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บทคดัยอ่ 
 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ 
บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั  (2) เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั (3) 
เพื่อศึกษาปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
ระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั  

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ ในการศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั จ  านวน 206 คน ด าเนินการสุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธีิ
แบบหลายขั้นตอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี ใช้
แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวติการ
ท างาน และความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน-
มาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t-test (independent sample t test) เพื่อวเิคราะห์ความ
แตกต่าง การทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวเิคราะห์
ผลกระทบของปัจจยัในการท างาน 

 
 



 

ผลการวจิยัมีดงัน้ี 
1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 62.6) มีอาย ุ36 ปีข้ึนไป (ร้อยละ

37.4) สถานภาพโสด (ร้อยละ 64.1) การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ (ร้อยละ 
39.3) มีอายกุารท างาน 5 ปี ข้ึนไป (ร้อยละ 37.4) และมีรายไดม้ากกวา่ 25,001 บาท (ร้อย
ละ 40.3) 

2. กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัดา้นแรงจูงในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.64 

3. ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา อาย ุอายกุารท างานและรายไดมี้ความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั แต่ลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ
การสมรส อายกุารท างาน และรายได ้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
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The purpose of this independent study is to investigate (1) The factor of 

demography which effects the employee of Job Satisfaction from ORC 



 

Premier Company Limited. (2) ) The factor of motivation which effects the 

employee of Job Satisfaction from ORC Premier Company Limited. (3) The 

additional factor of motivation which effects the employee  Job Satisfaction 

from ORC Premier Company Limited 

This independent study, the researcher created survey research from the 
sample group of 206 operations staffs in ORC premier Co., Ltd. including 

with multi-process, tools and mechanic idea in collecting the information. For 

example, using the survey form to collect personal information, facilities in 

working, problems, the quality of life, suggestions and staff's opinion. 

In analyzing the employee's performance, Data analysis using frequency, 

percentage, mean, standard deviation T-test statistical test (independent 

sample t-test) to analyze differences Multiple Linear Regression Analysis 

(MLR) test to analyze the impact of working factors 

The Output of survey. 

1. Most of the samples were male (62.6%), aged 36 years and over 

(37.4%), single status (64.1%), bachelor's degree or higher (39.3%), working 

age of 5 years Go (37.4%) and earn more than 25,000 baht (40.3%) 

 2. The overview of the sample group has motivating factor in working 

at a high level, with the average of 3.60 and the standard deviation is 0.64.  

 3. Individual characteristics in educational level ,age , working-age, 

and income have different Job Satisfaction. Individual characteristics include 



 

gender, marital status There is no difference Job Satisfaction from work 

according to statistics (p <0.05). 

บทน ำ 
 ปัจจุบนัในการบริหารงานในองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่วนท่ีส าคญัอยา่งมากกบัองคก์ร ทรัพยากรบุคคลเป็นเหมือนทุน
อยา่งหน่ึงท่ีองคก์รตอ้งลงทุนและใหค้วามส าคญั เพือ่ใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานสูง รวมทั้งคุณสมบติัอ่ืนๆ ตามท่ีองคก์ร
ตอ้งการ จึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการดูแลทั้งทางดา้นร่างกายและสภาพจิตใจเพื่อให้
ปฏิบติังานไดป้ระโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร  หากองคก์รมีบุคลากรท่ีขาดความรุ้ 
ความสามารถ และมีประสิทธิภาพในการท างานต ่า กส่็งผลใหอ้งคก์รขาดประสิทธิภาพ
ในการท างาน ขาดการพฒันาและไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้ดงันั้น
เร่ืองทรัพยากรบุคคลจึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามส าคญัอยา่งมาก ดงันั้น ในองคก์ร
ทุกประเภท  หน่วยงานทุกระดบั  ผูบ้ริหารต่างตระหนกัดีวา่ ความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวขององคก์รท่ีเกิดข้ึนนั้น  บุคลากรเป็นปัจจยัหลกั  ผูป้ฏิบติังานทุกคน และทุก
ระดบัต่างกเ็ป็นทรัพยากรท่ีมีค่าอยา่งยิง่ต่อองคก์ร  เพราะบุคลากรเป็นผูใ้ช ้ ดูแล  
ควบคุม  รักษา  สร้างเสริมสถานภาพทางกายและทางเศรษฐกิจขององคก์ร (พะยอม  วงศ์
สารศรี 2541 ) 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานหรือความรู้สึกมุมมองทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมี
ต่องาน ซ่ึงเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการในปัจจยัต่างๆ ทั้งในการท างาน
และส่วนบุคคล ท าใหส้ามารถท างานดว้ย ความเตม็ใจ มีการเสียสละ อุทิศแรงกาย 
แรงใจ สติปัญญาใหก้บัการท างานอยา่งสุดความสามารถ ส่งผลใหง้านด าเนินไป อยา่งมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้(สุวารี เคียงประพนัธ์ 
2543) การท างานของบุคลากรถึงแมบุ้คลากรนั้นจะมีความรู้ ความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการท างานสูง เพียงใด แต่อยา่งไรกต็ามหากบุคลากรในองคก์รไม่พึง
พอใจในการท างาน กอ็าจจะเป็นเหตุผลอยา่งหน่ึงท่ีท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างาน
ต ่าลง ไม่อยากมาท างาน คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน หรือลาออกจากงาน แต่



