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บทคดัย่อ 

 
         การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรื่อง “การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัดา้นความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) 
กรณศีกึษา : บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั”  
         วตัถุประสงค์ 1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟ
ฟ่ี 2. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ู
คอฟฟ่ี 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบัปจัจยั
ส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟฟ่ี  
         จากการศึกษาพบว่า พนักงานมคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน อยู่ในระดบัมาก คือ 
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล รองลงมาคอื ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของ
บุคคล และน้อยที่สุดคอื ด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร โดยความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ จ าแนกตาม เพศ อายุ ประเภทพนักงาน และระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนพนกังานระดบัปฏบิตักิารทีม่ ีระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05   
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บทท่ี1 
บทน า 

 

1.1.ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  

 โดยปกต ิคุณค่าของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีไ่ม่อาจจบัต้อง และไม่สามารถใชห้ลกัเกณฑก์ าหนด

คุณค่า เช่นเดยีวกบัวตัถุอื่นไดแ้ต่กไ็ดร้บัการยอมรบัว่าเป็นทรพัยากรทางเศรษฐกจิทีม่ที ัง้คุณค่า

และเกยีรตภิมู ิดงันัน้องคก์ารทางธุรกจิจงึยกค าขวญัทีว่่า “มนุษยเ์ป็นทรพัยากรอนัมคีุณค่าสูงสุด

ขององคก์าร” และเป็นกลไกส าคญัในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นอนาคตแมว้่า

องคก์ารจะมเีงนิทุนมากมวีตัถุดบิทีด่แีละมรีาคาถูกกว่าคู่แข่งขนั มวีธิกีารผลติและเทคโนโลยทีี่

ทนัสมยัเพยีงใดถา้องคก์ารขาดบุคคลทีม่คีวามรูท้กัษะ ความสามารถ และทศันคตเิหมาะสม มา

ท าหน้าที่เป็นผู้ใช้และบรหิารทรพัยากรที่มอียู่อย่างมปีระสิทธิภาพแล้วก็อาจส่งผลถึงความ

ลม้เหลวขององคก์ารในระยะยาวได ้(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2544: 7)  

ดงันัน้ เมื่อองค์กรต้องการให้พนักงานมคีวามพอใจในการท างาน และให้พนักงาน

ปฏบิตังิานทีม่คีุณภาพและทุ่มเทใหก้บัองคก์รอยา่งเตม็ที ่ผูบ้รหิารจะต้องพยายามหาวธิกีารทีจ่ะ

ท าให้บุคลากรแสดงศกัยภาพอย่างแท้จรงิ โดยการสรา้งสมดุลระหว่างงานและชวีติของบุคคล 

เพื่อใหพ้นกังานมคีุณภาพชวีติการท างานทีด่ ีเพราคุณภาพชวีติการท างานจะใหค้วามส าคญักบั

ผลของงานทีม่ต่ีอบุคคล และประสทิธภิาพขององคก์ร (ณฎัฐพนัธ ์เขจรนนัทน์. 2551: 98)  

 รา้น ทร ู คอฟฟ่ี เกดิขึน้จากการทีบ่รษิทั ทร ู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ไดม้รีา้น 

TRUE SHOP และ TRUE MOVE SHOP ซึง่เป็นรา้นทีใ่หบ้รกิารดา้นการช าระเงนิค่าโทรศพัท์

บา้น มอืถอื ค่าอนิเตอรเ์น็ตรายเดอืน เป็นตน้ ซึง่ในแต่ละวนันัน้มคีนใชบ้รกิารเป็นจ านวนมาก 

โดยมรีะบบเรยีกควิและใหผู้ใ้ชบ้รกิารนัง่รอเพื่อทีจ่ะท าธุรกรรมของตนเอง 

 ดงันัน้ เพื่อใหเ้กดิความพงึพอใจบรกิารมากขึน้ ประกอบกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทั ทร ู 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  คอืการเป็น Lifestyle Enabler หมายถงึ การสรา้งไลฟ์สไตล์

ใหแ้ก่คน บรษิทั ทร ู คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) จงึไดท้ าการเปิดรา้นกาแฟขึน้มาเพื่อสรา้ง

ความพงึพอใจในการบรกิารลกูคา้ไดม้ากขึน้ (ปพนธ ์ รตันชยักานนท ์ Assistant to President 
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/CEO True Corporation,สมัภาษณ์ 12 กุมภาพนัธ ์ 2550 อา้งใน นิลาวรรณ  มเีดช, 2549, 

123) 

 กลุ่มเป้าหมายของรา้นกาแฟนัน้ จะเชื่อมโยงกบักลุ่มเป้าหมายหลกัของกลุ่มเป้าหมาย

ของ True Life ซึง่เป็นหนึ่งในสนิคา้ขององคก์ร คอื จะใหค้ านิยามของกลุ่มเป้าหมายว่า Young 

Working Adult ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกบัทางด้านประชากรศาสตร์เลยแต่เป็นกลุ่มเป้าหมายในแง่

จติวทิยาเท่านัน้ 

“กลุ่มเป้าหมายของทรู คอืกลุ่ม Young Working Adult ไม่ได้มองที่ ลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร ์(demographic) หมายความถงึ Young / Working / Adult young นี่หมายถงึ

อาจจะ young at heart หรอือาจจะเป็นนักเรยีนกไ็ด ้Working กค็อื คนท างาน และ Adult คอื

เป็นผูใ้หญ่ เพราะฉะนัน้ ไม่ว่าใคร ถ้าเขา้มาใน community ของเรากจ็ะเหน็ไดว้่ามาทัง้ครอบครวั

ได้ เหมือนดิสนีย์แลนด์ เป็นที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยั” (ปพนธ์ รตันชยักานนท์ Assistant to 

President /CEO True Corporation,สมัภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ ์2550 อ้างใน นิลาวรรณ มเีดช, 

2549, 124) 

 

วิสยัทศัน์ของบริษทั คอื คุณค่าความเป็นทร ูทีแ่สดงออกในชวีติประจ าวนัและเป็นแนวทางใน

การปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่ประกอบดว้ย 

สรา้งสรรค:์ เราพยายามเสาะหาแนวคดิใหม่ๆ  และวธิกีารใหม่ๆ  ซึง่จะน ามาซึง่ผลติภณัฑแ์ละ

บรกิารทีเ่ป่ียมดว้ยคุณภาพ  

เอาใจใส่: เราทุ่มเทเอาใจใส่ท าในสิง่ทีเ่หมาะทีค่วรเพื่อลูกคา้ เพื่อนรว่มงาน และคู่คา้ของเรา  

กลา้คดิกลา้ท า: เราปฏบิตังิานดว้ยความเดด็เดีย่ว ประเมนิความเสีย่งอย่างสุขมุและเรยีนรูจ้าก

ขอ้ผดิพลาด 

เชื่อถอืได:้ เรามุง่มัน่ด าเนินธุรกจิภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามซื่อสตัย ์สื่อสารอยา่ง

ตรงไปตรงมา และรบัผดิชอบในการกระท าของเรา 

พนัธกิจของกลุ่มทร ู คอื การน าความรู ้ ขอ้มลู ขา่วสาร สาระและความบนัเทงิต่างๆ รวมทัง้

ความสะดวกสบายเพื่อคนไทยทัว่ประเทศตลอดจนเยาวชนของชาต ิ โดยมุง่มัน่ทีจ่ะสรา้งคุณค่า

ใหก้บัผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ องคก์ร และพนกังาน   
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ปจัจบุนั บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั เป็นบรษิทัทีด่ าเนินรา้น ทร ูคอฟฟ่ี มทีัง้หมด  

60  สาขา ปญัหาหลกัๆทางดา้นทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั ในส่วน

ของ รา้น ทรู คอฟฟ่ี คอื พนักงานลาออกเป็นจ านวนมาก ต้องรบัสมคัรพนักงานใหม่เขา้มาอยู่

ตลอดเวลา ท าให้เสยีเวลาและเสยีบุคลากรที่ต้องมาสอนงานใหม่ ท าให้งานไม่มปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 

ตารางท่ี 1 อตัราการลาออก ของพนักงาน True coffee ปี 2555 

 

ปี 2555 

ประเภทพนักงาน (จ านวน) อตัราการลาออก (%) 

พนกังานประจ า (215) 7.26% 

พนกังานชัว่คราว (85) 66.61% 

รวม (300) 25.11% 

ทีม่า : อา้งองิจาก ฝา่ยทรพัยากรบุคคล 2556 

พนักงานในองค์กร ถือเป็นทรพัยากรมนุษย์ที่มพีฤติกรรม ความรู้สกึนึกคดิ อารมณ์ 

ความรู ้ความสามารถและทกัษะทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล การทีอ่งคก์รจะน าศกัยภาพใน

แต่ละบุคคลออกมาได้อย่างเต็มที่นัน้ ต้องใช้กลยุทธ์จติวทิยา หรอื สร้างความพงึพอใจให้แก่

พนกังานในองคก์ร ซึง่ความพงึพอใจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของมนุษย ์เพื่อน าไปสู่

การบรรลุเป้าหมาย ฉะนัน้ การสรา้งความพงึพอใจแก่พนักงานถอืเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นและส าคญัต่อ

องคก์รอยา่งยิง่  

ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟฟ่ี ซึง่ผลการศกึษาจะ

ท าให้องค์กร สามารถน ามาพัฒนาและปรับปรุงสภาพการท างาน และการบริหารจัดการ

ทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทั เพื่อเสรมิสรา้งความพงึพอใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่พนักงานระดบั

ปฏบิตัิการ ท าให้พนักงานสามารถปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อลด

อตัราการลาออกของพนกังาน อนัจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิขององคก์รต่อไป 
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1.2.วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

 1.เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟฟ่ี 

 2.เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ รา้น 

ทร ูคอฟฟ่ี 

 3.เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบัปจัจยั

ส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟฟ่ี 

 

1.3. ขอบเขตของการศึกษา 

 

การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

กบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟฟ่ี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ พนักงานระดบัปฏบิตัิการ  บรษิัท ทรู ไลฟ์

สไตล ์รเีทล จ ากดั (รา้น ทรู คอฟฟ่ี) เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 

300 คน เป็นพนักงานประจ า 215 คน และ พนักงานชัว่คราว 85 คน (อ้างองิจาก ฝ่าย

ทรพัยากรบุคคล 2556) 

 

2. ขอบเขตดา้นพืน้ที ่

พืน้ทีใ่นการศกึษาครัง้นี้ คอื รา้นอนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ ทร ูคอฟฟ่ี สาขาในเขต

กรงุเทพมหานคร 

 

3. ขอบเขตดา้นเนื้อหาของการศกึษา 

เนื้อหาในการศกึษา คอื ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบั

ปฏบิตักิาร ประกอบดว้ย 
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- ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล 

- ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

- ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

- ดา้นความรบัผดิชอบ 

- ดา้นความก้าวหน้า 

- ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน 

- ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 

- ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  

- ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

- ดา้นเงนิเดอืน และสวสัดกิาร 

- ดา้นความมัน่คงในงาน 

- ดา้นสถานภาพในการท างาน 

 

1.4.ค านิยามศพัท ์
 

1.ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ทศันคต ิความรูส้กึทีด่ต่ีอองคก์ร งานทีท่ า

อยู ่และสภาพแวดลอ้มอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน สามารถปฏบิตังิานดว้ยความเตม็ใจและมี

ประสทิธภิาพ มคีวามพอใจเมื่องานนัน้ได้รบัผลประโยชน์ตอบแทนความรู้สกึเกิดขึน้ จากการ

ไดร้บัการตอบสนองทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ  

 

 2.ประเภทพนักงาน หมายถึง ประเภทของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ที่ปฏบิตังิานใน 

รา้นอนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ ทร ูคอฟฟ่ี ม ี2 ประเภท คอื พนกังานประจ า และ พนกังานชัว่คราว 

 

3.พนักงานประจ า หมายถึง พนักงาน ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ ทรู คอฟฟ่ี ที่สถาน

ประกอบการจา้งให้ท างานเป็นประจ า และเต็มเวลา โดยได้รบัเงนิเดือนหรอืค่าจา้ง สวสัดกิาร

และประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เป็นการตอบแทนการท างาน  ซึ่งรวมถงึพนักงานที่ผ่านระยะเวลา

การทดลองปฏบิตังิาน ครบตามเงือ่นไขทีก่ าหนดโดยบรษิทัตกลงว่าจา้งไวเ้ป็นประจ า 
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4.พนกังานชัว่คราว หมายถงึ พนกังานรา้นอนิเทอรเ์น็ตคาเฟ่ ทร ูคอฟฟ่ี ทีบ่รษิทัจา้งไว้

เพื่อปฏบิตังิานมรีะยะเวลาเริม่ต้นและสิ้นสุดการจา้ง โดยเงื่อนไขการว่าจา้งจะเป็นไปตามทีร่ะบุ

ในสญัญาจา้งนัน้ๆ 

 

1.5.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

 1. จากผลการศกึษาจะได้ทราบถงึระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน

ระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทร ูคอฟฟ่ี สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางแก้ไขปญัหาอตัราการลาออกของ

พนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

 

 2. สามารถน าผลการวจิยัที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายเพื่อ

พฒันาองคก์รและพฒันาบุคลากร เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตังิานต่อ

องคก์ร 
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1.6.กรอบแนวคิด 

 

 กรอบแนวความคิดส าหรบัการวิจยัเพ่ือ “การศึกษาความความสมัพนัธ์”  
 

        ตวัแปรตน้ทีจ่ะศกึษา ตวัแปรตามทีจ่ะศกึษา  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเชงิลกัษณะ : 
 
1.เพศ 
 
2.อายุ 
 
3.ระดบัการศกึษา 
 
4.ประเภทพนกังาน 
- พนกังานประจ า  
- พนกังานชัว่คราว 
 
5.ต าแหน่งงาน 
 
6.รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 
7.ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 
 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ : 
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ทฤษฏ ีHerzberg 
ปจัจยัจงูใจ 
1.การประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของ
บุคคล 
2.การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
3.ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ
4.ความรบัผดิชอบ 
5.ความก้าวหน้า 
ปจัจยัค ้าจุน 
1.นโยบายและการบรหิารงาน 
2.การควบคุมบงัคบับญัชา 
3.ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  
4.สภาพแวดลอ้มในการท างาน  
5.เงนิเดอืน และสวสัดกิาร 
6.ความมัน่คงในงาน 
7.สถานภาพในการท างาน 
 



 
 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึ

พอใจในการปฏบิตัิงาน กับปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ (True Coffee) 

กรณีศกึษา: บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั โดยแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ที่

น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี้ 

2.1.แนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

2.2.ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

 2.3.ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2.1.แนวคิดท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2.1.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 

 แนวคิดและความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้มีนักวิชาการให้

ความหมาย ไวด้งันี้ 

 

 มอรส์ (Morse. 1955: 27) ไดใ้หค้วามหมายว่า “ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ ทุกสิง่

ทุกอย่างทีส่ามารถลดความเครยีดของผู้ท างานใหล้ดน้อยลง ถ้ามคีวามเครยีดมากจะท าให้เกดิ

ความไม่พอใจในงาน และความเครยีดนี้มผีลมาจากความต้องการของมนุษย์ เมื่อเกิดความ

ตอ้งการมากจะเกดิปฏกิริยิาเรยีกรอ้ง เมื่อไดร้บัการตอบสนองความเครยีดนัน้จะลดลงหรอืหมด

ไป ท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานได”้ 
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สตาอสัและเซเลส (Strauss & Sayles. 1967: 142-143) ไดใ้หค้วามหมายว่า “ความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน เป็นความรูส้กึพอใจในงานทีท่ าและมคีวามเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานต่างๆที่

ได้รบัมอบหมายนัน้ ให้ส าเรจ็ไปตามวตัถุประสงค์ขององค์การ แต่บุคคลจะรูส้กึมคีวามสุข เมื่อ

งานให้ประโยชน์ตอบแทนทัง้ด้านวตัถุและด้านจติใจ อย่างพรอ้มบรบิูรณ์ ทัง้ยงัสามารถสนอง

ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของบุคคลไดอ้กีดว้ย”  

 

 เชอรเ์มอรฮ์อรน์ (Schermerhorn. 1984: 223) กล่าวว่า “ความพงึพอใจในการท างาน 

เป็นระดับหรอืขัน้ความรู้สึกในด้านบวก หรอื ด้านลบของคน ที่มีต่อลกัษณะต่างๆของงาน 

รวมทัง้งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย การจดัระบบงาน และความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน” 

 

โทมสัและเอริส ์(Thomas & Earl. 1995: 88 - 89) ไดใ้หแ้นวคดิความพงึพอใจว่าเป็น 

“การวดัความพงึพอใจวธิหีนึ่งทีใ่ชก้นัอยู่ เพื่อทราบผลของการใหบ้รกิารทีด่เีลศิทีท่ าใหลู้กคา้พงึ

พอใจ เป็นสิ่งที่บรษิัทเชื่อว่ามคีุณค่าและควรให้ความเข้าใจในความต้องการและปญัหาของ

ลกูคา้” 

 

 เป็นหนึ่ง ไชยชิด (2538: 22) ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจในการท างาน 

หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ ีที่ชอบ และพอใจของบุคคลที่มต่ีองาน อนัเป็นผลเนื่องมาจากแรงจงูใจ 

หรอืสิง่จูงใจ ที่ได้รบัจากองค์กร ท าให้ผู้ท างานเกิดความรู้สกึตัง้ใจและเต็มใจ ที่จะปฏบิตัิงาน

นัน้ๆ ใหบ้รรลุตามจดุหมายและเกดิประโยชน์สงูสุดกบัองคก์ร” 

 

 ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2541: 125) ได้ให้ความหมายว่า “ความพึงพอใจในการ

ท างานเป็นความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลทีเ่กดิจาก

การปฏิบัติงานและได้ร ับผลตอบแทนที่เ ป็นความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก

กระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท างาน มขีวญัและก าลงัใจ สิง่เหล่านี้มผีลต่อประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลของการท างาน รวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และความเป็นไปตามเป้าหมายของ

