หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามยั(Motivation Hygiene 

Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นถึงปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่

พึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัทั้งสองไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ (MotivationFactor) และปัจจยั

สุขอนามยั หรือ ปัจจยัค ้าจุน(Hygiene Factor) 

                ปัจจยัจูงใจ (MotivationFactor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรง 
เป็นปัจจยัท่ีจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ปัจจยัจูงใจมี 5 ประการ คือ 1. ความส าเร็จของงาน (Achievement) 2. การไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ (Recognition) 

3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (Advancement) 4. ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Work 

Itself) 5. ความรับผิดชอบ (Responsibility) 

                ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่เป็นปัจจยัท่ีจะค ้า
จุนให้เกิดแรงจูงในการปฏิบติังานของบุคคล ปัจจยัค ้าจุนน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ี บุคคล
ในองคก์รอาจเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานปัจจยัค ้าจุน 10 ประการ คือ 1. นโยบายและการ
บริหารงานของหน่วย (Company Policy And Administration)2. โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility Growth)3. ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบั
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน(Interpersonal Relation to Superior, 

Subordinate, Peer)4. เงินเดือน (Salary)5. สถานะของ
อาชีพ (Occupation)6. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personnel Life)7. ความมัน่คงใน
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งาน (Security)8. สถานการณ์ท างาน(Working Conditions)9. เทคนิคของผู้
นิเทศ (Supervisor Technical)10. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) 

 

งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
 

 นิพร สามค า (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสิน 

สงักดัเขตเชียงราย พบว่า พนกังานธนาคารออมสินมีความพึงพอใจในการท างานโดยภาพ รวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยดา้นความส าเร็จ ดา้นการยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นลกัษณะงาน มี

ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีดา้นโอกาสการไดเ้ล่ือน ต าแหน่ง ดา้น

ความกา้วหนา้ส่วนบุคคล และดา้นค่าตอบแทนสวสัดิการ มีความพึงพอใจในการ ท างานอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาใน

การท างาน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ธนาคารออมสิน สงักดัเขตเชียงราย 

ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความ

พึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคาร ออมสิน สงักดัเขตเชียงราย 

 พรพรรณ ลิมปนุทยั และคณะ(2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 

กรณีศึกษาโรงงาน แปรรูป(ลพบรีุ)  บริษทั สหฟาร์ม จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั ส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุอายงุาน ไม่มีผลต่อความ พึงพอใจในงาน ดา้นปัจจยัสภาพส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน พบว่า แผนกงานท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยั

ดา้นค่าตอบแทนพนกังานส่วนใหญ่มีความเห็น ว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บยงัไม่เหมาะสม พนกังานส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์การท างาน ชุดท างาน และการดูแลสุขภาพของ พนกังานในระดบัปานกลาง

ถึงมาก และมีความพึงพอใจมากข้ึนถา้ บริษทัเพ่ิมสวสัดิการในดา้นรถรับ-ส่ง ชุดท างานและหอพกัฟรี 

พนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัหน่ึง และการปรับ ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสม  

เช่น รถรับ-ส่ง ชุดท างาน และหอพกัฟรี ท าให้พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจมาก ข้ึน และ

การลาออกส่วนใหญ่ไม่ใช่การลาขาด แต่มีการกลบัเขา้ ท างานใหม่ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลท าให้พนกังานระดบั

ปฏิบติัการกลบัเขา้ มาท างานใหม่ ไดแ้ก่ สถานท่ีท างานใกลบ้า้น และบริษทัมีความ มัน่คง  

 จรัส เพช็รเท่ียง (2542) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนกังานใน 

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการท างาน ของ

พนกังานประจ าระดบัต าแหน่ง 1-7 ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั ดา้น

บุคลิกภาพ จ านวน 278 คน ทดสอบสมมติฐาน t-testและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว 
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ANOVA ผลการศึกษาสรุปไดว้่าไดว้่าพนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวม ปาน

กลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.182 โดยพนกังานท่ีมีเพศ ระดบัต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษาและอาย ุต่างกนั 

จะมีความพึงพอใจในการท างานต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ส่วนพนกังานท่ีมี ปัจจยัดา้น

