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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษทั 

พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

โดยจ าแนก ตามปัจจัยด้านประชากร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จ านวน 91 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว ( One- Way ANOVA)  หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย

ใช้วิธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานบริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มีปัจจัยด้านประชากร 

ด้านเพศ และต าแหน่งงาน ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ต่างกัน 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจในการท างาน;พนักงานบริษัท 
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ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) To study the satisfaction in the performance of 

employee’s Pas 409 Engineering Co., Ltd.  2) To study the satisfaction in the performance 

of employee’s Pas 409 Engineering Co., Ltd. Separated by personal characteristics. 

The sample group was 91 people of employee’s Pas 409 Engineering 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 

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 Pas 409 Engineering Co ., 

Ltd. with personal factors include and job position were different, making the satisfaction 

in the performance of employee's Pas 409 Engineering was different . 

Keywords : Satisfaction working ; employee 
 
บทน า 

การบริหารจัดการภายในองค์การในยุคปัจจุบันน้ันจะต้องมีรูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
มีการพัฒนาองค์การอยู่ตลอดเวลา และให้เหมาะสมตรงตามโครงสร้างขององค์การในรูปแบบที่องค์การน้ันๆ
สามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ ซ่ึงระบบการบริหารจัดการแต่ละองค์การก็จะแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์การและผู้บริหาร นอกจากการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ก็ต้องอาศัยการท างานจาก
บุคลากรภายในองค์การอีกด้วย บุคลากรภายในองค์การน้ันหมายถึง ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
เป็นอันดับหน่ึง เน่ืองจาก “คน”  เป็นสิ่งมีชีวิต มีจิตใจ มีอารมณ์ ความรู้สึก และที่ส าคัญมีสิติปัญญา ที่จะ
สามารถสร้างคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ตรงตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันการบริหารงานของบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มีการ

บริหารงานที่ไม่มีระบบเข้ามาควบคุมอย่างชัดเจนทั้งในการตรวจสอบการท างานของพนักงาน การควบคุม

งบประมาณการก่อสร้างโครงการ รวมไปถึงการเบิก จ่าย ของในส านักงานไปยัง โครงการแต่ละโครงการ  ซ่ึง

การตัดสินใจต่างๆยึดถือความสัมพันธ์ความพึงพอใจของผู้บริหารมากกว่าเหตุผลหรือหลักการที่เหมาะสมท า

ให้การรูปแบบการท างานไม่มีระบบ ควบคุมการท างานยาก ส่งผลไปถึงการเข้า-ออกทางการเงินในบริษัทไม่

ตรงไปตรงมา  



 
 

 
 

 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการ

บริหารจัดการรูปแบบใหม่ของ บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ว่าพนักงานที่มีอายุการท างานแตกต่าง

กัน จะให้ความรู้สึกหรือทัศนะคติต่อองค์กรอย่างไรบ้าง เพราะพนักงาน หรือทรัพยากรบุคคลมีความส าคัญ

ต่อการบริหารจัดการองค์กรเป็นอันดับหน่ึง และเพื่อน าไปเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการของ

บริษัทฯให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจกับพนักงานมากขึ้น ยังสร้าง

เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด โดยจ าแนก ตามปัจจัยด้าน

ประชากร 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด โดยผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาดังน้ี  

1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงาน บริษัทพาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จ านวน 118 คน

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทาง

ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างที่

จ านวน 91 คน 

2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษัท พาส409 

เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดโดยมุ่งเน้นที่จะศึกษาความพึงพอใจ ในการท างานของพนักงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. 

ด้านความส าเร็จในการท างาน 2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. 

