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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีวตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั  (มหาชน)  2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด (มหาชน)  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  กลุ่ม
ตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือพนักงานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั  (มหาชน)  จ านวน 400 
คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ    t-test แบบ
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใชว้ิธีของ LSD 

ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก จ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ดา้นเพศ  ดา้น
อายุ  ดา้นสถานภาพการสมรส และดา้นอายุงาน ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน
บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ไม่ต่างกนั  ส่วนดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นรายได้
ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั  (มหาชน)  
ต่างกนั 
 
ค าส าคัญ :    ความพึงพอใจ; การปฎิบติังานของพนกังาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study the satisfaction in the performance of employee's 

Advanced Info Services Public Company Limited 2) to study the satisfaction in the performance of 
employee's Advanced Info Services Public Company Limited separated by personal characteristics. 
The sample group was 400 people of employee's Advanced Info Services Public Company Limited. 
The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by 
using the 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. 

 
Keywords: Satisfaction; Working of Employee's 

 
บทน า 

ในปัจจุบนัองคก์รต่างๆ ต่างใหค้วามส าคญั ต่อทรัพยากรมนุษย ์ซ่ึงถือว่า “คน” เป็นทุนมนุษยท่ี์มี
ความส าคญัท่ีสุด  องคก์รจะสามารถท างานบรรลุเป้าหมายไดห้รือไม่นั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัมนุษย ์เพราะมนุษย์
เป็นผูก้  าหนดเป้าหมาย วางแผน และลงมือปฏิบติั ดงันั้นงานส าคญัอย่างหน่ึงของผูบ้ริหารก็คือการเอาใจ
ใส่ดูแลและกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคนท างานอย่างดีท่ีสุด  แต่การท่ีจะท างานให้ไดผ้ลการปฏิบติัดีนั้น
ผูป้ฏิบติังานแต่ละบุคคลย่อมท าไดแ้ตกต่างกนัไป แมว้่าพวกเขาจะมีความสามารถเท่าเทียมกนัและอยู่ใน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมือนกนัแต่ยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมและผลงาน  ของเขาก็คือ ความพีง
พอใจในการปฏิบัติงาน การศึกษาวิจัยความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิส จ ากัด  (มหาชน)  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน ในการท่ีจะทราบข้อมูล
เบ้ืองตน้ว่ามีปัจจยัอะไร บา้งท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน   บุคลากร
ขององค์กรจึงเปรียบเสมือนทรัพยากรท่ีมีค่ามหาศาล ทั้ งยงัเป็นส่ิงท่ีองค์กรตอ้งรักษาและต้องลงทุน
เพ่ิมเติมอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์รในระยะ
ยาว การท่ีองคก์รตอ้งสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไปดว้ยสาเหตุใดกต็าม ยอ่มเท่ากบัวา่องคก์ร
ต้องสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่านั้นไป ในขณะเดียวกันกลับต้องลงทุนอีกหลายๆ ด้าน เพ่ือท่ีจะสรรหา 
คดัเลือก ฝึกอบรม และพฒันาบุคลากรเขา้มาทดแทน ท าให้องค์กรสูญเสียเวลาและผลประโยชน์มาก
พอสมควร (กรกฏ พลพานิช, 2540,หน้า1) ให้กบัระบบการบริหารงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
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ซ่ึงบริษทับริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากดั  (มหาชน)  เป็นหน่วยงานเอกชนท่ีประกอบ
ธุรกิจดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของไทย  เป็นผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ บริษทั แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจ ากดั(มหาชน) หรือ เอไอเอส กา้วเขา้สู่การเป็น “ผู ้
ให้บริการดา้น ดิจิทลัไลฟ์” ดว้ยการด าเนินธุรกิจหลกั 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี  บริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และบริการดิจิทลัคอนเทนต ์ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ท่ีมีขีดความสามารถใน
การแข่งขนักบับริษทัโครงข่ายอินเตอร์เน็ตอ่ืนๆ โดยเช่ือมัน่ว่าการบริหารจดัการธุรกิจอย่างย ัง่ยืน เป็น
วิธีการท่ีท าใหส้ร้างการเช่ือมโยงการด าเนินธุรกิจท่ีช่วยเหลือสังคมไปในเวลาเดียวกนั โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง
คุณค่าใหก้บั พนกังาน ลูกคา้  ผูถื้อหุ้น พนัธมิตร และชุนชนในเครือข่าย ดว้ยการสร้างสรรคอ์นาคตท่ีท า
ให้คนไทยสามารถติดต่อส่ือสารกนัไดม้ากข้ึน และเปิดโอกาสในการเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัและ
สร้างความแข็งแกร่งใหแ้ก่สงัคม ผา่นเครือข่ายของ เอไอเอส  ทั้งน้ีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ทั้ง 5 ดา้น น้ี 
ท าใหบ้ริษทัเกิดความสมดุลระหวา่งการเพ่ิม    ผลประกอบการทางธุรกิจ ร่วมกบัการมีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและชุมชน ในฐานะผูใ้หบ้ริการการส่ือสารโทรคมนาคมท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย โดยเอไอเอสมี
บรรษทัภิบาลท่ีสร้างความมัน่ใจใหก้บัคนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย อย่างเช่น ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัตอ้งท า
ใหบุ้คคลกลุ่มน้ีมัน่ใจวา่ บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากดั  (มหาชน)  ท าธุรกิจ อยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต 
และมีทิศทางการเติบโตของธุรกิจท่ีชดัเจนและเติบโตไปขา้งหนา้ พวกเขาก็พร้อมท่ีจะมาลงทุนร่วมดว้ย 
เพ่ือใหเ้อไอเอสคงความเป็นผูน้ าในดา้นการส่ือสารทางโทรคมนาคมในประเทศไทยต่อไป 

