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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 187 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และด้านสถานภาพการสมรสต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ 
ในการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน และ พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน ด้านอายุงาน และด้านรายได้ ท าให้ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน 

ค าส าคัญ : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน; โรงงานผลิตอาหาร
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1)  to study the satisfaction working of employees in 

food manufacture in Phar Nakhon Si Ayutthaya Province. 2) to study the satisfaction working of 
employees in food manufacture in Phar Nakhon Si Ayutthaya Province separated by personal 
characteristics. 
 The sample group was 187 people of employees food manufacture in Phar Nakhon Si 
Ayutthaya Province.  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 employees food manufacture in  
Phar Nakhon Si Ayutthaya Province with personal factors include gender and status were 
different, making the satisfaction working no different.  The personal in food manufacture in  
Phar Nakhon Si Ayutthaya Province with personal factors include age, level of education, job 
position, duration of employment and income were different, making the satisfaction working 
different. 
Keywords : Satisfaction Working; Food Manufacture 
  

บทน า 

 การบริหารงานจัดการในองค์การปัจจุบันให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นทั้งในภาคของ
ธุรกิจเอกชน หรือแม้กระทั่งในหน่วยงานภาคราชการ ย่อมต้องอาศัยทรัพยากรทางการบริหารหลายประการ 
ได้แก่ บุคลากร เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการจัดการที่ดี โดยการที่องค์การจะประสบความส าเร็จมาก
น้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารจัดการภาระหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุตามเป้าหมายได้  ซ่ึง
ปัจจุบันการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้หน้าที่ต่างๆด าเนินไปตาม
ทิศทางหรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ จึงอาจกล่าวได้ว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์การน้ันอยู่ที่
คุณภาพของคนในองค์การ 
 ด้วยเหตุน้ี องค์การต่างๆจะต้องมองเห็นความส าคัญของบุคลากรในองค์การเปรียบเสมือนทรัพยากร 
ที่มีค่ามหาศาล เน่ืองจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ จะสามารถท าให้องค์การประสบผลส าเร็จและมีความ
เจริญก้าวหน้า องค์การจึงต้องรักษาและต้องลงทุนเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ 
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ที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์การในระยะยาว การที่บุคลากรจะท างานด้วยความตั้งใจและเต็มใจน้ัน จะ
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือและเสียสละในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง ซ่ึงความร่วมมือดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจาก
หลายประการ หน่ึงในสาเหตุน้ันคือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ เพราะความพึงพอใจ 
จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น สมัครใจ และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน ความพึง
พอใจในงานจึงนับว่ามีค่ายิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคน เป็นเร่ืองที่ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสนใจ น ามาเป็น
องค์ประกอบในการวิเคราะห์งาน  
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โรงงานผลิตอาหาร
ส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเป็นการศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าาแนกตามปัจจัยด้านประชากร 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ด้านอายุงาน และรายได้ เพื่อผู้บริหารและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องจะได้น าผลการวิจัยน้ีไปใช้ในการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ มีอยู่  
ในองค์การ ให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
เพื่อก่อให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึง  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึง  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูป
แห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งหมด 349 คน (ข้อมูลจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่  
16 กุมภาพันธ์ 2562) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีการค านวณด้วยสูตรของ 
Taro Yamane โดยได้ก าหนดระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ 0.05 ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 187 คน 

ตัวแปรในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส 
ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายได้ 
 2. ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเพื่อนร่วมงาน 
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ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา ด้านความม่ันคงในงาน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความส าเร็จในงาน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพื่อทราบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเพื่อน
ร่วมงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา ด้านความม่ันคงใน
งาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความส าเร็จในงานม่ันคงในงาน 
 3. น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บททวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เ ก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็น  
4 ด้าน ดังน้ี 
ด้านลักษณะงาน 
 Herzberg (อ้างถึงใน สันติ โกเศยโยธิน, 2554) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพฤติกรรมของคน
เพื่อที่จะทราบว่าอะไรคือสิ่งที่มีอิทธิพลและแรงจูงใจในการท างาน ผลจากการวิจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ปรากฏว่า
ความพอใจและไม่พอใจหาได้เกิดจากสิ่งเดียวกันไม่ แต่เกิดจากปัจจัย 2 กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยกระตุ้น องค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่ ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะของงานที่น่าสนใจและท้าทายความสามารถ ผู้ให้สัมภาษณ์จ านวนไม่
น้อยที่รู้สึกพึงพอใจเม่ือได้ท างานที่ต้องใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือปฏิบัติเป็นงานที่สามารถท า
ตั้งแต่ต้นจนจบได้โดยล าพัง และอีกปัจจัยได้แก่ ปัจจัยค้ าจุน  
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน หมายถึง  งานที่ได้รับ
มอบหมายตรงกับความรู้ ความสามารถ มีความท้าทายที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ มีอิสระในการวางแผน 
ควบคุมงาน และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มีการระบุขอบเขต ภาระหน้าที่ที่ชัดเจน 
ด้านความก้าวหน้าในงาน 
 ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2553) ได้สรุปว่า บุคลากรจะมีความพึงพอใจในการท างาน หากอยู่ในต าแหน่ง
ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานในอนาคต มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เพราะจะท าให้พวกเขาเกิดก าลังใจในการท างาน นอกจากน้ี การได้รับโอกาสในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองและเท่าเทียมกันกับเพื่อนร่วมงาน สามารถน าความรู้มาใช้ในการท างาน
ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการท างานด้วยเช่นกัน 
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานดา้นความก้าวหน้าในงาน หมายถึง การมีโอกาส
ได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งจากงานที่ปฏิบัติอยู่  ได้ รับโอกาสในการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ 
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ความสามารถอย่างต่อเน่ือง การที่พนักงานมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานในอนาคต รวมทั้งหลักเกณฑ์
ในการเลื่อนต าแหน่งมีความยุติธรรมและในเวลาที่เหมาะสม 
ด้านเพ่ือนร่วมงาน 

McClelland’s (อ้างถึงใน ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์, 2553) ได้กล่าวว่า ความต้องการที่ส าคัญของคน 
ได้แก่ ความต้องการความผูกพัน (Affiliation Needs) หมายถึง ความต้องการความสัมพันธ์ท่ีเป็นมิตร การได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มและการถูกชอบโดยบุคคลอ่ืน การรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลภายในองค์การเอาไว้ 
จะเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหน่ึง ดังน้ัน ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากรประเภทน้ี คือ ปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ ความมีส่วนร่วมในองค์การ 
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การได้รับความ
ร่วมมือที่ดีในการปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงานคอยให้ค าแนะน าและให้ความช่วยเหลือเม่ือเจอ
ปัญหา คอยรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ เม่ือเกิดปัญหาในงานทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี 
รวมไปถึงการได้รับการยอมรับและความเชือ่ถือจากเพื่อนร่วมงาน และมีความเป็นมิตรที่ดีทั้งในและนอกเวลางาน 
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 
 จุฑารัตน์ ฉิมมาลี (2559) ได้ให้ข้อสรุปความพึงพอใจในการท างานด้านค่าตอบแทนเอาไว้ว่า เน่ืองจาก
ความไม่สมดุลของค่าตอบแทนกับภาระงานหนักที่ต้องรับผิดชอบ ท าให้พนักงานรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรม และ
การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือน มีตัวแปรจากความสามารถและการพิจารณาผลงานของพนักงานแต่ละคนที่
ต่างกัน จึงท าให้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินไม่จูงใจและไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
เท่าที่ควร โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบจ านวนมาก จึงส่งผลต่อสภาพ
จิตใจและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน  
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ หมายถึง การที่
ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การ
ท างาน เงินที่ได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน มีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
รวมทั้งมีการก าหนดวันลาพักผ่อนประจ าปีอย่างเหมาะสม 
ด้านการยอมรับนับถือ 