ด้านความรับผิดชอบ และ 5. ด้านความก้าวหน้า  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ อายุ ประสบการณ์ท างาน ระดับการศึกษา และ ต าแหน่งงาน  
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิงจ ากัด ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน ด้านการยอมรับนับถือ   ด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดชอบ และ 
ด้านความก้าวหน้า 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

2. เพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

จ าแนกเป็น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ ต าแหน่งงาน 



 
 

 
 

 

 

บททวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เป็น5ด้าน 

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจในด้าน ความส าเร็จในการท างานของบุคคล 

อับราฮัม มาสโลว์ (1943) กล่าวว่า ความส าเร็จสมหวัง ( Self- actualization needs) เป็นล าดับขั้น

ความต้องการสูงสุดของมนุษย์ คือความต้องการที่อยากจะส าเร็จทุกสิ่งทุกอย่างตามความนึกคิด ซ่ึงจะ

แตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น ความต้องการประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน ในชีวิตครอบครัว ฐานะ

เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น 

Herzberg et al (1959) กล่าวถึง ความส าเร็จในการท างานของบุคคลากรการที่จะให้บุคคลพึง

พอใจในการปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรท าให้งานมีลักษณะที่ท้าทายความสามารถ

แต่ก็ควรค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล เพราะงานที่มีลักษณะท้าทายต่อบุคคลหน่ึง อาจจะไม่เป็นสิ่งที่

ท้าทายความสามารถของอีกบุคคลหน่ึงได้ ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรจะต้องพิจารณาถึง ความถนัด ทักษะ 

และการศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานตามที่มอบหมายให้ท าทั้งน้ีรวมถึงความสามารถปฏิบัติ งาน หรือ

แก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว้ก่อให้เกิดก าลังใจใน

การปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานยิ่ง ๆ ขึ้น   

วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553)  ความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หมายถึง ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

การปฏิบัติงานของพนักงานส านักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัต ริย์ พนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์มีความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานในภาพรวม ปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างานของ

บุคคล กล่าวว่า ความพึงพอใจของพนักงานส่งผลให้ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

พนักงานสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่องานที่ท า 

ดังน้ันผู้วิจัยขอสรุปในด้านที่ 1 ความพึงพอใจในด้านความส าเร็จในการท างานของ พนักงาน บริษัท 

พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด หมายถึง การที่ได้รับมอบหมายงานที่มีลักษณะท้าทายความสามารถ ของแต่ละ

บุคคล และถ้าพนักงานปฏิบัติงานให้ส าเร็จจะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้

ก่อให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางานและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานยิ่ง ๆ ขึ้น   

ด้านที่ 2 ความพึงพอใจในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

มาสโลว์ Maslow (1943) กล่าวถึงการได้รับยอมรับนับถือคือ มนุษย์จะมีความต้องการในระดับสูง 

ๆ ได้ก็ต่อเม่ือความต้องการ ขั้นพื้นฐานได้รับการตอบสนองแล้ว สรุปได้ว่า ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์



 
 

 
 

แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 1.1 ความต้องการทางร่างกาย เป็นความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 1.2 ความต้องการม่ันคงและปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการมีความ

เป็นอยู่อย่างม่ันคง มีความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สิน มีความม่ันคงในการท างาน และมีชีวิตอยู่อย่าง

ม่ันคงในสังคม 1.3 ความต้องการทางสังคม ได้แก่ความต้องการความรัก ความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของ

สังคม 1.4 ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง ได้แก่ความภูมิใจ การได้รับความยกย่องจากบุคคลอ่ืน 1.5 ความ

ต้องการความส าเร็จแห่งตน เป็นความต้องการระดับสูงสุด เป็นความต้องการระดับสูง เป็นความต้องการที่

อยากจะให้เกิดความส าเร็จทุกอย่างตามความคิดของตน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg et al. (1959) กล่าวว่า ปัจจัยความพึงพอใจในด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ การที่บุคลากรได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจะมาจากกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลอ่ืน ๆ เช่น ได้รับค าชม ได้รับค าแนะน าชี้แจงอย่างมีเหตุผล ได้รับความไว้วางใจ ได้รับการเอาใจใส่เป็น
พิเศษในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับสุขภาพและจิตใจ ผู้บังคับบัญชายอมรับเก่ียวกับความคิดเห็น ยอมรับความรู้
ความสามารถ และยอมมอบหมายงานให้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองผลงานหรือความคิด เร่ืองส่วนตัว ฯลฯ 
การยอมรับในส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ี ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกภูมิใจในฐานะของตนเอง มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน คือสิ่งที่พนักงานมีความรู้สึกว่าเม่ือท าส าเร็จ และมีคนยอมรับ 