ดงันั้นผูวิ้จยั จึงมีความสนใจศึกษาในเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั
แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากัด  (มหาชน)  ซ่ึงจะเป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากดั  (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  การสมรส ระดบัการศึกษา อายงุาน และรายได ้รวมถึงส ารวจขอ้มูล
เบ้ืองตน้ เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ใหอ้งคก์ร ไดเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงองคก์รในการส่งเสริมและ
พฒันาใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพ่ือประสิทธิภาพในการท างานท่ีดียิ่งข้ึนต่อไป 

วตัถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์  

เซอร์วิสจ ากดั  (มหาชน)  
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส

จ ากดั (มหาชน)  จ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล 
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กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
            
ตวัแปรอสิระ       ตวัแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
สมมตฐิานของการวิจยั 

พนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากดั  (มหาชน)  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้  และอายุงาน ต่างกัน  ท าให้มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จ ากดั  (มหาชน)  ต่างกนั 
 
ขอบเขตของงานวจิยั 
             1. ขอบเขตดา้นกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พนักงานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ จ านวนทั้ งหมด 50,000 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
ก าหนดขนาดของตวัอย่างดว้ยการใชสู้ตรค านวณขนาดตวัอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973 
:125, ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543 :79) โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 
            2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากดั   (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี 
            กลุ่มท่ี  1 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristic) ได้แก่ เพศ  อาย ุ
สถานภาพการสมรสระดบัการศึกษา รายได ้และอายงุาน 
            กลุ่มท่ี2 ตวัแปรตาม ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความ
ยกย่องนบัถือ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นความ
มัน่คงในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได ้
6. อายงุาน 
 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
1. ดา้นลกัษณะงาน 
2. ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ 
3. ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน 
4. ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
6. ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและ

ผูบ้งัคบับญัชา 
7. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
8. ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ระยะสั้น เพ่ือทราบถึงระดบัความพึงพอใจในงานและปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั   (มหาชน) อีกทั้งเป็นแนวทางใน
การแกไ้ขปรับปรุงองคก์รในการส่งเสริมและพฒันาใหพ้นกังานมีความพึงพอใจในงาน เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการท างานท่ีดียิ่งข้ึน 

ระยะยาว เพ่ือให้การบริหารจดัการของบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั   (มหาชน) มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายในระยะยาวท่ีก าหนดไว ้คือการเป็นอนัดบั 
1 ท่ีลูกคา้เลือกใชบ้ริการ พนกังานของสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน 
และสร้างความมัน่คงใหก้บับริษทั แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั   (มหาชน) เพ่ือใหพ้นกังานมีความ
พึงพอใจมากยิ่งข้ึน 
 