บุคลิกภาพ ลกัษณะเป็นชา้งเทา้หนา้ ลกัษณะสุขมุใจเยน็ ลกัษณะมีความคิดริเร่ิม และ ลกัษณะควบคุม

ตวัเองต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการท างานต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ส่วน พนกังานท่ีมีปัจจยั

ทางดา้นบุคลิกภาพ ลกัษณะกลา้ท่ียืนหยดัเรียกร้อง ลกัษณะตอ้งการความส าเร็จ ลกัษณะเป็นตวัของ

ตวัเองและลกัษณะตอ้งการเป็นท่ียอมรับต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการ ท างานไม่แตกต่างกนั 

วธีิด าเนินการวจิยั 

วิธีการเก็บข้อมูล 

การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ีงานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research)ในการ
เก็บรวบรวม 

ขอ้มูลผูวิ้จยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน ามาจาก 2 แหล่งดงัน้ีแหล่งขอ้มูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ไดแ้จกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งคือพนกังานบริษทั ธนาคารกสิกร
ไทยจ ากดั(มหาชน) ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครจ านวน 200 ชุดและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data)โดยคน้ควา้จากหนงัสือต าราวิชาการวิทยานิพนธ์และผลงานวิจยัโดยใช้
ขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชก้ าหนดแนวทางการศึกษาและขอ้มูลจากเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการทางสถิติท่ีใชส้ าหรับงานวิจยัน้ีแบ่งได ้ 2 ประเภทไดแ้ก่การรายงานผลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)การรายงานผลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงไดแ้ก่การ
วิเคราะห์สมมุติฐานทั้งสองขอ้ มีการใชส้ถิติการวิจยัดงัน้ีสมมุติฐานขอ้ท่ี1 จะใชส้ถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใชส้ถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 

of Variance: One-way ANOVA) เม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างมากกว่า 2 กลุม่ข้ึน
ไป  
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สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 จะใชส้ถิติทดสอบหาความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 

Regression Analysis) 

ผลการวจิยั 

 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานผลการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และรองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.0 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาย ุ20-30 ปี จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมา
คือ อาย ุ31-40 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.0 ส่วนนอ้ยอาย ุ51-60 ปีข้ึนไป จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด เป็นจ านวนมากท่ีสุด 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และจ านวนนอ้ยท่ีสุด 
คือ สถานภาพสมรส จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 กลุ่มตวัอยา่งมีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรีจ านวนมากท่ีสุด 175 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5  รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี
ข้ึนไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และนอ้ยท่ีสุดระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.5 กลุ่มตวัอยา่งจ านวนมากท่ีสุดมีอายกุารท างาน 1-5 ปี จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.5 รองลงมาคือ อาย ุ5-10 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 อายกุารท างาน 10 

ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 และกลุ่มตวัอยา่งจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีอายกุารท างานนอ้ย
กว่า 1 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 กลุ่มตวัอยา่งมีต าแหน่งงานพนกังานให้บริการดา้น
ธุรกรรมเงินสด ฝาก-ถอน โอน มากท่ีสุด 80 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.0 พนกังานให้ค าปรึกษาและ
การขาย 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 และจ านวนนอ้ยท่ีสุดคือ พนกังานระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการ 45 

คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 กลุ่มตวัอยา่งมีรายได ้15,000-20,000 บาทมีจ านวนมากท่ีสุด 65 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมา มีรายได ้20,001 – 25,000 บาท จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.5 มีรายได ้25,001-30,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 

และมีรายได ้30,001 – 35,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมานพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
เพศ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนัแต่ปัจจยัส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
อาย ุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อายกุารงาน ต าแหน่งงาน และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีผลต่อความพึง
พอใจในการท างานแตกต่างกนัการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม เพ่ือศึกษาว่าความแตกต่างของปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง
มีเพศแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (t = .455, p>.05) 