อ านวยชัย บุญศรี (2556 )ให้ความหมายการได้รับการยอมรับนับถือ ว่าการได้รับการยอมรับนับถือ

จากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆท่ีมาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบการยกย่องชมเชย การ

ให้ก าลังใจการแสดงความยินดีการแสดงออกที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

เจนวิทย์ จันทร์เจริญ (2557) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจาก

บุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอ่ืนๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้

ก าลังใจ การแสดงความยินดี การแสดงออกที่ ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 

ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) อธิบายว่า พฤติกรรมที่เกิดการตอบสนองสิ่งเร้าปกตธิรรมดาแต่ตอ้งเปน็

พฤติกรรมที่มีความเข้มข้นมีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใดและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปน็

ผลสืบเน่ืองมาจากแรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจด้วย ซ่ึงแรงจูงใจใฝ่สมาคม ( Affiliation 

Motive ) คือ ความปรารถนาที่จะเป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน ต้องการเป็นที่นิยมชมชอบของคนอ่ืน ต้องการมี

เกียรติยศชื่อเสียงในสังคม สิ่งเหล่าน้ีเป็นแรงจูงใจท่ีจะท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ

จากบุคคลอ่ืน ๆ 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปในด้านที่ 2 ความพึงพอใจในด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ของพนักงาน 

บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ว่าการที่บุคลากรได้รับมอบหมายงานที่มีการยอมรับนับถือจากเพื่อน

ร่วมงาน หัวหน้า หรือบุคคลอ่ืนๆ เช่น การได้รับค าชม ความไว้วางใจ หรือการแสดงออกอ่ืนๆ ที่ส่อให้เห็นถึง

การยอมรับในความสามารถ เม่ือได้ท างานอย่างใดอย่างหน่ึง บรรลุผล ส าเร็จของงานที่ปฏิบัติ 



 
 

 
 

 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

 อ านวยชัย บุญศรี (2556) กล่าวถึงความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติว่า งานน้ัน

น่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดย

ล าพัง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) กล่าวถึงลักษณะของงาน คือความน่าสนใจของงาน ต้องอาศัยความคิด

สร้างสรรค์เป็นส าคัญ และมีคุณค่าเป็นงานที่ใช้ความคิด ความท้าทายในการท างาน มีความอิสระและเป็น

งานที่ตรงกับความถนัด 

ผจญ เฉลิมสาร (2552) ได้ให้ความหมายลักษณะของงานที่ส่งเสริมความเจริญเติบโตและความ

ม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน นอกจาก งานที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มี

โอกาสก้าวหน้า และมีความม่ันคงใน อาชีพ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานและสมาชิกใน

ครอบครัวของตน 

รอฮานี หีมมิหน๊ะ (2559) ได้ศึกษา ผลกระทบของความพึงพอใจในการท างานต่อผลปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรินครวิโรฒ การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจภายใน 

และแรงจูงใจภายนอก ผลการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 400 คน พบว่า ผลกระทบของ

แรงจูงใจภายใน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีผลบวกต่อผลปฏิบัติงาน  

จินตหรา แก้วอาสา (2560) ความพึงพอใจด้านลักษณะการปฏิบัติงาน ของครูมัธยมโรงเรียนในสห

วิทยาเขตเสรีไทย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 พบว่า ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้ง น้ีเ น่ืองมาจากบุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติท าให้มีความ

กระตือรือร้นในการท างาน งานที่ได้รับมอบหมายมีการก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรต้องการที่จะใช้

ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายให้ทันตามเวลาที่ก าหนด รวมถึงงานที่รับผิดชอบจะต้องเป็นงานที่ถนัดและมีความสนใจ ซ่ึงในงาน