ระเบียบวธีิวจิยั 

วิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ( Experimental Design )  เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม
สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใดๆ    เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง ( Cross sectional Study ) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
เพียงคร้ังเดียว      โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยวิธีทางสถิติ  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  พนักงานบริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ก าหนดขนาดของตัวอย่างด้วยการใช้สูตร
ค านวณขนาดตวัอย่างของทาโร่ ยามาเน่ โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน ใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
ทบทวนเพ่ือสร้างเป็นกรอบแนวคิดแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นแนวทางในการ
พฒันาแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีวิจยัเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิด โดยผูวิ้จยัมี
ค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น 2  ส่วน 

ส่วนแรกปัจจัยด้านบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะประชากรศาสตร์   
ประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพการสมรส ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้และดา้นอายุ
งาน และ มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 6 ขอ้  ส่วนท่ีสองขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามเก่ียวกบัดา้นลกัษณะงาน ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ        ดา้นความส าเร็จ
ในการปฏิบติังาน ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  และดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน  
มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 35 ขอ้ 
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           เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency)   ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจยัดา้นประชากร 
ประกอบดว้ย ดา้นเพศ   ดา้นอายุ   ดา้นสถานภาพการสมรส  ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้และดา้นอายุ
งาน ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   ในการวิเคราะห์ตวัแปรดา้น
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน  ใช้สถิติ  t-test  ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจ าแนกตามปัจจยั
ประชากรด้านเพศ  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 
ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ ดา้นอายุ   ดา้น
สถานภาพการสมรส ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายได ้และดา้นอายุงาน หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธีของ LSD 

 

ผลการวจิยั 
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั

แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 
1. ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  

เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน  
ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังาน  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือ  ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน  ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน   

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั แอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจยัไดด้งัน้ี 

2.1 พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล   ดา้น
เพศ  ดา้นอายุ  ดา้นสถานภาพการสมรส และดา้นอายุงาน ต่างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ไม่ต่างกนั 

2.2 พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ท่ีมีปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล ดา้น
ระดบัการศึกษา  และดา้นรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแอดวานซ์  
อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั  (มหาชน)  ต่างกนั 
 

อภิปรายผล 
ผลการวิจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแอดวานซ์        อินโฟร์  เซอร์วิส

จ ากดั (มหาชน) สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งัน้ี 
1. ผลการศึกษาผลการวิจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  

เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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1.1 ดา้นลกัษณะของงาน ของพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) อยู่ใน
ระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) มีความ
คิดเห็นว่าดา้นลกัษณะของงานของพนกังาน เป็นงานพนกังานสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้ าเร็จ
ลุล่วงได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (1959) ไดก้ล่าวว่าลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
(The Work Itself) ตอ้งเป็นงานท่ีน่าสนใจงานท่ีตอ้งอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรคท์า้ทายใหต้อ้งลงมือท า 
หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถท าตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดไดโ้ดยล าพงัผูเ้ดียว   และยงัเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้
ความสามารถและช่วยให้ไดเ้รียนรู้และมีความสามารถมากข้ึน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รัสเซล 
แชร็มม์ (2012) จากการศึกษาแรงจูงใจและส่ิงท่ีบณัฑิตใหม่และพนักงานระดบัผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการจาก
อาชีพของตนเอง จากการศึกษาดงักล่าวพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ตอ้งการมากกว่าแค่เงินเดือนจากการ
ท างาน ความภกัดีต่อองคก์รจะเพ่ิมข้ึนเม่ือพนกังานรู้สึกวา่มีอานาจในการปรับใชส่ิ้งท่ีพวกเขาเห็นวา่ส าคญั
เขา้กบังาน  ท่ีท าอยู ่และไดท้ างานร่วมกบัเจา้นายท่ีมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีพวกเขาให้ความส าคญั
เป็นการส่วนตวั ดงันั้น จงกระตุน้ใหพ้นกังานมีความมุ่งหมายท่ีตอ้งการความส าเร็จ มาใชก้บัการท างานให้
เกิดผลท่ีน่าพึงพอใจ หากท าได ้พนกังานจะรู้สึกอยากต่ืนข้ึนมาทุกเชา้เพ่ือสร้างความส าเร็จใหก้บันายจา้ง
ของตน  และสอดคลอ้งกบัปริญญา สัตยธรรม (2550)  ไดก้ล่าวว่างานนั้นส่งเสริมใหผู้ท้  ามีโอกาสเรียนรู้
ส่ิงใหม่ๆ ส่งเสริมใหผู้ท้  ามีโอกาสประสบความส าเร็จหรือไม่  