Maslow (อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) ได้กล่าวว่า ล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ 
ความต้องการมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem or Status Needs) เป็นความต้องการที่จะประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ 
ดังน้ี คือ ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นเป็นที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน หรืออยากที่จะให้บุคคลอ่ืนสรรเสริญหรือนับ
หน้าถือตา เป็นต้น 
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการ
ยอมรับนับถือจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญจากผู้บังคับบัญชา การได้รับ
เลือกให้เป็นคณะท างานในหน่วยงาน และการที่เพื่อนร่วมงานมักจะมาขอค าปรึกษาในการปฏิบัติงาน 
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ด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา 
 จรัญ ชาตัน (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติพร้อม ได้แก่ มีความเข้าใจเร่ือง
จิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์ มีลักษณะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี เป็นที่ศรัทธาของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการ
ตัดสินใจที่ถูกต้องภายใต้ภาวการณ์ต่างๆ ไม่เคร่งครัดต่ออ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการมากจนเกินไป มีทักษะ
ด้านเทคนิคที่เพียงพอในการสั่งงาน  

แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา หมายถึง การที่
ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเสมอ ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ปรึกษาเร่ืองงานเม่ือ
เกิดปัญหา มีความชัดเจนในการสั่งงานและการมอบหมายงาน รวมถึงการที่ผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถแยกเร่ืองส่วนตัวกับเร่ืองงานได้ 
ด้านความม่ันคงในงาน 

Maslow (อ้างถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) ได้กล่าวว่า ล าดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ ได้แก่ 
ความต้องการทางด้านความปลอดภัย (Security or Safety Needs) เช่น มนุษย์อยากจะมีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ ในรูปของค าม่ันสัญญาจากนายจ้างที่จะจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือผลตอบแทนให้ในระยะยาว ความ
ต้องการชนิดน้ีอาจสังเกตได้จากกรณีที่พนักงานได้รับรายได้ที่เพียงพอส าหรับจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับร่างกายแล้ว
พนักงานก็จะท าการออมเงิน เพื่อให้มีไว้เป็นเคร่ืองประกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและกระทบกับรายได้ในอนาคต
ได้ พนักงานดังกล่าวอาจจะท างานหนักขึ้นหรือขยันขันแข็งขึ้น เพื่อให้นายจ้างเห็นความดีความชอบและจ้าง
ต่อไป เป็นต้น 
 แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความม่ันคงในงาน หมายถึง การปฏิบัติงาน
ในปัจจุบันมีความม่ันคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน การอยู่ในองค์การที่มีสถานะม่ันคง องค์การที่ท าอยู่มีชื่อเสียง 
ที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคม 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 

ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2553) ได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมในการท างานเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีความส าคัญ
ต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร เช่น สถานที่ท างานที่เป็นสัดเป็นส่วน สะอาด ปลอดภัย และ
เอ้ืออ านวยต่อการท างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปท างานไม่นานจนเกินไปนัก วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการท างานมีให้เพียงพอและอยู่ในสภาพใช้งานได้  

แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง 
สถานที่ท างานมีความสะอาดและเป็นระเบียบ สะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอ มีการแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และมีอากาศถ่ายเท แสงและเสียงเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการที่พนักงานมีความสะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 
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ด้านนโยบายและการบริหาร 
Herzberg (อ้างถึงใน สันติ โกเศยโยธิน, 2554) แรงจูงใจในการท างานเกิดจากปัจจัย 2 กลุ่ม ได้แก่

ปัจจัยกระตุ้น และ ปัจจัยค้ าจุน องค์ประกอบหน่ึงที่ส าคัญของปัจจัยค้ าจุน คือ นโยบายและการบริหารของ
องค์การ (Company Policy and Administration) ได้แก่ การท างานซ้ าซ้อนกัน การแก่งแย่งอ านาจระหว่าง
บุคลากรในองค์การ ความไร้ประสิทธิภาพขององค์การ และการด าเนินการที่ขาดความเป็นธรรม เป็นต้น 

แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหาร หมายถึง องค์การ
มีนโยบายและแผนการบริหารงานที่ชัดเจน โดยที่นโยบายและแผนการบริหารงานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับนโยบายและแผนการบริหารงาน และผู้บังคับบัญชาสามารถ
บริหารงานได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว ้
ด้านความส าเร็จในงาน 