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายมีุผลต่อผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการ
วิเคราะห์พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญั (F=39.931,p<0.05) ความแตกต่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มีผลต่อความ
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พึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า พนกังานท่ีมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนัผลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสมัพนัธ์ (F=11.157,p<0.05) ความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการ
วิเคราะห์พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสมัพนัธ์ (F=5.528,p< 0.05) ความแตกต่างของปัจจยับุคคลดา้นอายกุารท างาน มีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสมัพนัธ์
(F=43.203,p<0.05) ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงาน มีผลต่อความพึง
พอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัผลต่อความ
พึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสมัพนัธ์ (F=92.136,p<0.05) ความแตกต่างของ
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้ มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนั ผลการวิเคราะห์พบว่า 
พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัผลต่อความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยั
สมัพนัธ์(F=60.242,p<0.05) 

 สถิติทดสอบการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเชิงพหุ ( Multiple  Regression 

Analysis ) ผลการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) พบว่า ปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 51.0 

โดยทุกปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 และเม่ือพิจารณาเป็นแต่ละปัจจยั
พบว่า ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ไม่มีผลต่อความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน อยา่งมี
นยัส าคญั (p > .05)  แต่ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน และดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน มีผลต่อความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญั 

(p<.05) 

 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการวิจยั 

 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ของกลุ่มตวัอยา่ง

นั้น ประกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน และรายได ้มีเพียงปัจจยัส่วน

บุคคล เพศ เท่านั้นท่ีไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของนิพร สามค า (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารออม



11 
 

สิน สงักดัเขตเชียงราย พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา 

และระยะเวลาในการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน ธนาคารออมสิน สงักดั

เขตเชียงราย ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคาร ออมสิน สงักดัเขตเชียงรายและยงัสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของพรพรรณ ลิมปนุทยั และคณะ(2548) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 

กรณีศึกษาโรงงาน แปรรูป(ลพบรีุ)  บริษทั สหฟาร์ม จ ากดั ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั ส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนั เช่น เพศ อาย ุอายงุาน ไม่มีผลต่อความ พึงพอใจในงาน ดา้นปัจจยัสภาพส่ิงแวดลอ้มในการ

ท างาน พบว่า แผนกงานท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ท่ีแตกต่างกนั ปัจจยั

ดา้นค่าตอบแทนพนกังานส่วนใหญ่มีความเห็น ว่าค่าตอบแทนท่ีไดรั้บยงัไม่เหมาะสมและยงัสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของจรัส เพช็รเท่ียง (2542) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนกังานใน 

บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั ดา้นบุคลิกภาพ จ านวน 278 คน ทดสอบสมมติฐาน 

t-testและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง เดียว ANOVA ผลการศึกษาสรุปไดว้่าไดว้่าพนกังาน

มีระดบัความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวม ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.182 โดยพนกังานท่ีมี

เพศ ระดบัต าแหน่งงาน วุฒิการศึกษาและอาย ุ ต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการท างานต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 

 จากผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นการจูงใจและการค ้าจุน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นค่าตอบแทน

และสวสัดิการ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการท างาน ร้อยละ 51.0 โดยทกุปัจจยัมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.000 

หากแยกพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ไม่มีผลต่อความสมัพนัธ์กบัความ

พึงพอใจในการท างาน อยา่งมีนยัส าคญั (p > .05)  ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ไม่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจในการท างาน โดยปัจจยัดา้นการจูงใจและการค ้าจุนมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

ท างาน คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีลาดบัขั้นความตอ้งการ (Hierarchy of needs) ของ 

Abraham Harold Maslowความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์5 ขั้นไดแ้ก่ ความตอ้งการ

ดา้นสรีระ (physical needs) : ความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานท่ีตอ้งการมีชีวิตเช่นอากาศอาหารนา้

การนอนหลบัเป็นตน้ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั (safety needs) : เช่นเงินการมี

งานท าท่ีมีอยูอ่าศยัเป็นตน้ความตอ้งการดา้นความรักและความเป็นเจา้ของ (need of love, 

affection and belongingness) : ความตอ้งการความรักความเขา้ใจการใหค้วามรักและ
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การไดรั้บความรักโดยจะเห็นไดจ้ากบุคคลตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มต่างๆเช่นเป็นสมาชิกในกลุ่ม

เพ่ือนท่ีท างาน เป็นตน้ความตอ้งการดา้นศกัด์ิศรีและความภาคภูมิใจในตน (self-esteem) : 