1.2 ด้านการได้รับความยกย่องนับถือ ของพนักงาน บริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด 
(มหาชน) อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด 
(มหาชน)  มีความคิดเห็นวา่ดา้นการไดรั้บความยกยอ่งนบัถือของพนกังาน ควรท่ีจะมีบทบาทในการแสดง
ความคิดเห็นกบัเร่ืองต่างๆและความคิดเห็นนั้นไดรั้บความสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ     จรัญ ชา
ตนั (2560) ไดก้ล่าวไวว้่าในดา้นการไดรั้บการยกย่องนับถือพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานมีระดบัความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดคือไดรั้บการยอมรับในความสามารถเม่ือไดป้ฏิบติัอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงบรรลุผลส าเร็จเสร็จส้ิน  และสอดคลอ้งกบัจนัทร์แรม พุทธนุกลู (2554) ไดส้รุปวา่ความสมัพนัธ์ปัจจยั
จูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด คือพนกังานไดรั้บการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงาน นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของสุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) จากการศึกษาวิจยัไดส้รุปไวว้่า การไดรั้บความยกย่องนบัถือนั้น   
เป็นความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่ามีความมีระดบัความคิดเห็นใน
ระดบัมากไดแ้ก่ท่านไดรั้บการยกยอ่งนบัถือจากเพ่ือนร่วมงาน 

1.3 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ า กัด 
(มหาชน)  อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ พนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั 
(มหาชน)  มีความคิดเห็นวา่ ดา้นความส าเร็จในการปฏิบติังานของพนกังานนั้น  พนกังานสามารถท างานท่ี
ไดรั้บส าเร็จตามเป้าหมาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จรัญ ชาตนั (2560) ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีระดบัความพึงพอใจดา้นความส าเร็จในการ
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ปฏิบติังานพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดในดา้นมี
ความภาคภูมิใจในผลงานท่ีไดท้ าลุล่วงไปแลว้ซ่ึงความพึงพอใจในส่วนน้ีนั้นเป็นแรงจูงใจมากท่ีสุดท่ีจะท า
ใหเ้กิดผลประสบความส าเร็จในหนา้ท่ีการงานและส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  
และสอดคลอ้งกับผลงานวิจัยของเกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556) ได้ให้ข้อสรุปเอาไวว้่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการท างานของพนักงานพบว่าปัจจยัดา้นแรงจูงใจ   ดา้น
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 

1.4  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด 
(มหาชน)  อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่า พนกังาน บริษทั  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั 
(มหาชน) มีความคิดเห็นวา่ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานของพนกังาน ควรท่ีจะมีการไดเ้ล่ือนต าแหน่ง
หรือพิจารณาความดีความชอบเป็นไปอย่างยติุธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  สุรเชษฐ์ ผการัตนส์กุล 
(2552) ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
หมายถึง โอกาสท่ีผูป้ฏิบติังานจะไดรั้บการพิจารณาความดีความชอบการเล่ือนเงินเดือนการเล่ือนต าแหน่ง    
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธีรนนัท ์โพธิกาจร,2550 (อา้งใน เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร , 2556) ไดส้รุปไว้
วา่ความกา้วหนา้ในอาชีพ หมายถึง การมีโอกาสกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน การไดมี้โอกาสเล่ือนต าแหน่ง
สูงข้ึน และการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี ไดแ้ก่ การไดรั้บโอกาสเล่ือนต าแหน่ง และเงินเดือน
ตามความสามารถ และผลงานไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังาน    ไดเ้ขา้ประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาเพ่ือเพ่ิม
ความรู้และประสบการณ์  สนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมเติมคุณวุฒิ หลกัเกณฑ์การโยกยา้ย
ต าแหน่ง การเล่ือนต าแหน่งและปรับเงินเดือนมีความยุติธรรมซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานเป็นอย่างมาก  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เจนจิราพร รอนไพริน 
(2558) ไดมี้การสรุปผลจากการวิจยัว่าความกา้วหนา้ในอาชีพเป็นระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแกว้ ดา้นความกา้วหน้าในอาชีพนั้น อยู่ใน
ระดบัมาก โดยพนกังานมีโอกาสไดเ้ขา้ประชุมฝึกอบรม และสัมมนา เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์
หลกัเกณฑใ์นการเล่ือนต าแหน่ง และการปรับเงินเดือนมีความยุติธรรม พนกังานมีโอกาสเล่ือนต าแหน่ง
และเงินเดือนตามความสามารถ  

