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บทคัดยอ่ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 2.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ
ดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด จ านวน 84 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบ
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่
โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
อายุ สถานภาพ และประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต่างกัน 
พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้  ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน   
    
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน; พนักงานบริษัท 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study the satisfaction in the performance 
of employee’s Ideal Consolidator Co., Ltd. 2) To study the satisfaction in the performance 
of employee’s Ideal Consolidator Co., Ltd. Separated by personal factors. 
 The sample group was 107 people of employee’s Ideal Consolidator Co., Ltd. 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 
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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 results of hypothesis testing showed that employee’s Ideal Consolidator Co., 
Ltd. With personal factors include age, status and work experience were different having 
the satisfaction in the performance no different.  Employee’s Ideal Consolidator Co., Ltd. 
With personal factors include sex, education level, job position and income were different, 
having the satisfaction in the performance different.  
 
Keywords: Satisfaction Working; Employees 
 
บทน า 

ปัจจุบันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนล้วนได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน จากเดิมที่การบริหารจัดการเห็นว่า 
“คน” เป็นเพียงปัจจัยหน่ึงในกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งงานหรือผลผลิต คนหรือบุคลากรใน
ที่น้ีถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุด ทั้งน้ีเพราะบุคลากรสามารถท าให้งานหรือผลผลิตน้ันส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหน่วยงานได้ แต่การใช้คนให้ท างานไม่ได้ค านึงถึงเพียงแค่ความรู้
ความสามารถของบุคคลอย่างเดยีวเท่าน้ัน แต่ยังต้องค านึงถึงความพึงพอใจของคนที่จะท างานน้ันๆ ให้ส าเร็จ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วย 

บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด จากข้อความข้างต้นที่ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิดผลกระทบน้ันล้วนเกิดมาจากคน จึงให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้รับ
การพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพในการท างานแก่
ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการท างานหรือคิดลาออกจากงาน ผู้บริหารต้องมีกระบวนการ
ในการสร้างแรงจูงใจในการท างานและขวัญก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน เม่ือบุคลากรในองค์กรมีความรู้สึกว่าองค์กรให้ผลตอบแทน สวัสดิการที่น่าพอใจก็ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน ท าให้ได้งานที่ท ามีประสิทธิภาพสูงตามไปด้วย ตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความ
พึงพอใจในการท างานก็จะท าให้ประสิทธิภาพในงานที่ได้ต่ าลงคุณภาพงานจะลดลง จึงเห็นได้ว่าความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร ดังน้ันจึงต้องสร้างปัจจัยเพื่อจูงใจบุคลากรให้มีความพึงพอใจในการท างาน และมีความยินดีและเต็ม 
ใจที่จะปฏิบัติงานในองค์กรอย่างเต็มความสามารถ มีความกระตือรือร้น และมีความทุ่มเทความพยายามใน
การท างานให้กับองค์กร ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรในการสร้างความพึงพอใจให้กับองค์กร
ต่อไปพร้อมกับท างานร่วมกันอย่างประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยมีความสนใจในเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอน
โซลิเดเตอร์ จ ากัด ซ่ึงจะเป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอน
โซลิเดเตอร์ จ ากัด โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ
ดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ รวมถึงส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางส าหรับ
ผู้บริหารได้วางแผนนโยบายการพัฒนาพนักงานให้มีการสร้างขวัญก าลังใจความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานให้
ได้ดียิ่งขึ้นและการส่งเสริมความร่วมมือในการปฏิบัติงานเสริมสร้างทัศนคติและแรงจูงใจแก่พนักงานให้มี
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ความกระตือรือร้นในการท างาน มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีแนวคิด ความเชื่อ และแผนงานที่รับผิดชอบ
และพัฒนาให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ขอบเขตของงานวิจัย  
           ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอดีล คอน
โซลิเดเตอร์ จ ากัด  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด จ านวน
ทั้งหมด 107 คน (ข้อมูลอ้างอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ณ วันที่ 7 
มกราคม 2562) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ 
Yamane (1973) ซ่ึงที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 84 คน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอ
ดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด โดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานทั้ง 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านลักษณะของงาน  ด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 
ตัวแปรที่ใชศ้กึษาในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน 
และรายได้ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์  
จ ากัด ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
          1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 
           2. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานออกเป็น 
6 ด้าน ดังน้ี 
ด้านลักษณะของงาน 