 

ในทางกลบักบัหากบุคลากรมีความพึงพอใจในการท างานบุคลากรกจ็ะปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งเตม็ความสามารถ ซ่ึงจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน  คุณภาพของงานและ
ความส าเร็จขององคก์ร ความพึงพอใจเป็นส่ิงท่ีส าคญัมากในชีวติมนุษย ์การท่ีบุคคล
ไดรั้บการ กระตุน้ จากส่ิงเร้าแลว้ท าใหเ้กิดพลงัท่ีแสดงออกทางพฤติกรรม เพื่อจะน าไปสู
จุดประสงคข์องตนเองหรือ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเป็นพลงัและเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของ
บุคคล ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอกเพียงอยา่งเดียวหรือทั้งสอง
อยา่งพร้อมกนัได ้(ฐนิตา ปัตตานี 2546) องคก์รจึงตอ้งมีการศึกษา มีปัจจยัหลายประการ 
ท่ีส่งผลใหบุ้คลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
เป็นความรู้สึกนึกคิดในทางบวกของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนท่ีมีต่อการปฏิบติัและปัจจยั
หรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้นๆซ่ึงสามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้น
ร่างกายจิตใจของผูท้  างานจะท าใหเ้กิดทศันคติท่ีดีในการปฎิบติังาน อนัจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จในปฏิบติังาน ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถและเป็นไปตามเป้าหมาย
ขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ปรัศนี พิณอา พรไพศาล 2542) 
 บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อผลิตและจ าหน่ายคอนกรีต
ผสมเสร็จใหก้บัโครงการก่อสร้างทัว่ไป เน่ืองจาก อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จเป็นท่ี
นิยมอยา่งยิง่และขยายวงกวา้งในธุรกิจก่อสร้าง บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงความตอ้งการของ
ลูกคา้ซ่ึงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพและบริการ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดน้ า
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยั ควบคุมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์จากยโุรปเขา้มาใช ้ในการผลิต
รวมทั้งจดัหาบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในดา้นคอนกรีตผสมเสร็จ 
โดยเฉพาะเพื่อร่วมกนัผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และใหก้ารบริการท่ีดี จากผลงานท่ีผา่นมา 
บริษทัฯ ภาคภูมิใจเป็นอยา่งยิง่ท่ีมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างชั้นน าต่างๆ ของประเทศ
อยา่งมากมายนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการอยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดไป โดยยดึหลกัในการด าเนินงานดว้ยความซ่ือสัตยต่์อลูกคา้และความ
รับผดิชอบต่อสังคม “เราจะผลิต ส่งมอบ และพฒันาคุณภาพคอนกรีตผสมเสร็จอยา่ง
ต่อเน่ือง ใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้”  แต่ในการท่ีจะผลิต ส่งมอบ พฒันาคุณภาพ
คอนกรีต และพฒันาบริการจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคล การศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานมีความส าคญัอยา่งมาก ในการรับรู้ในปัจจยัต่างๆท่ีมี



 

ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท าใหอ้งคก์รสามารถน าไปใชใ้นการ
สร้างปัจจยัเหล่าน้ีใหเ้กิดข้ึนเพื่อเป็นประโยชนใ์นการปฏิบติังาน และในส่วนของความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน จะส่งผลใหบุ้คลากรมีความตั้งใจในการปฏิบติังาน มีความรัก
ในงาน มีความรับผดิชอบต่องาน ลดการขาดงาน การลางาน การมาท างานสาย ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานเป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคลากรท าใหอ้งคก์รมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร (ปรียาพร วงศอนุ์ตรโรจน ์ 2535) 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดเ้ห็นถึงความส าคญัในเร่ืองท่ีจะจูงใจพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ 
ใหมี้ความพึงพอใจในการปฎิบติังาน เพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดกบับริษทัโอ อาร์ ซี 
พรีเมียร์ จ  ากดั จึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน ระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง แกไ้ข และเป็นแนวทางในการพฒันาใหก้บั บริษทัโอ อาร์ ซี 
พรีเมียร์ จ  ากดั 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังานของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั  
2.เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังาน

ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั  

3.เพื่อศึกษาปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบติังาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
           การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งเนน้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์ จ  ากดั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรี เมียร์ จ  ากดั 
จ  านวน 424 คน (พ.ค – มิ.ย.2562) 



 

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั   คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรี เมียร์ จ  ากดั 
จ  านวน 206 คน 

 กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

  ตวัแปรตน้                                                            ตวัแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-  เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษาสูงสุด 

- อายกุารท างาน 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 ปัจจัยจูงใจ 

- ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

- ดา้นความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน 

- ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

- ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

 

 

 

 

 

ควำมพงึพอใจ 

ในกำรปฏิบัติงำน 

ของ 

พนักงำนระดับปฏบิัติกำร 

บริษัท โอ อำร์ ซี พรี เมียร์ จ ำกดั 

 
ปัจจัยค ำ้จุน 

- ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

- ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

- ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

- ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

- ดา้นสภาพแวดลอ้มและสภาพการท างาน 

 



 

งำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 พทันยั  แกว้แพง (2546) ศึกษาความพึงพอใจในงานของพยาบาล ซ่ึง

ปฏิบติังานใน โรงพยาบาลรัฐและเอกชน  ผลการวจิยัพบวา่ 

1.ระดบัความพึงพอใจของพยาบาลซ่ึงปฏิบติังานในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในจงัหวดั 

สงขลา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย 2.77 ส่วนรายดา้น ของรัฐพบวา่ดา้น

สัมพนัธภาพในการท างานและดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัมาก ส่วน

ของเอกชนจะเป็นดา้น สัมพนัธภาพ  

2.การเปรียบเทียบความพึงพอใจของพยาบาล พบวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นนโยบาย

การ บริหาร การปกครองบงัคบับญัชาหรือการนิเทศงาน สัมพนัธภาพในการท างาน 

สวสัดิการ ความ มัน่คงในงาน ความรับผดิชอบและการยอมรับนบัถือและภาพรวมทั้ง 

11 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05   

3.ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจของพยาบาลใน

ภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p <0.05  

4.ปัญหาท่ีพบมากในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในดา้นสภาพการท างานมีลกัษณะ

คลา้ยๆกนั เช่น   อุปกรณ์ขา้วของเคร่ืองใชเ้ก่า ไม่ทนัสมยั ซ ้ าซอ้น เบ่ืองาน อตัรา

ก าลงัคนไม่เพียงพอ คอมพิวเตอร์มี นอ้ย   

ขอ้เสนอแนะ ควรเบิกอุปกรณ์เพิ่ม มีการจดักิจกรรมเสริมดา้นความบนัเทิงเพื่อ

ลดความเบ่ือ หน่ายและความเครียด  จดัอตัราก าลงัเสริมในกรณีท่ีคนมีไม่เพียงพอ  

วลยัภรณ์  วชิรเข่ือนขนัธ์ (2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานครู เทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานครูเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบั

มาก ดา้นปัจจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัปานกลาง เพศ อาย ุต  าแหน่ง หนา้ท่ี ระดบัต าแหน่ง 

ประสบการณ์ในการทา งานและขนาดของ โรงเรียนไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ



 

ในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาลจงัหวดั สมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจูงใจกบัความพึง พอใจในการปฏิบติังาน

ของพนกงัานครูเทศบาล จงัหวดัสมุทรปราการ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี < 