1.5 ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด 
(มหาชน)  อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษทั แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั 
(มหาชน)  มีความคิดเห็นว่าดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน ควรท่ีจะมีเคร่ืองมือ  อุปกรณ์
ต่างๆท่ีตอ้งใชใ้นการท างานมีความพร้อมใชง้านอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุรเชษฐ์ ผการัตน์
สกุล (2552) เสนอองค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างานไวว้่า ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดา้นสภาพการท างานหมายถึงส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดแ้ก่เพ่ือนร่วมงานอาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างาน  และสอดคลอ้งกบักบัแนวคิดของสุรเชษฐ ์
ผการัตน์สกลุ (2552) ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างานไวว้า่ ความพึงพอใจใน
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การปฏิบติังานดา้นสภาพการท างานหมายถึงส่ิงแวดลอ้มในการท างานไดแ้ก่เพ่ือนร่วมงาน  อาคารสถานท่ี 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัเอดวิน เอ.ล็อค 
(Locke 1976, 1302 อา้งถึงใน เรณู สุขกฤกษกิจ, 2554) ไดเ้สนอองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ท่ีเขาไดท้ าการศึกษาวิจยัในปี ค.ศ.1976 ไวว้่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นสภาพ
การท างาน ไดแ้ก่ ชั่วโมงการท างาน ช่วงเวลาพกั เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการท างาน อุณหภูมิ การถ่ายเท
อากาศ ท าเล ท่ีตั้ง และรูปแบบการก่อสร้าง ของอาคารสถานท่ีท างาน 

1.6  ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  อยู่ในระดบัมาก ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)   มีความคิดเห็นว่า ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาของ
พนกังาน  ควรไดรั้บความร่วมมือและค าแนะน าอนัดีจากบุคคลในหน่วยงานทุก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของจรัญ ชาตัน (2560) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด ในขอ้ไดรั้บความ
ร่วมมือในการปฏิบติังานท่ีดีจากเพ่ือนร่วมงาน  และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจนัทร์แรม พุทธนุกูล 
(2554) ได้ศึกษาวิจัยและพบว่าบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบุรีจงัหวดัสระบุรีมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดบัมากทั้งน้ี เน่ืองจากบุคลากรวิทยาลยัการอาชีพสระบุรี และเพ่ือนร่วมงานสามารถท างาน
ร่วมกนัได ้และยงัไดรั้บความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชาในการท างาน เพ่ือนร่วมงานมีความสามคัคีและ
เป็นกนัเองไดรั้บค าแนะน าปรึกษาจากเพ่ือนร่วมงานและเม่ือประสบปัญหาเพ่ือนร่วมงาน   ก็ให้ความ
ช่วยเหลือ ตามทฤษฎีล าดบัขั้นตอนความตอ้งการของมาสโลว ์ในขั้นท่ี 3 ท่ีว่ามนุษยมี์ความตอ้งการท่ีจะ
เป็นส่วนหน่ึงของสังคมตอ้งการเขา้ร่วมและไดรั้บการยอมรับในสังคมความเป็นมิตรและไดรั้บความรัก
จากเพ่ือนร่วมงานนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของสุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ไดศึ้กษาเร่ือง
ความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษทัการบินไทยจ ากัดมหาชนกรณีพนักงานบริษทัการบินไทย
ส านักงานใหญ่             ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัท่ีพนักงานมีความพึงพอใจในการท างานดา้นความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่มีระดบัความคิดเห็นระดบัมากไดแ้ก่เม่ือ
เกิดปัญหาระหวา่งการปฏิบติังานทุกคนร่วมกนัแกไ้ขปัญหาเป็นอยา่งดี   

