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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ มีวตัถุประสงค์  1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบรษิัท 
แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบรษิัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ 
จํากัดจําแนกตาม ปัจจัยดา้นประชากร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด จํานวน 95 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ (t-test) แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย
ใช้วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนักงานบริษทั แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มปีัจจัยด้านประชากร 
ได้แก่ เพศ อาย ุระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ต่างกัน ทําให้มคีวามพึงพอใจในการทํางาน 
ต่างกัน 

คําสําคัญ: ความพึงพอใจการทํางาน ; บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

The objectives of this study 1. To study the job satisfaction of the employees of 
Maxima Master Co. , Ltd.  2.  To study the job satisfaction of the employees of Maxima 
Master Co., Ltd. classified by personal factors. 

The sample group used in this research is Staff of Maxima Master Co. , Ltd. , 95 
people using questionnaires as a tool for data collection the statistics used in the analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 
Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical 
significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each 
pair in order to see which pair are different. 

The hypothesis test found that Employees of Maxima Master Co., Ltd. have 
demographic factors such as gender, age, education level and different working periods, 
resulting in the satisfaction of the employees was different. 
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บทนํา 

การพัฒนาองค์การเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ได้รับความสําเร็จอย่างจริงจัง ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)ในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือเป็นแผนแม่บทของประเทศในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมถือเป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการบริหารประเทศให้เดินไปข้างหน้า โดย
การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาการลงทุนและการจัดสรรทรัพยากรในการบริหารอย่างเหมาะสม ทั้ง
เป็นกรอบในการทํางานให้แก่หน่วยงานราชการต่าง ๆที่ต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีบทบาทสําคัญสําหรับการบริหารงาน อาทิเป็นแนวทางในการ
พัฒนาในช่วง 5 ปีข้างหน้า การจัดทางบประมาณแผ่นดิน การกู้เงินลงทุน และการจัดทําโครงการพัฒนาต่าง 
ๆ โดยเฉพาะโครงการของภาครัฐ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการจัดลําดับความสําคัญของแผนงานใน
หน่วยงานต่าง ๆ 

เพราะฉะนั้นผู้บริหารจําเป็นต้องทําให้พนักงานภายในองค์การเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เพราะพนักงานจะได้ทุ่มเทกําลังความสามารถในการปฏิบัติตามหน้าที่มีความผูกพันต่อองค์กรเนื่องจากเป็น
ปัจจัยที่บ่งบอกทัศนคติที่บุคลากรมีต่อองค์กรและอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมของบุคลากร ได้แก่ ความ
ตั้งใจในการทํางาน ความภักดีต่อหน่วยงาน ความภาคภูมิใจในอาชีพ ทั้งความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์กรนี้มีความสําคัญและมีผลต่อการดําเนินงานขององค์กรและมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติของบุคลากรเป็น
อย่างมาก 

 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัดจําแนกตาม 
ปัจจัยด้านประชากร 

 
ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด  

ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน และด้านผลตอบแทน  

 

สมมติฐานของการวิจัย 
พนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ที่มีปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน ต่างกัน ทําให้มีความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็ก
ซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ต่างกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็กซิม่า 
มาสเตอร์ จํากัด ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 

 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ยกเว้นตําแหน่ง
กรรมการฝ่ายบริหาร จํานวนทั้งหมด 124 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็กซิม่า 
มาสเตอร์ จํากัด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้
วิธีคํานวณตามสูตรของ Yamane (1973) ซึ่งที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 
95 คน 

 2.การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็ก
ซิม่า มาสเตอร์ จํากัด โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความพึงพอใจในการทํางาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน 
ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้าน
ผลตอบแทน 

 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ยกเว้นตําแหน่งกรรมการ
ฝ่ายบริหาร จํานวนทั้งหมด 124 คน (ข้อมูลอ้างอิงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ 



 

 