สุรเชษฐ์ ผการัตน์สกุล (2552, หน้า 25-26) เสนอองค์ประกอบที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน หมายถึง งานที่ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือตรงกับ
ต าแหน่งสายงานหรือไม่เป็นงานประจ าปีหรือชั่วคราวมีปริมาณมากหรือน้อยเป็นงานที่น่าสนใจท้าทายง่าย
หรือยาก  

สุชาดา ภาคพูล (2554, หน้า 12) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติซ่ึงจากผลศึกษาพบว่าพนักงานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากหมายความว่าลักษณะงานที่
รับผิดชอบเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมาแล้วว่าสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ อีกทั้งยังมีการ
อบรมทบทวนในขณะปฏิบัติงานและจัดส่งไปศึกษาหลักสูตรตา่งๆ เพิ่มเติมภายนอกหน่วยงานอยู่เสมอ จึงท า
ให้มีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงานท าให้พนักงานส่วนใหญมี่ความภาคภมิูใจและรักในงานที่ปฏบิัตจิากการ
สนับสนุนของหน่วยงานรวมถึงงานที่ท าอยู่มีลักษณะงานไม่ซ้ าซากน่าเบื่อท าให้เกิดความท้าทายและกระตุ้น
ความต้องการในการท างานในรูปแบบใหม่ๆตรงกับแนวคิดของ Edwin locks ได้กล่าวถึงงาน (work) เป็น
องค์ประกอบอันดับแรกที่ท าให้คนพอใจหรือไม่พอใจ หมายถึง คนน้ันชอบงานหรือไม่ถ้าชอบและการสนใจก็
จะมีความพอใจในงานสูงนอกจากน้ีงานน้ันท้าทายหรืองานน้ันมีโอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้หรือไม่หรืองาน
น้ันยากง่ายเหมาะสมกับคนท าหรือไม่ปริมาณงานมาก เวลาน้อย หรืองานน้ันส่งเสริมให้ผู้ท ามีโอกาสเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆส่งเสริมให้ผู้ท ามีโอกาสประสบความส าเร็จหรือไม่ เป็นต้น และหากพิจารณาเป็นรายด้านลักษณะ
งานที่ท าอยู่ค่อนข้างที่จะมีผลต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยที่สุดซ่ึงแสดงให้เห็นว่าบริษัทอาจจะยัง
จัดการเร่ืองป้องกันไม่ทั่วถึงหรือมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและให้ความส าคัญ
นโยบายด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและจริงจัง  
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงาน หมายถึง  งานที่
ได้รับมอบหมายตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด มีการท้าทายและมีความน่าสนใจและเหมาะสม
ของปริมาณภาระงาน สิ่งเหล่าน้ีท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีความต้องการที่จะ
ปฏิบัติงานน้ันๆ และเกิดความผูกพันต่องาน 
ด้านความก้าวหน้าของงาน 
 ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (1959, หน้า 7) ปัจจัยสองประการตามทฤษฎีน้ี
กล่าวถึงปัจจัยกระตุ้น (Motivators Factors) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพอใจในการท างาน และปัจจัย
ค้ าจุน (Hygiene Factors) ซ่ึงเป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับความไม่พอใจในการท างาน  
ปัจจัยกระตุ้น (Motivators Factors) เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องกับงานโดยตรง เป็นปัจจัยที่จูงใจให้คนชอบ และ
รักงาน เป็นตัวการสร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงาน ซ่ึงประการหน่ึงที่ส าคัญคือ 
ความก้าวหน้า (Advancement and growth in capacity) หมายถึง ได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ให้สูงขึ้น
ของบุคคลในองค์การการ มีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม  
         เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556, หน้า 10) ได้สรุปไว้ว่าความก้าวหน้าในอาชีพ หมายถึง การมี
โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน การได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น และการพิจารณาความดีความชอบ
ประจ าปี ได้แก่ การได้รับโอกาสเลื่อนต าแหน่ง และเงินเดือนตามความสามารถ และผลงานได้เปิดโอกาสให้
พนักงานได้เข้าประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ สนับสนุนให้พนักงานศึกษา
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ต่อเพื่อเพิ่มเติมคุณวุฒิ หลักเกณฑ์การโยกย้ายต าแหน่ง การเลื่อนต าแหน่งและปรับเงินเดือนมีความยุติธรรม
ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นอย่างมาก  