1.7 ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ของพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ผูวิ้จัยมีความคิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท   แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด 
(มหาชน)  มีความคิดเห็นว่าดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ของพนกังาน   บริษทัแสดงความใส่ใจพนกังาน
ดว้ยกนั  เพ่ิมสวสัดิการในดา้นเบ้ียเล้ียง   ค่าพาหนะเดินทาง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จนัทร์แรม พุทธ
นุกูล (2554) พบว่าบุคลากร มีความพอใจระบบสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลและเงินตอบแทนใน
ลกัษณะต่างๆเช่นบา้นพกัค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าสอนเกินภาระงานค่าตอบแทน ในการ
ปฏิบัติงานภาคนอกเวลา  และยงัสอดคล้องกับแนวคิดของสุรเชษฐ์ ผการัตน์สกุล  (2552) ได้เสนอ
องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นเงินเดือนและสวสัดิการหมายถึงเงินเดือน
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และผลประโยชน์ต่างๆท่ีทางส านักงานจัดหาไวใ้ห้  เช่นค่าเบ้ียเล้ียง   ท่ีพักอาศัย  อาหาร   และค่า
รักษาพยาบาล 

1.8 ดา้นความความมัน่คงในการปฏิบติังาน ของพนักงาน บริษทัแอดวานซ์    อินโฟร์  เซอร์วิส
จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ผูวิ้จยัมีความคิดเห็นวา่ พนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส
จ ากัด (มหาชน)  มีความคิดเห็นว่าด้านความมัน่คง    ในการปฏิบัติงานของบริษัท  ควรท่ีจะบริษทัมี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักวา้งขวาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเจนจิราพร รอนไพริน (2558) จากการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานสรุปไวว้่าดา้นความมัน่คงในการท างานพบวา่ระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนักงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่าขอ้ ท่ีมีค่า 
เฉล่ียสูงสุดคือท่านรู้สึกมัน่ใจว่าอาชีพท่ีปฏิบติัอยู่มีความมัน่คง รองลงมาคือท่านคิดว่าธนาคารไดรั้บการ
ยอมรับจากสงัคมในระดบัใดท่านมีความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของธนาคารอยูใ่นระดบัใด  

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส
จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพสมรส ดา้นระดบั
การศึกษา  ดา้นรายได ้  และดา้นอายงุาน  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 พนกังานบริษทัแอดวานซ์    อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้นลกัษณะของงานต่างกนั ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความเห็นวา่พนกังาน บริษทัแอดวานซ์    อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) เพศชายมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะของงาน ต่างไปจากเพศหญิง อาจเน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ท่ีเป็นเพศ
หญิงมกัมีความละเอียดอ่อน  มีความอดทนท่ีจะท างานท่ีตอ้งใช้ฝีมือมากกว่าเพศชาย  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเจนจิราพร รอนไพริน (2558 ) การท่ีผูป้ฏิบติังานจะเกิดความพึงพอใจในการท างานมากนอ้ย
เพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายประการ โดยไดส้รุปวา่ปัจจยัดา้นบุคคลดา้นเพศ แมว้า่งานวิจยัหลายช้ินจะ
แสดง วา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานกต็าม แต่ก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของงานดว้ยว่า
เป็นลกัษณะใดรวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัระดบัความทะเยอทะยานและความตอ้งการทางดา้นการเงินเพศหญิงมี
ความอดทนท่ีจะท างานท่ีตอ้งใชฝี้มือและงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่ชาย  และสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ   สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
บริษทัการบินไทยจ ากดั (มหาชน) พบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั
ซ่ึงพนักงานเพศชายมีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมากกว่า  เพศหญิงทั้ งน้ีอาจจะเป็นเพราะ
ลกัษณะงานซ่ึงลกัษณะงานท่ีปฏิบัติในส านักงานใหญ่ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับเอกสารและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษทัเป็นหลกัดงันั้น จึงตอ้งการความละเอียด
รอบคอบ และทกัษะการส่ือสารความประนีประนอมในการท างานท าให้ภาระงานส่วนใหญ่ตกอยู่ท่ีเพศ
หญิงเป็นผูรั้บผิดชอบ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของปริญญา สัตยธรรม (2550) กล่าวว่าความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัซ่ึงจากผลศึกษาพบว่าดา้นเพศ แมว้า่งานวิจยัหลาย
ช้ินจะแสดงวา่เพศไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการท างานก็ตาม แต่ก็ข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงาน
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ดว้ยว่าเป็นลกัษณะใด รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัระดบัความทะเยอทะยานและความตอ้งการทางดา้นการเงินเพศ
หญิงมีความอดทนท่ีจะท างานท่ีตอ้งใชฝี้มือและงานท่ีตอ้งการความละเอียดอ่อนมากกวา่ชาย 

