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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท TL 
จํากัด (สํานักงานใหญ่) และเพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงาน
ใหญ่) จาํแนกตามปัจจยัลักษณะส่วนบคุคล 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล พบว่า เพศ และระดับการศึกษา ของพนักงาน บริษัท TL 
จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่ต่างกัน ไม่ทําให้ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ในขณะที่ อายุ รายได้ 
ที่ต่างกัน และระยะเวลาการทํางาน ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม โดยพนักงานบริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ให้ความพึงพอใจด้านลักษณะงานมากที่สุด 
โดยข้อที่ได้ปฎิบัติงานตรงกับประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 
This research aims to study on 1) the job satisfaction of employees in TL Company 

Limited (Head Office) and 2) the job satisfaction of employees in TL Company Limited (Head 

Office) based on demographic factors. 

The results from the hypothesis testing indicate that, based on demographic factors, 

the differences in gender and education level of the employees do not contribute to different 

job satisfaction, whereas the differences in age ranges, income levels and years of work 

contribute to different job satisfaction. 

บทนํา 

การแข่งขันทางธุรกิจค้าปลกีปัจจุบัน มีการแข่งขันที่สูงมาก องค์กรใหญ่ที่เคยเป็นผู้นําทางธุรกิจ ต่างเร่ิม

ต้องทบทวน ต่อการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง จะใช้การทํางานให้ได้ผลลัพธ์ รูปแบบเดิมๆ ไม่สามารถ

ใช้ได้ทั้งหมด คู่แข่งขันในตลาดเดียวกัน หรือคู่แข่งรายใหม่ ต่างปรับนโยบายทยอยกันเติบโต ปรับเปลี่ยน

โครงสร้างองค์กร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานภายใน ให้รวดเร็วกระชับ เพื่อทุ่มกําลังมุ่งเน้นกับการคิดหาวิธี

สร้างยอดขายให้องค์กรมีกําไรมากที่สุด คุ้มค่ากับการลงทุน ส่วนกําลังสําคัญหลักที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้า

ไม่เพียงแต่เป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ ทัศนคติ กว้างไกลเท่าน้ันเม่ือมีงาน มีโครงการ ปริมาณงานมาก ทรัยากรมนุษย์ 

คือกําลังสําคัญต่อองค์กรเช่นกัน 

 การปรับตัวให้เท่าทันต่อธุรกิจ ปรับโครงสร้างองค์กร ในช่วงเวลาที่จะต้องขยายตัว หรือลดขนาดองค์กร 

ส่งผลให้การปรับโครงสร้างองค์กรเข้ามาเก่ียวข้องกับการทบทวนเร่ืองของปริมาณพนักงาน มีการยุบทีม ยุ บ

แผนกที่ทํางานในส่วนที่ซํ้าซ้อน สร้างทีมงานใหม่ในตําแหน่งที่สําคัญ และสัมพันธ์ กับเป้าหมายใหม่ ขององค์กร

ในแต่ละปี แต่ละไตรมาส เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ หรือตั้งรับกับวิกฤตทางธุรกิจ ให้องค์กรอยู่รอด 

พนักงานบางคนจึงถูกเปลี่ยนแปลงหน้าที่ ตําแหน่ง อาจได้ทํางานในตําแหน่งหน้าที่ ที่ถนัด หรือไม่ถนัด และ

นโยบายที่ทําให้เสียขวัญกําลังใจท่ีสุด คือการลดพนักงานในองค์กร เป็นสิ่งที่สร้างความไม่เชื่อม่ันและส่งผลต่อ

ภาพลักษณ์ความม่ันคงขององค์กรทําให้พนักงานที่ยังอยู่ทํางานก็อยากที่จะลาออก การสรรหาพนักงานใหม่ 

ฝึกอบรม และสอนงานใหม่ เป็นสิ่งที่จะส่งผลให้องค์กร สะดุด ขับเคลื่อนล่าช้า การให้ความสําคัญต่อพนักงาน 

การให้ผลตอบแทน ให้สวัสดิการ ปรับปรุงระบบ รูปแบบวิธีการทํางาน วิธีการบริหาร ทบทวนนโยบาย หาก

ส่งผลดี ทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ จะช่วยให้พนักงานที่ยังอยู่ทํางานกับองค์กรสามารถปฏิบัติง านด้วย