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าของงาน หมายถึง 
การที่มีโอกาสที่ได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น การได้รับสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การเข้ารับ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงานหรือหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในและนอกประเทศ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
 Glimmer (1971, หน้า 279-283) ได้สรุปมิติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานไว้โดยระบุว่า
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านค่าจ้าง หรือรายได้จะมีความสัมพันธ์กับเงินซ่ึงผู้ปฏิบัติงานมักจะจัด
อันดับค่าจ้างน้ีไว้ในอันดับเกือบสูง แต่ก็ยังให้ความส าคัญน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และความ
ม่ันคงปลอดภัย องค์ประกอบน้ีมักจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็นค่าจ้าง
เป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้หญงิ และผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความส าคัญส าหรับเขามากกว่าผู้
ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน หรือหน่วยงานของรัฐบาล 

สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555, หน้า 24) จากการศึกษาด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พบว่า พนักงานมี
ความพึงพอใจในการท างาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอัตรา
เงินเดือนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิและภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
นอกจากน้ีการเลื่อนเงินเดือนประจ าปีที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน เน่ืองจากสภาพการแข่งขัน
ด้านธุรกิจสายการบินที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อก าไรของบริษัทฯ ที่ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ ฮาร์เรล์ล (1972) ที่ได้
กล่าวว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจในการท างาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพ
จะท าให้คนมีความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าคนที่มีระดับเงินเดือนต่ า 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง 
สิ่งที่ตอบแทนจากการปฏิบัติงานเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมกับงานที่รับผิดชอบ และขั้นของ
เงินเดือน สิทธิวันลา สวัสดิการต่างๆ เงินช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ และมีผลตอบแทนเงินโบนัสประจ าปี 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553, หน้า 23) กล่าวว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในงานน้ัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดา้นปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม หมายถึง สิ่งแวดล้อมตั้งแตท่ี่แคบทีส่ดุ 
หรือระดับจุลภาค ซ่ึงถือปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่กว้างที่สุด หรือระดับมหภาค ซ่ึง
ได้แก่สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใน ขณะน้ันในจ านวนปัจจัยทั้งสองประเภทน้ีปัจจัยที่ได้รับความ
สนใจมากที่สุดได้แก่ปัจจัยระดับจุลภาคหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์กรซ่ึงถือว่างานกับสภาพแวดล้อม
และองค์กรกับสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจมากน้อยของคนท างาน
โดยตรง และด้านสภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ าห้องสุขา ชั่วโมงการท างานมี
การวิจัยหลายเร่ืองที่แสดงว่า สภาพการท างานมีความส าคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอ่ืนๆ ของการ
ปฏิบัติงาน และในระหว่างผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้ว จะเห็นว่าชั่วโมงการท างานมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก  

สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555, หน้า 26) จากการศึกษาด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า
พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับมาก เน่ืองจากมี
สภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมกับการท างาน มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานที่ทันสมัย สะดวก 
สบายส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกดีต่อองค์กร และเกิดความพึงพอใจในการท างาน ในด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานซ่ึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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            แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง ความมีอิสระในการท างานและสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่ช่วยในการปฏิบัติงานให้มีความ
สะดวกคล่องตัว เช่น ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเป็นสัดส่วนของสถานที่ท างาน สิ่งอ านวยความ
สะดวก สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 เจนจิราพร รอนไพริน (2558, หน้า 21) ได้มีการสรุปผลจากการวิจัย ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หมายถึง ความรู้สึกผูกพันและบรรยากาศในการท างานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในการปฏิบตัิหน้าทีไ่ด้แก่ผู้บงัคบับัญชามีการให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาใน
การท างานผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสามารถเรียกความสมัพันธ์ส่วนตัวออกจากเร่ืองการท างานได้การ
มีความสามัคคีมีการท างานเป็นทีมมีการประชุมสรุปแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกันของสาขาเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการปฏิบัติงานและมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานตามโอกาส  
 จรัญ ชาตัน (2560, หน้า 11-45) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลพบว่าความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในข้อ
ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ดีจากเพื่อนร่วมงานซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ แมคคลีแลนด์ 
(McClelland) ที่กล่าวว่าบุคคลมีความต้องการความผูกพันเป็นความต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์ส่วน
บุคคลอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรบุคคลที่มีความต้องการข้อน้ีสูงจะพอใจจากการเป็นที่รักและมีแนวโน้มจะ
เรียงความเจ็บปวดจากการต่อต้านโดยสมาชิกกลุ่มสังคมเขาจะรักษาความสัมพันธ์อันดีในสังคมเพราะใจใน
การให้ความร่วมมือมากกว่ากันแย่งชิงพยายามสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับคนอ่ืนต้องการสร้างความ
เข้าใจอันดีจากสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
หมายถึง ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่างผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน ทั้งในด้านการงาน และส่วนตัวความสามารถในการท างานร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีความสามัคคี และ
มีบรรยากาศในการท างานที่เป็นมิตร 
ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
 เจนจิราพร รอนไพริน (2558, หน้า 21) ได้มีการสรุปผลจากการวิจัย ว่าได้กล่าวว่า ลักษณะของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีตอ่ผู้ใต้บงัคบับัญชา หมายถึง สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ รวมถึง
วิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใตบ้ังคับบัญชาเพราะเป็นการจูงใจในการปฏิบัตงิาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขวัญและก าลังใจจึงเป็นเสมือนเคร่ืองกระตุ้นให้เกิดพลังในการปฏิบัติงานให้มีพลังใน
การสร้างความดีและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์
งานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด  
        เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556, หน้า 25) ได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ว่า สรุปได้ว่า ลักษณะของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ลักษณะท่าทางหรือบทบาทของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นและส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร หากได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและความสนใจ พนักงานก็จะปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกสนุก
และมีภาคภูมิใจในความส าเร็จ  
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
หมายถึง ความพึงพอใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่มีความใกล้ชิดเป็นกันเอง ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
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อย่างเต็มใจเมื่อมีปัญหา ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม มีเหตุมีผล ท างานอย่างมีระบบแบบแผน 
ทั้งในด้านการท างานและด้านส่วนตัว ซ่ึงได้รับความร่วมมือช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ความรัก ความสามัคคีและ
บรรยากาศในการท างาน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

อัจจิมา หอมระร่ืน (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแคนนอน 
ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด จากผลการศึกษาพบว่า 1. พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากคือด้านความสัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
ความม่ันคงในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสวัสดิการ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทน 2. พนักงานที่มีปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย 
ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่ างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศอายุและระยะเวลาการปฏิบัตงิานต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) จากผลงานวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท เอบีบี จ ากัด ได้อภิปรายไว้ดังน้ี  1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 
รายได้ จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท เอบีบี จ ากัด ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้ 
แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เน่ืองจากว่าบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งเพศ
ชายและหญิงสามารถใช้ความรู้ความสามารถไดอ้ย่างเตม็ที่และมีความก้าวหน้าเท่าเทยีมกัน โดยรวมในแต่ละ
ด้าน ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน และด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชาแตกต่างกัน เพราะว่า
พนักงานที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป ซ่ึงเป็นผู้ที่มีอายุมากมีความพึงพอใจในการท างานในระดับสูง เพราะท างานมา
เป็นระยะเวลานาน ย่อมมีความผูกพันกับงานมากกว่า แต่ ขณะเดียวกันพนักงานที่มีอายุ 21-30 ปี ซ่ึงมีอายุ
น้อยแต่มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่าทั้งน้ี เพราะพนักงานที่มีอายุน้อยย่อมขวนขวายท างานให้ดี 
เพื่อให้สามารถท างานในบริษัทได้อยา่งตอ่เน่ือง ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เม่ือเปรียบเทียบในแต่ละด้าน ด้านลักษณะงาน 
และด้านความม่ันคงในงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่รับ 0.05 เป็นเพราะว่า พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ซ่ึงจัดว่ามีความรู้ในระดับที่สูงได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายและ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเองทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและวางแผนการท างาน ท าให้
รู้สึกว่ามีความม่ันคงในงานมากกว่า ในขณะที่พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอาจจะคิดว่ามี
อิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาน้อยกว่า จึงมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่า ต าแหน่งต่างกัน พนักงานที่ต าแหน่งตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนการปฏิบัตงิาน สิ่งเหล่าน้ี
มีผลต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและท าให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในระดับที่แตกต่างกัน 
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะรายได้ที่ได้รับเป็นที่พอใจในระดับที่พอแก่การด ารงชีพตามสภาพ 
หรือเม่ือเปรียบเทียบในธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจึง
ไม่แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนนิการวิจัย 