2.2 พนักงานบริษทัแอดวานซ์ อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน   ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าพนกังาน บริษทัแอดวานซ์    อินโฟร์  
เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกนัมีความตอ้งการแตกต่างในเร่ืองของเงินเดือนและสวสัดิการ  และ
ความตอ้งการดา้นสภาพแวดลอ้ม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของทิพยว์าริน กล่ินโชยสุคน (2552) ได้
สรุปจากการวิจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพยไ์ทยระบุว่าลกัษณะ
ของประชากรศาสตร์ของพนกังานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการจ าแนก  เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน แตกต่างกนัส่งผลใหมี้ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัแนวคิดของวรลกัษณ์ วงกรด (2559) ไดก้ล่าวว่า ใน
หน่วยงานองค์กรต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมี
พฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ี แสดงออกแตกต่างกนันั้น มีสาเหตุมาจาก
ปัจจยั ด้านอายุกับการท างาน (Age and Job Performance) เป็นท่ียอมรับกันว่าผลงานของบุคคลจะลด
นอ้ยลงในขณะท่ีอายุเพ่ิมข้ึนแต่อย่างไรก็ตามบุคคลท่ีมีอายมุากจะถือวา่เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างาน
สูง และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีจะก่อให้เกิดผลผลิตสูงไดน้อกจากน้ีจะเห็นไดว้่าคนท่ีอายุมากจะ
ไม่ลาออกจากงานหรือยา้ยงานแต่จะท างานท่ีเดิมทั้งน้ีเพราะโอกาสในการเปล่ียนงานมีนอ้ยประกอบกบั
ช่วงเวลา  ในการท างานนานจะมีผลท าให้ได้รับค่าตอบแทนมากข้ึนตลอดจนสวสัดิการต่างๆ ก็จะได้
เพ่ิมข้ึนด้วย รวมทั้ งพนักงานท่ีมีอายุมากข้ึนจะปฏิบัติหน้าท่ีการงานอย่างสม ่าเสมอขาดงานน้อยกว่า
พนกังานท่ีมีอายุนอ้ย  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของเทิดพงษ ์โมฬีพนัธ์ (2551 ) ไดส้รุปไวว้่า
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายได้ เฉล่ียต่อเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั 

2.3 พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีสถานภาพการสมรสต่างกนั 
ท าใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของ
งาน   ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าพนกังาน บริษทัแอดวานซ์    อิน
โฟร์  เซอร์วิสจ ากดั(มหาชน) มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกนัจะมีความสนใจในการท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงได้ แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับ เรณู สุขกฤกษกิจ (2554) สรุปไวว้่า ด้าน
สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระหว่างกลุ่มท่ีมี
สถานภาพการสมรสต่างกัน มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ จรัญ ชาตนั (2560) ไดส้รุปจากการวิจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานนิคม
อุตสาหกรรมบางพลีจงัหวดัสมุทรปราการ ระบุวา่ สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหมี้ความพึงพอใจ
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ในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556) จาก
การสรุปในการวิจยัวา่ ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังาน พบว่าสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่าง
กนัมีความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน แตกต่างกนั   

2.4 พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของงาน   
ดา้นการไดรั้บความยกย่องนับถือ  ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่พนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) มีพนกังานท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันหลายระดับ  โดยมีลักษณะงาน การได้รับการยกย่อง  ผลตอบแทน
ความกา้วหนา้ในการท างาน และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีแตกต่างกนั จึงท าใหค้วามพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ของพนกังานต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัอจัจิมา หอมระร่ืน (2552) ไดส้รุปในการวิจยั     ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมี     ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานในภาพรวม   แตกต่างกนั   และสอดคลอ้งกบัเรณู สุขกฤกษกิจ (2554) จากการเปรียบเทียบ
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในบริษทัท่าอากาศยานไทยจ ากดั 
(มหาชน ) ด้านระดับการศึกษาพบว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างกลุ่มท่ีมี
การศึกษาต่างกนั        มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  และสอดคลอ้งกบัปริญญา สตัย
ธรรม (2550) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบติังานดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัซ่ึงจากผลศึกษาพบว่า
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมแตกต่างกนั  นอกจากน้ียงั
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของทิพย์วาริน  กล่ินโชยสุคน (2552) ได้สรุปไวว้่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั 