ที่ปฏิบัติมักจะมีการวางแผนและเตรียมการส าหรับการปฏิบัติงานก่อนล่วงหน้าอย่างสม่ าเสมอ และในการ

ปฏิบัติงานในหน่วยงานตอ้งมีการประเมินผลของผู้ปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ดังน้ันจึงท าให้บุคลากรเกิดความ

รับผิดชอบในงานมากขึ้น  

ผู้วิจัยจึงขอสรุปในด้านที่ 3 ความพึงพอใจในด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของพนักงาน บริษัท พาส 

409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ว่าลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่พนักงานมีความพึงพอใจและสร้างความ

ม่ันคงให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน งานที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญในการปฎิบัติงาน และจะท าให้มี

คุณค่า  เกิดความคิดอิสระและตรงกับความถนัด จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และม่ันคงใน

อาชีพ 

 



 
 

 
 

 

ด้านที่ 4 ความพึงพอใจในด้าน ความรับผิดชอบ 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg et al. (1959) กล่าวว่า ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบ 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคก์ารใดองค์การหน่ึง ซ่ึงในแต่ละองค์การต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ

มากขึ้นและการให้อ านาจบารมีมากขึ้น ไม่ใช่ว่าคนทุกคนหวังที่จะมีความรับผิดชอบ และอ านาจบารมีเพิ่ม

มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็มีคนจ านวนมากที่ ท างานภายในองค์กรใดองค์หน่ึงที่ต้องการที่จะมีความ

รับผิดชอบ มีอ านาจมากขึ้นจากการเป็นผู้บังคับบัญชา และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเน่ืองจากมีความ

คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งเหล่าน้ีจากการท างาน ดังน้ัน ในการคิดสร้างสรรค์ผู้บริหารควรให้สิ่งเหล่าน้ี อาทิ แผน

ของการ       เลื่อนขั้นต าแหน่งการให้อ านาจและการมอบความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นเคร่ืองมือ

ในการจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 อ านวยชัย บุญศรี (2556) ให้ความหมายในด้านความรับผิดชอบ คือ การได้รับมอบหมายให้ดูแล

งานใหม่ๆ และมีอ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555)  กล่าวถึงความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบ ว่า การมีส่วนร่วมในงาน

ที่ได้รับมอบหมายไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน 

การได้รับความเชื่อถือ และ ไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ และได้รับมอบหมายงานส าคัญ เป็นต้น 

Good  ( 1973 )  อธิบาย ความรับผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกความคิดรวบยอดในความรู้สึก

ผิดชอบ  ชั่วดี  อันเป็นเคร่ืองเหน่ียวร้ังควบคุมพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อสนองความปราถนา   สามารถ

มองเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่พึงปราถนาของคนกลุ่มใหญ่  และ พร้อมที่จะแสดงเม่ือมีเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อม

มากระตุ้น 

พิมผกา ดีปินชัย (2553) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรง

บาลเอกชนแห่งหน่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการท างานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหน่ึงศึกษา

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลและสุ่มตัวอย่าง สรุปผลการศึกษาได้ดังน้ี

พยาบาลมีความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวมในระดับน้อย ด้านความรับผิดชอบโดยรวมความพึงพอใจ

ด้านความรับผิดชอบมีระดับน้อยคา่เฉลี่ยเท่ากับ 2.27 ความพึงพอใจในการท างานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือความ

พอใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.32 

โชติกา ระโส (2555) จากการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ด้านความรับผิดชอบ บุคลากรความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติ ท าให้มีความกระตือรือร้นในการ

ท างาน งานที่ได้รับมอบหมายมีก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน บุคลากรต้องการได้ใช้ความรู้ความสามารถของ

ตนเองอย่างเต็มที่ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทันตามก าหนด รวมถึงงานที่ได้รับผิดชอบต้องเป็นงานที่



 
 

 
 