จํากัด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้มาจากการใช้วิธีคํานวณ
ตามสูตรของ Yamane (1973) ซึ่งที่ระดับความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 95 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบ
แนวคิดที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีวิจัยเชิงสํารวจเป็น
คําถามปลายปิดและคําถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยมีคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิดเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถามลักษณะประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านระยะเวลาในการทํางาน มีจํานวน
แบบสอบถามทั้งหมด 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด 
ซึ่งประกอบไปด้วยคําถามเกี่ยวกับ ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านผลตอบแทน มีจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 20 ข้อ 
ประกอบด้วยคําถามในลักษณะประเมินค่าความพึงพอใจ 5 ระดับ (Rating Scale)  

 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม “คําถามปลายเปิด” 

 

 วิธีดําเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา
ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทางสถิติ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

 1.ผลการศึกษาการวิจัยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

1.1 ด้านลักษณะของงาน ของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีความคิดเห็นว่า ด้านลักษณะของงานของพนักงาน 



 

 

ควรที่จะมีงานที่ปฏิบัติอยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของขวัญทิพย์ พงศ์พิพัฒน์ 
(2559) ที่กล่าวว่า งานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มีขอบเขต
หน้าที่รับผิดชอบชัดเจนมีตารางเวลาทํางานที่เหมาะสม มีอิสระในการวางแผนวิธีการทํางาน งานที่ได้รับ
มอบหมายเป็นงานที่สําคัญตรงกับความสนใจท้าทายความสามารถ มีโอกาสได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การทํางานให้สําเร็จ เปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Luthans 
(1995) , Smith, Kendall, & Hulin (1969) ที่กล่าวว่า ลักษณะความพึงพอใจที่ได้ปฏิบัติงานที่พึงพอใจ ซึ่ง
แต่ละบุคคลเป็นผู้กําหนดความพึงพอใจน้ัน ลักษณะของความพึงพอใจอาจจะมาจากการที่ได้รับมอบหมาย
งานที่ตรงกับลักษณะและความต้องการของแต่ละบุคคล  

1.2 ด้านความม่ันคงในการทํางาน ของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีความคิดเห็นว่า ด้านความมั่นคงในการ
ทํางานของพนักงาน ควรที่จะมีบริษัทที่ทําให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอัมพร อุท
ธังกร (2514) ที่กล่าวว่า หลักประกันตราบเท่าที่บุคคลยังปฏิบัติงานดี มีความประพฤติดีบุคคลนั้นจะสามารถ
ยึดอาชีพที่ตนประกอบอยู่และมีความก้าวหน้าตามโอกาส สามารถอยู่ได้ตลอดไปจนกว่าจะครบเกษียณอายุ 
และยังสอดคล้องกับแนวคิดของอุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ที่กล่าวว่า ความม่ังคงในงาน (Security) นี้เป็น
ตัวอย่างที่สําคัญอย่างหน่ึงของปัจจัยที่เข้าข่ายลักษณะแบบ Hygiene Factor ตามแนวคิดของเฮอร์สเบอร์ก 
กล่าวคือหากไม่มีปัจจัยนี้ จะนํามาสู่ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่กลับไม่มีความสัมพันธ์เลย หาก
ไม่มีผลที่คุกคามต่อการจ้างงาน 

 1.3 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีความคิดเห็นว่า ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ของพนักงาน ควรที่จะได้รับการปรับเงินเดือนอย่างยุติธรรมตามความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ที่กล่าวว่า การมีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การได้มีโอกาสเล่ือน
ตําแหน่งสูงขึ้นและการพิจารณาความดีความชอบประจําปีได้แก่การได้รับโอกาสเล่ือนตําแหน่งและเงินเดือน
ตามความสามารถและผลงานธนาคารได้เปิดโอกาสได้พนักงานได้เข้าประชุมฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่ม
ความรู้และประสบการณ์ธนาคารสนับสนุนให้ท่านศึกษาต่อเพื่อเพิ่มเติมคุณวุฒิ หลักเกณฑ์การโยกย้าย
ตําแหน่งการเลื่อนตําแหน่งและปรับเงินเดือนมีความยุติธรรม และยังสอดคล้องกับแนวคิดของจุฑารัตน์ ฉิม
มาลี (2559) ที่กล่าวว่า การแต่งตั้งบุคคลจากตําแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาํแหน่งหนึ่งที่สูงกว่าตาํแหน่งเดมิ ซึ่งต้อง
มีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น ทํางานยากขึ้น งานมีความท้าทายมากขึ้น และถือเป็นความสําเร็จและ
เป็นความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานที่มีความสามารถ และได้รับผลประโยชน์ค่าตอบแทนที่มากขึ้น 