การศึกษาและการวิจัย เร่ือง “ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิ
เดเตอร์ จ ากัด” มีวัตถุประสงค์แรก คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล 
คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด และประการที่สอง คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง 
(Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท า
หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) 
คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพยีงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) จ านวน 84 ชุด มาท าการวิเคราะห์ในการวิจัยคร้ังน้ี โดยผู้วิจัยได้ก าหนดความมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด จ านวนทั้งหมด 107 
คน (ข้อมูลอ้างอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ณ วันที่ 7 มกราคม 2562) 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973) ซ่ึงที่
ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 84 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อเป็นการสร้างเป็น
กรอบแนวคิดที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพือ่เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ
เป็นค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ แบบสอบถามปลายปิดเป็น 2 ส่วน และแบบสอบถามปลายเปิด 1 ส่วน 
ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ มีจ านวน
แบบสอบถามท้ังหมด 7 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท    ไอดีล คอนโซลิเด
เตอร์ จ ากัด ซ่ึงประกอบไปด้วยค าถามเก่ียวกับ ด้านลักษณะของงาน     ด้านความก้าวหน้าของงาน ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 17 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะ
ประเมินค่าความพึงพอใจ  5 ระดับ (Rating Scale) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดิ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น จ านวน 1 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดงัน้ี 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ และค่าความถี่ ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ตัวแปรด้านความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 
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2. สถิติอนุมาน (Interential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ 

จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา จะใช้สถิติ t-test ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ 
จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD 

 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 

1.  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ 
จ ากัด โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับมาก โดยเรียงตามล าดับ ได้แก่ 
ด้านลักษณะของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์
กับผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความก้าวหน้าของงาน 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ 
จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี 

    2.1 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไม่ต่างกัน  

    2.2 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายได้ ต่างกัน มีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน      

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซ
ลิเดเตอร์ จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

    1.1 ด้านลักษณะของาน ของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีความคิดเห็นว่าด้านลักษณะของงาน
ของพนักงาน ควรที่จะมีงานที่ได้รับมอบหมายมีลักษณะตรงตามความรู้ ความสามารถ ความถนัด ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิด สุชาดา ภาคพูล (2554) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติลักษณะงานที่รับผิดชอบเปน็งานที่ตอ้งใช้ความรู้ความสามารถมาแล้วว่าสามารถปฏิบตัิงานในหน้าที่ได้ 
และสอดคล้องกับแนวคิด กิลเมอร์ (1971) กล่าวว่า ลักษณะของงานที่ท าน้ันเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับ
ความรู้ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หากบุคคลได้ท างานตรงความต้องการและความถนัดของตนเองก็จะ
เกิดความพอใจ ส่วนด้านปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดริเร่ิม



10 
 
สร้างสรรค์น้ันหากได้ท างานตามที่พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท างานสามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุขในการท างาน 

   1.2 ด้านความก้าวหน้าของงาน ของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับ
น้อย ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์  จ ากัด มีความคิดเห็นว่าด้าน
ความก้าวหน้าของงานของพนักงาน ควรที่จะได้รับสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิด สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน พบว่า การมีโอกาสที่จะ
ได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งได้ตามความสามารถ และการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ ทั้งน้ี
เน่ืองจากข้อก าหนดในการเลื่อนต าแหน่งของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับฐานของเงินเดือน และด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ี 
ผ่านมาท าให้บริษัทฯ ไม่สามารถขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานได้ จึงส่งผลต่อการเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน
โดยตรงดังที่เฮอร์ซเบิร์ก (1959) ที่กล่าวว่า ความก้าวหน้าเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในการ
ท างาน เช่นเดียวกับ  เฟรนซ์ (1994) ที่กล่าวว่า โอกาสก้าวหน้าในการท างาน การมีโอกาสเลื่อนไปสู่ต าแหน่ง
ที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่จะสนองความต้องการของคนงานและลูกจ้างที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ 