องคก์ร” 
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สรอ้ยตระกูล(ตวิยานนท)์ อรรถมานะ (2542 : 137-139) กล่าวว่า “เมื่อผูป้ฏบิตังิานมี

อายมุากขึน้ ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานมกัจะสูงขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้จงึมแีนวโน้มทีจ่ะพอใจในงาน

ของตนเองมากขึน้การปรบัตวักบัสภาวการณ์ในการท างานดขีึน้ ทัง้นี้เพราะมปีระสบการณ์ใน

การท างานมากขึ้นส าหรบัผู้ปฏบิตัิงานที่มอีายุการท างานน้อยมแีนวโน้มที่จะมคีวามพงึพอใจ

น้อยกว่า เพราะกลุ่มผูป้ฏบิตังิานทีม่อีายุการท างานมาก มกัจะไม่มปีญัหาทางดา้นเศรษฐกจิ แต่

มกัจะแสวงหาอ านาจและความเป็นตวัของตวัเอง” 

 

 จากความหมายของความพงึพอใจในการท างานดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า ความพงึ

พอใจในการท างาน หมายถึง ความรู้สึก ทัศนคติที่ดี ของบุคคลที่มีต่องาน รวมไปถึง

ความสมัพนัธ์ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา จะท าให้บุคคลมคีวามสุข ความพึงพอใจ 

ความรูส้กึมุ่งมัน่ ตัง้ใจและเตม็ใจ ในการปฏบิตังิาน ส่งผลใหง้านมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

และบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร 

 
2.2.ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
2.2.1.ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs)  

มาสโลว์ (Abraham H. Maslow) เป็นนักจติวทิยาทีม่ชีื่อเสยีง ไดพ้ฒันาทฤษฎคีวาม
ต้องการของบุคคลขึน้ โดยให้ความสนใจกบัความต้องการของบุคคล ซึ่งสรา้งความกดดนัและ
แรงขบัในการแสดงพฤตกิรรม โดย Maslow ไดต้ัง้สมมตฐิานเกีย่วกบัความตอ้งการของมนุษยไ์ว ้
3 ขอ้ 

1.มนุษย์ย่อมมคีวามต้องการอยู่เสมอ และไม่มทีี่สิ้นสุด เมื่อความต้องการใดความ
ตอ้งการหนึ่งไดร้บัการตอบสนองแลว้ กจ็ะมคีวามตอ้งการใหมเ่กดิขึน้ 

2.ความต้องการทีไ่ด้รบัการตอบสนองแล้วจะไม่ท าใหเ้กดิพฤตกิรรม หรอืทีเ่รยีกว่า ลด
แรงขบัต่อพฤตกิรรมลง (Drive Reduction) 

3.ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้จะเรยีงล าดบักนัตามความส าคญัจากความต้องการระดบั
ต ่า (Lower Needs) ไปสู้ความต้องการระดบัสูง (Higher Needs) สามารถแบ่งล าดบัขัน้ความ
ตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ระดบัต่อไปนี้ 
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                                       ความตอ้งการ 

                                   การบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ 
 

                                                   

                                                 ความตอ้งการ 

                                     การยอมรบันบัถอื 
 

                                      ความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคม 
   

                           ความตอ้งการความมัน่คง/ปลอดภยั 
 

  ความตอ้งการทางภายภาพ 
 

ภาพท่ี 2 แสดงล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ 

ทีม่า : ณฎัฐพนัธ ์เขจรนันทน์. 2551 : 84 

 

จากภาพ อธบิายล าดบัขัน้ความตอ้งการตามแนวคดิของมาสโลว์ ไดด้งันี้ 

ล าดบัขัน้ที่ 1 ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้

พืน้ฐานของชวีติทีม่นุษยท์ุกคนจะต้องไดร้บั เพื่อด ารงชวีติอยู่ตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ อาหาร น ้า 

อากาศ การพกัผ่อน และเสือ้ผา้ เป็นต้น ซึง่บุคคลจะตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานจาก

รายไดป้กตทิีเ่ขาไดร้บัจากการท างาน 

ล าดบัขัน้ที่ 2 ความต้องการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety/Security Needs) มนุษย์

จะตอ้งการความมัน่คง แน่นอน และความปลอดภยัในชวีติ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและดา้นอารมณ์ 

ความรูส้กึโดยบุคคลจะแสวงหาความมัน่คงใหแ้ก่ตวัเองและครอบครวั ดงัจะเหน็ไดว้่า มนุษย ์

พยายามสรา้งและสะสมหลกัประกนัในการด ารงชวีติในรปูแบบต่าง ๆ โดยสมาชกิขององคก์าร

จะพจิารณาความมัน่คงในงาน ต าแหน่ง และสถานะขององคก์าร ซึง่จะมผีลกระทบโดยตรงต่อ

รายไดแ้ละการใชจ้า่ยของครอบครวัของเขา 
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ล าดบัขัน้ที ่3 ความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคม (Social Belonging Needs) มนุษยเ์ป็น 

สตัวส์งัคมทีต่อ้งการมปีฏสิมัพนัธแ์ละความผกูพนักบับุคคลอื่น ตลอดจนไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น 

ส่วนหน่ึงของสงัคม ดงันัน้เมือ่ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานในการด ารงชวีติไดร้บัการตอบสนอง และ 

ไดห้ลกัประกนัว่าเขาสามารถจะด ารงชวีติไดอ้ยา่งปลอดภยั เขากจ็ะเขา้เป็นสมาชกิในสงัคม 

โดยเฉพาะการยอมรบัและการสนับสนุนทางด้านจติใจจากภายในองค์การ  ซึ่งนับเป็นปจัจยั

ส าคญัทีท่ าใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึเป็นสมาชกิกลุ่ม 

ล าดบัขัน้ที ่4 ความตอ้งการการยอมรบันับถอื (Esteem Needs) เป็นความต้องการทีจ่ะ

มคีวามรูส้กึภาคภมูใิจในตนเอง ซึง่เกดิจากการยกยอ่งและนบัถอืจากบุคคลอื่น โดยความรูส้กึ 

ภาคภูมใิจของบุคคลจะมาจากชื่อเสยีง เกยีรตยิศ และการชื่นชมจากสงัคม ดงัทีเ่ราจะเหน็ได้

จากบุคคลทีม่หีน้าทีก่ารงานและรายไดม้ัน่คง มตี าแหน่งหน้าที่ และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัของ

กลุ่มโดยจะเขา้ร่วมกจิกรรมทางสงัคม เพื่อให้ได้รบัการยอมรบัและชื่นชมจากบุคคลอื่น ซึ่ง

องคก์ารจะต้องจดัต าแหน่งงานในส านักงานหรอืความรบัผดิชอบในงาน เพื่อใหบุ้คคลเกดิความ

ภาคภมูใิจ 

ล าดบัขัน้ที ่5 ความตอ้งการบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ (Needs of Self Actualization) แต่ละ 

บุคคลจะมคีวามตอ้งการทีจ่ะกระท าในสิง่ทีต่นเองสนใจ เพื่อใหไ้ดใ้ชศ้กัยภาพหรอืตระหนกัถงึ 

ศกัยภาพของตนอยา่งเตม็ที ่อาจจะกล่าวไดว้่า ความตอ้งการบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ ถอืเป็นความ 

ปรารถนาทีบุ่คคลอยากจะเป็นอยา่งอื่นนอกจากทีเ่ป็นอยู่ เพื่อใหบ้รรลุถงึความพอใจและเขา้ใจ 

ตนเอง ซึง่จะเป็นความตอ้งการขัน้สุดทา้ยและสงูสุดของบุคคล 

 

2.2.2.ทฤษฎีสองปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory)  

1. ปัจจยัท่ีเป็นตวัจงูใจ (Motivate Factor) หรอือาจกล่าวไดว้่าเป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวักระตุน้ 

ปจัจยัทีเ่กี่ยวกบังานทีม่ผีลท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานมอียู่ 5 ประการคอื  

1. การประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล หมายถงึ การที่บุคคลสามารถ

ท างานไดเ้สรจ็สิน้ประสบผลส าเรจ็อย่างดี สามารถแก้ปญัหาต่างๆเกี่ยวกบังาน และรูจ้กัป้องกนั

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ความส าเรจ็สมบรูณ์ของงาน ความสามารถในการแก้ปญัหา การมองเหน็ผลงาน 

ความชดัเจนของงานเป็นความส าเร็จที่วดัได้จากการปฏิบตัิงานได้ตามเป้าหมาย ตาม

ก าหนดเวลา ความสามารถในการแก้ปญัหาในการปฏบิตัิงาน และความพอใจในผลการ

ปฏบิตังิาน  
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2. การได้รบัการยอมรบันับถือ หมายถงึ การได้รบัการยอมรบันับถอืจากบุคคลใน

หน่วยงานหรอืบุคคลอื่นๆทีม่าขอค าปรกึษา ซึง่อาจแสดงออกในรปูการยกย่องชมเชย การให้

ก าลงัใจ การแสดงความยนิด ีการแสดงออกทีท่ าใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ  

3. ลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ หมายถงึ งานนัน้น่าสนใจ ต้องอาศยัความคดิรเิริ่ม

สรา้งสรรค์ ทา้ทายใหล้งมอืท า หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะท าตัง้แต่ต้นจนจบโดยล าพงั การลงมอื

กระท าหรอืการท างานเป็นชิน้เป็นอนั ซึง่ก าหนดเวลาเป็นกจิวตัร หรอืยดืหยุ่นได้ อาจมกีาร

สรา้งสรรค์งานไม่ว่าเป็นงานง่ายหรอืงานยาก เป็นงานที่ชวนให้ปฏบิตัไิม่น่าเบื่อ เป็นงานที่

ส่งเสรมิต่อความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ เป็นงานที่มคีุณค่า รวมทัง้สามารถปฏบิตัิงานได้อย่าง

สมบรูณ์ หรอืท างานใหเ้สรจ็ในเวลาอนัสัน้  

4. ความรบัผดิชอบ หมายถงึ การจดัล าดบัของการท างานไดเ้อง ความตัง้ใจ ความ

ส านึกในอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบ ตลอดจนอสิระในการปฏบิตัิงาน การได้รบั

มอบหมาย ใหด้แูลงานใหม่ๆ  และมอี านาจอยา่งเตม็ที ่ไมม่กีารตรวจหรอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ  

5. ความก้าวหน้า หมายถงึ ผลหรอืการมองเหน็การเปลีย่นแปลงในสภาพงบุคคล หรอื

ต าแหน่ง ในสถานทีท่ างาน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหรอืระดบัทีสู่งขึน้ และมโีอกาสไดร้บัการ

พฒันาความรู ้ ความสามารถ ทกัษะที่เพิม่ขึน้ในวชิาชพีจากการปฏบิตังิาน ตลอดจนโอกาส

การศกึษาต่อ อบรม ดงูาน 

 

2. ปัจจยัค า้จนุ (Hygiene Factor) เป็นปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อ

ป้องกนัไมใ่หบุ้คคลไมพ่อใจในการท างาน มอียู ่7 ประการ คอื  

1. นโยบายและการบรหิารงาน หมายถงึ ความสามารถในการจดัล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ

ของการท างาน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึนโยบายของหน่วยงาน การบรหิารงาน การจดัระบบงาน

ของผูบ้งัคบับญัชา การเปิดโอกาสใหม้สี่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย 

2. การควบคุมบงัคบับญัชา หมายถงึ สภาพการปกครองบงัคบับญัชางานของผูบ้รหิาร

ระดบัสูง ในเรื่องการวเิคราะหค์วามสามารถของผูป้ฏบิตังิาน การกระจายงาน การมอบหมาย

อ านาจ ความยตุธิรรม  

3. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล หมายถงึ สภาพความสมัพนัธ์ การมปีฏสิมัพนัธข์อง

บุคคลกบัคนอื่นๆ ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ 

การรว่มมอืปฏบิตังิาน การช่วยเหลอื การสนบัสนุน และการปรกึษาหารอื  
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4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถงึ สภาพทางกายภาพของาน เช่น แสง เสยีง 

อากาศ รวมทัง้ลกัษณะสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่างๆ  

5. เงนิเดอืน และสวสัดกิาร หมายถงึ ผลตอบแทนจากการท างาน เช่น ค่าจา้ง เงนิเดอืน 

ค่าตอบแทน รวมทัง้สวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูลอื่นๆตามความเหมาะสมของเงนิเดอืนและขัน้

เงนิเดอืน ตามความเหมาะสมกบังานทีร่บัผดิชอบ  

6. ความมัน่คงในงาน หมายถงึ ความรูส้กึทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานในดา้นความมัน่คงใน

ต าแหน่ง และความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน  

7. สถานภาพในการท างาน หมายถงึ อาชพีนัน้เป็นที่ยอมรบัและนับถอืของสงัคม มี

เกยีรตแิละมศีกัดิศ์ร ี สถานภาพของบุคคลในสงัคมที่มวีชิาชพีเดยีวกนั หรอืสถานภาพของ

วชิาชพีในสายตาของสงัคมที่มวีชิาชพีต่างกนั หรอืเป็นการรบัรูจ้ากบุคคลวชิาชพีอื่น ที่เป็น

องคป์ระกอบท าใหบุ้คคลรูส้กึต่องาน ใหคุ้ณค่าแก่งานทีป่ฏบิตั ิ

        

2.3. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ณทัฐา กรหีริญั (2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

พนกังานมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวจิยัพบว่า  
 

1.พนักงานมหาวทิยาลยั มคีวามพงึพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม อยู่ในระดบัปาน

กลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า เกือบทุกด้านมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 

ยกเวน้ดา้นความมัน่คงในงาน ทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

 

2.พนกังานมหาวทิยาลยัชายและหญงิ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมและใน

แต่ละดา้น ไมแ่ตกต่างกนั 

 

3.พนักงานมหาวทิยาลยัที่มอีายุต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวม ไม่

แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาในแต่ละด้านพบว่า พนักงานมหาวทิยาลยัที่มอีายุต ่ากว่า 25 ปี มี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านความรบัผดิชอบ แตกต่างจาก พนักงานมหาวทิยาลยัที่มี

อาย ุ25-35 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนคู่อื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
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4.พนักงานมหาวทิยาลยัที่มรีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

โดยรวม ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า พนักงานมหาวิทยาลยัที่มรีะดับ

การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านความรบัผดิชอบ แตกต่าง

จาก พนกังานมหาวทิยาลยัทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ระดบั .05 

ส่วนคู่อื่นๆไมพ่บความแตกต่าง 

 

5.พนกังานมหาวทิยาลยัสายวชิาการและสายสนบัสนุนวชิาการ พนักงานมหาวทิยาลยัที่

มปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมและในแต่ละดา้น ไม่

แตกต่างกนั 

 
 ปรญิญา สตัยธรรม (2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน กรณีศกึษา: บรษิทั วาย เอช เอส อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ผลจากการศกึษา

พบว่า พนักงานมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานในภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยความพงึพอใจในด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิารอยู่ในระดบัปานกลาง มคีวามพงึพอใจ

ลกัษณะงานทีท่ า อยูใ่นระดบัมาก ความพงึพอใจต่อสภาพการท างาน อยู่ในระดบัมาก ความพงึ

พอใจต่อความกา้วหน้าในการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง ความพงึพอใจต่อผูบ้งัคบับญัชา อยู่

ในระดบัมาก ความพงึพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อความมัน่คงในการท างาน อยู่ในระดบัมาก

เช่นกนั 

 

วงศว์รศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล (2550: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึ

พอใจในการท างานของพนักงานฝ่ายปฏบิตักิาร พซิซ่า ฮทั บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า พนักงานฝ่ายปฏบิตักิารพซิซ่า ฮทั บรษิทั 

ยมั เรสเทอรองตส์ อนิเตอร ์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามพงึพอใจในการท างาน อยู่

ในระดบัมาก และ ความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 

ระยะเวลาในการท างาน สาขาทีป่ฏบิตังิาน จ านวนของผูป้ฏบิตังิานในรา้นสาขา ไม่แตกต่างกนั 

ส่วนพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษา รายได้ และประเภทของพนักงานแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

ในการท างานในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 สาวติร ีอิม่บูรณาประวตัิ (2552) ได้ท าการศึกษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ

พนกังาน บรษิทั เอสซบี ีแคปปิตอล เซอรว์ชิ จ ากดั ผลจากการวจิยัพบว่า พนักงานบรษิทั เอส

ซีบี แคปปิตอล เซอร์วิช จ ากัด มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

พนักงานบรษิัท เอสซีบี แคปปิตอล เซอร์วิช จ ากดั ที่ม ีเพศ อายุ ต าแหน่ง อตัราเงนิเดือน 

ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน ที่ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานที่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนพนกังานบรษิทั เอสซบี ีแคปปิตอล เซอรว์ชิ จ ากดั ทีม่รีะดบั

การศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 

อจัจมิา หอมระรื่น (2552: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ของพนกังานบรษิทั แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า  

 

1. พนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง และเมื่อ

พจิารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดบัมากคอื ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างเพื่อนร่วมงาน และอยู่ใน

ระดบัปานกลาง 6 ดา้น โดยเรยีงล าดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยคอื ดา้นความมัน่คงในการ

ท างานด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านสวสัดกิาร ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นค่าตอบแทน 

 

2. พนักงานทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย ระดบัการศกึษา และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนเพศ อายุ และระยะเวลาการปฏบิตังิานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานในภาพรวม ไมแ่ตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 2 ตารางสรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี 

 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

Morse Nancy 

C. 