ความทุ่มเทต่อไปได้ องค์กรสามารถขับเคลื่อนไม่สะดุด แม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรค องค์กรที่สามารถดึงดูด ให้
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พนักงานร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติงาน สามารถก้าวสู่จุดหมายชีวิตไปพร้อมกับการทํางาน ย่อมได้เปรียบกว่าคู่แข่ง

ในธุรกิจเดียวกัน เพราะพนักงานภายในองค์กร ต่างคิดว่าสิ่งที่ตนลงมือทํางานน้ัน จะมีประโยชน์ต่อภาพรวม 

ไม่ได้เป็นแค่หน้าที่ หรืองานเพียงจุดเล็กๆ แต่ทุกงานที่ทําคือส่วนหน่ึงที่จะรวบรวมส่งผลให้องค์กรประสบ

ผลสําเร็จ  

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กกร เป็นส่วนหน่ึง ในการทํางาน และยังเป็นส่วน

สําคัญ ที่จะชี้วัดประสิทธิภาพในการบริหารงานอีกด้วย เก่งทํางานไม่เพียงพอ ต้องเก่งในการพัฒนาและบริหาร

คน การที่จะทําให้คนที่เป็นพนักงานในองค์กร ได้รับความพึงพอใจน้ัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ นโยบาย สวัสดิการ 

ทําให้พนักงานพอใจ รู้สึกปลอดภัย คุ้มค่าที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร ได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ตนต้องการ

อย่างเหมาะสม เน่ืองจากหากพนักงานในองค์กร เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล้วน้ัน ย่อมเกิดผลดีต่อ

องค์กร งานที่พนักงานทุกคน ทําอย่างเต็มที่ มีความกระตือรือร้น มุ่งม่ันในการทํางาน รับผิดชอบ เสียสละ ทําทุก

อย่างให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ และส่งผลลัพธ์ให้เป็นที่น่าพอใจ ผลที่เกิดขึ้นจากพลังบวกน้ัน จะทําให้องค์กร

พัฒนาไปได้ไกล และดึงดูดผู้ที่มีระสิทธิภาพสูงๆ เข้ามาร่วมมือร่วมใจ อยู่ภายในองค์กรเดียวกัน พนักงานที่อยู่

ปัจจุบัน ก็ไม่อยากย้ายไปจากองค์กร อัตราการลาออกก็จะลดลง และยังทําให้มีแต่คนอยากที่จะทุ่มเทให้องค์กร 

ทํางานด้วยความพึงพอใจ 

ดังน้ันจากที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้มีความต้องการที่จะศึกษา เหตุที่ส่งผลให้พนักงานซ่ึงเป็นทรัพยากร

สําคัญขององค์กร มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ในการที่จะทํางานผลิตผลงานต่างๆ อย่างมี

ประสิทธิภาพตอบสนองต่อ นโยบายในองค์กร ที่จะต้องปรับตัวให้เท่าทันเศรษฐกิจ ทุ่มเท ปฏิบัติงานขับเคลื่อน

ธุรกิจให้องค์กรก้าวผ่านทุกอุปสรรคต่างๆ ร่วมทํางานทั้งช่วงวิกฤต และ ช่วงประสบความสําเร็จ อยู่ทํางานคู่กับ

องค์กรเป็นระยะเวลานาน เพื่อนําผลจากการศึกษา ส่งต่อผู้เก่ียวข้องหาวิธีปรับปรุง นโยบาย ในการช่วยเหลือ

พนักงาน สร้างความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ให้มากยิ่งขึ้น เน้นให้องค์กรเป็นสถานที่ทํางานที่ดี

สําหรับพนักงาน 

  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่)  

2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามปัจจัย

ลักษณะส่วนบุคคล 
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ขอบเขตของงานวจิัย 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ผู้วิจัยได้

กําหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้สําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี คือ บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) รวมจํานวน

ประชากรทั้งหมด 686 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้สูตรการ

คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 253 คน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) โดยกําหนดตัวแปร

ในกรอบแนวคิด ดังน้ี 

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจัจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายรุะดับการศึกษาระยะเวลาในการทํางานและ

เงินเดือน 

2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน บริษัท TLจํากัด (สาํนักงานใหญ่) ได้แก่ 