2.5 พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีรายไดต่้างกนั ท าใหค้วามพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นการ
ได้รับความยกย่องนับถือ  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน   ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ  และดา้นความมัน่คงใน
การปฏิบติังานต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นวา่พนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) 
ระดบัรายไดท่ี้พนกังานพึงพอใจท่ีจะไดรั้บตามหนา้ท่ี ย่อมส่งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  ใน
ดา้นต่างๆเกิดตามมาซ่ึงสอดคลอ้งกบัอจัจิมา หอมระร่ืน (2552) ไดส้รุปในการวิจยัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน พบว่ารายไดเ้ฉล่ีย ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ในภาพรวมแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกับ เกษศิรินทร์  ภูพานเพชร(2556) จากการสรุปในการวิจยัว่า 
ความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนักงาน พบว่า รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลให้พนักงานมีความ
ความพึงพอใจในการท างาน แตกต่างกนั  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจรัญ ชาตนั (2560) ได้
สรุปจากการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานว่า ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของ
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พนกังาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่าง
กนั 

2.6 พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  ท่ีมีอายุงานต่างกนั ท าใหค้วามพึง
พอใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมไม่ต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ทุกดา้นไม่ต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความเห็นว่าพนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  ส่วนใหญ่มีอายงุานไม่แตกต่าง
กนัโดยผูมี้อายุงานมากมีจ านวนนอ้ย  ส่งผลใหค้วามพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษทัแอด
วานซ์    อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) โดยภาพรวมไม่ต่างกนั  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ  
ทิพยว์าริน กล่ินโชยสุคน (2552)ไดส้รุปจากการวิจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ระบุว่า
ลกัษณะของประชากรศาสตร์ ดา้นประสบการณ์ในการท างานหรืออายงุาน แตกต่างกนัส่งผลใหมี้ความพึง
พอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนัและไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจรัญ ชาตนั (2560) ไดส้รุปจากการ
วิจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ระบุวา่ ลกัษณะของประชากรศาสตร์ของพนกังาน ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละเป็นแนวทาง
ส าหรับบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 

 
ปัจจยัด้านพื้นฐานส่วนบุคคล 

จากการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ปัจจยัดา้น
พ้ืนฐานส่วนบุคคล ดา้นระดบัการศึกษา  และดา้นรายไดต่้างกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ต่างกนั  ดงันั้นผูบ้ริหารของ บริษทัแอด
วานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน) ตอ้งใหค้วามสนใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลดา้นดงักล่าวขา้งตน้ เพราะ
ในการก าหนดนโยบาย หรือแผนงานในการเพ่ิมความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  แอด
วานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากัด (มหาชน) นั้นให้พิจารณาในด้านระดับการศึกษา  และด้านรายไดเ้ป็น
ประการส าคญั   
 

ด้านความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
จากการวิจยัพบว่า พนกังาน บริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั  (มหาชน) มีความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่คงในการปฏิบติังาน  แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังาน
มีความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของบริษทัจึงควรรักษาความมัน่คงให้ย ัง่ยืนตลอดไป  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย



 
14 

 

นอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  แสดงใหเ้ห็นว่าผูบ้ริหารควรใส่ใจ  ดูแลในดา้นดงักล่าวน้ี
เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีอาจจะมีผลต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัแอด
วานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)  อาทิเช่น ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ  ปัจจยัค ้าจุน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพนกังานบริษทัแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิสจ ากดั (มหาชน)            
ในส านักงานใหญ่เท่านั้น ดงันั้นควรขยายขอบเขตดา้นประชากรให้ครอบคลุมพนักงานในบริษทัมาก
ยิ่งข้ึนอาทิเช่น บริษทัในเครือฯในเขตปริมณฑล  เขตภาคต่างๆ เพ่ือให้ไดข้อ้มูลความแตกต่างทางดา้น
ความคิด ความพึงพอใจ และไดผ้ลการวิจยัท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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