Satisfactions in the 

White Collar Jobs 

(1955) 

ความพงึพอใจในการ

ท างาน 

ความเครียดมีผลท าให้

ความพึงพอใจในการ

ท างานลดลง 

 

 

Strauss & 

Sayles  

Personal: The Human 

Problem of 

Management (1967) 

ความพงึพอใจในการ

ท างาน 

ความรูส้กึพอใจในงานที่

ท าและมีความเต็มใจที่

จะปฏบิตัิงาน แต่บุคคล

จะรู้สึกมีความสุข เมื่อ

งานให้ประโยชน์ตอบ

แทนทั ้งด้านวัต ถุและ

ดา้นจติใจ  

 

 

Schermerhorn  Management for 

Productivity (1984) 

ความพงึพอใจในการ

ท างาน 

ระดับความรู้สึกในด้าน

บวก หรือ ด้านลบของ

คน ทีม่ต่ีอลกัษณะต่างๆ

ข อ ง ง า น แ ล ะ

ความสัมพันธ์กับเพื่อน

รว่มงาน 
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

Thomas & 
Earl 

Why Satisfied 
Customer Defect 

(1995) 

การวดัความพงึพอใจ การวัดความพึงพอใจ 
เพื่อทราบผลของการ
ให้บรกิารที่ดเีลศิที่ท าให้
ลูกค้าพงึพอใจ เป็นสิง่ที่
บริษัทเชื่ อว่ ามีคุณค่ า
และควรให้ความเข้าใจ
ในความต้องการและ
ปญัหาของลกูคา้ 

เป็นหน่ึง ไชย
ชดิ  

สภาพความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของ

พนกังานธนาคารกสกิร
ไทย ส านกังานใหญ่

(2538) 

ความพงึพอใจในการ
ท างาน 

ความรู้สึกที่ดีและพอใจ
ของบุคคลที่มีต่องาน 
เนื่ องมาจากแรงจูงใจ 
หรอืสิง่จงูใจ ทีไ่ดร้บัจาก
องค์กร ท าให้ผู้ท างาน
เกิดความรู้สกึตัง้ใจและ
เต็มใจ ที่จะปฏิบัติงาน
นั ้น ๆ  ใ ห้ บ ร ร ลุ ต า ม
จุ ด ห ม า ย แ ล ะ เ กิ ด
ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด กั บ
องคก์ร 
 

ปรยีาพร วงศ์
อนุตรโรจน์  

จติวทิยาการบรหิารงาน
บุคคล (2541) 

ความพงึพอใจในการ
ท างาน 

ความรูส้กึของบุคคลที่มี
ต่ อ ก า ร ท า ง า น ใ น
ทางบวกเป็นความสุข
ของบุคคลทีเ่กดิจากการ
ปฏิบัติง านและได้ร ับ
ผลตอบแทน  
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

ปรยีาพร วงศ์

อนุตรโรจน์ 

(ต่อ) 

จติวทิยาการบรหิารงาน

บุคคล (2541) 

ความพงึพอใจในการ

ท างาน 

ที่ ท า ใ ห้ บุ ค ค ล เ กิ ด

ความรู้สึกกระตือรือร้น 

มี ค ว า ม มุ่ ง มั ่น ที่ จ ะ

ท า ง า น  มี ข วัญ แ ล ะ

ก าลงัใจ สิ่งเหล่านี้มผีล

ต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผ ลขอ งการ

ท างาน  

 

สรอ้ยตระกูล 

(ตวิยานนท)์ 

อรรถมานะ 

พฤตกิรรมองคก์าร 

ทฤษฎแีละการประยกุต์ 

(2545)  

อายุ เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีอายุ

มากขึน้ ต าแหน่งหน้าที่

การงานมกัจะสูงขึน้ตาม

ไปด้วย ดังนัน้จึงมี

แนวโน้มที่จะพอใจใน

งานของตนเองมากขึ้น

ก า ร ป รั บ ตั ว กั บ

ส ภ า ว ก า ร ณ์ ใ น ก า ร

ท างานดขีึน้ ทัง้นี้เพราะ

มีประสบการณ์ในการ

ท างานมากขึ้น ส าหรบั

ผู้ปฏบิตัิงานที่มอีายุการ

ท างานน้อยมแีนวโน้มที่

จะมคีวามพงึพอใจน้อย

กว่า  
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ (ระบุปีท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบัตวั

แปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวั

แปรจากผลงานน้ี 

ธงชยั สมบรณ์ู จากองคก์รแห่งการ

เรยีนรู ้สู่องคก์รเป่ียมสุข 

(2549) 

วดัระดบัความพงึพอใจใน

การท างาน 

ทฤษฎีสองปจัจัยของ

Herzberg และคณะม ี2 

ปจัจยั คอื 

1 . ป ั จ จั ย จู ง ใ จ 

(Motivation Factor)เป็น

ตัว ก ระ ตุ้ นท า ให้ เ กิด

ความพงึพอใจ 2.ปจัจยั

ค ้ า จุ น  (Maintenance 

Factor) ถ้าไม่มหีรอื มี

ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ ไ ม่

สอดคล้องกับบุคคลใน

องค์การจะเกิดความไม่

ชอบขึน้ 

 

ณฎัฐพนัธ ์

เขจรนนัทน์ 

พฤตกิรรมองคก์าร 

(2551) 

วดัระดบัความพงึพอใจใน

การท างาน 

ล าดบัขัน้ความตอ้งการ

พืน้ฐานของบุคคล 5 ขัน้ 

ไดแ้ก่ความตอ้งการ

ระดบักายภาพ,ความ

ตอ้งการความมัน่คง 

ปลอดภยั,ความตอ้งการ

ทางสงัคม,ความ

ตอ้งการไดร้บัการยก

ยอ่งสรรเสรญิในสงัคม, 

ความตอ้งการความ 

ส าเรจ็ในชวีติ 
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ตารางท่ี 3 ตารางสรปุส่ิงท่ีค้นพบจากการทบทวนงานวิจยั 

 
ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาในรายงาน 

ณั ท ฐ า 

กรหีริญั 

การศกึษาความ

พงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของ

พนกังาน

มหาวทิยาลยัศรี

นครนิทรวโิรฒ 

(2550) 

เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของ

พนกังาน

มหาวทิยาลยัศรี

นครนิทรวโิรฒ 

 

พนกังาน

มหาวทิยาลั

ยศรนีครนิท

รวโิรฒ 

จ านวน 500 

คน 

1.กลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 303 

คน 

2. เครือ่งมอื

ทางสถติ ิ

- ค่าความถี ่ 

- ค่ารอ้ยละ  

- ค่าคะแนน

เฉลีย่ (Mean)  

- ค่าความ

เบีย่งเบน

มาตรฐาน  

- t-test 

- One-way 

ANOVA  

- การ

เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่าง

เป็นรายคู่ดว้ย

วธิ ีScheffé 

 

 

 

- พนกังานมคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน

โดยรวม อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  

- ดา้นความมัน่คงในงาน 

ทีม่คีวามพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก  

- พนกังานชายและหญงิ มี

ความพงึพอใจในโดยรวม

และในแต่ละดา้น ไม่

แตกต่างกนั 
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาในรายงาน 

ปริญญ า 

สตัยธรรม 

ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน

ของพนกังาน 

กรณศีกึษา : 

บรษิทั วาย เอช 

เอส อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั 

(2550) 

1. เพื่อตอ้งการ
ทราบถงึระดบั
ความพงึพอใจ
ในการ
ปฏบิตังิานใน
แต่ละดา้น ของ
พนกังาน 
บรษิทั วาย เอช 
เอส อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
จ ากดั 
2. เพื่อน าผล
การศกึษาใน
ครัง้นี้ไปเป็น
แนวทางในการ
ปรบัปรงุพฒันา
รปูแบบการ 
ด าเนินการของ
บรษิทัฯ ใหม้ี
ความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบั
ปจัจยัต่างๆ 
เพื่อสรา้งความ
พงึพอใจใหเ้กดิ
ขึน้กบัพนกังาน 

พนกังานใน

ระดบั

ต าแหน่ง

ต่างๆใน

บรษิทั วาย 

เอช เอส 

อนิเตอร์

เนชัน่แนล 

จ ากดั 
จ านวน 120 

คน 

1. กลุ่ม

ตวัอยา่งทีใ่ชใ้น

การศกึษาเป็น

พนกังานของ 

บรษิทั วาย 

เอช เอส 

อนิเตอรเ์นชัน่

แนล จ ากดั 

ระดบัต าแหน่ง

ตัง้แต่ผูจ้ดัการ

แผนกลงมาถงึ

พนกังาน 

จ านวน 113 

คน 

 

2.เครือ่งมอื

ทางสถติ ิ

- ค่ารอ้ยละ 

- ค่าคะแนน

เฉลีย่ (Mean)  

- ค่าความ

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

 

 

ผลการศกึษาความพงึ

พอใจพบว่า 

1. ดา้นปจัจยัจงูใจ 

ความพงึพอใจทีอ่ยูใ่น

ระดบัมาก ไดแ้ก่ 

- ดา้นลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ

ความพงึพอใจทีอ่ยูใ่น

ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 

ดา้นความกา้วหน้าในการ

ท างาน 

2. ดา้นปจัจยัค ้าจุนความ

พงึพอใจทีอ่ยูใ่นระดบัมาก 

ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการ

ท างาน ดา้นความสมัพนัธ์

กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

ความสมัพนัธก์บัเพื่อน

รว่มงาน และดา้นความ

มัน่คงในการท างาน  

ความพงึพอใจทีอ่ยูใ่น

ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 

ดา้นเงนิเดอืนและ

สวสัดกิาร 
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาในรายงาน 

วงศว์รศิ 

สมฤทธิ ์

ฐติกุิล 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อความพงึพอใจ

ในการท างาน 

ของพนกังานฝา่ย

ปฏบิตักิาร พซิซ่า 

ฮทั บรษิทั ยมั 

เรสเทอรองตส ์

อนิเตอรเ์นชัน่

แนล(ประเทศ

ไทย) (2550) 

เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจในการ

ท างานของ

พนกังานฝา่ย

ปฏบิตักิาร พซิ

ซ่า ฮทั บรษิทั 

ยมั เรสเทอร

องตส ์อนิเตอร์

เนชัน่แนล 

(ประเทศไทย) 

จ ากดั 

พนกังาน

ประจ าและ

พนกังานจา้ง 

รายชัว่โมง

ในฝา่ย

ปฏบิตักิาร 

พซิซ่า ฮทั 

บรษิทั ยมั 

เรสเทอร

องตส ์

อนิเตอร์

เนชัน่แนล 

(ประเทศ

ไทย) 

จ านวน

1,300 คน 

1. กลุ่ม

ตวัอยา่ง

จ านวน 306 

คน 

2. เครือ่งมอื

ทางสถติ ิ

- ค่าความถี ่ 

- ค่ารอ้ยละ  

- ค่าคะแนน

เฉลีย่ (Mean)  

- ค่าความ

เบีย่งเบน

มาตรฐาน 

- t-test  

- F-test 

- การวเิคราะห์

การถดถอย

แบบพหุคณู 

โดยวธิขีอง 

Stepwise  

 

 

- พนกังานฝ่ายปฏบิตักิาร 

มคีวามพงึพอใจในการ

ท างาน อยูใ่นระดบัมาก  

 

- ความพงึพอใจในการ

ท างานของพนกังาน 

จ าแนกตาม เพศ อายุ 

สถานภาพ ระยะเวลาใน

การท างาน สาขาที่

ปฏบิตังิาน จ านวนของ

ผูป้ฏบิตังิานในรา้นสาขา 

ไมแ่ตกต่างกนั  

 

- ส่วนพนกังานทีม่รีะดบั

การศกึษา รายได ้และ

ประเภทของพนกังาน

แตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการท างานใน

ภาพรวมแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05 
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาในรายงาน 

สาวติร ี

อิม่บรูณา

ประวตั ิ

ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน

ของพนกังาน 

บรษิทั เอสซบี ี

แคปปิตอล 

เซอรว์สิ จ ากดั 

(2552) 

เพื่อศกึษาระดบั

ความพงึพอใจ

ในการ

ปฏบิตังิานของ

พนกังาน 

บรษิทั เอสซบี ี

แคปปิตอล 

เซอรว์ชิ จ ากดั 

 

พนกังาน 

บรษิทัเอสซี

บ ี

แคปปิตอล 

เซอรว์สิ 

จ ากดั 

จ านวน 200 

คน 

1.กลุ่มตวัอยา่ง

จ านวน 132 

คน 

2. เครือ่งมอื

ทางสถติ ิ
- ค่าความถี่   
- ค่ารอ้ยละ 
- ค่าเฉลีย่  

- ส่วน

เบีย่งเบน

มาตรฐาน  

- t-test 

- ความ

แปรปรวนทาง

เดยีว  

- วเิคราะห์

เปรยีบเทยีบ

ทดสอบความ

แตกต่าง

ค่าเฉลีย่รายคู่ 

ดว้ยวธิกีาร 

LSD 

 

 

 

- พนกังานมคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน 

อยูใ่นระดบัปานกลาง  

- เพศ อาย ุต าแหน่ง 

อตัราเงนิเดอืน ระยะเวลา

ในการปฏบิตังิาน ที่

ต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานที ่

แตกต่างกนั อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05  
- พนกังานทีม่รีะดบั

การศกึษาต่างกนั มคีวาม

พงึพอใจในการปฏบิตังิาน

ไมแ่ตกต่างกนั 
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ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือ

ช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงค์

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขต

ของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธี

วิจยั 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ี

ท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาในรายงาน 

อจัจมิา 

หอม

ระรื่น 

ความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน

ของพนกังาน 

บรษิทั แคนนอน 

ไฮ-เทค( ประเทศ

ไทย ) จ ากดั 

(2552) 

เพื่อศกึษาความ

พงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของ 

พนกังานบรษิทั 

แคนนอน ไฮ-

เทค (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

พนกังาน

บรษิทั 

แคนนอนไฮ-

เทค 

(ประเทศ

ไทย) จ ากดั 

จ านวน 

4,840 คน 

1.กลุ่มตวัอยา่ง 

จ านวน 369 

คน 

 

2.เครือ่งมอื

ทางสถติ ิ

- ค่าความถี่ 

- ค่ารอ้ยละ  

-ค่าความ

เบีย่งเบน

มาตรฐาน

(Standard 

Deviation)  

- t-test  

- F-test  

- ความ

แปรปรวนทาง

เดยีว (One-

Way ANOVA)  

- ค่าเฉลีย่

ความแตกต่าง

เป็นรายคู่ดว้ย

วธิ ีLSD  

- พนกังานมคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานใน

ภาพรวม อยูใ่นระดบัปาน

กลาง  

 

- ดา้นความสมัพนัธ์

ระหว่างเพื่อนรว่มงาน อยู่

ในระดบัมาก 

 

- ระดบัการศกึษา และ

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

ต่างกนั มคีวามพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานใน

ภาพรวม แตกต่างกนั

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั .05  



 
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

 การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาแบบงานวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เพื่อหา

ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการ ในหวัข้อเรื่องการศึกษา

ความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กับปจัจยัส่วนบุคคลของ

พนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณีศกึษา: บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั มี

ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี้ 

 

 3.1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 3.2.ตวัแปรในการศกึษา 

 3.3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 3.4.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 3.5.การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

3.1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื พนักงานระดบัปฏบิตัิการ (True Coffee) บรษิทั ทร ู

ไลฟ์สไตล์ รเีทล จ ากัด เฉพาะสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน เป็นพนักงาน

ประจ า 215 คน และ พนกังานชัว่คราว 85 คน (อา้งองิจากฝา่ยทรพัยากรบุคคล 2556)  
 

กลุ่มตวัอยา่งทีจ่ะศกึษา โดยใชต้ารางของเครจซีแ่ละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan 

1970) ณ ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคลื่อน ±5% จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 

178 คนจาก ประชากรทัง้หมด 300 คน 
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3.2.ตวัแปรในการศึกษา  

 

ตารางท่ี 4 ตารางแจกแจงข้อมลูท่ีเป็นข้อมลูเชิงลกัษณะ 

 

ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

เพศ 

ตวัแปรตน้ 

เพศ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1.ชาย    

2.หญงิ 

 

อายุ 

ตวัแปรตน้ 

อายุ เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. 20 – 25 ปี 

2. 26 – 31 ปี 

3. 32 – 37 ปี 

 

ระดบัการศกึษา 

ตวัแปรตน้ 

ระดบัการศกึษา เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1.น้อยกว่าปรญิญาตร ี

2.ปรญิญาตร ี

3.สงูกว่าปรญิญาตร ี

 

ประเภทของพนกังาน 

ตวัแปรตน้ 

ประเภทของพนกังาน เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1.พนกังานประจ า 

2.พนกังานชัว่คราว 

 

ต าแหน่งงาน 

ตวัแปรตน้ 

ต าแหน่งงาน เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. Contract Staff  

2. Senior Staff 

3. Supervisor 

4.Manager 
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ช่ือตวัแปรและ

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงใน

แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ตวัแปรตน้ 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1. น้อยกว่า 10,000 บาท 

2. 10,001 – 15,000 บาท 

3. 15,001 – 20,000 บาท 

4. สงูกว่า 20,001 ขึน้ไป 

ระยะเวลาในการ

ท างาน 

ตวัแปรตน้ 

ระยะเวลาในการท างาน  เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 1.น้อยกว่า 1 ปี  

2. 1 – 2 ปี 

3. 3 – 4 ปี 

4. 5 ปีขึน้ไป 
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ตารางท่ี 5 ตารางแจกแจงตวัแปรท่ีเป็นข้อมลูเชิงปริมาณ (ความพึงพอใจในการท างาน) 

 

ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของค าตอบ 
ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

ปจัจยัจงูใจ 

1. ดา้นการ

ประสบ

ผลส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงาน

ของบุคคล 

 ตวัแปรตาม 

 

1.ท่านพงึพอใจทีส่ามารถแก้ไขปญัหาที่

เกดิขึน้ ในการปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง 

2.ท่านมคีวามพงึพอใจต่อผลงานการ

ปฏบิตังิานโดยทัว่ไปของท่าน 

3.ท่านพงึพอใจทีส่ามารถท างานทีไ่ดร้บั

มอบหมายเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ 

4.ท่านพงึพอใจทีท่่านมอีสิระในการ

ก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานดว้ยตวัของ

ท่านเอง 

 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ     

Likert-scale 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

2. ดา้นการ

ไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื 

ตวัแปรตาม 

 

1.ท่านพงึพอใจทีม่โีอกาสแสดงความ

คดิเหน็ในการตดัสนิใจเกีย่วกบังาน 

2.ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชายอมรบั

ในความรูค้วามสามารถของท่าน 

3.ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการยอมรบันบั

ถอืจากเพื่อนรว่มงานของท่าน 

4.ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชาไวว้างใจ

มอบหมายงานพเิศษอื่นๆ ของ

หน่วยงานใหท้่านปฏบิตั ิ

 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ       

Likert-scale 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 
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ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของค าตอบ 
ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