ด้านลักษณะงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านคา่จ้างและสวัสดิการด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน

และด้านผู้บงัคบับัญชา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) 

2. เพื่อให้บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ได้นําผลการศึกษาในด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ไปใช้เป็น

แนวทาง ในการปรับปรุงนโยบาย รูปแบบการทํางาน สร้างให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้แบ่งประเภทของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงาน 
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ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีของ บุคคลที่มีต่อลักษณะของงาน เช่น งาน

ประจํา งานที่ต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ให้ลงมือต้องทํา หรือเป็นงานที่สามารถกระทําได้โดยลําพังตั้งแต่

ต้นจนจบซ่ึงมักจะเป็นงานที่ไม่ง่ายหรือยากเกินไป (Herzberg อ้างใน กิตติพัฒน์ ดามาพงษ์ , 2559) 

ลักษณะงาน )Work) หมายถึง เป็นองค์ประกอบอันดับแรกที่ทําให้คนพอใจ หรือไม่พอใจหมายถึง คนน้ัน

ชอบงานหรือไม่ ถ้าชอบและมีความสนในก็จะมีความพอใจในงานสูง นอกจากน้ี งานน้ันท้าทายหรืองานน้ันมี

โอกาสให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้หรือไม่ หรืองานน้ันยากง่ายเหมาะสมกับคนหรือไม่ ปริมาณงานมากเวลาน้อย หรือ

งานน้ันส่งเสริมให้ผู้ทํามีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้หรือไม่ ส่งเสริมให้ผู้ทํามีโอกาสประสบความสําเร็จหรือไม่ เป็น

ต้น (Edwin Locke 1968 อ้างในสุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) 

2. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

เพื่อนร่วมงาน )Co-Workers) จะส่งเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลได้อยา่งมาก เช่น 

ถ้าหากมีเพื่อร่วมงานที่มีความสามารถสูงเป็นมิตรพร้อมช่วยเหลือคนอ่ืน บุคคลน้ันก็จะเกิดความพึงพอใจในการ

ทํางานมากกว่าคนอ่ืน (Edwin Locke 1968 อ้างในสุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) 

เพื่อนร่วมงาน หมายถึง ระดับความมากน้อยของการที่เพื่อนร่วมงานมีความเป็นมิตรที่ดี มีความสามารถ 

และให้การสนับสนุน (Gibson 1994 : 121 อ้างใน จิดาภา พิทักษ์กรสกุล 2557) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

หมายถึง การยกย่องนับถือ การช่วยเหลือ และความมีไมตรีที่ดีต่อกัน (Milton 1981 : 159 อ้างใน จิดาภา 

พิทักษ์กรสกุล 2557) 

3. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการ 

ค่าตอบแทนในรูปตัวเงิน (cash compensation) หมายถึงค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นตัวเงินให้แก่บุคคลได้แก่

การจ่ายค่าจ้างหรือเงินเดือนพื้นฐานเป็นการจ่ายค่าตอบแทนจากงานที่บุคคลได้ทํางานและจะแตกต่างกันตาม

ทักษะและคุณค่างานเงินค่าตอบแทนส่วนเพิ่มที่ได้ตามผลงาน (merit pay) คือเงินปรับตามค่าครองชีพ (cost 

ofliving) เป็นการจ่ายให้ตามอัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยเพิ่มให้ในอัตราที่เท่ากันทุกคนค่าตอบแทนเพิ่มจูงใจ 

(incentive) คือค่าตอบแทนจูงใจท่ีเพิ่มขึ้นโดยอ้างอิงตามผลการปฏิบัติงานส่วนที่เพิ่มและการเพิ่มในค่าตอบแทน

พื้นฐานรวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นคร้ังๆไปโดยใช้กับรายบุคคลกลุ่มทีมงานหรือผสมผสานกันโดยมีเป้าหมาย

ผลงานหลายทางเช่นจูงใจให้มีการเพิ่มปริมาณผลผลิตการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการเพิ่มรายได้เพิ่ม

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้หรือการเพิ่มมูลคา่รวมของผู้ถือหุ้นให้สูงขึ้นเป็นต้นซ่ึงแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนแบบ

จูงใจระยะสั้นและค่าตอบแทนพิเศษระยะยาวส่วนมากจะจ่ายให้เป็นเงินโบนัสหุ้นบริษัทหรือให้สิทธิซ้ือหุ้นใน

ราคาพิเศษ เป็นต้นMilkovich and Newman (2008, pp. 7-10 อ้างใน สุมลมาลย์เตียวโป้ 2558) 
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4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 

โอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่ง (Promotion) หมายถึง ลูกจ้างหรือคนทํางานจะได้รับ

พิจารณาเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นไป ซ่ึงสิ่งน้ีคือความหวังที่จะได้รับจาก นายจ้างหรือผู้บริหาร ซ่ึงในการ

เลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่ง ต้องพิจารณาถึงความยุติธรรมและเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับได้ (Edwin Locke 

1968 อ้างใน สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) 

โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน หมายถึง การได้มีโอกาสเลื่อนตําแหน่งการงานสูงขึ้น การมีโอกาส

ก้าวหน้าจากความสามารถในการปฏิบัติงานย่อมทําให้เกิดความพึงพอใจในงาน (Gillmer 1975 : 380-384 อ้าง

ใน จิดาภา พิทักษ์กรสกุล 2557) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับเลื่อนชั้นตําแหน่ง ใน

องค์กรให้สูงขึ้นและบุคคลน้ันมีโอกาสไดรั้บการศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศกัยภาพอย่างต่อเน่ือง (Herzberg อ้างใน 

กิตติพัฒน์ ดามาพงษ์ , 2559) 

5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านผู้บังคับบัญชา 

ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึงการติดต่อระหว่าง

บุคคลกับผู้บังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน (ทิพวา

รินท์ กลิ่นโชยสุคนธ์ 2552) 

หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Leader) หัวหน้าลักษณะต่างๆ จะมีอิทธิพลยู่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น หัว

หน้าที่มุ่งงานมากก็จะคาดหวังให้ลูกน้องมุ่งงานอย่างเดียว จนหัวหน้าขาดมนุษยสัมพันธ์ ซ่ึงลูกน้องที่พบกับ

หัวหน้าประเภทน้ันจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานหรือไม่พึงพอใจก็ต้องขึ้นอยู่กับการปรับตัวของลูกน้องเป็น

สําคัญ (พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ 2556) 

 งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

อัจจิมา หอมระร่ืน (2552 อ้างใน พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ , 2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแคนนอน ไฮ-เทค(ประเทศไทย) จํากัด จากผลการศึกษาพบว่า 1. พนักงานมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากคือ
ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และอยู่ในนระดับ ปานกลาง 6 ด้าน โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน และด้านค่าตอบแทน  2. พนกังานที่มีปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ซ่ึง
ประกอบด้วย ระดับการศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18 ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม
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แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศอายุและระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี 
จํากัด จากการศึกษาพบว่า 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัตงานของพนักงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน 6 ด้าน ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  3.83 
รองลงมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผูบังคับบัญชา ด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความม่ันคงในงานด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานตามลําดับ และความพึงพอใจในด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ยต่ําสุดคือ 3.63 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฎิบัติงานพบว่าพนกังานที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระยะเวลาในการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกันส่วนพนักงานที่มีอายุตําแหน่งหน้าที่ปัจจุบันแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อนุชิตขลุ่ยนาค (2554 อ้างใน ปุญชรัสม์ิสังข์เอ่ียม 2558)วิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานการประปานครหลวงผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การพื้นฐานส่วนบุคคล

ในการทํางานการบังคับบัญชาผลตอบแทนในการทํางานบรรยากาศองค์การโอกาสก้าวหน้าในการทํางาน

สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทํางานมีผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวง

สํานักงานใหญ่ตามลําดับและจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรอิสระในแต่ละด้านพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลในองค์การพื้นฐานส่วนบุคคลในการทํางานการบังคับบัญชาผลตอบแทนในการทํางานบรรยากาศองค์การ

โอกาสก้าวหน้าในการทางานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทางานมีความสัมพันธ์กับผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานการประปานครหลวงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 

ปุญชรัสม์ิสังข์เอ่ียม (2558) ได้ศึกษาผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนันสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ผลการศึกษาระดับความพึง