McClelland’s (อ้างถึงใน ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์, 2553) ได้กล่าวว่า ความต้องการที่ส าคัญของคน 
ได้แก่ ความต้องการความส าเร็จ (Achievement Needs) หมายถึง ความปรารถนาที่จะท าบางสิ่งบางอย่างให้ดี
ขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เคยท ามาก่อน บุคลากรประเภทน้ีจะพอใจกับบรรยากาศที่สร้างสรรค์ และ
โอกาสที่จะเจริญเติบโต ดังน้ัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคคลประเภทน้ี คือ ปัจจัยด้าน
โอกาสก้าวหน้า และลักษณะงานที่ท้าทาย 

แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในงาน หมายถึง การที่มีความ
ภูมิใจที่สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติงาน มีความรู้สึกประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในการ
ปฏิบัติงานได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สันติ โกเศยโยธิน (2554) ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล

ในสังกัดส่วนโยธาในจังหวัดสระบุรี ได้สรุปผลการศึกษา ดังน้ี 1) ผลการเก็บข้อมูลกลุ่มประชากร พบว่า ด้าน
สถานภาพทั่วไปของกลุ่มประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในด้านน้ีเป็นเพศชาย โดยคิดเป็น
ร้อยละ 66.5 เม่ือจ าแนกตามอายุส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปีคิดเป็นร้อยละ 48.8 และเม่ือแยกตาม
ต าแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีต าแหน่งรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 52.1 เม่ือแยกตามวุฒิการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 43.3 เม่ือแยกตามประสบการณ์ในการท างาน
พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานสูงกว่า 6 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.7 2) ด้านระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติในส่วนโยธา เม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ย พบว่า ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในส่วนโยธา
โดยรวมจะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาจ าแนกตามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
พบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีเพียงกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่ามัธยมศึกษา และสูง
กว่าปริญญาตรี และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการท างาน ที่มีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 4 – 6 ปี  
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เท่าน้ัน ที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 3) การให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างจะให้ความส าคัญทุกปัจจัยในระดับมาก และเม่ือพิจารณาจ าแนกตาม
รายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และปัจจัยด้านสภาพการท างานและ
สวสัดิการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด โดยเม่ือพิจารณาแยกตามกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน ให้
ความส าคัญในทุกปัจจัยแตกต่างกันยกเว้น ด้านความส าเร็จของงาน และด้านลักษณะงาน โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ให้ความส าคัญในด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านนโยบายและ
การบริหารงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้านสภาพการท างานและสวัสดิการ สูงกว่าทุกกลุ่ม 
วุฒิการศึกษา เม่ือพิจารณาแยกตามประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน พบว่า ประสบการณ์ท างานที่ต่างกันให้ 
ความส าคัญในปัจจัยด้านความส าเร็จของงานแตกต่างกัน โดยพบว่า กลุ่มประสบการณ์ท างานระหว่าง 4 - 6 ปี 
ให้ความส าคัญสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี คือ พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวนทั้งหมด 349 คน (ข้อมูลจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562) 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้มาจากการใช้วิธีการค านวณด้วยสูตรของ Taro Yamane ได้ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 187 คน โดย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นภูมิ (Stratified- random sampling) ตาม
หน่วยงานต่างๆ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 1. แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล เป็นค าถามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ด้านสถานภาพการสมรส ด้านต าแหน่งงาน ด้านอายุงาน และด้านรายได้ มีจ านวนค าถามทั้งหมด 7 
ข้อ ลักษณะของค าถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่ง
หน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมด 10 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเพื่อน
ร่วมงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา ด้านความม่ันคงใน
งาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารองค์การ และด้านความส าเร็จในงาน โดยมี
จ านวนค าถามทั้งหมด 44 ข้อ ก าหนดระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 
1 = น้อยที่สุด ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจ 4.21 – 5.00 = มากที่สุด, 3.41 – 4.20 = มาก, 
2.61 – 3.40 = ปานกลาง, 1.81 – 2.60 = น้อย, 1.00 – 1.80 = น้อยที่สุด 
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 3. ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการที่จะก่อให้เกิดความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี           

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะ 
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายได้ 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ 
ตัวแปรด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านเพื่อน
ร่วมงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา ด้านความม่ันคงใน
งาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร และด้านความส าเร็จในงาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี    
2.1 ใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร ที่จ าแนกลักษณะส่วนบุคคล 