3. ดา้น

ลกัษณะของ

งานทีป่ฏบิตั ิ

ตวัแปรตาม 

1.ท่านพงึพอใจในงานทีม่คีวามทา้ทาย 

ส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิ รเิริม่สรา้งสรรค ์

2.ท่านพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตั ิเพราะ

ท าใหท้่านมโีอกาสไดเ้รยีนรู ้ทกัษะ

ใหม่ๆ  

3.ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัของท่านมกีาร

แบ่งหน้าที ่สายการบงัคบับญัชา ไว้

อยา่งชดัเจน 

4.ท่านพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตัมิี

ระเบยีบแบบแผนทีแ่น่นอนชดัเจน 

 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ     

Likert-scale 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

4. ดา้นความ

รบัผดิชอบ 

ตวัแปรตาม 

1.ท่านพงึพอใจในหน่วยงานของท่าน ที่

แบ่งความรบัผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจน 

2.ท่านพงึพอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชาเปิด

โอกาสใหท้่านมสี่วนรว่มรบัผดิชอบใน

การท างาน 

3.ท่านพงึพอใจที ่จะทุ่มเท การท างาน

มากกว่าเวลาปกต ิโดยไม่มผีลตอบแทน 

4.ท่านพงึพอใจทีป่ฏบิตังิานไดส้ าเรจ็

ลุล่วงตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ผูบ้งัคบับญัชา 

 

 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ  

Likert-scale 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 
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ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของค าตอบ 
ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

5. ดา้น

ความกา้วหน้า 

ตวัแปรตาม 

1.ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัมกีาร

ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนลกัษณะงานทีท่ า

ใหก้บัพนกังานอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการ

เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์

ใหม่ 

2.ท่านพงึพอใจทีก่ารเลื่อนต าแหน่งใน

ปจัจบุนั เป็นไปอย่างมรีะบบ 

3.ท่านพงึพอใจในการท างานปจัจบุนั 

เพราะมกีารจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่

ผูป้ฏบิตังิานเป็นประจ าต่อเนื่อง 

4.ท่านพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน

ต าแหน่งปจัจบุนั เพราะท าใหม้โีอกาส

กา้วหน้าในอาชพี 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ      

Likert-scale 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

ปจัจยัค ้าจุน 

6.ดา้นนโยบาย

และการบรหิาร 

ตวัแปรตาม 

1.ท่านพงึพอใจต่อนโยบาย การ

บรหิารงานในแต่ละดา้นของบรษิทั 

2.ท่านพงึพอใจกบัระบบตดิตามผลการ

ปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารในบรษิทั 

3.ท่านพงึพอใจในกฎระเบยีบปฏบิตัิ

ต่างๆ ทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ 

4.ท่านพงึพอใจทีร่ะบบการสื่อสาร

ภายในบรษิทัของท่านเป็นไปอยา่ง

สะดวกรวดเรว็ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ    

Likert-scale  

 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 
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ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของค าตอบ 
ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

7. ดา้นการ

ควบคุมบงัคบั

บญัชา 

ตวัแปรตาม 

 

1.ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชา

มอบหมายงานใหค้วามไวว้างใจ 

2.ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวาม

ยตุธิรรมในการบรหิารงาน 

3.ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวาม

เขม้งวดจรงิจงัในเรือ่งงาน 

4.ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามี

ความสามารถในการด าเนินการ

บรหิารงาน 

 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ  

Likert-scale  

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

8. ดา้น

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล 

ตวัแปรตาม 

1.ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัความรว่มมอืใน

การท างานจากเพื่อนรว่มงาน 

2.ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ 

จากเพื่อนรว่มงานเป็นอย่างด ี

3.ท่านพงึพอใจทีส่ามารถปรกึษา 

รวมทัง้ไดร้บัความช่วยเหลอืจากเพื่อน

รว่มงาน ไมว่่าจะเป็นปญัหาเรือ่งงาน 

เรือ่งส่วนตวั 

4.ท่านพงึพอใจทีเ่พื่อนรว่มงานใน

หน่วยงานมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

 

 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ  

Likert-scale  

 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 



34 
 

ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของค าตอบ 
ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

9. ดา้น

สภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน 

ตวัแปรตาม 

 

1.ท่านพงึพอใจในบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้มการท างานทัว่ไป 

2.ท่านมคีวามพงึพอใจต่อความ

เหมาะสม ความทนัสมยั ของวสัดุ 

อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีท่่านใชใ้นการ

ปฏบิตังิาน 

3.ท่านพงึพอใจต่อสภาพทีท่ างาน ทีเ่ป็น

สดัส่วน ไมแ่ออดั ท าใหท้่านสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่

4.ท่านพงึพอใจใน สิง่อ านวยความ

สะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้า ในสถานที่

ท างานของท่านมคีวามเพยีงพอ

เหมาะสม 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ      

Likert-scale  

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

10. ดา้น

เงนิเดอืนและ

สวสัดกิาร 

ตวัแปรตาม 

 

1.ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืนทีท่่านไดร้บั

ในปจัจบุนั 

2.ท่านพงึพอใจใน สวสัดกิารอื่นๆ ที่

ไดร้บัจากหน่วยงาน 

3.ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืน ทีม่คีวาม

เหมาะสมเมือ่เทยีบกบัวุฒกิารศกึษา 

4.ท่านพงึพอใจกบัการเบกิจ่าย

ค่าตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ ทีม่คีวาม

สะดวกรวดเรว็ 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ  

Likert-scale 

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 
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ช่ือตวัแปร

และประเภท

ตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม

เพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ

ของค าตอบ 
ตวัเลือก (ถ้าม)ี 

11. ดา้นความ

มัน่คงในงาน 

ตวัแปรตาม 

1.ท่านพงึพอใจกบัความมัน่คงของ

บรษิทัในปจัจบุนั 

2.ท่านพงึพอใจทีห่น่วยงานมกีาร

ตรวจสอบควบคุมการปฏบิตังิานอยา่ง

ใกลช้ดิ 

3.ท่านรูส้กึมัน่ใจในต าแหน่งที่

ปฏบิตังิานอยู่ 

4.ท่านพงึพอใจในการท างานกบับรษิทั 

ทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิความมัน่คงใน

ชวีติส่วนตวัของท่าน 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ      

Likert-scale  

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

12. ดา้นสภาพ

ในการท างาน 

ตวัแปรตาม 

 

1.ท่านมคีวามภาคภมูใิจในอาชพี 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ 

2.ท่านรูส้กึมเีกยีรตศิกัดิศ์รใีนอาชพี

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ 

3.ท่านมคีวามสุขในหน้าทีก่ารงานที่

ท่านปฏบิตัอิยู่ 

4.ท่านพงึพอใจทีส่ามารถเป็นตวัของ

ตวัเองไดใ้นการปฏบิตังิาน 

เลอืกไดห้นึ่ง

ตวัเลอืก

มาตรวดั

แบบ  

Likert-scale  

ม ี5 ระดบั  

5 มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 มคีวามพงึพอใจ  

3 เฉยๆ 

2 ไมพ่งึพอใจ  

1 ไมพ่งึพอใจอย่างยิง่ 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก   

ณทัฐา กรหีริญั.(2550). การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (การอุดมศกึษา). กรงุเทพฯ : บณัฑติ

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 

ปรญิญา สตัยธรรม.(2550). ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

กรณีศึกษา : บริษทั วาย เอช เอส อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั. สารนิพนธ ์วทิยาศาสตร
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มหาบณัฑติ (การพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร) คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์สถาบนั

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์ 

สาวติร ีอิม่บรูณาประวตั.ิ(2552). ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทั เอสซีบี แคปปิตอล เซอรวิ์ส จ ากดั. การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 

วงศว์รศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล.(2550). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างาน 

ของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ พิซซ่า ฮทั บริษทั ยมั เรสเทอรองตส ์อินเตอรเ์นชัน่แนล 

(ประเทศไทย) จ ากดั. วทิยานิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 

อจัจมิา หอมระรื่น.(2552). ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั 

แคนนอน ไฮ-เทค( ประเทศไทย ) จ ากดั. การคน้ควา้อสิระ บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 

 

3.3.เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้ใช้ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสรา้งขึ้น

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎต่ีาง ๆ ตลอดจนผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานงานของพนกังาน รวมทัง้ดดัแปลงจากแบบสอบถามของผลงานวจิยัอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

แบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

 

ส่วนท่ี 1 : ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบ

ใหเ้ลอืกตอบ (Checklist) โดยสอบถามเกี่ยวกบั เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ประเภทของ

พนกังาน ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาในการท างาน 

 

ส่วนท่ี 2 : ค าถามความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน โดยพจิารณา

สรา้งขึน้จากตวัแปรทีศ่กึษา จ านวน 12 ดา้น มรีายละเอยีดดงันี้  
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1. ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factor) ประกอบดว้ย ดา้นการประสบ

ผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้น

ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า 

 

2. ปจัจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายและ

การบรหิารงาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นเงนิเดอืน และสวสัดกิาร ดา้นความ

มัน่คงในงาน ดา้นสถานภาพในการท างาน 

 

ผูว้จิยัก าหนดค่าน ้าหนกัคะแนน ดงันี้ 

 

 5 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 

4 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจ 

3 หมายความว่า เฉยๆ 

2 หมายความว่า ไมพ่งึพอใจ 

1 หมายความว่า  ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่  

 
3.4.การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร บรษิทั 

ทร ู ไลฟ์สไตล ์ รเีทล จ ากดั โดยใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยน า

แบบสอบถามไปแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกขอ้มลูจ านวน 178 คน ซึง่ทางผูว้จิยัไดท้ าเรือ่งขอ

ความรว่มมอื ใหห้น่วยงานช่วยแจกใหพ้นกังานช่วยตอบส่วนหน่ึง และผูว้จิยัไดไ้ปแจกและเกบ็

แบบสอบถามดว้ยตนเองส่วนหน่ึง 

โดยไดม้กีารทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม ผู้วจิยัได้น าแบบสอบถามไปท า

การทดสอบด้วยเครื่องมือทางสถิติ จากการทดสอบค่าสัมประสิทธิค์วามเชื่อมัน่พบว่า 

แบบสอบถามมคี่าความน่าเชื่อถอืเท่ากบั 0.968 แสดงว่าแบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอื เพราะ

ค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.968 ซึง่มคี่าเป็นบวก และมคี่าใกลเ้คยีง 1 ซึง่ แปลว่า 

แบบสอบถามมคีวามน่าเชื่อถอือยูใ่นระดบัสงู  
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ตารางท่ี 6 ตารางการเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

  

ล าดบัที ่ สาขา จ านวน/คน 
วธิกีารค านวณกลุ่ม

ตวัอยา่ง(คน) 

จ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่ง(คน) 

1 ไอทมีอลล ์ฟอรจ์นู ทาวน์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

2 ซพี ีฟู้ด มารเ์กต็ ฟอรจ์นู 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

3 อาคาร ทร ูทาวเวอร ์ 8 
169 X 8 = 4.50 

       300 
5 

4 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 4 
169 X 4 = 2.25 

       300 
2 

5 อาคาร เมอืงไทยภทัร 4 
169 X 4 = 2.25 

       300 
2 

6 ไอดโีอ พระราม 9 4 
169 X 4 = 2.25 

       300 
2 

7 เซน็ทรลั ลาดพรา้ว 7 
169 X 7 = 3.94 

       300 
4 

8 เดอะมอลล ์บางกะปิ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

9 เดอะมอลล ์บางกะปิ ชัน้3 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

10 บางกอกพฒันา  5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

11 มหาวทิยาลยัเอแบค หวัหมาก 4 
169 X 4 = 2.25 

       300 
2 
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ตารางท่ี 6 ตารางการเลือกตวัอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) (ต่อ) 

 

ล าดบัที ่ สาขา จ านวน/คน 
วธิกีารค านวณกลุ่ม

ตวัอยา่ง(คน) 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง(คน) 

12 ออสซซีัน่ เพลส 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

13 อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

14 พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

15 ดจิติอล เกตเวย ์ 7 
169 X 7 = 3.94 

       300 
4 

16 ดจิติอล พารค์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

17 สยามสแควร ์ซอย 2 5 
169 X 5 = 2.81 

        300 
3 

18 สยามสแควร ์ซอย 3 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

19 
เออรเ์บนิ พารค์ สยาม พารา
กอน 

7 
169 X 7 = 3.94 

       300 
4 

20 พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์ชัน้5 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

21 ทร ูสเตเดยีม สยาม พารากอน 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

22 สยาม ดสิคฟัเวอรี ่ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

23 จามจุร ีสแควร ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

24 ทเูกต็เตอร ์จฬุา 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 
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ตารางท่ี 6 ตารางการเลือกตวัอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) (ต่อ) 

 

ล าดบัที ่ สาขา จ านวน/คน 
วธิกีารค านวณกลุ่ม

ตวัอยา่ง(คน) 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง(คน) 

25 วศิวะ จฬุา 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

26 อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์3 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

27 เทอรม์นิอล 21 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

28 อาคาร อือ้จอืเหลยีง 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

29 ทรนีิตี ้คอมเพลก็ซ ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

30 อาคาร ยไูนเตด็ เซน็เตอร ์สลีม 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

31 สลีม ซอย 3 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

32 มหาวทิยาลยั ธุรกจิบณัฑติ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

33 โกลเดน้ เพลส 2 
169 X 2 = 1.12 

       300 
1 

34 มหาวทิยาลยั ศรปีทุม 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

35 มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์ 4 
169 X 4 = 2.25 

       300 
2 

36 เดอะวอลค์ เกษตรนวมนิทร ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

37 ไอดโีอ พหลโยธนิ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 
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ตารางท่ี 6 ตารางการเลือกตวัอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) (ต่อ) 

 

ล าดบัที ่ สาขา จ านวน/คน 
วธิกีารค านวณกลุ่ม

ตวัอยา่ง(คน) 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง(คน) 

38 อาคาร ธญาณ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

39 บางกอก เมดเิพลก็ซ ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

40 ด ิเอด็จ ์ทองหล่อ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

41 พารค์เลน เอกมยั 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

42 มนิิเอกมยั 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

43 เดอะ ฮอไรซนั 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

44 ไอดโีอ สุขมุวทิ 81 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

45 ไอดโีอ อุดมสุข  5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

46 ซคีอน สแควร ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

47 พาราไดซ ์พารค์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

48 เมกา บางนา 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

49 เซน็ทรลั บางนา 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

50 พระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั  5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 
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ตารางท่ี 6 ตารางการเลือกตวัอย่างแบบโควตา(Quota Sampling) (ต่อ) 

 

ล าดบัที ่ สาขา จ านวน/คน 
วธิกีารค านวณกลุ่ม

ตวัอยา่ง(คน) 
จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่ง(คน) 

51 รตันโกสนิทร ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

52 ขา้วสาร 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

53 มหาวทิยาลยั สยาม 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

54 
อกัษร จฬุา 

5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

55 แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

56 บางนา ทาวเวอร ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

57 เอไอเอ สุรวงศ ์ 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

58 โลตสั สุขาภบิาล1 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

59 เดอะมอล บางแค 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

60 เซน็ทรลั พระราม 2 5 
169 X 5 = 2.81 

       300 
3 

รวม 300 168.62 178 
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ตารางท่ี 7 ตารางสรปุแผนการเกบ็ข้อมลู 

 

วนัท่ีใช้ในการเกบ็

แบบสอบถาม 

สาขาในการเกบ็

แบบสอบถาม 

จ านวน (คน) รวมจ านวน 

(คน/วนั) 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

ไอทมีอลล ์ฟอรจ์นู ทาวน์ 

ซพี ีฟู้ด มารเ์กต็ ฟอรจ์นู 

อาคาร ทร ูทาวเวอร ์

ไอดโีอ พระราม 9 

3 

3 

5 

2 

13 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

อาคาร เมอืงไทยภทัร 

2 

2 

4 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

เดอะมอลล ์บางกะปิ 

เดอะมอลล ์บางกะปิ ชัน้3  

มหาวทิยาลยัเอแบค หวัหมาก 

3 

3 

2 

8 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

เซน็ทรลั ลาดพรา้ว 4 

 

4 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

อาคาร ยไูนเตด็ เซน็เตอร ์สลีม 

อาคาร อือ้จอืเหลยีง 

สลีม ซอย 3 

เทอรม์นิอล 21 

อาคารอนิเตอรเ์ชนจ ์

3 

3 

3 

3 

3 

15 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์3 

ทรนีิตี ้คอมเพลก็ซ ์

ออสซซีัน่ เพลส 

3 

3 

3 

9 
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ตารางท่ี 7 ตารางสรปุแผนการเกบ็ข้อมลู (ต่อ) 

 

วนัท่ีใช้ในการเกบ็

แบบสอบถาม 

สาขาในการเกบ็แบบสอบถาม จ านวน (คน) รวมจ านวน 

(คน/วนั) 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

 

สยามสแควร ์ซอย 2 

สยามสแควร ์ซอย 3 

ดจิติอล เกตเวย ์

ดจิติอล พารค์ 

สยาม ดสิคฟัเวอรี ่

เออรเ์บนิ พารค์ สยาม พารากอน 

ทร ูสเตเดยีม สยาม พารากอน

พารากอน ซนีีเพลก็ซ ์ชัน้5 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

26 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

 

จามจุร ีสแควร ์

วศิวะ จฬุา 

ทเูกต็เตอร ์จฬุา 

อกัษร จฬุา 

3 

3 

3 

3 

12 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

มหาวทิยาลยั ธุรกจิบณัฑติ 

โกลเดน้ เพลส 

3 

2 

5 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร ์

เดอะวอลค์ เกษตรนวมนิทร ์

มหาวทิยาลยั ศรปีทุม 

ไอดโีอ พหลโยธนิ 

2 

2 

3 

3 

10 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

เซน็ทรลั บางนา 

เมกา บางนา 
3 

3 
 

6 
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ตารางท่ี 7 ตารางสรปุแผนการเกบ็ข้อมลู (ต่อ) 
 