ถนัดและมีความสนใจ พนักงานต้องมีความพึงพอใจจากการที่ได้รับมอบหมายงาน และมีอ านาจในการ

รับผิดชอบอย่างเต็มที่ 

ผู้วิจัยสรุปในด้านที่ 4 ความพึงพอใจในด้านความรับผิดชอบ ของพนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด คือ การที่พนักงาน ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ 

ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน และมีการก าหนดหน้าที่อย่างชัดเจน ปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายทันตามก าหนด จะท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการท างานจนส าเร็จตามเป้าหมาย 

ด้านที่ 5 ความพึงพอใจในด้าน ความก้าวหน้า 

อ านวยชัย บุญศรี (2556) กล่าวว่า การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นจะท าให้ มีโอกาสได้

ศึกษางานต่อเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากเดิมและได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือโอกาสในการเจริญเติบโต คือ การมี

โอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนขั้น เม่ือปฏิบัติงานส าร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมหรือการฝึกอบรมเป็นต้น 

ศิริพร พันธุลี (2556) ได้ให้ความหมาย คุณภาพชีวิตในการท างาน ว่าการรับรู้ ถึงสภาพ ความ

เป็นอยู่หรือความสุขของชีวิต จะรวมไปถึงการเจริญก้าวหน้าในอาชีพและต าแหน่ง งานที่ให้มีความม่ันคงใน

ชีวิต   

 วาสนา พัฒนานันท์ชัย (2553) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในต าแหน่ง

หน้าที่การงาน ของพนักงาน ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  พบว่าพนักงานมีระดับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก พนักงานได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถเช่น การศึกษาต่อฝึกอบรมสัมมนา เป็นต้น แต่พนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีความ

เจริญก้าวหน้าตามความรู้และความสามารถและยังมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งการงานอีกด้วย  

โชติกา ระโส (2555) จากการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงานบุคลากรมีความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบุคลากรได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ในการพัฒนา

ความรู้ความสามารถด้านการฝึกอบรม ซ่ึงบุคลากรได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา

และมีการประเมินความสามารถของตนเองในการปฏิบัตงิาน รวมถึงมีโอกาสการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง ตาม

ความสามารถของตนเอง  

ผู้วิจัยขอสรุป ด้านที่ 5 ความพงึพอใจในด้านความก้าวหน้าของ พนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด ว่า พนักงานจะต้องได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานหรือองค์กรที่จะได้พัฒนาความรู้ 

ความสามารถ หรือได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มความรู้ และมีโอกาส

ได้รับเลื่อนต าแหน่งตามความสามารถ จากองค์กรอย่างเป็นธรรม 

 



 
 

 
 

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปิยะนุช นรินทร์ (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารกรุงศรี

อยุธยาจ ากัด (มหาชน) เขต 17 พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง 

ได้แก่ ด้านผลงานและการประเมินผล ด้านความส าเร็จในชีวิต ด้านการยกย่อง ด้านสังคม และด้านสวัสดิการ

โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ด้านสังคม ด้านสวัสดิการและด้าน ความส าเร็จในชีวิต พบว่า พนักงาน

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด (มหาชน) เขต 17 ที่มี เพศอายุ และ รายได้แตกต่างกันเห็นว่า ด้านผลงานและ

การประเมินผล ด้านความส าเร็จในชีวิต ด้านการยกย่อง ด้านสังคม และด้านสวัสดิการไม่มีผลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานที่มีอายุ ต่างกันเห็นว่า การหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันท าเพื่อ

สามารถทดแทนกันได้เม่ือมีการโยกย้ายหรือ ลาออกและพอใจกับหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบันที่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับ 45 พนักงานที่มีรายได้ต่างกันพอใจกับหน้าที่รับผิดชอบในปัจจุบันและ

ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

ศิริรัตน์ทวีการไถ (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจัยแความพึงพอใจที่มีผลต่อความทุ่มเทในการท างาน 

บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าการได้รับค าชมเชยความเชื่อถือ ความ

ไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท าให้มีกาลังใจท่ีจะท างานมากขึ้น การได้รับการ ยอมรับความ

คิดเห็นจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท าให้มีความกล้าคิดกล้าท ามากขึ้น การ บริหารงานของ

ผู้บังคับบัญชาแบบมีส่วนร่วม ความเหมาะสมของสวัสดิการ การรับรู้การ ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดมี

ความสัมพันธ์กันในระดับน้อยในทิศทางเดียวกันกับความทุ่มเทในการท างาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

พนักงานของบริษัทพาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีปัจจัยด้านประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ ต าแหน่งงาน ที่ต่างกัน ท าให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ต่างกัน 

 

ประชากรกลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด จ านวนทั้งหมด 118 

คน (ข้อมูลอ้างอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 
) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีค านวณตามสูตรของ Yamane (1973)       
ที่ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 91 คน 

   
 
 
 
 



 
 

 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยต่างๆ ที่เก่ีวข้อง เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีวิจัยเชิงส ารวจเป็นค าถาม
ปลายปิดและค าถามปลายเปดิ โดยผู้วิจัยมีค าตอบให้ผูต้อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วน คือ แบบสอบถามปลายปิด 2 ส่วน และแบบสอบถามปลายเปิด 1 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ ต าแหน่งงาน มีจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด  5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ซ่ึงประกอบไปด้วยค าถามเก่ียวข้อง 5 ด้าน 1. ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล 2. ด้านการ

ได้รับการยอมรับนับถือ  3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  4. ด้านความรับผิดชอบ 5. ด้านความก้าวหน้า 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด ให้เขียนข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการ

ท างานของ จ านวน 1 ข้อ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
         การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พาส 409 
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด” ที่มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พาส 
409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด โดย
จ าแนก ตามปัจจัยด้านประชากร 
เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติ โดยไม่มีการจ ากัดการกระท าหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบ
วิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Study) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว 
โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) จ านวน 91 ชุด มาท าการวิเคราะห์ในการวิจัย
คร้ังน้ี  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สรุปผลการวิจัย  

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน 

บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดังน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อยู่ในระดับมากโดยเรียงตามล าดับได้แก่ ด้าน

ความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับนับ

ถือ ด้านความก้าวหน้า  



 
 

 
 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปการวิจัยได้ ดังน้ี 

2.1 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีปัจจัยด้านประชากร ด้าน เพศ อายุ 

ประสบการณ์ท างาน และ ระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท พาส 409 เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด ไม่ต่างกัน 

2.2 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีปัจจัยด้านประชากร ด้านต าแหน่งงาน ต่างกัน 

ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด  ต่างกัน 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. การศึกษาผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

  1.1 ด้านความส าเร็จของการท างาน ของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อยู่ในระดับ

มาก ดังน้ันผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดมีความคิดเห็นว่าด้าน

ความส าเร็จในการท างานว่าพนักงานควรที่จะได้รับงานที่มีความท้าทายและตรงกับความสามารถของ

พนักงานแต่ละบุคคลหรือแต่ละต่ าแหน่งน้ันๆ ซ่ึงจะสอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg et al (1959) กว่า

ไว้ว่า ผู้บังคับบัญชาควรท าให้งานมีลักษณะที่ท้าทายความสามารถแต่ก็ควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล เพราะงานที่มีลักษณะท้าทายต่อบุคคลหน่ึง อาจจะไม่เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของอีกบุคคลหน่ึง

ได้ ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาควรจะต้องพิจารณาถึง ความถนัด ทักษะ และการศึกษาในการที่จะปฏิบัติงานตามท่ี

มอบหมายให้ท าทั้งน้ีรวมถึงความสามารถปฏิบัติงาน หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงาน

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ก่อให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน

และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานยิ่ง ๆ ขึ้น   

1.2 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อยู่ในระดับ

มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดมีความคิดเห็นว่าด้านการได้รับ