คือ ด้านเพศ 
2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรที่จ าแนกลักษณะ 

ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ต าแหน่งงาน อายุงาน และรายได้ หากพบความ 
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึง 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ความพึงพอใจในอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านความม่ันคงในงาน ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านการก ากับดูแลบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายและการ
บริหาร และด้านความส าเร็จในงาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ และด้านการยอมรับนับถือ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่ง
หน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
  2.1 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านเพศ และด้านสถานภาพการสมรส ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ต่างกัน 



10 
 

  2.2 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน ด้านอายุงาน และด้านรายได้ ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างกัน 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 
  1.1 ด้านลักษณะงาน ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเ ร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีความต้องการที่จะมีอิสระในการ
วางแผน ควบคุมงาน และตัดสินใจด้วยตนเอง ต้องการได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของตน และสามารถให้ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ธนญัพร สุวรรณคาม 
(2559) ที่กล่าวว่า ถ้าหากพนักงานได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญ เป็นงานที่น่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและเป็นงานที่ ไม่น่าเบื่อ ซ้ าซากจ าเจ ใช้ทักษะความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน พนักงานมีโอกาสในการเรียนรู้ในงานและการตัดสินใจเก่ียวกับงาน ก็จะ 
ท าให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ ท างานจนบรรลุเป้าหมาย จึงรู้สึกว่าตนมีความส าคัญและ 
มีคุณค่าต่อองค์การ ท าให้มีความตั้งใจท่ีจะท างาน และส่งผลให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์การและต้องการ
ที่จะอยู่กับองค์การ  
  1.2 ด้านความก้าวหน้าในงาน ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานต้องการที่จะได้รับโอกาสในการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเติบโต ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2553) ที่กล่าวว่า พนักงานจะมีความพึงพอใจในการท างาน หากอยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานในอนาคต  มีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้นในเวลาที่เหมาะสม  เพราะจะท าให้พวกเขาเกิดก าลังใจในการท างาน นอกจากน้ี การได้รับโอกาสในการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองและเท่าเทียมกันกับเพื่อนร่วมงาน  สามารถน าความรู้มาใช้ในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม  จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการท างานด้วยเช่นกัน  
  1.3 ด้านเพื่อนร่วมงาน ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีความต้องการที่จะได้รับการยอมรับและ
ความเชื่อถือในการท างาน หรือการรับฟังข้อเสนอต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นิสรา รอดนุช (2559) ที่
กล่าวว่าการที่เพื่อนร่วมงานมีความกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือ มีความเป็นกันเอง ให้ความร่วมมือใน
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การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ สามารถไว้วางใจได้ จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
  1.4 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานต้องการเงินเดือนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน และเพียงพอกับการด ารงชีวิตประจ าวัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ที่
กล่าวว่า เม่ือเปรียบเทียบความเหมาะสมของเงินเดือนที่ได้รับกับปริมาณงานในความรับผิดชอบ ความเหมาะสม
ของสวัสดิการอ่ืนๆ กับต าแหน่งงาน รวมถึงการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในแต่ละปีเป็นไปในอัตราที่น้อย ท าให้
เกิดความรู้สึกพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  1.5 ด้านการยอมรับนับถือ ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานต้องการที่จะได้รับการยอมรับจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ในการได้ร่วมเป็นคณะท างานในหน่วยงาน หรือได้รับมอบหมายงานที่ส าคัญ 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุริยะ ประเสริฐศรี (2556) ที่กล่าวว่า แม้พนักงานจะได้มีส่วนร่วม เป็นคณะท างาน
ของหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชายอมรับให้เป็นตัวแทน แต่ในเวลาปฏิบัติงานจริง ผู้บังคับบัญชากลับไม่
มอบหมายงานพิเศษอ่ืนๆ ของหน่วยงานให้ปฏิบัติมากนัก นอกจากน้ี ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการทหารชั้น
ประทวนส่วนใหญ่ ได้รับการยอมรับนับถือจากเพื่อน ร่วมงานในระดับปานกลาง เน่ืองจากในการปฏิบัติงานอาจ
ไม่ได้รับความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน หรือมีส่วนร่วมในการท างานกับเพื่อนร่วมงานน้อย 
ท าให้ความรู้สึกพึง พอใจด้านการได้รับความยอมรับนับถืออยู่ในระดับปานกลาง 
  1.6 ด้านก ากับดูแลบังคับบัญชา ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา 
และเม่ือเกิดปัญหา ผู้บังคับบัญาสามารถให้ค าปรึกษาได้ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด ขวัญทิพย์ พงศ์พิพัฒน์ (2559) 
ที่กล่าวว่า การบังคับบัญชา มีความส าคัญที่จะท าให้ผู้ปฏิบัตงิานมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจต่องาน และหาก
การบังคับบัญชาที่ไม่ดีอาจเป็นสาเหตุอันหนึงที่ท าให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได้เช่นกัน  
  1.7 ด้านความม่ันคงในงาน ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีความรู้สึกม่ันคงในองค์การ เพราะคิด
ว่าองค์การเป็นองค์การที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีของ อับราฮัม 
มาสโลว ที่อธิบายว่า ความต้องการของมนุษย์จะเรียงล าดับขั้นของความต้องการ ตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่ความต้องการ
ขั้นสูงขึ้นไปเป็นล าดับ โดยด้านหน่ึงที่ส าคัญคือ ความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง เม่ือมนุษยส์ามารถ
ตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป อาทิเช่น ความ
ตอ้งการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความม่ันคงในชีวิตและหน้าที่การงาน เป็นต้น 
  1.8 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานต้องการสถานที่ท างานที่สะอาด เป็น
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ระเบียบ และสะดวกต่อการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2553) ที่อธิบายว่า 
สถานที่ท างานที่เป็นสัดเป็นส่วน สะอาด ปลอดภัย และเอ้ืออ านวยต่อการท างาน ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง
ไปท างานไม่นานจนเกินไปนัก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน ควรจะมีให้เพียงพอ
และอยู่ในสภาพใช้งานได้  สิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
  1.9 ด้านนโยบายและการบริหาร ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานต้องการนโยบายและแผนการบริหารที่
ชัดเจน และได้รับการประชาสัมพันธ์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ได้มีการสรุปไว้ว่า 
ด้านนโยบายและการบริหารมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เม่ือพิจารณาราย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยและความ
พึงพอใจสูงสุด คือ บริษัทมีการก าหนดแผนงานโครงการกิจกรรม อย่างมีความชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
และบริษัทมีการสื่อสารภายในเพื่อให้ข้อมูลในการปฏิบตังิานอย่างสม่ าเสมอและทันเวลา 
  1.10 ด้านความส าเร็จในงาน ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานมีความภูมิใจที่บรรลุเป้าหมาย และรู้สึก
ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ จรัญ ชาตัน (2560) ที่กล่าวไว้ว่า ความพึง
พอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีระดับความพึงพอใจด้าน
ความส าเร็จในการปฏับัติงาน ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดในด้าน มีความภาคภูมิใจในผลงานที่ได้ท าลุล่วงไป
แล้ว ซ่ึงความพึงพอใจในส่วนน้ีน้ันเป็นแรงจูงใจมากที่สุด ที่จะท าให้เกิดผลประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
และส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ดา้นอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านสถานภาพ
การสมรส ดา้นต าแหน่งงาน ด้านอายุงาน และด้านรายได้ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 2.1 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมี่เพศต่างกัน 
ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า โรงงานผลิตอาหารน้ันมีงานที่
เหมาะสมส าหรับทั้งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี จ ากัด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากว่าบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถใช้
ความรู้ความสามารถได้อย่างเต็มที่และมีความก้าวหน้าเท่าเทียมกัน  