พอใจในงานต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สรุปได้ดังน้ี 

ด้านลักษณะงานพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับมากบุคลากร

เห็นว่างานในความรับผิดชอบของตนเอง มีความสาคัญต่อสถาบันในระดับมากรองลงมามีความเห็นว่าตัวเองมี

ส่วนช่วยให้งานในหน่วยงานสําเร็จลุล่วงด้วยดีและมีความพึงพอใจท่ีได้ทางานตรงความรู้ความสามารถและความ

ต้องการ 

ด้านความม่ันคงและความก้าวหน้าพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในงาน ด้านความม่ันคงและ

ความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อคาถามบุคลากรเห็นว่าสถาบัน
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จัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างสมํ่าเสมอในระดับมากรองลงมาบุคลากรมีความเห็นว่ามี

โอกาสได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถและบุคลากรมีความเห็นว่าการสับเปลี่ยนหน้าที่หรือ

โยกย้ายงานในหน่วยงานเป็นไปเพื่อความก้าวหน้า 

ด้านผู้บังคับบัญชาพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในงานด้านผู้บังคับบัญชาโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือ

พิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อคาถามซ่ึงบุคลากรมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีความน่าเชื่อถือและน่า

ไว้วางใจได้ระดับมากรองลงมาบุคลากรมีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของท่านมีวิสัยทัศน์และมีความรู้

ความสามารถในการบริหารงานและบุคลากรมีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อบุคลากรในหน่วยงานอย่าง

เสมอภาค 

สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555)  ได้ทําการศึกษาเร่ือง  การศึกษาความพึงพอใจในงาน ของพนักงานบริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) กรณีพนักงานบริษัทการบินไทยฯ สํานักงานใหญ่ จากการศึกษาพบว่า ด้านเงินเดือน 

และสวัสดิการผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยู่ในระดับ

ปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะอัตราเงินเดือนที่ใช้อยู่ในปัจ จุบันยังไม่สอดคล้องกับคุณวุฒิและภาวะเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ีการเลื่อนเงินเดือนประจําปีที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของพนักงาน 

เน่ืองจากสภาพการแข่งขันด้านธุรกิจสายการบินที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อกําไรของบริษัทฯ ที่ลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ฮาร์เรล์ล (1972) ที่ได้กล่าวว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจในการทํางาน เงินเดือนที่มาก

เพียงพอต่อการครองชีพจะทําให้คนมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกว่าคนที่มีระดับเงินเดือนต่ํา 

  

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

การวิจัยน้ี เป็การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงาน

ใหญ่) ซ่ึงเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัย ที่มีการศึกษาตามสภาพที่

เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ

วิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียวโดย

ใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้สําหรับการศกึษาในคร้ังน้ี คือ บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) รวมจํานวน

ประชากรทั้งหมด 686 คน ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรการ
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คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับค่าความเชื่อม่ันร้อยละ 95 และยอมให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 253 คน 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ )Online Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ใน

การรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างกรอบ

แนวคิด ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม วิจัยน้ีเป็นลักษณะแบบคําถามปลายปิดและปลายเปิด โดย

ผู้วิจัยมีคําตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคําถาม ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ  

ด้านระดับการศึกษา  ด้านระยะเวลาในการทํางาน ด้านเงินเดือน มีจํานวนคําถามทั้งหมด 5 ข้อ ลักษณะของ

คําถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานของพนักงาน บริษทั TL จํากัด 

(สํานักงานใหญ่) ทัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านค่าจ้างและ

สวัสดิการ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงานด้านผูบ้ังคับบญัชา โดยมีจาํนวนคําถามท้ังหมด 20 ข้อ 

ประกอบด้วยคาํถามในลักษณะประเมินค่าความพึงพอใจ 5 ระดบั )Rating Scale  (โดยมีเกณฑ์การใชค้ะแนน

เพื่อตีความหมาย ดังน้ี ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 5 คะแนน 

ระดับความพงึพอใจมาก 4 คะแนน ระดับความพงึพอใจปานกลาง 3คะแนน ระดบัความพึงพอใจน้อย 2 คะแนน 

ระดับความพงึพอใจน้อยที่สดุ 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิดที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการที่จะ

ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 ข้อ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1  .สถิติเชิงพรรณนา ) Descriptive Statistics (ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  

1.1ใช้ค่าร้อยละ (Percentage  (และค่าความถี่ ) Frequency  (ในการวิเคราะห์ตัวแปรปัจจัยลักษณะ

ส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุด้านระดับการศึกษา ด้านระยะเวลาในการทํางาน และด้านเงินเดือน 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย )Mean  (และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ) Standard Deviation  (ในการวิเคราะห์ตัวแปร

ติงานของพนักงาน บริษัทด้านความพึงพอใจในการปฏิบั TL จํากัด (สํานักงานใหญ่)  
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2  .สถติิอนุมาน ) Inferential Statistics  (ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี  

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่จําแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) จําแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุด้านระยะเวลาในการทํางาน และด้านเงินเดือน ได้แก่ จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดยีว )One – Way ANOVA  (หากพบความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วิธีของ LSD 

 ผลการวิจัย 

 ผลการเปรียบเทยีบความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) 

จําแนกตามปจัจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล สามารถสรุปผลไดด้ังน้ี 

2.1 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ และ

ด้านระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันต่างกัน 

2.2 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) จําแนกตามปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลดา้นอายุ ด้าน

ระยะเวลาการทํางานและด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันต่างกัน 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาการวิจัย เร่ืองความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงาน

ใหญ่) โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

1.1 ด้านลักษณะของงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) อยู่ในระดับมากซ่ึงพนักงาน 
บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) มีความพึงพอใจในข้อ งานที่ท่านทําตรงกับประสบการณ์ ทักษะความ
เชี่ยวชาญของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปุญชรัสม์ิสังข์เอ่ียม (2558) เร่ือง ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนันสนุน   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ผลวิจัยด้านลักษณะงาน พบว่าพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในงานด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับ
มากบุคลากรเห็นว่างานในความรับผิดชอบของตนเอง มีความสําคัญต่อสถาบันในระดับมากรองลงมามีความเห็น
ว่าตัวเองมีส่วนช่วยให้งาน ในหน่วยงานสําเร็จลุล่วงด้วยดีและมีความพึงพอใจที่ได้ทํางานตรงความรู้
ความสามารถและความต้องการ 

1.2 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ของพนักงาน บริษัท TL จํากัด(สํานักงานใหญ่) อยู่ในระดับ
ปานกลางซ่ึงพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) มีความพึงพอใจในข้อ เพื่อนร่วมงานของท่านให้การ
สนับสนุน ให้คําปรึกษา และมีนํ้าใจ เวลาร่วมกันปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ  
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(Edwin Locke 1968 อ้างในสุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี, 2555) เร่ืององค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ที่กล่าวไว้ว่าเพื่อนร่วมงาน (Co-Workers) จะส่งเสริมหรือหยุดยั้งความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลได้อย่าง
มาก เช่น ถ้าหากมีเพื่อร่วมงานที่มีความสามารถสูงเป็นมิตรพร้อมช่วยเหลือคนอ่ืน บุคคลน้ันก็จะเกิดความพึง
พอใจในการทํางานมากกว่าคนอ่ืน 

1.3 ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) อยู่ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) มีความพึงพอใจในข้อ ท่านได้รับเงินเดือนตามประสบการณ์
ทํางาน ทักษะการทํางาน ความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้อง กับทฤษฎี ฮาร์เรล์ล )1972) ที่ได้
กล่าวว่า ระดับเงินเดือนมีผลโดยตรงกับความพึงพอใจในการทํางาน เงินเดือนที่มากเพียงพอต่อการครองชีพจะ
ทําให้คนมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกว่าคนที่มีระดับเงินเดือนต่ํา 