ความตอ้งการศกัด์ิศรีและการไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้นในความสามารถของตนเองเช่นการไดเ้ล่ือน

ต าแหน่งการไดรั้บประกาศนียบตัร เป็นตน้ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งสมบูรณ์เตม็ท่ี 

(need for self-actualization) Herzberg (2532 : 67-69) ไดศึ้กษาทฤษฎี

จูงใจค ้าจุน (Motivation Maintenance Theory) หรือ ทฤษฎีจูงใจสุขอนามยั

(Motivation Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีท่ีช้ีให้เห็นถึงปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัทั้งสองไดแ้ก่ ปัจจยัจูง

ใจ (MotivationFactor) และปัจจยัสุขอนามยั หรือ ปัจจยัค ้าจุน(Hygiene Factor)

ปัจจยัจูงใจ (MotivationFactor) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวกบังานท่ีปฏิบติัโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีจูงใจให้

บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ปัจจยัจูงใจ

มี 5 ประการคือ1. ความส าเร็จของงาน (Achievement)2. การไดรั้บการยอมรับนบั

ถือ (Recognition)3. ความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงาน (Advancement)4. ลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั (Work Itself)5. ความรับผิดชอบ (Responsibility)ปัจจยัค ้า

จุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจ แต่เป็นปัจจยัท่ีจะค ้าจุนให้เกิดแรงจูงในการ

ปฏิบติังานของบุคคล ปัจจยัค ้าจุนน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นเพราะถา้ไม่มีปัจจยัเหล่าน้ี บคุคลในองคก์รอาจเกิดความ

ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัค ้าจุน 10 ประการ คือ1. นโยบาย และการบริหารงานของ

หน่วย (Company Policy And Administration)2. โอกาสท่ีจะไดรั้บ

ความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility Growth)3. ความสมัพนัธ์ส่วนตวักบัผูบ้งัคบับญัชา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน(Interpersonal Relation to Superior, 

Subordinate, Peer)4. เงินเดือน (Salary)5. สถานะของ

อาชีพ (Occupation)6. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personnel Life)7. ความมัน่คงใน

งาน (Security)8. สถานการท างาน (Working Conditions)9. เทคนิคของผู้

นิเทศ (Supervisor Technical)10. ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal Life) 

ข้อเสนอแนะ 

 ปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล จากผลการวิจยัพบว่า  อาย ุ  ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาท างาน มีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์รแตกต่าง อยา่งไรก็ตามแลว้ องคก์รหรือ
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ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งก็ควรตอ้งตระหนกัถึงเพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นดา้นอ่ืนๆ
ต่อไป 

 ปัจจยัความพึงพอใจในการท างาน  ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้น
ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน จากผลการวิจยัพบว่ามีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารกสิกรไทย (จ ากดั) มหาชน ดา้นค่าตอบแทนและ
สวสัดิการ องคก์รควรมีการเพ่ิมเติมในเร่ืองของการ มีเงินเหลือเก็บในยามฉุกเฉินของพนกังาน โดยการ
ตั้งเป็นกองทุนการออมทรัพย ์ ในหน่วยงาน หรือมี เงินช่วยเหลือให้พนกังาน ในยามฉุกเฉินและควร
รณรงคใ์ห้พนกังานเห็นความส าคญัในการประหยดัในดา้นต่างๆ ของพนกังาน องคก์รควรมีเคร่ืองมือใน
การวดัผลงานท่ีเป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในเร่ืองของผลตอบแทนโดยดูจากค่าจา้งความ
เหมาะสมและปริมาณงานท่ีพนกังานรับผิดชอบในแต่ละคน ดา้นสวสัดิการ องคก์รควรจดัให้มีสวสัดิการ
ท่ีเหมาะสม เขา้ถึงง่าย รวดเร็วให้กบัพนกังาน ดงันั้น แนวทางขององคก์รในการสร้างความพึงพอใจใน
การท างานของพนกังานในองคก์ร ให้ปฏิบติังานให้กบัองคก์รอยา่งเตม็ใจ และคุม้ค่า และยงัสามารถ
น าไปใชก้บัพนกังานรุ่นต่อไป 
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