1.3 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ในระดับ
มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีความคิดเห็นว่าด้านเงินเดือน
และสวัสดิการของพนักงาน ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรมกับงานที่รับผิดชอบ ซ่ึง
สอดคล้องตามแนวคิด Herzberg (1959) ได้กล่าวว่า เงินเดือน หมายถึง รายได้ค่าจ้างประจ าเดือนที่เป็น
ธรรมซ่ึงบุคคลได้รับอันเป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลน้ันหากบุคคลได้รับเงินเดือนที่เป็นธรรมจะ
ส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตมีความพึงพอใจในงานที่ท า และสอดคล้องกับแนวคิด Glimmer (1971, 279-283) 
ได้สรุปมิติที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้โดยระบุว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านค่าจ้าง 
หรือรายได้จะมีความสัมพันธ์กับเงินซ่ึงผู้ปฏิบัติงานมักจะจัดอันดับค่าจ้างน้ีไว้ในอันดับเกือบสูง แต่ก็ยังให้
ความส าคัญน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และความม่ันคงปลอดภัย องค์ประกอบน้ีมักจะก่อให้เกิด
ความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะเห็นค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้หญิง และผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมีความส าคัญส าหรับเขามากกว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน หรือหน่วยงานของ
รัฐบาล 

1.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีความคิดเห็นว่าด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน ควรที่จะมีการปฏิบัติงานมีความสะดวกคล่องตัว มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงสอดคล้องตามแนวคิด สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) กล่าวว่าด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน เน่ืองจากมีสภาพแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมกับการท างาน มีอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างานที่
ทันสมัย สะดวก สบายส่งผลให้พนักงานในองค์กรมีความรู้สึกดีต่อองค์กร และเกิดความพึงพอใจในการ
ท างาน ในด้านสภาพแวดล้อมในการท างานซ่ึงเปน็ส่วนช่วยส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิด สุพิชญา อุรเคนทร์เนตร (2553) กล่าวว่าองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานน้ัน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ที่แคบที่สุด หรือระดับจุลภาค ซ่ึงถือปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่กว้าง
ที่สุด หรือระดับมหภาค ซ่ึงได้แก่สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใน ขณะน้ันในจ านวนปัจจัยทั้งสอง
ประเภทน้ีปัจจัยที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่ปัจจัยระดับจุลภาคหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมในองค์กรซ่ึง
ถือว่างานกับสภาพแวดล้อมและองค์กรกับสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อคนท างานโดยตรง 
และด้านสภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน้ า ห้องสุขา ชั่วโมงการท างานมีการวิจัย
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หลายเร่ืองที่แสดงว่า สภาพการท างานมีความส าคัญต่อผู้ชายมากกว่าลักษณะอ่ืนๆ ของการปฏิบัติงาน และ
ในระหว่างผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ที่แต่งงานแล้ว จะเห็นว่าชั่วโมงการท างานมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 

1.5 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีความคิดเห็นว่าด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของพนักงาน ควรที่จะมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติงานด้วยกัน ทั้งในด้านการงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด จันทร์แรม 
พุทธนุกูล (2554) กล่าวว่า เพื่อนร่วมงานสามารถท างานร่วมกันได้ และยังได้รับความเป็นกันเองจาก
ผู้บังคับบัญชาในการท างาน เพื่อนร่วมงานมีความสามัคคีและเป็นกันเองได้รับค าแนะน าปรึกษาจากเพื่อน
ร่วมงานและเม่ือประสบปัญหาเพื่อนร่วมงานก็ให้ความช่วยเหลือ ตามทฤษฎีล าดับขั้นตอนความต้องการของ
มาสโลว์ ในขั้นที่ 3 ที่ว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหน่ึงของสังคมต้องการเข้าร่วมและได้รับการ
ยอมรับในสังคมความเป็นมิตรและได้รับความรักจากเพื่อนร่วมงาน 