การยอมรับนับถือ น้ัน เม่ือพนักงานท างานบรรลุผลส าเร็จก็ควรที่จะมีการยอมรับหรือค าชื่นชมใน

ความสามารถการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงานและผู้บังคบับัญชา ซ่ึงจะสอดคล้องกับ อ านวยชัย บุญศรี (2556 ) 

ที่ให้ความหมายการได้รับการยอมรับนับถือ ว่าการได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคล

อ่ืนๆท่ีมาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปแบบการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจการแสดงความยินดีการ

แสดงออกที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ และสอดคล้องกับ เจนวิทย์ จันทร์เจริญ (2557) ที่

กล่าวไว้ว่าการได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือ



 
 

 
 

บุคคลอ่ืนๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซ่ึงอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดี 

การแสดงออกที่ ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ สรุปได้ว่าการยอมรับนับถืออยู่ในระดับมาก เป็น

เพราะว่าพนักงานให้ความส าคัญกับค าชมหรือการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

1.3 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อยู่ในระดับ

มาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดมีความคิดเห็นว่าด้านลักษณะของ

งานที่ปฏิบัติ น้ัน เกิดจากงานที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานท าให้เกิดคุณค่าในเน้ืองานของ

พนักงาน โดยสอดคล้อง กับอ านวยชัย บุญศรี (2556) กล่าวถึงความพึงพอใจในด้านลักษณะของงานที่ปฏบิตัิ

ว่า งานน้ันน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานลักษณะท าตั้งแต่ต้น

จนจบโดยล าพัง และสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) ที่กล่าวถึงลักษณะของงาน คือความน่าสนใจ

ของงาน ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็นส าคัญ และมีคุณค่าเป็นงานที่ใช้ความคิด ความท้าทายในการ

ท างาน มีความอิสระและเป็นงานที่ตรงกับความถนัด 

1.4 ด้านความรับผิดชอบ ของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัย

มีความคิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดมีความคิดเห็นว่าด้านความรับผิดชอบ น้ัน 

ควรที่จะก าหนดหน้าที่ให้ตรงกับความสามารถและให้ดูแลความรับผิดชอบในเน้ืองานอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะ

จัดการบริหารเวลาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงสอดคล้องกับศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555)  กล่าวถึงความพึงพอใจ

ในด้านความรับผิดชอบ ว่า การมีส่วนร่วมในงานที่ได้รับมอบหมายไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการ

ท างาน ได้แก่ ความเหมาะสมของปริมาณงาน การได้รับความเชื่อถือ และ ไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ และ

ได้รับมอบหมายงานส าคัญ เป็นต้น และสอดคล้องกับ เจนวิทย์ จันทร์เจริญ (2557) ที่สรุปไว้ว่าความ

รับผิดชอบ  (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ๆ และ มีอ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มี

การตรวจหรือควบคุมอย่าง ใกล้ชิด 

1.5 ด้านความก้าวหน้า ของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดมีความคิดเห็นว่าด้านความก้าวหน้าน้ัน ควรที่

จะมีการส่งพนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อที่ให้พนักงานมีการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับเน้ือ

งานน้ันๆเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในอนาคต ซ่ึงจะสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2555) ความก้าวหน้าใน

หน้าที่การงาน หรือโอกาสในการเจริญเติบโต คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการ

เลื่อนขั้น เม่ือปฏิบัติงานส าร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการฝึกอบรมเป็นต้น และ อ านวย

ชัย บุญศรี (2556) กล่าวว่า การได้รับเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นจะท าให้ มีโอกาสได้ศึกษางานต่อเพื่อ

หาความรู้เพิ่มเติมจากเดิมและได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านระดับการศึกษา และด้าน

ต าแหน่งงาน สามารถสรุปได้ดังน้ี 



 
 

 
 

  2.1 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีเพศต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับ

ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ไม่ต่างกัน ซ่ึง

สอดคล้องกับ  วชิรวัชร งามละม่อม(2558) ได้กล่าวว่า เพศกับการท างาน  (Gender and Job 