 1.4 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีความคิดเห็นว่า ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานของพนักงาน ควรที่จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) ที่กล่าวว่า เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนหน่ึงที่จัดเข้าในปัจจัยที่เกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทําให้คนเรามีความสุขในที่ทํางาน 
สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนจึงเป็นความสําคัญและเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของจุฑารัตน์ ฉิมมาลี (2559) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทํางานและมี
ส่วนสนับสนุนในการทํางานร่วมกันภายในองค์การเดียวกัน ที่มีการติดต่อส่ือสารช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 



 

 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวตลอดจนมีแนวคิด ทัศนคติที่คล้ายคลึงกัน 
จนทําให้เกิดความสนิทสนมและความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน 

1.5 ด้านผลตอบแทน ของพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีความคิดเห็นว่า ด้านผลตอบแทนของพนักงาน 
ควรที่จะพอใจในอัตราการเพิ่มเงินเดือนประจําปีและพอใจในสวัสดิการหรือผลตอบแทนที่บริษัทจัดให้ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของจุฑารัตน์ ฉิมมาลี (2559) ที่กล่าวว่า ส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบที่องค์การจ่ายให้แก่
พนักงาน เพื่อเป็นการตอบแทนจากการทํางานทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่ง
ค่าตอบแทนเป็นส่ิงที่แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถกระตุ้นให้
พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทํางานด้วยความเต็มใจ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของทิพยรัตน์ 
พึ่งบุญ ณ อยุธยา (2553) ที่กล่าวว่า การได้รายได้ค่าตอบแทนต่าง ๆ และสวัสดิการจากการทํางาน และ
รายได้อื่น ๆ ที่ได้จากการการประกอบอาชีพเสริม ที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิต 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด 
จําแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านระยะเวลาในการทํางาน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 พนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ที่มีเพศต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการทํางาน 
โดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความม่ันคงในการทํางาน และด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด เพศหญิงมีความพึงพอใจใน
การทํางาน ด้านความมั่นคงในการทํางาน และด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ต่างไปจากเพศชาย อาจเน่ืองจาก
พนักงานส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงมีความทะเยอทะยานในการทาํงาน ซึ่งสอดคล้องกับ พรภัทร รุ่งมงคลทรพัย์ 
(2556) ที่สรุปว่า เพศ มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ทําระดับความทะเยอทะยานและความต้องการ
ทางการเงิน เพศหญิงมีความอดทนในงานที่ต้องใช้ฝีมือและในงานที่ต้องการความละเอียดอ่อนมากกว่าเพศ
ชาย และสอดคล้องกับ เรณู สุขกฤกษกิจ (2554) ที่สรุปว่า จากการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทยจากัด (มหาชน) สรุปไว้ว่า ด้านเพศ
ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับ ทิพย์วาริน กล่ินโชยสุคน (2552) ได้สรุปว่า จากการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ระบุว่าลักษณะของประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรม
บางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และ
ประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกันส่งผลให้มคีวามพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2.2 พนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ที่มีอายุต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการทํางาน 
โดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคงของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในอาชีพ และด้านผลตอบแทนต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า 
มาสเตอร์ จํากัด มีช่วงอายุที่แตกต่างกันจึงทําให้มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จรัญ ชาตัน 
(2560) ได้สรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการ ระบุว่าลักษณะของประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัด
สมุทรปราการจําแนกเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉล่ียต่อเดือนสถานภาพและประสบการณ์ในการทํางาน
แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ วรลักษณ์ วงกรด 