วนัท่ีใช้ในการเกบ็

แบบสอบถาม 

สาขาในการเกบ็

แบบสอบถาม 

จ านวน (คน) รวมจ านวน 

(คน/วนั) 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

ซคีอน สแควร ์

พาราไดซ ์พารค์ 

พระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั  

3 

3 

3 

9 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

อาคาร ธญาณ 

บางกอก เมดเิพลก็ซ ์

บางกอกพฒันา   

ด ิเอด็จ ์ทองหล่อ 

พารค์เลน เอกมยั 

มนิิเอกมยั 

เดอะ ฮอไรซนั 

ไอดโีอ สุขมุวทิ 81 

ไอดโีอ อุดมสุข  

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

27 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

รตันโกสนิทร ์

ขา้วสาร 

มหาวทิยาลยั สยาม 

พรอ็พเพอรต์ี ้เพอรเ์ฟค 

แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์

บางนา ทาวเวอร ์

เอไอเอ สุรวงศ ์

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

21 
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ตารางท่ี 7 ตารางสรปุแผนการเกบ็ข้อมลู (ต่อ) 
 

วนัท่ีใช้ในการเกบ็

แบบสอบถาม 

สาขาในการเกบ็

แบบสอบถาม 

จ านวน (คน) รวมจ านวน 

(คน/วนั) 

พฤศจกิายน – 

ธนัวาคม 2556 

โลตสั สุขาภบิาล1 

เดอะมอล บางแค 

เซน็ทรลั พระราม 2 

3 

3 

3 

9 

 

3.5.การวิเคราะหข้์อมลู 

 
 ผู้วิจยัน าข้อมูลมาประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่

น ามาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

1. การวเิคราะหแ์บบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งถามใชว้ธิกีาร

แจกแจงค่าความถี ่(Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage)  

2. การวเิคราะหร์ะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน และการแปรผล โดยใชว้ธิหีา

ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานจ าแนก

ตามปจัจยัส่วนบุคคล โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง 2 

กลุ่ม โดยใชค้่า (Independent-Sample T-test)  

   การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดย

ใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One – way Analysis of Variance) ซึ่งค่า 

Significance Level ตอ้งน้อยกว่า 0.05 และเมื่อพบความแตกต่าง จงึทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่โดยวธิกีาร ของเชฟเฟ ่(Scheffe’ Method) 

 

 



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การศกึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน กบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณศีกึษา: บรษิทั 

ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

 

4.1 การวเิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

4.2 การวเิคราะหป์จัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบั

ปฏบิตักิาร (True Coffee)  

4.3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานกบั

ปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee)  

 

4.1 การวิเคราะหปั์จจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การวจิยัเรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

กบัปจัจยัส่วนบุคคลพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณศีกึษา: บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์

รเีทล จ ากดั ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคล ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบั

การศกึษา ประเภทของพนักงาน ต าแหน่ง รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

โดยใชก้ารวเิคราะหด์ว้ยสถติคิ่าความถี ่(Frequencies) และค่ารอ้ยละ (Percentage) ผลการ

วเิคราะหข์อ้มลู ปรากฏดงัตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล 

 

ข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

     ชาย 

    หญงิ 

178 

81 

97 

100.0 

45.5 

54.5 

อายุ 

      20 – 25 ปี 

     26 – 31 ปี 

     32 – 37 ปี 

178 

88 

76 

14 

100.0 

49.4 

42.7 

7.9 

ระดบัการศึกษา 

      น้อยกว่าปรญิญาตร ี

     ปรญิญาตร ี

     สงูกว่าปรญิญาตร ี

178 

14 

156 

8 

100.0 

7.9 

87.6 

4.5 

ประเภทของพนักงาน 

     พนกังานประจ า 

    พนกังานชัว่คราว 

178 

128 

50 

100.0 

71.9 

28.1 

ต าแหน่งงาน 

    Contract Staff 

   Senior Staff 

   Supervisor 

   Manager 

178 

99 

54 

19 

6 

100.0 

55.6 

30.3 

10.7 

3.4 
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ตารางท่ี 8 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคล (ต่อ) 

 

ข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงาน จ านวน ร้อยละ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

     น้อยกว่า 10,000 บาท 

    10,001 – 15,000 บาท 

    15,001 – 20,000 บาท 

    สงูกว่า 20,001 ขึน้ไป 

178 

9 

102 

46 

21 

100.0 

5.1 

57.3 

25.8 

11.8 

ระยะเวลาในการท างาน 

     น้อยกว่า 1 ปี 

    1 – 2 ปี 

    3 – 4 ปี 

    5 ปีขึน้ไป 

178 

51 

69 

43 

15 

100.0 

28.7 

38.8 

24.2 

8.4 

จากตารางที ่8 แสดงขอ้มลูปจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร 

บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั ผูว้จิยัสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 

 

1. จ าแนกตามเพศ พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 54.5 และเพศชาย จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 ตามล าดบั 

2. จ าแนกตามอายุ พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มชี่วงอายุระหว่าง 20 – 25  ปี จ านวน 88 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 รองลงมาคอื ช่วงอายุระหว่าง 26 – 31 ปี จ านวน 76 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

42.7 รองลงมาคอื ช่วงอายุระหว่าง 32 – 37 ปี จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.9 ตามล าดบั 

3. จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มกีารศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญา

ตร ีจ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.6 รองลงมาคอื ระดบัน้อยกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 14 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 7.9 รองลงมาคอื ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ี จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 

ตามล าดบั 

4. จ าแนกตามประเภทพนกังาน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจ า จ านวน 

128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.9 รองลงมาคอื พนกังานชัว่คราว จ านวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.1 

ตามล าดบั 
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5. จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มตี าแหน่ง Contract Staff จ านวน 

99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.6 รองลงมาคอื ต าแหน่ง Senior Staff จ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

30.3 รองลงมาคอื ต าแหน่ง Supervisor จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.7 รองลงมาคอื 

ต าแหน่ง Manager จ านวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.4 ตามล าดบั 

6. จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มชี่วงรายไดร้ะหว่าง 

10,001 – 15,000 บาท จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.3 รองลงมาคอื ช่วงรายไดร้ะหว่าง 

15,001 – 20,000 บาท จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 รองลงมาคอื ช่วงรายไดร้ะหว่าง สงู

กว่า 20,001 ขึน้ไป จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 รองลงมาคอื ช่วงรายไดร้ะหว่าง น้อย

กว่า 10,000 บาท จ านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.1 ตามล าดบั 

7. จ าแนกตามระยะเวลาการปฏบิตังิาน พบว่า พนกังานส่วนใหญ่มรีะยะเวลาการ

ปฏบิตังิาน 1 – 2 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมาคอื ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 

น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.7 รองลงมาคอื ระยะการปฏบิตังิาน 3 – 4 ปี 

จ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.2 รองลงมาคอื ระยะเวลาการปฏบิตังิาน 5 ปีขึน้ไป จ านวน 

15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.4 ตามล าดบั 

 

4.2 การวิเคราะหปั์จจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบั

ปฏิบติัการ (True Coffee)  

 
การวิจยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิานกบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) บรษิทั ทรู ไลฟ์

สไตล ์รเีทล จ ากดั วเิคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปรากฏดงัตาราง ดงันี้ 
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ตารางท่ี 9 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ู ไลฟ์สไตล ์ รีเทล จ ากดั ด้านการ

ประสบผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของบคุคล 

 

ด้านการประสบผลส าเรจ็ใน

หน้าท่ีการงานของบคุคล 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจทีส่ามารถท างาน

ทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็ตาม

เวลาทีก่ าหนดไว ้

54 

 

(30.3) 

103 

 

(57.9) 

19 

 

(10.7) 

2 

 

(1.1) 

- 

 

- 

 

4.17 

 

0.65 

ท่านพงึพอใจทีท่่านมอีสิระใน

การก าหนดวธิกีารปฏบิตังิาน

ดว้ยตวัของท่านเอง 

61 

 

(34.3) 

86 

 

(48.3) 

28 

 

(15.7) 

3 

 

(1.7) 

- 

 

- 

 

4.15 

 

0.74 

ท่านมคีวามพงึพอใจต่อผลงาน

การปฏบิตังิานโดยทัว่ไปของ

ท่าน 

54 

 

(30.3) 

100 

 

(56.2) 

19 

 

(10.7) 

5 

 

(2.8) 

- 

 

- 

4.14 0.71 

ท่านพงึพอใจทีส่ามารถแกไ้ข

ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ในการ

ปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง 

52 

 

(29.2) 

99 

 

(55.6) 

25 

 

(14.0) 

2 

 

(1.1) 

- 

 

- 

 

4.13 

 

0.68 
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จากตารางที ่ 9 พบว่า พนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบ

ผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล ดงันี้ พนกังานพงึพอใจทีส่ามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย

เสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.17 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืก

ค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.9 รองลงมาคอื 

พนกังานพงึพอใจทีม่อีสิระในการก าหนดวธิกีารปฏบิตังิานดว้ยตวัของเอง มรีะดบัความพงึพอใจ

โดยเฉลีย่ 4.15 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 

86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 รองลงมาคอื พนกังานมคีวามพงึพอใจต่อผลงานการปฏบิตังิาน

โดยทัว่ไป มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.14 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.2 และน้อยทีสุ่ดคอื พนกังานพงึพอใจ

ทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ในการปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 

4.13 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 99 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 55.6 
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ตารางท่ี 10 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ด้านการได้รบั

การยอมรบันับถือ 

 

ด้านการได้รบัการยอมรบั

นับถือ 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการ

ยอมรบันบัถอืจากเพื่อน

รว่มงานของท่าน 

56 

 

(31.5) 

92 

 

(51.7) 

27 

 

(15.2) 

3 

 

(1.7) 

- 

 

- 

4.13 0.72 

ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชา

ยอมรบัในความรู้

ความสามารถของท่าน 

54 

 

(30.3) 

97 

 

(54.5) 

22 

 

(12.4) 

5 

 

(2.8) 

- 

 

- 

4.12 0.72 

ท่านพงึพอใจทีม่โีอกาสแสดง

ความคดิเหน็ในการตดัสนิใจ

เกีย่วกบังาน 

47 

 

(26.4) 

92 

 

(51.7) 

36 

 

(20.2) 

3 

 

(1.7) 

- 

 

- 

4.03 0.73 

ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชา

ไวว้างใจมอบหมายงานพเิศษ

อื่นๆ ของหน่วยงานใหท้่าน

ปฏบิตั ิ

48 

 

 

(27.0) 

86 

 

 

(48.3) 

36 

 

 

(20.2) 

8 

 

 

(4.5) 

- 

 

 

- 

 

3.98 

 

0.80 
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จากตารางที ่ 10 พบว่า พนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันบัถอื ดงันี้ พนกังานพงึพอใจทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่มาก

ทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.13 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7  รองลงมาคอื พนกังานพงึพอใจที่

ผูบ้งัคบับญัชายอมรบัในความรูค้วามสามารถ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.12 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 

รองลงมาคอื พนกังานพงึพอใจทีม่โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการตดัสนิใจเกีย่วกบังาน มรีะดบั

ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.03 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึ

พอใจ จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 และน้อยทีสุ่ดคอื พนกังานพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชา

ไวว้างใจมอบหมายงานพเิศษอื่นๆ ของหน่วยงานใหท้่านปฏบิตั ิมรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 

3.98 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 86 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 48.3   
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ตารางท่ี 11 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์ รีเทล จ ากดั ด้านลกัษณะ

ของงานท่ีปฏิบติั 

 

ด้านลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจกบังานที่

ปฏบิตั ิเพราะท าใหท้่านมี

โอกาสไดเ้รยีนรู ้ทกัษะ

ใหม่ๆ  

50 

 

 

(28.1) 

98 

 

 

(55.1) 

25 

 

 

(14.0) 

4 

 

 

(2.2) 

1 

 

 

(0.6) 

4.08 0.74 

ท่านพงึพอใจในงานทีม่ ี

ความทา้ทาย ส่งเสรมิให้

เกดิความคดิ รเิริม่

สรา้งสรรค ์

43 

 

 

(24.2) 

103 

 

 

(57.9) 

29 

 

 

(16.3) 

3 

 

 

(1.7) 

- 

 

 

- 

4.04 0.68 

ท่านพงึพอใจกบังานที่

ปฏบิตัมิรีะเบยีบแบบแผนที่

แน่นอนชดัเจน 

33 

 

(18.5) 

90 

 

(50.6) 

45 

 

(25.3) 

7 

 

(3.9) 

3 

 

(1.7) 

3.80 0.84 

ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัของ

ท่านมกีารแบ่งหน้าที ่สาย

การบงัคบับญัชา ไวอ้ยา่ง

ชดัเจน 

33 

 

 

(18.5) 

85 

 

 

(47.8) 

53 

 

 

(29.8) 

5 

 

 

(2.8) 

2 

 

 

(1.1) 

 

3.80 

 

 

0.81 
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จากตารางที ่11 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นลกัษณะของงาน

ทีป่ฏบิตั ิดงันี้ พนกังานพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตั ิเพราะท าใหท้่านมโีอกาสไดเ้รยีนรู ้ทกัษะใหม่ๆ  

มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.08 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบ

มากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.1 รองลงมาคอื พนกังานพงึ

พอใจในงานทีม่คีวามทา้ทาย ส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิ รเิริม่สรา้งสรรค์ มรีะดบัความพงึพอใจโดย

เฉลีย่ 4.04 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 103 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.9   น้อยทีสุ่ดคอื พนกังานพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตัมิรีะเบยีบแบบแผนที่

แน่นอนชดัเจน มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.80 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมาก

ทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.6   และ พนกังานพงึพอใจที่

บรษิทัของท่านมกีารแบ่งหน้าที ่สายการบงัคบับญัชา ไวอ้ยา่งชดัเจน มรีะดบัความพงึพอใจโดย

เฉลีย่ 3.80 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 85 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.8 
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ตารางท่ี 12 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ู ไลฟ์สไตล ์ รีเทล จ ากดั ด้านความ

รบัผิดชอบ 

 

ด้านความรบัผิดชอบ 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจทีป่ฏบิตังิานได้

ส าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

34 

 

(19.1) 

117 

 

(65.7) 

22 

 

(12.4) 

3 

 

(1.7) 

2 

 

(1.1) 

4.00 0.69 

ท่านพงึพอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชา

เปิดโอกาสใหท้่านมสี่วนรว่ม

รบัผดิชอบในการท างาน 

42 

 

(23.6) 

97 

 

(54.5) 

33 

 

(18.5) 

4 

 

(2.2) 

1 

 

(1.1) 

 

3.97 

 

 

0.78 

 

ท่านพงึพอใจในหน่วยงานของ

ท่าน ทีแ่บ่งความรบัผดิชอบไว้

อยา่งชดัเจน 

20 

 

(11.2) 

104 

 

(58.4) 

48 

 

(27.0) 

5 

 

(2.8) 

1 

 

(0.6) 

3.77 0.70 

ท่านพงึพอใจที ่จะทุ่มเท การ

ท างานมากกว่าเวลาปกต ิโดย

ไมม่ผีลตอบแทน 

24 

 

(13.5) 

67 

 

(37.6) 

33 

 

(18.5) 

34 

 

(19.1) 

20 

 

(11.2) 

3.23 1.22 
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จากตารางที ่12 พบว่า พนกังานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความรบัผดิชอบ 

ดงันี้ พนักงานพงึพอใจทีป่ฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา มี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลี่ย 4.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบ

มากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.7 รองลงมาคอื พนักงาน

พงึพอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้่านมสี่วนร่วมรบัผดิชอบในการท างาน มรีะดบัความพงึ

พอใจโดยเฉลี่ย 3.97 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มคีวามพงึพอใจ 

จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 รองลงมาคอื พนักงานพอใจในหน่วยงานของท่าน ทีแ่บ่ง

ความรบัผดิชอบไวอ้ย่างชดัเจน มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.77 โดยผูต้อบแบบสอบถาม

เลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.4 และน้อย

ที่สุดคอื พนักงานพงึพอใจที่ จะทุ่มเท การท างานมากกว่าเวลาปกต ิโดยไม่มผีลตอบแทน มี

ระดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.23 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มี

ความพงึพอใจ จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.6 
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ตารางท่ี 13 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ ากดั ด้าน

ความก้าวหน้า 

 

ด้านความก้าวหน้า 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจในการท างาน

ปจัจบุนั เพราะมกีารจดัการ

ฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเป็น

ประจ าต่อเนื่อง 

51 

 

 

(28.7) 

88 

 

 

(49.4) 

31 

 

 

(17.4) 

5 

 

 

(2.8) 

3 

 

 

(1.7) 

 

4.01 

 

 

0.85 

 

ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัมกีาร

ผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนลกัษณะ

งานทีท่ าใหก้บัพนกังานอยูเ่สมอ 

เพื่อเป็นการเพิม่พนูความรู ้

ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่ 

47 

 

 

(26.4) 

93 

 

 

(52.2) 

30 

 

 

(16.9) 

4 

 

 

(2.2) 

4 

 

 

(2.2) 

3.98 0.85 

ท่านพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน

ต าแหน่งปจัจบุนั เพราะท าใหม้ี

โอกาสกา้วหน้าในอาชพี 

41 

 

(23.0) 

86 

 

(48.3) 

40 

 

(22.5) 

6 

 

(3.4) 

5 

 

(2.8) 

3.85 0.90 

ท่านพงึพอใจทีก่ารเลื่อนต าแหน่ง

ในปจัจบุนั เป็นไปอยา่งมรีะบบ 

33 

(18.5) 

93 

(52.2) 

39 

(21.9) 

7 

(3.9) 

6 

 (3.4) 
3.79 0.90 
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จากตารางที่ 13 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความก้าวหน้า 

ดงันี้ พนกังานพงึพอใจในการท างานปจัจุบนั เพราะมกีารจดัการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเป็น

ประจ าต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลี่ย 4.01 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 

รองลงมาคือ พนักงานพึงพอใจที่บรษิัทมกีารผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนลกัษณะงานที่ท าให้กับ

พนักงานอยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่  มรีะดบัความพงึ

พอใจโดยเฉลี่ย 3.98 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มคีวามพงึพอใจ 

จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.2 รองลงมาคอื พนกังานพงึพอใจในการปฏบิตังิานในต าแหน่ง