Performance) จากการศึกษาโดยทั่วไป เร่ืองความสามารถเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาในการท างาน แรงจูงใจ 

การปรับตัวทางสังคม ความสามารถ ในการเรียนรู้ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกัน แต่

อย่างไรก็ตามในการศึกษาของนักจิตวิทยาพบว่า เพศหญิงจะมีลักษณะคล้อยตามมากกว่าเพศชาย และเพศ

ชายจะมีความคิดเชิงรุกความคิดก้าวไกล และมีความคาดหวังในความส าเร็จมากกว่าเพศหญิง แต่จะไม่มี

ความแตกต่างใน เร่ืองผลงาน และในเร่ืองความพึงพอใจในงาน 

2.2 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีอายุต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับ
ยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ไม่ต่างกัน ซ่ึง
พนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีอายุแตกต่างกันอาจจะไม่มีความแตกต่างกันในเร่ืองของ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมาก ซ่ึงจะสอดคล้องกับ ปริญญา สัตยธรรม (2550) กล่าวว่าความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติซ่ึงจากผลศึกษาพบว่าด้านอายุ แม้จะมีผลต่อการ
ท างานไม่เด่นชัดแต่อายุที่เก่ียวข้องกับระยะเวลาและประสบการณ์ในการท างานผู้ที่มีอายุมากมักจะมี
ประสบการณ์ในการท างานนานด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและสถานการณ์ในการท างานด้วย 

2.3 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน ท าให้ความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน 

ด้านการได้รับยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ไม่

ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยพบว่า พนักงานบริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันไม่

มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับ วาสนา พฒันานันท์ชัย (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

ผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พบว่า พนักงาน

ที่มีอายุงาน ต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน อภิปรายได้ว่าส านักงานได้ก าหนดแนวทาง 

การด าเนินงานที่ชัดเจนและง่ายตอ่การน าไปปฏิบัติ โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานเป็นหลัก ซ่ึง

ตรงกับเป้าหมายในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งที่เข้างานใหม่ หรือปฏิบัติงานมานานแล้ว ต่างก็ต้องการ

ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน และ ความก้าวหน้าในต าแหน่งที่รับผิดชอบ จึงท าให้พนักงานที่มีอายุ

ต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน  ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีผล

ต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่แตกต่างกัน 

 

 



 
 

 
 

2.4 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการ

ได้รับยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า ไม่ต่างกัน 

ซ่ึงสอดคล้องกับ โชติกา ระโส (2555) จากการศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของ

บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า

ปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในด้าน ความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างจากบุคลากรระดับ

ปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดบั 0.05 และ กษร ชัยประสิทธิ์ (2553) แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพยาบาลระดับบริหาร โรงพยาบาลเอกชล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ในภาพรวม

เม่ือจ าแนกตามระดับ การศึกษาไม่แตกต่างกัน เน่ืองจากระดับการศึกษาของพยาบาลขั้นต่ าจะต้องจบ

ปริญญาตรี และในการปฏิบัติงาน จะมีการประเมินการปฏิบัติงาน ในการพิจารณาความก้าวหน้าใน อาชีพ

มากกว่าระดับการศึกษา ดังน้ันผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาของพนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง 

จ ากัด ที่แตกต่างกัน มีผลความพึงพอใจในการท างาน ไม่ต่างกัน 

2.5 พนักงาน บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ที่มีต าแหน่งงานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจใน

การปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการได้รับยอมรับนับถือ ด้าน

ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ ต่างกันโดยพนักงาน บริษัท พาส409 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด มีต าแหน่งงานที่แตกต่าง

กันโดยสอดคล้องกับ เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556)  ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

ระบุว่าลักษณะของประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกต่างกันพบว่า 

ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้อง

กับ เรณู สุขกฤกษกิจ (2554)  ได้กล่าวความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในด้านต าแหน่งพบว่า

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระหว่างกลุ่มที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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