1.6 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด อยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีความคิดเห็นว่าด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาของพนักงาน ควรที่จะมีความพึงพอใจที่จะท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาที่มี
ความใกล้ชิดเป็นกันเอง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด เจนจิราพร รอนไพริน (2558) ได้มีการสรุปผลจากการวิจัย 
ว่าได้กล่าวว่า ลักษณะของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง สิ่งที่ส าคัญอย่ างยิ่งต่อการ
เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ รวมถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพราะเป็นการจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ขวัญและก าลังใจจึงเป็นเสมือนเคร่ืองกระตุ้นให้
เกิดพลังในการปฏิบัติงานให้มีพลังในการสร้างความดีและการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ท าให้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานที่ดีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์งานที่ดีเป็นประโยชน์ต่อองค์การสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิด เกษศิริ
นทร์ ภูพานเพชร (2556) ได้ให้ข้อสรุปเอาไว้ว่า สรุปได้ว่า ลักษณะของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
หมายถึง สัมพันธ์ภาพระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ลักษณะท่าทางหรือบทบาทของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มีความส าคัญต่อการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้
เกิดขึ้นและส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร หากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถและความสนใจ พนักงานก็จะปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกสนุกและมีภาคภูมิใจในความส าเร็จ 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ 
จ ากัด จ าแนกตามปจจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ต าแนน่งงาน ประสบการณ์ใน
การท างาน และรายได้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

    2.1 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีเพศ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบญัชา ต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล 
คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด เพศชาย มีความพึงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้าของงาน ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ต่างไปจากเพศหญิง อาจเน่ืองมาจาก
พนักงานส่วนใหญ่ที่เป็นเพศหญิงมักมีต าแหน่งอยู่ในระดับสูง ซ่ึงสอดคล้องกับ สุธานิธ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) 
กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจในการ
ท างานที่แตกต่างกันซ่ึงพนักงานชายมีความพึงพอใจในการท างานโดยรวมมากกว่าเพศหญิงทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะลักษณะงานซ่ึงลักษณะที่ท าส่วนใหญ่เป็นงานที่เก่ียวกับเอกสารและประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกบริษัทเป็นหลัก ดังน้ันจึงต้องการความละเอียดรอบคอบและทักษะในการสื่อสารความ
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ประนีประนอมในการท างานท าให้ภาระงานส่วนใหญ่ตกอยู่ที่เพศหญิงเป็นผู้รับผิดชอบแต่ด้านความก้าวหน้า
ด้านอาชีพพบว่าพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัทมากกว่าร้อยละ 85 เป็นเพศชาย ดังน้ันจึงส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการท างานของเพศหญิงที่น้อยกว่าเพศชายซ่ึงสอดคล้องกับ ฮาร์เรล์ล (1972) ที่ได้กล่าวว่าเพศมี 
ความเก่ียวข้องกับลักษณะงานที่ท าระดับความทะเยอทะยานและความต้องการทางการเงินเพศหญิงมีความ
อดทนในงานที่ต้องละเอียดรอบคอบและละเอียดอ่อนมากกว่าผู้ชาย 
              2.2 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีอายุ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีช่วงอายุที่แตกต่างกันจึงมีความ
พึงพอใจท่ีไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด เจนจิรา รอนไพริน (2558) การที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความ
พึงพอใจในการท างานมากน้อยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกั่บปัจจัยหลายประการ โดยได้สรุปว่าปัจจัยด้านบุคคล ด้าน
อายุ มีความแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ดังน้ันอาจเป็นเพราะว่าในการปฏิบัติงานของพนักงานน้ัน ได้มีกรอบอ านาจหน้าที่ในการให้บริการก าหนดไว้ 
ในแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน ว่าต้องปฏิบัติงานอย่างไร ยังได้มีนโยบายและความมุ่งม่ันที่จะสร้างวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กร จึงท าให้องค์กร มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ดังน้ันปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นอายุ แตกต่างกัน จึงไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

   2.3 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีสถานภาพ ต่างกัน มีความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านลักษณะของงาน และด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเด
เตอร์ จ ากัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด สุธานิธ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานพบว่า สถานภาพแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน เพราะพนักงานที่มี
สถานภาพสมรส มักค านึงถึงความม่ันคงในการท างาน และสวัสดิการ ซ่ึงครอบคลุมไปถึงครอบครัว
โดยเฉพาะสามี ภรรยา และบุตรทั้งสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารและการรักษาพยาบาล ซ่ึงสวัสดิการที่
บริษัทฯ มอบให้น้ันเป็นสิ่งที่ช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีครอบครัว ส่งผลให้พนักงานที่มีสถานภาพ
สมรสมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าสถานภาพอ่ืนๆ และสอดคล้องกับ เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556) ได้
สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
               2.4 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิ
เดเตอร์ จ ากัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด อัจจิมา หอมระร่ืน (2552) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน พบว่าระดับการศึกษา ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่
ปฏิบัติซ่ึงจากผลศึกษาพบว่า ระดับการศึกษา ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่าง
กัน พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท ซ่ึงจัดว่ามีความรู้ในระดับสูงได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทาย
และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการท างาน 
ท าให้รู้สึกว่าความม่ันคงในงานมากกว่า ในขณะที่พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอาจจะคิดว่า
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มีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาน้อยกว่า จึงมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 