1.4 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน ของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงพนักงานบริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่)มีความพึงพอใจในข้อ ท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพ
อยู่เสมออยู่ในระดับมากที่สุดซ่ึงสอดคล้อง กับงาน วิจัย/ทฤษฎีของ เรณู สุขฤกษกิจ 2554 ที่ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่
มีผลต่อความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลลากร ในบริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัด ที่กล่าวไว้ว่า/ผลวิจัย
พบว่าด้านโอกาสและความก้าวหน้า ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทท่า
อากาศยานไทยจํากัด (มหาชน) กล่าวคือถ้าบุคลากรมีโอกาสได้รับการอมรม สัมมนา หรือดูงาน มีโอกาสได้เลื่อน
ตําแหน่งงานที่ทําส่งเสริมความรู้ เพิ่มขึ้น บุคลากรมี โอกาสได้รับการสนับสนุนจากองค์กรให้ศึกษาต่อตามสาขา
ที่ปฏิบติงานถ้าปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ี มีมากขึ้นจะทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบติงานของบุคลากรเพิ่มในระดับ
ค่อนข้างตํ่า และยังสอดคล้องกับ ปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและ
ความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จากการศึกษา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้า พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในงาน ด้านความก้าวหน้า โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อคําถาม บุคลากรเห็นว่าสถาบันจัดให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอย่างสมํ่าเสมอในระดับมาก รองลงมา บุคลากรมีความเห็นว่ามีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนให้พัฒนาความรู้ความสามารถ และบุคลากรมีความเห็นว่า การสับเปลี่ยนหน้าที่ หรือโยกย้ายงานใน
หน่วยงานเป็นไปเพื่อความก้าวหน้า 

1.5 ด้านผู้บังคับบัญชา ของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึง

พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) มีความพึงพอใจในข้อ ท่านม่ันใจว่าผู้บังคับบัญชาของท่าน คอย

ช่วยเหลือเม่ือพบปัญหา และร่วมกันรับผิดชอบ แก้ไข ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ จิดาภา พิทักษ์กรสกุล

(2557) เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ องค์การของบุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผลวิจัย

พบว่า มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การทั้งน้ีเน่ืองมาจากผู้บังคับบัญชามีความเป็นกันเองและยอมรับฟังความ
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คิดเห็นจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน รับฟัง

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการทํางานได้เป็นอย่างดี และผู้บังคับบัญชายินดีให้ความช่วยเหลือเม่ือมีปัญหาทั้งในเร่ือง

งานและเร่ืองส่วนตัว 

 

2. ผลการศึกษาการวิจัย เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) 

จําแนกตามปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่)ที่มีเพศ ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิริยะคําฟู (2558) เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหาน ผลวิจัยพบว่า การ

จําแนกตามเพศระดับการศึกษาประเภทของบุคลากรประเภทวิชาและตําแหน่งไม่พบความแตกต่างกันตาม

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพย์วาริน กลิ่นโชยสุคน (2552) ได้สรุปจากการ

วิจัย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ระบุว่าลักษณะของ

ประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์ในการทํางาน แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

2.2 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีอายุ ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อายุน้ัน มีความเก่ียวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์ในการ

ทํางาน ผู้ที่มีอายุมากมักมีประสบการณ์อาจจะจ้องการความม่ันคง มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ที่ต้องการ

ค่าตอบแทนและงานที่ตรงตามความสามารถของตน ซ่ึงสอดคล้อง ปุญชรัสม์ิ สังข์เอ่ียม (2558) ได้สรุปจากการ

วิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบุว่า ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษาระดับตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการทํางาน มีผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

และยังสอดคล้องกับ ทิพย์วาริน กลิ่นโชยสุคน (2552) ได้สรุปจากการวิจัย ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ระบุว่าลักษณะของประชากรศาสตร์ของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการจําแนก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ และประสบการณ์ใน

การทํางาน แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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2.3 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปุญชรัสม์ิสังข์เอ่ียม (2558)ได้สรุปจากการวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒ

นบริหารศาสตร์ระบุว่า ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่เพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษาระดับ

ตําแหน่งงานระยะเวลาในการทํางานมีผลต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากรสายสนับสนุนและของ สุธานิธิ์ นุ

กูลอ้ึงอารี (2555) ได้สรุปการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด 

)มหาชน (ระบุว่า  พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด )มหาชน (ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน

จเป็การทํางานไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอา นเพราะ บริษัท การบินไทยฯ มีระบบการสรรหา การจ้างและบรรจุแต่งตั้ง 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและฝึกอบรม วินัยและการรักษาวินัย และมี

การปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการทํางาน ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อกําหนด เช่นเดียวกัน

ถึงแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ซ่ึงพนักงานบริษัทการบินไทยฯ ต้องปฏิบัติงานภายใต้ นโยบาย /แผน 