ปจัจบุนั เพราะท าใหม้โีอกาสก้าวหน้าในอาชพี มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.85 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.3 

และน้อยทีสุ่ดคอื พนักงานพงึพอใจทีก่ารเลื่อนต าแหน่งในปจัจุบนั เป็นไปอย่างมรีะบบ มรีะดบั

ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.79 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึ

พอใจ จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.2 
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ตารางท่ี 14 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ด้านนโยบาย

และการบริหาร 

 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจต่อนโยบาย การ

บรหิารงานในแต่ละดา้นของ

บรษิทั 

26 

 

(14.6) 

105 

 

(59.0) 

33 

 

(18.5) 

9 

 

(5.1) 

5 

 

(2.8) 

3.78 0.86 

ท่านพงึพอใจทีร่ะบบการ

สื่อสารภายในบรษิทัของท่าน

เป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ 

24 

 

(13.5) 

103 

 

(57.9) 

39 

 

(21.9) 

8 

 

(4.5) 

4 

 

(2.2) 

3.76 0.82 

ท่านพงึพอใจกบัระบบตดิตาม

ผลการปฏบิตังิานของฝา่ย

บรหิารในบรษิทั 

23 

 

(12.9) 

105 

 

(59.0) 

35 

 

(19.7) 

10 

 

(5.6) 

5 

 

(2.8) 

3.74 0.85 

ท่านพงึพอใจในกฎระเบยีบ

ปฏบิตัต่ิางๆ ทีบ่รษิทัก าหนด

ไว ้

20 

 

(11.2) 

102 

 

(57.3) 

44 

 

(24.7) 

9 

 

(5.1) 

3 

 

(1.7) 

3.71 0.79 
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จากตารางที่ 14 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นนโยบายและ

การบรหิาร ดงันี้ พนักงานพงึพอใจต่อนโยบาย การบรหิารงานในแต่ละด้านของบรษิทั มี

ค่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลี่ย 3.78 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบ

มากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.0 รองลงมาคอื พนักงาน

พงึพอใจที่ระบบการสื่อสารภายในบรษิทัของท่านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ มรีะดบัความพงึ

พอใจโดยเฉลี่ย 3.76 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มคีวามพงึพอใจ 

จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.9 รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจกบัระบบตดิตามผลการ

ปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิารในบรษิัท มรีะดบัความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.74 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

59.0 และน้อยทีสุ่ดคอื พนักงานพงึพอใจในกฎระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีบ่รษิทัก าหนดไว้ มรีะดบั

ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.71 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึ

พอใจ จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.3 
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ตารางท่ี 15 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ู ไลฟ์สไตล ์ รีเทล จ ากดั ด้านการ

ควบคมุบงัคบับญัชา 

 

ด้านการควบคมุบงัคบับญัชา 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชา

มอบหมายงานใหค้วามไวว้างใจ 

47 

(26.4) 

94 

(52.8) 

28 

(15.7) 

6 

(3.4) 

3 

(1.7) 
3.99 0.84 

ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามี

ความสามารถในการด าเนินการ

บรหิารงาน 

49 

 

(27.5) 

91 

 

(51.1) 

25 

 

(14.0) 

11 

 

(6.2) 

2 

 

(1.1) 

3.98 0.87 

ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามี

ความยตุธิรรมในการบรหิารงาน 

50 

(28.1) 

83 

(46.6) 

32 

(18.0) 

9 

(5.1) 

4 

(2.2) 
3.93 0.93 

ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามี

ความเขม้งวดจรงิจงัในเรือ่งงาน 

45 

(25.3) 

90 

(50.6) 

30 

(16.9) 

10 

(5.6) 

3 

(1.7) 
3.92 0.89 
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จากตารางที่ 15 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการควบคุม

บงัคบับญัชา ดงันี้ พนักงานพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหค้วามไวว้างใจ มคี่าเฉลีย่

มากทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.99 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.8 รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจที่

ผูบ้งัคบับญัชามคีวามสามารถในการด าเนินการบรหิารงาน มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.98 

โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 91 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 51.1 รองลงมาคอื พนกังานพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามยตุธิรรมในการบรหิารงาน มี

ระดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.93 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มี

ความพงึพอใจ จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 และน้อยที่สุดคอื พนักงานพงึพอใจที่

ผูบ้งัคบับญัชามคีวามเขม้งวดจรงิจงัในเรือ่งงาน มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.92 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ตารางท่ี 16 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ ากดั ด้าน

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

 

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคล 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจทีเ่พื่อนรว่มงาน

ในหน่วยงานมคีวามไวว้างใจ

ซึง่กนัและกนั 

81 

 

(45.5) 

60 

 

(33.7) 

28 

 

(15.7) 

9 

 

(5.1) 

- 

 

- 

4.22 0.83 

ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัความ

รว่มมอืในการท างานจากเพื่อน

รว่มงาน 

72 

 

(40.4) 

73 

 

(41.0) 

31 

 

(17.4) 

2 

 

(1.1) 

- 

 

- 

4.21 0.76 

ท่านพงึพอใจทีส่ามารถปรกึษา 

รวมทัง้ไดร้บัความช่วยเหลอื

จากเพื่อนรว่มงาน ไมว่่าจะเป็น

ปญัหาเรือ่งงาน เรือ่งส่วนตวั 

77 

 

 

(43.3) 

64 

 

 

(36.0) 

28 

 

 

(15.7) 

9 

 

 

(5.1) 

- 

 

 

- 

4.17 0.87 

ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการดแูล

เอาใจใส่ จากเพื่อนรว่มงาน

เป็นอยา่งด ี

68 

 

(38.2) 

78 

 

(43.8) 

26 

 

(14.6) 

6 

 

(3.4) 

- 

 

- 

4.17 0.79 
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จากตารางที่ 16 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล ดงันี้ พนกังานพงึพอใจทีเ่พื่อนรว่มงานในหน่วยงานมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.22 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบ

มากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจอย่างยิง่ จ านวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.5 รองลงมาคอื 

พนักงานพงึพอใจทีไ่ด้รบัความร่วมมือในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน มรีะดบัความพงึพอใจ

โดยเฉลีย่ 4.21 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 

73 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 น้อยทีสุ่ดคอื พนกังานพงึพอใจทีส่ามารถปรกึษา รวมทัง้ไดร้บัความ

ช่วยเหลอืจากเพื่อนรว่มงาน ไมว่่าจะเป็นปญัหาเรือ่งงาน เรือ่งส่วนตวั มรีะดบัความพงึพอใจโดย

เฉลี่ย 4.17 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มคีวามพงึพอใจอย่างยิง่ 

จ านวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 และ พนักงานพงึพอใจทีไ่ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ จากเพื่อน

รว่มงานเป็นอย่างด ีมรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.17 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบ

มากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8  
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ตารางท่ี 17 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล จ ากดั ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจในบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้มการท างาน

ทัว่ไป 

45 

 

(25.3) 

93 

 

(52.2) 

35 

 

(19.7) 

5 

 

(2.8) 

- 

 

- 

4.00 0.75 

ท่านมคีวามพงึพอใจต่อความ

เหมาะสม ความทนัสมยั ของ

วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีท่่านใช้

ในการปฏบิตังิาน 

29 

 

 

(16.3) 

69 

 

 

(38.8) 

64 

 

 

(36.0) 

15 

 

 

(8.4) 

1 

 

 

(0.6) 

3.62 0.87 

ท่านพงึพอใจใน สิง่อ านวย

ความสะดวกต่างๆ เช่น 

หอ้งน ้า ในสถานทีท่ างานของ

ท่านมคีวามเพยีงพอเหมาะสม 

24 

 

 

(13.5) 

69 

 

 

(38.8) 

67 

 

 

(37.6) 

16 

 

 

(9.0) 

2 

 

 

(1.1) 

3.54 0.87 

ท่านพงึพอใจต่อสภาพที่

ท างาน ทีเ่ป็นสดัส่วน ไมแ่ออดั 

ท าใหท้่านสามารถปฏบิตังิาน

ไดอ้ยา่งเตม็ที ่

18 

 

 

(10.1) 

74 

 

 

(41.6) 

64 

 

 

(36.0) 

15 

 

 

(8.4) 

7 

 

 

(3.9) 

3.46 0.92 
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จากตารางที่ 17 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน ดงันี้ พนักงานพงึพอใจในบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการท างานทัว่ไป มคี่าเฉลีย่

มากทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.00 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.2รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจต่อ

ความเหมาะสม ความทนัสมยั ของวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีท่่านใชใ้นการปฏบิตังิาน มรีะดบัความ

พงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.62 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ 

จ านวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจใน สิง่อ านวยความสะดวก

ต่างๆ เช่น หอ้งน ้า ในสถานทีท่ างานของท่านมคีวามเพยีงพอเหมาะสม มรีะดบัความพงึพอใจ

โดยเฉลีย่ 3.54 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 

69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 และน้อยทีสุ่ดคอื พนักงานพงึพอใจต่อสภาพทีท่ างาน ทีเ่ป็นสดัส่วน 

ไมแ่ออดั ท าใหท้่านสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที่ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.46 โดย

ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 74 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 41.6 
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ตารางท่ี 18 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ด้านเงินเดือน

และสวสัดิการ 

 

ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจใน สวสัดกิารอื่นๆ 

ทีไ่ดร้บัจากหน่วยงาน 

29 

(16.3) 

100 

(56.2) 

37 

(20.8) 

5 

(2.8) 

7 

(3.9) 
3.78 0.89 

ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืนทีท่่าน

ไดร้บัในปจัจบุนั 

29 

(16.3) 

97 

(54.5) 

42 

(23.6) 

2 

(1.1) 

8 

(4.5) 
3.77 0.89 

ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืน ทีม่ ี

ความเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัวุฒิ

การศกึษา 

19 

 

(10.7) 

83 

 

(46.6) 

63 

 

(35.4) 

6 

 

(3.4) 

7 

 

(3.9) 

3.57 0.87 

ท่านพงึพอใจกบัการเบกิจา่ย

ค่าตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ ที่

มคีวามสะดวกรวดเรว็ 

24 

 

(13.5) 

71 

 

(39.9) 

69 

 

(38.8) 

7 

 

(3.9) 

7 

 

(3.9) 

3.55 0.91 
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จากตารางที่ 18 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นเงนิเดอืนและ

สวสัดกิาร ดงันี้ พนักงานพงึพอใจใน สวสัดกิารอื่นๆ ทีไ่ดร้บัจากหน่วยงาน มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 

มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.78 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดที่ระดบั มี

ความพงึพอใจ จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.2รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจกบัเงนิเดอืน

ที่ท่านได้รบัในปจัจุบนั มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลี่ย 3.77 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืก

ค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 รองลงมาคอื 

พนักงานพงึพอใจกบัเงนิเดอืน ที่มคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัวุฒกิารศกึษา มรีะดบัความพงึ

พอใจโดยเฉลี่ย 3.57 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดที่ระดบั มคีวามพงึพอใจ 

จ านวน 83 คน คดิเป็นร้อยละ 46.6 และน้อยที่สุดคอื พนักงานพงึพอใจกบัการเบกิจ่าย

ค่าตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ ทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.55 โดย

ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 39.9 
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ตารางท่ี 19 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ู ไลฟ์สไตล ์ รีเทล จ ากดั ด้านความ

มัน่คงในงาน 

 

ด้านความมัน่คงในงาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านพงึพอใจกบัความมัน่คงของ

บรษิทัในปจัจบุนั 

48 

(27.0) 

92 

(51.7) 

25 

(14.0) 

6 

(3.4) 

7 

(3.9) 
3.94 0.94 

ท่านพงึพอใจทีห่น่วยงานมกีาร

ตรวจสอบควบคุมการปฏบิตังิาน

อยา่งใกลช้ดิ 

36 

 

(20.2) 

103 

 

(57.9) 

29 

 

(16.3) 

5 

 

(2.8) 

5 

 

(2.8) 

 

3.90 

 

 

0.85 

 

ท่านพงึพอใจในการท างานกบั

บรษิทั ทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิ

ความมัน่คงในชวีติส่วนตวัของ

ท่าน 

35 

 

 

(19.7) 

101 

 

 

(56.7) 

29 

 

 

(16.3) 

7 

 

 

(3.9) 

6 

 

 

(3.4) 

3.85 0.89 

ท่านรูส้กึมัน่ใจในต าแหน่งที่

ปฏบิตังิานอยู่ 

35 

(19.7) 

101 

(56.7) 

24 

(13.5) 

11 

(6.2) 

7 

(3.9) 
3.82 0.95 
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จากตารางที่ 19 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความมัน่คงใน

งาน ดงันี้ พนักงานพงึพอใจกบัความมัน่คงของบรษิทัในปจัจุบนั มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด มรีะดบั

ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.94 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึ

พอใจ จ านวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจทีห่น่วยงานมกีาร

ตรวจสอบควบคุมการปฏบิตังิานอย่างใกลช้ดิ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.90 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

57.9 รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจในการท างานกบับรษิทั ทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิความมัน่คง

ในชวีติส่วนตวั มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 3.85 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมาก

ทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.7 และน้อยทีสุ่ดคอื พนักงาน

รู้สกึมัน่ใจในต าแหน่งที่ปฏบิตัิงานอยู่ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลี่ย 3.82 โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากที่สุดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

56.7 
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ตารางท่ี 20 ค่าเฉล่ีย ( x̄  ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั ด้านสภาพใน

การท างาน 

 

ด้านสภาพในการท างาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

x̄   S.D. 

มี

ความ

พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

มี

ความ

พึง

พอใจ 

เฉยๆ 
ไม่พึง

พอใจ 

ไม่พึง

พอใจ

อย่าง

ย่ิง 

ท่านรูส้กึมเีกยีรตศิกัดิศ์รใีนอาชพี

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่าน

ปฏบิตัอิยู่ 

63 

 

(35.4) 

83 

 

(46.6) 

23 

 

(12.9) 

5 

 

(2.8) 

4 

 

(2.2) 

4.10 0.89 

ท่านพงึพอใจทีส่ามารถเป็นตวั

ของตวัเองไดใ้นการปฏบิตังิาน 

64 

(36.0) 

80 

(44.9) 

25 

(14.0) 

5 

(2.8) 

4 

 (2.2) 
4.10 0.90 

ท่านมคีวามภาคภูมใิจในอาชพี

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่าน

ปฏบิตัอิยู่ 

66 

 

(37.1) 

78 

 

(43.8) 

23 

 

(12.9) 

7 

 

(3.9) 

4 

 

(2.2) 

4.10 0.92 

ท่านมคีวามสุขในหน้าทีก่ารงานที่

ท่านปฏบิตัอิยู่ 

69 

(38.8) 

71 

(39.9) 

25 

(14.0) 

10 

(5.6) 

3 

(1.7) 
4.08 0.95 
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จากตารางที่ 20 พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสภาพในการ

ท างาน ดงันี้ พนกังานรูส้กึมเีกยีรตศิกัดิศ์รใีนอาชพีต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีป่ฏบิตัอิยู่ มคี่าเฉลีย่

มากทีสุ่ด มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.10 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดที่

ระดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 83 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 รองลงมาคอื พนักงานพงึพอใจที่

สามารถเป็นตวัของตวัเองไดใ้นการปฏบิตังิาน มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.10 โดยผูต้อบ

แบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.9 

รองลงมาคอื พนักงานมคีวามภาคภูมใิจในอาชพีต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏบิตัิอยู่ มรีะดบั

ความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.10 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมากทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึ

พอใจ จ านวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 และน้อยที่สุดคอื พนักงานมคีวามสุขในหน้าที่การ

งานทีป่ฏบิตัอิยู่ มรีะดบัความพงึพอใจโดยเฉลีย่ 4.08 โดยผูต้อบแบบสอบถามเลอืกค าตอบมาก

ทีสุ่ดทีร่ะดบั มคีวามพงึพอใจ จ านวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.9 
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4.3 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์ 

รีเทล จ ากดั  
 

 สมมตฐิาน พนกังานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

 

 H0  = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์จะใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ประชากร 

2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent-Sample T-test) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 

ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิี

ค่าน้อยกว่า .05 และเมื่อ ปฏเิสธ สมมตฐิานหลกัจะต้องท าการพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) เพื่อ

หาค่าความแตกต่างด้านเพศที่มผีลต่อระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ผลทดสอบดงั

ตารางที ่21 
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ตารางท่ี 21 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

(True Coffee) จ าแนกตามเพศ 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

เพศ 

t Sig ชาย หญิง 

x̄   S.D. x̄   S.D. 