 

 

(2559) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่างๆ เป็นจํานวนมาก 
บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกต่างกันนี้มี
สาเหตุมาจากปัจจัยด้านอายุกับการทํางาน(Age and Job Performance) เป็นที่ยอมรับกันว่าผลงานของ
บุคคลจะลดน้อยลงในขณะที่อายุเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่มีอายุมากจะถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ใน
การทํางานสูงและสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานที่จะก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า คนที่อายุ
มากจะไม่ลาออกจากงานหรือย้ายงานแต่จะทํางานที่เดิม ทั้งนี้ เพราะโอกาสในการเปล่ียนงานมีน้อย 
ประกอบกับช่วงเวลาในการทํางานนานจะมีผลทําให้ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้น ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ ก็
จะได้เพิ่มขึ้นด้วย รวมทั้งพนักงานที่มีอายุมากขึ้นจะปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างสมํ่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่า
พนักงานที่มีอายุน้อย 

2.3 พนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจใน
การทํางานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะของงาน ด้านความม่ันคงในการ
ทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านผลตอบแทนต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงทําให้มี
ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ จรัญ ชาตัน (2560) ได้สรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ระบุว่าลักษณะของประชากรศาสตร์
ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจําแนกเพศอายุระดับการศึกษารายได้เฉล่ียต่อ
เดือนสถานภาพและประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ ทิพย์วาริน กล่ินโชยสุคน (2552) ได้สรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ระบุว่าลักษณะของประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
สถานภาพ และประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2.4 พนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ที่มีระยะเวลาในการทํางานต่างกัน ทําให้ความพึง
พอใจในการทํางานโดยภาพรวมต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะของงาน ด้านความมั่นคงใน
การทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และด้านผลตอบแทนต่างกัน ซึ่ง
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีระยะเวลาในการทํางานที่แตกต่างกันจึงทํา
ให้มีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้สรุปว่า งานที่ทําในเวลา
ปกติจะสร้างความพึงพอใจในการทํางานมากกว่างานที่ต้องทําในเวลาที่บุคคลอื่นไม่ต้องทํางานเพราะ
เกี่ยวกับการพักผ่อนและการสังสรรค์กับผู้อื่นด้วย และสอดคล้องกับ ทิพย์วาริน กล่ินโชยสุคน (2552) ได้
สรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัทบริหารสินทรัพย์ไทย ระบุว่าลักษณะของ
ประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จําแนก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสําหรับ 
บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ดังนี้ 

 



 

 

ปัจจัยด้านประชากร 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้าน
อายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านระยะเวลาในการทํางานต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารของบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด ต้อง
ให้ความสนใจกับปัจจัยด้านประชากร ด้านดังกล่าวข้างต้น เพราะในการกําหนดนโยบาย หรือแผนงานในการ
เพิ่มความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด นั้น ให้พิจารณาในด้านอายุ 
ด้านระดับการศึกษา และด้านระยะเวลาในการทํางาน เป็นประการสําคัญ 

 

 ด้านความพึงพอใจในการทํางาน 

 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าพนักงาน บริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด มีความพึงพอใจในการ
ทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารของบริษัท แม็กซิม่า มาสเตอร์ จํากัด จึงต้องให้
ความสําคัญกับความพึงพอใจในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ โดยผู้บริหาร ควรให้โอกาสในการ
เล่ือนตําแหน่งพนักงานให้สูงขึ้น การพิจารณาความดีความชอบประจําปี และการขึ้นเงินเดือนตาม
ความสามารถ เพื่อให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานสูงสุด ให้พิจารณาในด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ เป็นประการสําคัญ 
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