และการบริหารงานเดียวกัน และลักษณะการทํางานที่คล้ายคลึงกัน จึงไม่เกิดความแตกต่างในด้านความคิดมาก

งอาจทําให้ระดับการนัก จึงสามารถแนะนํากันได้เม่ือมีปัญหาในการทํางาน ซ่ึ ศึกษาไม่มีผลต่อความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน 

2.4 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีระยะเวลาในการทํางาน ต่างกัน ทําใหค้วามพงึ

พอใจในการปฏิบัตงิานโดยภาพรวมต่างกัน ผูว้ิจัยมีความคดิเห็นว่า ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่ยาวนานกว่า

ย่อมมีความรู้สึกม่ันคงในการทํางานมากกว่าพนักงานบริษัท ที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานน้อยกว่า ซ่ึง

สอดคล้องกับ สธุานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ไดส้รุปการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงาน

บริษัท การบินไทย จาํกัด )มหา ชน  (ระบุว่า  พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด )นมหาช (ที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงานแตกต่างกันมีความพงึพอใจในการทํางานแตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนักงานบริษัท การบินไทยฯ 

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบตังิานสูงจะได้รับเงินเดือน เงินประจําตาํแหน่งหรือเงินพิเศษอ่ืน ๆ รวมถ ึงได้รับการ

ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบญัชามากกว่าพนักงานบริษัท การบินไทยฯ ที่มีระยะเวลาในการ

ปฏิบตัิงานน้อยกว่า   

2.5 พนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) ที่มีเงินเดือน ต่างกัน ทําให้ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าค่าตอบแทนเป็นอีกหน่ึงปัจจัยหลักในควางพอใจในการ

ทํางานของพนักงานในปัจจุบัน ซ่ึงหากพนักงานไม่ได้รับค่าตอบแทนเท่าความสามารถของตน อาจจะเกิด

ความคิดที่จะลาออกเพื่อไปอยู่ในองค์กรที่ให้ค่าตอบแทนได้ดีกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับงานของ สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี 

(2555) ได้สรุปการศึกษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด )มหาชน (
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ระบุว่า  พนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด )มหาชน (ที่มีรายได้แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวม

ที่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนสูงมักจะอยู่ ในระดับผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติการระดับสูง ซ่ึง

จะมีเงินประจําตําแหน่งเพิ่มนอกเหนือจากค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่ผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยจะได้รับเฉพาะค่าจ้าง

แต่เพียงอย่างเดียว และค่าตอบแทนที่ได้รับน้ัน ยังไม่มีความเหมาะสมและไม่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตประจําวัน 

และไปเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า อายุและรายได ้ต่างกัน ทาํให้ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน ของพนักงาน บริษัท TL 

จํากัด (สํานักงานใหญ่) ดงัน้ันผู้วิจัยจงึเสนอแนวทางดังน้ี ด้านอายุ: ให้บริษัทจัดกิจกรรมการอบรมพนักงานให้

เข้าใจความแตกต่างของแต่ละช่วงวัย เพื่อการทํางานทีด่ี และจัดกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์ เป็นการการละลาย

พฤติกรรม ด้านรายได้: ควรมีการสอบเลื่อนขั้น จากการประมวลความรู้ ภายในหน่วยงานเพื่อเพิ่มระดบัรายได้ 

จากหน้าที่ที่ได้รับผดิชอบ และเพิ่ม โบนัสประจําปีตามผลประกอบการของบริษัท 

2. จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) พบว่า 

ด้านลักษณะของงาน มีระดับความพึงพอใจสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อคําถาม 

พบว่า ข้อที่ พนักงานได้ทํางานที่ตรงกับประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของตนเอง ดังน้ัน ผู้วิจัยจึง เสนอ

แนวทาง ให้บริษัทให้ความรู้เร่ืองกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เร่ืองเงินสมทบ และจัดกิจกรรมมอบของรางวัล และ 

ประกาศนียบัตร เม่ือมีการทํางานครบตามระยะเวลาที่กําหนด 

ข้อเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตังิานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) 

2. ควรศึกษาทัศนคติและสิ่งจงูใจท่ีมีต่อการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท TL จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
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