ปัจจยัจงูใจ 

1.ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่

การงานของบุคคล 

 

4.15 

 

 

0.66 

 

 

4.14 

 

 

0.59 

 

 

0.106 

 

 

0.916 

 

2.ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 4.02 0.71 4.09 0.63 -0.720 0.472 

3.ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 3.85 0.69 3.99 0.63 -1.464 0.145 

4.ดา้นความรบัผดิชอบ 3.74 0.71 3.73 0.71 0.067 0.947 

5.ดา้นความก้าวหน้า 3.93 0.83 3.88 0.77 0.376 0.707 

ปัจจยัค า้จนุ 

1.ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

 

3.74 

 

0.76 

 

3.74 

 

0.76 

 

-0.031 

 

0.975 

2.ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 3.95 0.83 3.95 0.84 -0.020 0.984 

3.ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 4.18 0.83 4.19 0.71 -0.114 0.909 

4.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.71 0.73 3.60 0.69 1.107 0.270 

5.ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 3.74 0.81 3.60 0.81 1.099 0.273 

6.ดา้นความมัน่คงในงาน 3.87 0.89 3.88 0.83 -0.082 0.935 

7.ดา้นสภาพในการท างาน 4.11 0.87 4.07 0.82 0.333 0.740 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่ 21 พบว่า พนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้น ไมแ่ตกต่างกนั เนื่องจากค่า Sig ทีไ่ดม้คี่ามากกว่าค่า

นยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

 

 H0 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายทุีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายทุีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

 

ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์จะใชท้ดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกนั (One Way 

ANOVA) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมื่อ ค่า

ความน่าจะเป็นส าหรบันยัส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า .05 เมื่อปฏเิสธสมมุตฐิานหลกั จะต้องท า

การเปรยีบเทยีบรายคู่ว่าคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ผลทดสอบดงัตารางที ่22 

 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

(True Coffee) จ าแนกตามอายุ 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการประสบผลส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงานของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 4.011 2 2.005 5.416* 0.005 

ภายในกลุ่ม 64.794 175 0.370   

รวม 68.805 177    

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

ระหว่างกลุ่ม 4.300 2 2.150 4.929* 0.008 

ภายในกลุ่ม 76.332 175 0.436   

รวม 80.632 177    

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 0.726 2 0.363 0.825 0.440 

ภายในกลุ่ม 76.993 175 0.440   

รวม 77.719 177    
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 0.863 2 0.432 0.842 0.433 

ภายในกลุ่ม 89.691 175 0.513   

รวม 90.554 177    

ดา้นความกา้วหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 0.678 2 0.339 0.526 0.592 

ภายในกลุ่ม 112.917 175 0.645   

รวม 113.596 177    

ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

ระหว่างกลุ่ม 0.650 2 0.325 0.557 0.574 

ภายในกลุ่ม 102.159 175 0.584   

รวม 102.809 177    

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 2.005 2 1.002 1.445 0.239 

ภายในกลุ่ม 121.386 175 0.694   

รวม 123.390 177    

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.279 2 0.640 1.083 0.341 

ภายในกลุ่ม 103.318 175 0.590   

รวม 104.597 177    

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.340 2 2.170 4.447* 0.013 

ภายในกลุ่ม 85.411 175 0.488   

รวม 89.751 177    

ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 2.156 2 1.078 1.628 0.199 

ภายในกลุ่ม 115.934 175 0.662   

รวม 118.090 177    
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นความมัน่คงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.060 2 0.530 0.718 0.489 

ภายในกลุ่ม 129.218 175 0.738   

รวม 130.278 177    

ดา้นสภาพในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.362 2 1.181 1.657 0.194 

ภายในกลุ่ม 124.749 175 0.713   

รวม 127.111 177    

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่22 พบว่า พนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล ดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันับถอื และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่าง

กนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 

ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ ่(Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่23 
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ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดับปฏิบติัการ (True Coffee) ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
20 – 25 ปี 88 3.5426 

 
26 – 31 ปี 76 3.6974 3.6974 
32 – 37 ปี 14 

 
4.1250 

Sig. 
 

0.682 0.056 
 
แผนภูมิท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จ าแนกตาม
อาย ุ
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จากตารางที ่23 และ แผนภูมทิี ่1 ผลการวเิคราะห ์พบว่า พนักงานทีม่อีายุระหว่าง 20 

– 25 ปี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน แตกต่างกบั 

พนกังานทีม่อีายรุะหว่าง 32 – 37 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

โดยการทดสอบรายคู่ไม่ขึ้นใน ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล 

และ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื เนื่องจากสดัส่วนของขอ้มลูไม่ใกล้เคยีงกนั จงึไม่แสดงผล

ในตารางผลการทดสอบเปรยีบเทยีบรายคู่ ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) 

 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

 H0 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์ จะใชท้ดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกนั (One Way 

ANOVA) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมือ่ ค่า

ความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า .05 เมือ่ปฏเิสธสมมตุฐิานหลกั จะตอ้งท า

การเปรยีบเทยีบรายคู่ว่าคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ผลทดสอบดงัตารางที ่24 

 
ตารางท่ี 24 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

(True Coffee) จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการประสบผลส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงานของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 6.774 2 3.387 9.555* 0.000 

ภายในกลุ่ม 62.031 175 0.354   

รวม 68.805 177    

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

ระหว่างกลุ่ม 11.434 2 5.717 14.459* 0.000 

ภายในกลุ่ม 69.198 175 0.395   

รวม 80.632 177    
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 2.383 2 1.191 2.767 0.066 

ภายในกลุ่ม 75.337 175 0.430   

รวม 77.719 177    

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 0.763 2 0.381 0.743 0.477 

ภายในกลุ่ม 89.791 175 0.513   

รวม 90.554 177    

ดา้นความกา้วหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 1.566 2 0.783 1.224 0.297 

ภายในกลุ่ม 112.029 175 0.640   

รวม 113.596 177    

ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

ระหว่างกลุ่ม 1.770 2 0.885 1.532 0.219 

ภายในกลุ่ม 101.040 175 0.557   

รวม 102.809 177    

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 4.704 2 2.352 3.468* 0.033 

ภายในกลุ่ม 118.687 175 0.678   

รวม 123.390 177    

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 7.579 2 3.790 6.836* 0.001 

ภายในกลุ่ม 97.018 175 0.554   

รวม 104.597 177    

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.879 2 0.940 1.871 0.157 

ภายในกลุ่ม 87.872 175 0.502   

รวม 89.751 177    
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ตารางท่ี 24 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 1.204 2 0.602 0.901 0.408 

ภายในกลุ่ม 116.886 175 0.668   

รวม 118.090 177    

ดา้นความมัน่คงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.995 2 0.498 0.673 0.511 

ภายในกลุ่ม 129.283 175 0.739   

รวม 130.278 177    

ดา้นสภาพในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.755 2 0.878 1.225 0.296 

ภายในกลุ่ม 125.356 175 0.716   

รวม 127.111 177    

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่24 พบว่า พนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 

มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล ดา้นการ

ได้รบัการยอมรบันับถอื ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา และด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 

 

ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่25 – 27 
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ตารางท่ี 25 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการประสบ
ผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของบคุคล จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่าปรญิญาตร ี 14 3.6250 

 
ปรญิญาตร ี 156 4.1651 

 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 8 

 
4.7500 

Sig. 
 

0.050 1.000 
 
แผนภูมิท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของ
บคุคล จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
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จากตารางที่ 25 และ แผนภูมทิี ่2 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษา
น้อยกว่าปรญิญาตร ี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่าร
งานของบุคคล แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละระดบัการศกึษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านการ

ประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่า
ปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
 
ตารางท่ี 26 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการได้รบั
การยอมรบันับถือ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่าปรญิญาตร ี 14 3.2679 

 
ปรญิญาตร ี 156 

 
4.1090 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 8 
 

4.5938 
Sig. 

 
1.000 0.114 
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แผนภมิูท่ี 3  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
 

 
 

จากตารางที่ 26 และ แผนภูมทิี ่3 ผลการวเิคราะห ์พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษา
น้อยกว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื แตกต่าง
กบั พนักงานที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรแีละระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 27 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (True Coffee) ด้าน
ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศกึษา N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่าปรญิญาตร ี 14 3.5179 

 
ปรญิญาตร ี 156 

 
4.2356 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 8 
 

4.5313 
Sig. 

 
1.000 0.559 

 
 
แผนภมิูท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 
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จากตารางที่ 27 และ แผนภูมทิี ่4 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษา
น้อยกว่าปรญิญาตร ี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล 
แตกต่างกบั พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรแีละระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
โดยการทดสอบรายคู่ไมข่ึน้ใน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา เนื่องจากสดัส่วนของขอ้มลู

ไมใ่กลเ้คยีงกนั จงึไมแ่สดงผลในตารางผลการทดสอบเปรยีบเทยีบรายคู่ ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ 

(Scheffe) 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านประเภทพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 
 
 H0 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทพนกังานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทพนกังานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 
 

ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์ จะใชท้ดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ประชากร 
2 กลุ่ม ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent-Sample T-test) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 
ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมือ่ ค่าความน่าจะเป็นส าหรบันยัส าคญัทางสถติมิี
ค่าน้อยกว่า .05 และเมือ่ ปฏเิสธ สมมตฐิานหลกัจะตอ้งท าการพจิารณาค่า Sig. (2-tailed) เพื่อ
หาค่าความแตกต่างดา้นประเภทพนกังานทีม่ผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ผลทดสอบดงัตารางที ่28 
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ตารางท่ี 28 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
(True Coffee) จ าแนกตามประเภทพนักงาน 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ประเภทพนักงาน 

t Sig พนักงานประจ า พนักงานชัว่คราว 
x̄   S.D. x̄   S.D. 

ปัจจยัจงูใจ 

1.ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่

การงานของบุคคล 

 

4.22 

 

0.63 

 

3.94 

 

0.54 

 

2.778* 

 

0.006 

2.ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 4.16 0.66 3.81 0.63 3.161* 0.002 

3.ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 3.92 0.69 3.95 0.58 -0.236 0.814 

4.ดา้นความรบัผดิชอบ 3.77 0.77 3.65 0.52 1.279 0.203 

5.ดา้นความก้าวหน้า 3.90 0.87 3.91 0.59 -0.080 0.936 

ปัจจยัค า้จนุ 

1.ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

 

3.77 

 

0.80 

 

3.67 

 

0.62 

 

0.774 

 

0.440 

2.ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 3.97 0.87 3.90 0.72 0.499 0.619 

3.ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 4.25 0.71 4.03 0.87 1.624 0.109 

4.ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.70 0.73 3.52 0.64 1.522 0.130 

5.ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 3.64 0.89 3.72 0.58 -0.642 0.522 

6.ดา้นความมัน่คงในงาน 3.84 0.91 3.95 0.69 -0.828 0.409 

7.ดา้นสภาพในการท างาน 4.08 0.88 4.13 0.75 -0.352 0.725 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที่ 28 พบว่า พนักงานทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทพนักงานทีแ่ตกต่าง

กนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล และ

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

 

 H0 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

 

ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์ จะใชท้ดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกนั (One Way 

ANOVA) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมือ่ ค่า

ความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า .05 เมือ่ปฏเิสธสมมตุฐิานหลกั จะตอ้งท า

การเปรยีบเทยีบรายคู่ว่าคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ผลทดสอบดงัตารางที ่29 

 

ตารางท่ี 29 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

(True Coffee) จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการประสบผลส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงานของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 3.958 3 1.319 3.540* 0.016 

ภายในกลุ่ม 64.847 174 0.373   

รวม 68.805 177    

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

ระหว่างกลุ่ม 6.689 3 2.230 5.246* 0.002 

ภายในกลุ่ม 73.943 174 0.425   

รวม 80.632 177    

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 1.212 3 0.404 0.919 0.433 

ภายในกลุ่ม 76.507 174 0.440   

รวม 77.719 177    
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 3.778 3 1.259 2.525 0.059 

ภายในกลุ่ม 86.776 174 0.499   

รวม 90.554 177    

ดา้นความกา้วหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 4.446 3 1.482 2.362 0.073 

ภายในกลุ่ม 109.150 174 0.627   

รวม 113.596 177    

ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

ระหว่างกลุ่ม 2.742 3 0.914 1.589 0.194 

ภายในกลุ่ม 100.067 174 0.575   

รวม 102.809 177    

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 7.464 3 2.488 3.734* 0.012 

ภายในกลุ่ม 115.927 174 0.666   

รวม 123.390 177    

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 1.045 3 0.348 0.585 0.625 

ภายในกลุ่ม 103.552 174 0.595   

รวม 104.597 177    

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.306 3 0.435 0.856 0.465 

ภายในกลุ่ม 88.446 174 0.508   

รวม 89.751 177    

ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 4.713 3 1.571 2.411 0.069 

ภายในกลุ่ม 113.377 174 0.652   

รวม 118.090 177    
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ตารางท่ี 29 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นความมัน่คงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.780 3 1.927 2.693* 0.048 

ภายในกลุ่ม 124.498 174 0.716   

รวม 130.278 177    

ดา้นสภาพในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 5.101 3 1.700 2.425 0.067 

ภายในกลุ่ม 122.010 174 0.701   

รวม 127.111 177    

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที ่29 พบว่า พนักงานที่มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นต าแหน่งงานที่แตกต่างกนั มี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล ดา้นการ

ได้รบัการยอมรบันับถอื ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา และด้านความมัน่คงในงาน มคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 

โดยการทดสอบรายคู่ไม่ขึ้นใน ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านการควบคุมบังคบับัญชา และด้านความมัน่คงในงาน 

เนื่องจากสดัส่วนของขอ้มูลไม่ใกลเ้คยีงกนั จงึไม่แสดงผลในตารางผลการทดสอบเปรยีบเทยีบ

รายคู่ ดว้ยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
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สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

 

 H0  = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานทีไ่ม่แตกต่างกนั 

 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

 

ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์ จะใชท้ดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกนั (One Way 

ANOVA) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมือ่ ค่า

ความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า .05 เมือ่ปฏเิสธสมมตุฐิานหลกั จะตอ้งท า

การเปรยีบเทยีบรายคู่ว่าคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ผลทดสอบดงัตารางที ่30 

 
ตารางท่ี 30 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
(True Coffee) จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ดา้นการประสบผลส าเรจ็ใน
หน้าทีก่ารงานของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 9.133 2 4.566 13.392* 0.000 
ภายในกลุ่ม 59.672 175 0.341   

รวม 68.805 177    

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 
ระหว่างกลุ่ม 18.636 2 9.318 26.303* 0.000 
ภายในกลุ่ม 61.996 175 0.354   

รวม 80.632 177    

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 5.074 2 2.537 6.112* 0.003 

ภายในกลุ่ม 72.645 175 0.415   

รวม 77.719 177    
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 6.249 2 3.125 6.486* 0.002 

ภายในกลุ่ม 84.305 175 0.482   

รวม 90.554 177    

ดา้นความกา้วหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 7.347 2 3.673 6.051* 0.003 

ภายในกลุ่ม 106.249 175 0.607   

รวม 113.596 177    

ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

ระหว่างกลุ่ม 10.559 2 5.280 10.015* 0.000 

ภายในกลุ่ม 92.250 175 0.527   

รวม 102.809 177    

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 10.686 2 5.343 8.296* 0.000 

ภายในกลุ่ม 112.705 175 0.644   

รวม 123.390 177    

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 7.484 2 3.742 6.743* 0.002 

ภายในกลุ่ม 97.114 175 0.555   

รวม 104.597 177    

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.578 2 3.289 6.920* 0.001 

ภายในกลุ่ม 83.174 175 0.475   

รวม 89.751 177    

ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 5.638 2 2.819 4.387* 0.014 

ภายในกลุ่ม 112.453 175 0.643   

รวม 118.090 177    
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ตารางท่ี 30 (ต่อ) 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นความมัน่คงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.937 2 3.468 4.921* 0.008 

ภายในกลุ่ม 123.341 175 0.705   

รวม 130.278 177    

ดา้นสภาพในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 6.045 2 3.022 4.369* 0.014 

ภายในกลุ่ม 121.066 175 0.692   

รวม 127.111 177    

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตารางที่ 30 พบว่า พนักงานที่มีปจัจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่

แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของ

บุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความรบัผดิชอบ ดา้น

ความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบรหิาร ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน และด้านสภาพในการ

ท างาน แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

 

ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่31 – 32 
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ตารางท่ี 31 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการประสบ

ผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของบคุคล จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.3611 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 

 
4.0784 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.3619 

Sig. 
 

1.000 0.275 
 

แผนภูมิท่ี 5  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของ

บคุคล จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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จากตารางที่ 31 และ แผนภูมทิี ่5 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านการประสบผลส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงานของบุคคล แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท 

และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล แตกต่างกบั พนักงานที่มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

ตารางท่ี 32 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการได้รบั

การยอมรบันับถือ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.1389 

 
 

10,001 – 15,000 บาท 102 
 

3.9118  
สงูกว่า 15,001 บาท 
ขึน้ไป 

67 
  

4.4216 

Sig. 
 

1.000 1.000 1.000 
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 
 

จากตารางที่ 32 และ แผนภูมทิี ่6 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

แตกต่างกบั พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท และมรีายได้เฉลี่ยต่อ

เดอืน สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูง

กว่า 15,001 บาท ขึน้ไปอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 33 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านลกัษณะของ

งานท่ีปฏิบติั จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.5000 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 3.8407 3.8407 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.1269 

Sig. 
 

0.216 0.339 
 

แผนภูมิท่ี 7  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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จากตารางที่ 33 และ แผนภูมทิี ่7 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านลกัษณะของงานที่ปฏบิตัิ 

แตกต่างกบั พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูงกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูงกว่า 

15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางท่ี 34 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความ

รบัผิดชอบ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.4167 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 3.6176 3.6176 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

3.9776 
Sig. 

 
0.630 0.229 
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แผนภูมิท่ี 8  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความรบัผิดชอบ จ าแนกตามรายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 

 

 
 

จากตารางที่ 34 และ แผนภูมทิี ่8 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความรบัผดิชอบ แตกต่าง

กบั พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 35 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (True Coffee) ด้าน

ความก้าวหน้า จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.1667 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 

 
3.8554 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.0858 
Sig. 

 
1.000 0.618 

 

แผนภูมิท่ี 9  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความก้าวหน้า จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน 
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จากตารางที่ 35 และ แผนภูมทิี ่9 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ด้านความก้าวหน้า แตกต่างกบั 

พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน สูงกว่า 

15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางท่ี 36 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านนโยบายและ

การบริหารงาน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.0000 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 

 
3.6422 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.0037 
Sig. 

 
1.000 0.257 
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แผนภมิูท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านนโยบายและการบริหารงาน จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 
 

จากตารางที่ 36 และ แผนภูมทิี ่10  ผลการวเิคราะห ์พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านนโยบายและการ

บรหิารงาน แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท และมรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูง

กว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 37 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการควบคมุ

บงัคบับญัชา จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.3056 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 3.8284 3.8284 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.2351 
Sig. 

 
0.099 0.245 

 

แผนภมิูท่ี 11  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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จากตารางที ่37 และ แผนภมูทิี ่11 ผลการวเิคราะห ์พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านการควบคุมบงัคบับญัชา 

แตกต่างกบั พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูงกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูงกว่า 

15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางท่ี 38 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (True Coffee) ด้าน

ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.3611 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 

 
4.1765 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.3284 
Sig. 

 
1.000 0.795 
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แผนภมิูท่ี 12  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

 
 

จากตารางที ่38 และ แผนภมูทิี ่12 ผลการวเิคราะห ์พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางท่ี 39 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ (True Coffee) ด้าน

สภาพแวดล้อมในการท างาน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.1389 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 3.5564 3.5564 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

3.8731 
Sig. 

 
0.135 0.314 

 

แผนภมิูท่ี 13  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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จากตารางที่ 39 และ แผนภูมทิี ่13  ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่

ต่อเดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน แตกต่างกบั พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สูงกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

พนักงานที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 15,000 บาท มคีวามพึงพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูง

กว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางท่ี 40 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความมัน่คง
ในงาน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.3333 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 3.7819 3.7819 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.1007 
Sig. 