   2.5 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีต าแหน่งงาน ต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด 
เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556)  ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกันพบว่า ต าแหน่งงาน แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตา่งกัน และสอดคล้องกับ สุธานิธ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ที่มีระดับต าแหน่งแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
พนักงานฯที่มีต าแหน่งสูงจะต้องมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่สูง ท าให้ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และเวลา
ให้กับงานเพื่อให้ได้ผลงานที่ออกมาดี ซ่ึงเป็นตัววัดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วย และเม่ือมี
ภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นตามระดับต าแหน่งก็ท าให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ในที่น้ีรวมไปถึงสวัสดิการและสิทธิ
พิเศษต่างๆ ที่ผู้บริหารจะได้รับนอกเหนือจากสิทธิทั่วๆไป ดังน้ันพนักงานบริษัทฯ ที่มีระดับต าแหน่งที่สูงกว่า
ย่อมมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างานมากกว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งน้อยกว่า 
 2.6 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านไม่ต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิด ทิพย์วารินท์ กลิ่นโชยสุคน (2560) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน  และ
สอดคล้องกับ จรัญ ชาตัน (2560) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ประสบการณ์ในการ
ท างานแตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
 2.7 พนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ที่มีรายได้ ต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าด้านความก้าวหน้าของงาน ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด สันติ 
โกเศยโยธิน  (2554) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า ราย ได้เฉลี่ยต่อเดือน 
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สุชาดา 
ภาคพูล  (2554) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติซ่ึงจากผลศึกษาพบว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ   
พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) กล่าวว่าความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติซ่ึงจาก
ผลศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน 
รายได้ที่ได้รับเป็นที่พอใจในระดับที่พอแก่การด ารงชีพตามสภาพ หรือเม่ือเปรียบเทียบในธุรกิจประเภท
เดียวกันแล้ว อยู่ในระดับปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ 
บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ดงัน้ี 
ปัจจัยสว่นบุคคล 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีปัจจัยส่วนบุคคล เพศ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้  ต่างกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท  
ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ต่างกัน ดังน้ันกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ต้องดูแล 
เอาใจใส่กับปัจจัยส่วนบุคคล ดังกล่าวข้างต้น เพราะมีการก าหนดนโยบายหรือการวางแผนงาน ในการ
ส่งเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด น้ัน ให้พิจารณา
ใน เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้  เป็นประการส าคัญ 
ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานของพนักงาน 
 จากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พนักงานบริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน มีระดับความพึงพอใจมากในด้านลักษณะของงาน ซ่ึงพบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ดังน้ันบริษัทควรจัดให้มีการหมุนเวียนงานในแผนกเพื่อให้เกิดความรอบรู้และความหลากหลายในการท างาน 
และผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ท างานที่ท้าทายความรู้ความสามารถของพนักงาน 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยครั้งต่อไป     

1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่อาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
โดยน าตัวแปรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยคร้ังน้ีมาท าการศึกษาเพิ่มเติม เช่น ด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้านความรับผิดชอบ ด้านภาวะผู้น า เป็นต้น ซ่ึงจะเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการน าไป
พัฒนาการท างานของพนักงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจหลายๆด้าน เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงความรู้สึกที่แท้จริงในการ
ปฏิบัติงาน และความต้องการในการท างานเพื่อที่จะน าไปสู่การสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานที่ดี เพื่อ
ให้ผลการศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

3. การศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไอดีล คอนโซลิ
เดเตอร์ จ ากัด กับระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาและสร้างระบบความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัท ไอดีล คอนโซลิเดเตอร์ จ ากัด ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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