.01 ปัจจยัค  ้าจุนมีความสัมพนัธ์กบัพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครูเทศบาล 

จงัหวดัสมุทรปราการ มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี < .01 ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุต  าแหน่งหนา้ท่ี ระดบัต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน

และขนาดของโรงเรียนไม่มี ความสัมพนัธ์กบัพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานครู

เทศบาลจงัหวดัสมุทรปราการ   

 อิศราภรณ์ เดชวรรณ (2548) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในงานของพนกังานโรงงาน

อุตสาหกรรม เคร่ืองประดบั ศึกษาเฉพาะกรณี บริษทั แอลฟ่า คราฟท ์เวร์ค จ  ากดั ผล

การศึกษาพบวา่ ความพึงพอใจในงานภาพรวมพบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

แต่ละดา้นพบวา่ พนกังานมีระดบั ความพึงพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานสูงสุด 

รองลงมาคือ ลกัษณะงานรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงและ ความกา้วหนา้ใน

งาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและดา้น ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาต ่าสุด 

ตามล าดบั ส่วนปัจจยัท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในงานอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ คือ เพศ และอายงุาน โดยพนกังานหญิงมีความพึงพอใจในงานมากกวา่ พนกังาน

ชาย และพนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 5 ปี มีความพงึ พอใจในงานมากกวา่พนกังานท่ีมี

อายงุานนอ้ยกวา่ ระดบัการศึกษา ของพนกังาน อายแุละระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มี

ความแตกต่าง เร่ืองความพึงพอใจ ซ่ึงจากผลการศึกษาท าใหเ้ห็นแนวทางในการ 
เสริมสร้างความพึงพอใจในงานใหม้ากยิง่ข้ึน โดยการ  

1. บริษทัควร จดัใหมี้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานดว้ยกนั และ 

2. บริษทัควรสนบัสนุนใหพ้นกังานไดมี้โอกาสศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อความมัน่คงและ

กา้วหนา้ในงาน 



 

บรรพต  ศรวเีศษ (2550) ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังาน บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั เพื่อศึกษาระดบั

ความพึงพอใจในการ ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จ  า และเพื่อศึกษา 

ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ฮีโน่

มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั พนกังาน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น

พนกังาน บรษิท ัฮีโน่มอเตอรส์ แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ  ากดั จ  านวน 192 คน 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเค่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูพบวา่ ระดบัความพึงพอใจ

ในการปฏบิตงิัานของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย 

ดงัน้ี ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ผูบ้งัคบับญัชา  ความรับผดิชอบ  ความสัมพนัธ์อนัดีกบั

หน่วยงาน สภาพการท างาน  ความยอมรับนบัถือและความรู้สึกในผลส าเร็จ  รายได้

และสวสัดิการ  นโยบายและการบริหาร  และความมัน่คงและความเจริญกา้วหนา้ใน

อาชีพ ส่วนปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทั คือ ปัจจยัส่วน บุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา  สภาพสมรส  ประสบการณ์การ

ท างานและระดบัพนกังานหน่วยงาน ส าหรับแนวทางในการพฒันาและส่งเสริมความพึง

พอใจของพนกังานบริษทั คือผูบ้ริหาร จึงควร น าไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชนโ์ดยการท า

ใหพ้นกังาน เกิดปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตนเองใหสู้งยิง่ข้ึน โดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณแต่

ประการใด เพียงแต่ใชน้โยบาย แผนการและเทคนิควธีิการเท่านั้นจะแตกต่างจากการเพิ่ม

ความพึงพอใจท่ีเป็นปัจจยัภายนอก ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งไม่ละเลยปัจจยัภายนอก เช่น 

รายไดแ้ละสวสัดิการ ความเจริญกา้วหนา้ในอาชีพ นบัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าใหพ้นกังาน

บริษทั อยูใ่นสังคมไทยไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี และมีความมัน่ใจวา่การเป็นพนกังานบริษทั ไม่

ดอ้ยไปกวา่การ เป็นพนกงัานในองคกร์อ่ืนๆ 

ปริญญา สัตยธรรม (2550) ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกงัาน กรณีศึกษา: บริษท ัวาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ 



 

พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก โดยความพึงพอใจ ในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบปัานกลาง มีความพึง

พอใจลกัษณะงานท่ีท าอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อสภาพการท างาน อยูใ่นระดบั