 2.2 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุต่างกัน 
ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมตา่งกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ช่วงอายุที่ต่างกัน ท าให้ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สุธานิธิ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ที่พบว่า พนักงานที่มีอายุ
ต่างกันมีความพึงพอใจในการท างานแตกต่างกัน เป็นเพราะพนักงานที่มีอายุน้อย ส่วนมากปฏิบัตงิานอยู่ในระดับ
ปฏิบตักิาร ซ่ึงส่งผลถึงระดับเงินเดือนทีน้่อย และได้รับการยอมรับนับถือน้อยลงไปด้วย  
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  2.3 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกันซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงาน 
มีระดับการศึกษาแตกต่างกันหลายระดับ โดยมีหน้าที่และลักษณะงาน ผลตอบแทน ที่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) ที่พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาในระดับสูงกว่า ซ่ึงจัดว่ามี
ความรู้ในระดับสูง ได้รับมอบหมายงานที่มีความท้าทายและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งยังมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและวางแผนการท างาน ท าให้รู้สึกว่ามีความม่ันคงในงานมากกว่า ในขณะที่พนักงานที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่า อาจจะคิดว่ามีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัตงิานและมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นใน
การแก้ปัญหาน้อยกว่า จึงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 
  2.4 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีสถานภาพ
การสมรสต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
สถานภาพการสมรสที่ต่างกัน ไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวา
รินท์ กลิ่นโชยสุคนธ์ (2552) ที่พบว่าสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.5 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีต าแหน่ง
งานต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ในแต่ละต าแหน่ง
งานจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลตอบแทน การยอมรับนับถือ ความม่ันคงที่แตกต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจ
แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุธานิธิ์  นุกูลอ้ึงอารี (2555) ที่สรุปว่าพนักงานที่มีต าแหน่งสูงจะต้องมี
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สูง และเม่ือมีภาระหน้าที่ทีเ่พิม่มากขึ้นตามระดับต าแหน่งงาน ก็ท าให้ได้ค่าตอบแทนที่
สูงขึ้นด้วย ดงัน้ันพนักงานทีมี่ระดับต าแหน่งที่สูงกว่า ย่อมมีความรู้สึกพึงพอใจในการท างานมากกว่า  
  2.6 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีอายุงาน
ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อายุงานที่มากขึ้นจะ
มีหน้าที่ในการปฏิบัตงิานชัดเจน มีผลตอบแทนที่มากกว่า มีความสัมพนัธ์กับบุคลากรในบริษัทเป็นอย่างดี ได้รับ
การยอมรับนับถือ และมีความม่ันคงในการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดของ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) 
ที่พบว่า พนักงานบริษัทที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตงิานมากกว่า 15 ปี คิดว่าค่าจ้างและสวัสดิการที่บริษัทจัดให้มี
ความเหมาะสม เม่ือเทียบกับงานที่รับผิดชอบ และได้ รับเงินเดือนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ ส่วนพนักงานที่
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี เห็นว่าค่าตอบแทนที่บริษัทจัดให้น้ันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
  2.7 พนักงานโรงงานผลิตอาหารส า เ ร็จ รูปแห่งห น่ึงในจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ที่มีรายได้ต่างกัน ท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความคิ ดเห็นว่า ระดับ
รายได้ที่พนักงานพึงพอใจท่ีจะได้รับตามหน้าที่ ย่อมส่งผลให้ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ รุ่งรตัน์ เหล่ารศัมวีวิฒัน์ (2552) ที่กล่าวว่า เน่ืองจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้นประกอบเศรษฐกิจ
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ที่ซบเซา ท าให้พนักงานที่รายได้น้อยอาจเกิดความกังวลกับชีวิตความเป็นอยู่และเกิดความเครียดในการท างาน  
ท าให้ความพงึพอใจในการท างานลดลง  

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยสว่นบุคคล 
 จากผลวิจัยแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไม่ต้องให้ความสนใจกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และด้านสถานภาพการสมรส แต่ควรสนใจปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านต าแหน่งงาน ด้านอายุงาน และด้านรายได้ เพราะปัจจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงงานผลิต
อาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาทิเช่น ปัจจัยดา้นแรงจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานโรงงานผลิตอาหารส าเร็จรูปแห่งหน่ึงในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังน้ัน เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายยิ่งขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น พนักงานโรงงานผลิตอาหารอ่ืนๆ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางสังคม 
ค่านิยม และความคิด ของประชากรที่ท าการศึกษา 
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