มาก ความพึงพอใจต่อความกา้วหนา้ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจ

ต่อผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมัน่คงใน

การท างาน อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั การศึกษาคร้ังน้ีท าให ้บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ของพนกังานใน

ปัจจุบนั ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารจดัการภายในองคกร์ ในการสร้างความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานทั้งหมดในองคกร์ใหม้ากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพนกังานทุก

คน เกิดความพึงพอใจในการท างาน กจ็ะสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

ส่งผลใหเ้กิด การพฒันาและบรรลุเป้าหมายขององคกร์ทั้งในดา้นประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไปการศึกษา คร้ังน้ีท าให ้บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

ไดท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในปัจจุบนั ส าหรับใช้

เป็นแนวทางในการบริหารจดัการภายใน องคกร์ ในการสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานทั้งหมดในองคกร์ใหม้ากท่ีสุด             

ซ่ึงเม่ือพนกังานทุกคนเกิดความพึงพอใจในการท างาน กจ็ะสามารถท างานไดอ้ยา่งเตม็

ก าลงั ความสามารถ ส่งผลใหเ้กิดการพฒันาและบรรลุเป้าหมายขององคกร์ทั้งในดา้น 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี 
พรีเมียร์ จ  านวน 424 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2562) โดยศึกษา
เฉพาะพนกังานระดบัปฏิบติัการ 

 

 



 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวจิยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบ
จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน รายได ้ซ่ึงเป็นค าถาม
แบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรี เมียร์ จ  ากดั โดยมีเน้ือหา จ านวน 44 
ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรี เมียร์ จ  ากดั โดยมีเน้ือหา จ านวน 3 ขอ้ 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามา

ประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์จ  ากดั จ  ากดั โดยการอภิปรายไดด้งัน้ี 

พนกังาน ระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์จ  ากดั จ  ากดั ส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ปรียาพร  วงศอนุ์ตรโรจน ์

(2544) กล่าววา่ ความพึงพอใจในการท างานเป็น ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการ

ท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการ ปฏิบติังาน ไม่วา่จะเก่ียวกบั

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ความส าเร็จในหนา้ท่ีการงาน โอกาสและความกา้วหนา้ใน

หนา้ท่ีการงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ เงินเดือนและสวสัดิการ ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความมัน่คงในการท างาน และ

สภาพแวดลอ้มและสภาพการท างาน ท าใหพ้นกังานเกิดความรู้สึก กระตือรือร้น มีความ

มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและ 



 

ประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย

ขององคก์าร จากการสรุปแบบสอบถามจ านวน 206 ชุด พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ระดบัปฏิบติัการ บริษทั โอ อาร์ ซี พรีเมียร์จ  ากดั 

จ  ากดั มีดงัน้ี 

ดา้นโอกาสและความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน การปฏิบติังานมีความกา้วหนา้ มี

การฝึกอบรมเพิ่มความรู้และทกัษะ การเล่ือนต าแหน่งเป็นไปอยา่งมีระบบ และมีความ

เหมาะสม 

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เงินเดือนในแต่ละเดือนมีความเพียงพอกบัค่าครอง

ชีพในปัจจุบนั จ  านวนโบนสัในแต่ละปีมีความเหมาะสม อตัราการปรับเพิ่มข้ึนของ

เงินเดือนมีความเหมาะสม เงินเดือนท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บผดิชอบ สวสัดิการ

ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ เป็นตน้  มีความเหมาะสม 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เพื่อนใหค้วามช่วยเหลือสามารถท างาน

ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานได ้สามารถไวใ้จปรึกษาเพื่อนร่วมงานได ้และมีความสัมพนัธ์อนัดี

กบัเพื่อนร่วมงาน 

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาใหก้ารยอมรับท่านและไวว้างใจ 

ผูบ้งัคบับญัชาใหเ้สรีภาพในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชารับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ 

ดา้นความมัน่คงในการท างาน บริษทัฯมีความมัน่คง และต าแหน่งงานมีความ
มัน่คง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มและสภาพการท างาน ท่ีท างานท่ีกวา้งขวางเพียงพอ ส าหรับ

การปฏิบติังานไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีการจดัเกบ็ขอ้มูลเอกสารเป็นระบบ สะดวกและ

ง่ายต่อการคน้ควา้ 
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