 
0.210 0.452 
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แผนภมิูท่ี 14  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านความมัน่คงในงาน จ าแนกตามรายได้

เฉล่ียต่อเดือน 

 

 
 
จากตารางที ่40 และ แผนภูมทิี ่14 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความมัน่คงในงาน แตกต่าง
กบั พนักงานทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
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ตารางท่ี 41 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านสถานภาพใน

การท างาน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 10,000 บาท 9 3.4167 

 
10,001 – 15,000 บาท 102 

 
4.0490 

สงูกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป 67 
 

4.2537 
Sig. 

 
1.000 0.716 

 

แผนภมิูท่ี 15  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านสถานภาพในการท างาน จ าแนกตาม

รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
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จากตารางที ่41 และ แผนภมูทิี ่15  ผลการวเิคราะห์พบว่า พนักงานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืนน้อยกว่า 10,000 บาท มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านสถานภาพในการท างาน 

แตกต่างกบั พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สูงกว่า 15,001 บาท ขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 

 

สมมติฐานข้อท่ี 1.7 ปัจจยัส่วนบคุคลด้านระยะเวลาในการท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

 H0  = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานทีไ่ม่แตกต่างกนั 

 H1 = ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนั 

ส าหรบัค่าสถติทิีใ่ชก้ารวเิคราะห ์ จะใชท้ดสอบความแปรปรวนทางเดยีวกนั (One Way 

ANOVA) โดยระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ จะปฏเิสธ สมมตฐิานหลกั (H0) กต่็อเมือ่ ค่า

ความน่าจะเป็นส าหรบันัยส าคญัทางสถติมิคี่าน้อยกว่า .05 เมือ่ปฏเิสธสมมตุฐิานหลกั จะตอ้งท า

การเปรยีบเทยีบรายคู่ว่าคู่ใดบา้งทีแ่ตกต่างกนั ผลทดสอบดงัตารางที ่42 

 
ตารางท่ี 42 เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ 

(True Coffee) จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นการประสบผลส าเรจ็ใน

หน้าทีก่ารงานของบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 3.427 3 1.142 3.040* 0.030 

ภายในกลุ่ม 65.378 174 0.376   

รวม 68.805 177    

ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

ระหว่างกลุ่ม 6.588 3 2.196 5.160* 0.002 

ภายในกลุ่ม 74.044 174 0.426   

รวม 80.632 177    
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ

ระหว่างกลุ่ม 0.810 3 0.270 0.611 0.609 

ภายในกลุ่ม 76.909 174 0.442   

รวม 77.719 177    

ดา้นความรบัผดิชอบ 

ระหว่างกลุ่ม 2.164 3 0.721 1.420 0.239 

ภายในกลุ่ม 88.389 174 0.508   

รวม 90.554 177    

ดา้นความกา้วหน้า 

ระหว่างกลุ่ม 0.064 3 0.021 0.033 0.992 

ภายในกลุ่ม 113.531 174 0.652   

รวม 113.596 177    

ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

ระหว่างกลุ่ม 1.249 3 0.416 0.714 0.545 

ภายในกลุ่ม 101.560 174 0.584   

รวม 102.809 177    

ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 

ระหว่างกลุ่ม 1.274 3 0.425 0.605 0.613 

ภายในกลุ่ม 122.117 174 0.702   

รวม 123.390 177    

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ระหว่างกลุ่ม 3.004 3 1.001 1.715 0.166 

ภายในกลุ่ม 101.594 174 0.584   

รวม 104.597 177    

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.975 3 0.992 1.989 0.117 

ภายในกลุ่ม 86.776 174 0.499   

รวม 89.751 177    
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ตารางท่ี 42 (ต่อ) 
 

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน 

แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig 

ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 

ระหว่างกลุ่ม 1.376 3 0.459 0.684 0.563 

ภายในกลุ่ม 116.714 174 0.671   

รวม 118.090 177    

ดา้นความมัน่คงในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.254 3 0.751 1.021 0.385 

ภายในกลุ่ม 128.024 174 0.736   

รวม 130.278 177    

ดา้นสภาพในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.819 3 0.273 0.376 0.770 

ภายในกลุ่ม 126.292 174 0.726   

รวม 127.111 177    

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

จากตาราง 42 พบว่า พนักงานที่มีปจัจยัส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการท างานที่
แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของ
บุคคล และดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ดงันัน้ จงึเปรยีบเทยีบโดยทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe) ดงัแสดงใน 

ตารางที ่43 – 44 
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ตารางท่ี 43 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการประสบ

ผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของบคุคล จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

 

ระยะเวลาในการท างาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 1 ปี 51 4.0000 

 
1 – 2 ปี 69 4.1486 4.1486 

3 – 4 ปี 43 4.1919 4.1919 
5 ปีขึน้ไป 
Sig. 

15 
 

 
0.655 

4.5333 
0.100 

 

แผนภมิูท่ี 16  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านสถานภาพในการท างาน จ าแนกตาม

ระยะเวลาในการท างาน 
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จากตารางที่ 43 และ แผนภูมทิี ่16 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาใน

การท างาน น้อยกว่า 1 ปี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่

การงานของบุคคล แตกต่างกบั พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 5 ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
ตารางท่ี 44 เปรียบเทียบการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ( Scheffe ) ในเรื่องความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านการได้รบั

การยอมรบันับถือ จ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน 

 

ระยะเวลาในการท างาน N 
Subset for alpha = 0.05 

1 2 
น้อยกว่า 1 ปี 51 3.8676 

 
1 – 2 ปี 69 4.0000 

 
3 – 4 ปี 43 4.2500 4.2500 
5 ปีขึน้ไป 
Sig. 

15 
 

 
0.140 

4.5000 
0.501 
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แผนภมิูท่ี 17  แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) ด้านสถานภาพในการท างาน จ าแนกตาม

ระยะเวลาในการท างาน 

 

 
 

จากตารางที่ 44 และ แผนภูมทิี ่17 ผลการวเิคราะห์ พบว่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาใน

การท างาน น้อยกว่า 1 ปี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 

แตกต่างกบั พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 – 4 ปี และมรีะยะเวลาในการท างาน 5 ปีขึน้

ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรปุอภิปรายผลการวิจยั 

 
        การศกึษาคน้ควา้อสิระ เรื่อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจใน

การปฏบิตังิาน กบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณีศกึษา: 

บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รา้น 
ทร ูคอฟฟ่ี เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รา้น 

ทรู คอฟฟ่ี และเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบั

ปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร รา้น ทรู คอฟฟ่ี ผูว้จิยัน าเสนอการสรุปอภปิราย

ผลการวจิยั ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้  

5.1 สรปุผลการวจิยั  

5.2 อภปิรายผล 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

  

5.1.สรปุผลการวิจยั 
        ข้อมลูประชากรศาสตร ์

ผลการวจิยั เรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน กบัปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณศีกึษา: บรษิทั 

ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั สรปุผลไดด้งัน้ี 

จากขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม คอื พนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True 

Coffee) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 มอีายุระหว่าง 20 – 25 ปี 

จ านวน 88 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.4 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 87.6 ส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจ า จ านวน 128 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.9 ส่วนใหญ่มตี าแหน่ง 

Contract Staff จ านวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.6  มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001 – 

15,000 บาท จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.3 มรีะยะเวลาในการท างาน 1 – 2 ปี จ านวน 

69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.8
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ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

1.ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจใน

ระดบัมาก ไดแ้ก่ดา้น การประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล การไดร้บัการยอมรบันับ

ถอื ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า นโยบายและการบรหิาร การ

ควบคุมบงัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน เงนิเดอืนและ

สวสัดกิาร ความมัน่คงในงาน และ สภาพในการท างาน 

 

2. ความพึงพอใจในการประสบความส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของบคุคล 

โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจทีส่ามารถแก้ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ในการปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง ท่านมี

ความพงึพอใจต่อผลงานการปฏิบตัิงานโดยทัว่ไปของท่าน ท่านพงึพอใจที่สามารถท า งานที่

ไดร้บัมอบหมายเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนดไว ้และ ท่านพงึพอใจทีท่่านมอีสิระในการก าหนดวธิกีาร

ปฏบิตังิานดว้ยตวัของท่านเอง 

 

3. ความพึงพอใจในการได้รบัการยอมรบันับถือ 

โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจทีม่โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการตดัสนิใจเกี่ยวกบังาน ท่านพงึพอใจ

ทีผู่บ้งัคบับญัชายอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่าน ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการยอมรบันับถอื

จากเพื่อนร่วมงานของท่าน และ ท่านพงึพอใจที่ผู้บงัคบับญัชาไว้วางใจมอบหมายงานพเิศษ

อื่นๆของหน่วยงานใหท้่านปฏบิตั ิ

 

4. ความพึงพอใจในลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจในงานทีม่คีวามทา้ทาย ส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิ รเิริม่สรา้งสรรค ์ท่าน

พงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตั ิเพราะท าให้ท่านมโีอกาสไดเ้รยีนรู ้ทักษะใหม่ๆ ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทั

ของท่านมกีารแบ่งหน้าที่ สายการบงัคบับญัชา ไว้อย่างชดัเจน และ ท่านพงึพอใจกบังานที่

ปฏบิตัมิรีะเบยีบแบบแผนทีแ่น่นอนชดัเจน 
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5. ความพึงพอใจในความรบัผิดชอบ 

โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจในหน่วยงานของท่าน ทีแ่บ่งความรบัผดิชอบไว้อย่างชดัเจน ท่านพงึ

พอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้่านมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการท างาน และ ท่านพงึพอใจที่

ปฏบิตัิงานได้ส าเรจ็ลุล่วงตามที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บงัคบับญัชา ความพงึพอใจระดบัปาน

กลาง ได้แก่ ท่านพึงพอใจที่จะทุ่มเทการท างานมากกว่าเวลาปกติโดยไม่มีผลตอบแทน  

 

6. ความพึงพอใจในความก้าวหน้า 

โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัมกีารผลดัเปลีย่นหมุนเวยีนลกัษณะงานทีท่ าใหก้บัพนักงานอยู่

เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ ท่านพึงพอใจที่การเลื่อน

ต าแหน่งในปจัจุบนั เป็นไปอย่างมรีะบบ ท่านพงึพอใจในการท างานปจัจุบนั เพราะมกีารจดัการ

ฝึกอบรมใหแ้ก่ผู้ปฏบิตังิานเป็นประจ าต่อเนื่อง และ ท่านพงึพอใจในการปฏบิตังิานในต าแหน่ง

ปจัจบุนัเพราะท าใหม้โีอกาสกา้วหน้าในอาชพี 

 

7. ความพึงพอใจในนโยบายและการบริหารงาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจต่อนโยบาย การบรหิารงานในแต่ละด้านของบรษิทั ท่านพงึพอใจกบั

ระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิารในบรษิทั ท่านพงึพอใจในกฎระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ 

ที่บรษิัทก าหนดไว้ และ ท่านพึงพอใจที่ระบบการสื่อสารภายในบรษิัทของท่านเป็นไปอย่าง

สะดวกรวดเรว็ 
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8. ความพึงพอใจในการควบคมุบงัคบับญัชา  

 โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ได้แก่ ท่านพงึพอใจที่ผู้บงัคบับญัชามอบหมายงานให้ความไว้วางใจ ท่านพงึพอใจที่

ผูบ้งัคบับญัชามคีวามยุตธิรรมในการบรหิารงาน ท่านพงึพอใจที่ผูบ้งัคบับญัชามคีวามเขม้งวด

จรงิจงัในเรื่องงาน และ ท่านพึงพอใจที่ผู้บงัคับบญัชามคีวามสามารถในการด าเนินการ

บรหิารงาน 

 

9. ความพึงพอใจในความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 

 โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัความรว่มมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน ท่านพงึพอใจ

ทีเ่พื่อนรว่มงานในหน่วยงานมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั ความพงึพอใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่าน

พงึพอใจทีไ่ดร้บัการดูแลเอาใจใส่ จากเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างด ีท่านพงึพอใจทีส่ามารถปรกึษา 

รวมทัง้ได้ร ับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นปญัหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัว 

 

10. ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจในบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการท างานทัว่ไป ท่านมคีวามพงึพอใจต่อ

ความเหมาะสม ความทนัสมยั ของวสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีท่่านใชใ้นการปฏบิตังิาน ท่านพงึพอใจ

ต่อสภาพทีท่ างาน ทีเ่ป็นสดัส่วน ไมแ่ออดั ท าใหท้่านสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่และ ท่าน

พึงพอใจใน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องน ้ า ในสถานที่ท างานของท่านมีความ

เพยีงพอเหมาะสม 

 

11. ความพึงพอใจในเงินเดือน และสวสัดิการ 

 โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ไดแ้ก่ ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืนทีท่่านไดร้บัในปจัจุบนั ท่านพงึพอใจใน สวสัดกิารอื่นๆ ที่

ได้รบัจากหน่วยงาน ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืน ที่มคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัวุฒกิารศกึษา 

และ ท่านพึงพอใจกับการเบิกจ่ายค่าตอบแทนสวัสดิการต่างๆ ที่มีความสะดวกรวดเร็ว  
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12. ความพึงพอใจในความมัน่คงในงานสถานภาพในการท างาน 

 โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจมาก เมื่อพจิารณาตามรายขอ้พบว่า ความพงึพอใจระดบั

มาก ได้แก่ ท่านพงึพอใจกบัความมัน่คงของบรษิทัในปจัจุบนั ท่านพงึพอใจทีห่น่วยงานมกีาร

ตรวจสอบควบคุมการปฏบิตังิานอย่างใกล้ชดิ ท่านรู้สกึมัน่ใจในต าแหน่งที่ปฏบิตังิานอยู่ และ 

ท่านพงึพอใจในการท างานกบับรษิทั ทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิความมัน่คงในชวีติส่วนตวัของท่าน 

 

การทดสอบสมมติุฐาน 

 

 จากสมมตุฐิานทีก่ าหนดการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานระดบั

ปฏบิตักิาร(True Coffee) บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั สามารถสรปุได ้ดงันี้ 

 

พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบคุคลแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั 

พบว่า พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลทีต่่างกนัในดา้น ระดบัการศกึษา 

ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั โดยด้าน

ระดบัการศกึษา พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่า จะมรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานที่

สงูกว่า ดา้นต าแหน่งงาน พนกังานทีม่ตี าแหน่งงานสงูกว่า จะมรีะดบัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานทีส่งูกว่า ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พนกังานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า จะมี

ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากกว่า และ พนกังานระดบัปฏบิตักิารทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลที่

ต่างกนัในดา้น เพศ อาย ุประเภทพนกังาน และระยะเวลาในการท างาน มคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานไมแ่ตกต่างกนั 

 

5.2.อภิปรายผล 

 

การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานกบัปจัจยัส่วน

บุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณีศกึษา: บรษิทั ทรู ไลฟ์สไตล ์รเีทล 

จ ากดั ซึง่การศกึษาครัง้นี้ได้สรา้งแบบสอบถามวดัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยอาศยั

ทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg เป็นหลกัซึง่ครอบคลุมถงึปจัจยัทีเ่ป็นตวัจงูใจ 5 ดา้น ไดแ้ก่ การ
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ประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล การได้รบัการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงานที่

ปฏบิตั ิ ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า และปจัจยัค ้าจุน 7 ดา้น ไดแ้ก่ นโยบายและการ

บรหิารงาน การควบคุมบงัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เงนิเดอืนและสวสัดกิาร ความมัน่คงในงาน สถานภาพในการท างาน ผลจากการศกึษาสามารถ

อภปิรายผลไดด้งันี้ 

 

ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) 

  

 1. ดา้นการประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล พบว่า พนักงานพงึพอใจที่

สามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็ตามเวลาทีก่ าหนดไว้ มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะ การ

ให้บรกิารของร้าน ทรู คอฟฟ่ี ต้องให้บรกิารให้เสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ

ทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) ที่กล่าวว่า การประสบ

ผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสรจ็สิน้ประสบ

ผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปญัหาต่างๆเกี่ยวกบังาน และรู้จกัป้องกันปญัหาที่เกิดขึ้น

ความส าเรจ็สมบูรณ์ของงาน ความสามารถในการแก้ปญัหา การมองเหน็ผลงาน ความชดัเจน

ของงานเป็นความส าเร็จที่วดัได้จากการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา 

ความสามารถในการแกป้ญัหาในการปฏบิตังิาน และความพอใจในผลการปฏบิตังิาน 

 

 2. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื พบว่า พนักงานพงึพอใจทีไ่ดร้บัการยอมรบันับถอื

จากเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด เพราะ วฒันธรรมองคก์รของทรู คอฟฟ่ี มกีารท างาน

ช่วยเหลือกันแบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้อง รวมทัง้หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน มี

ความส าคญัเท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคล้องกบัทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two 

Factor Theory) ทีก่ล่าวว่า การไดร้บัการยอมรบันับถอืจากบุคคลในหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นๆ

ทีม่าขอค าปรกึษา ซึง่อาจแสดงออกในรปูการยกยอ่งชมเชย การใหก้ าลงัใจ การแสดงความยนิด ี

การแสดงออกทีท่ าใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ 
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 3. ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ พบว่า พนักงานพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตั ิเพราะท าให้

ท่านมโีอกาสไดเ้รยีนรู ้ทกัษะใหม่ๆ มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด ทัง้นี้เพราะว่า ทางทร ูคอฟฟ่ี มสีนิค้า

และเครือ่งดื่มชนิดใหม่ออกมาตลอดเวลา พนักงานจงึต้องเรยีนรูข้ ัน้ตอนการท าเครื่องดื่ม จนถงึ

ขัน้ตอนในการใชเ้ครื่องมอือุปกรณ์ใหช้ านาญ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg 

(Herzberg’s Two Factor Theory) ที่กล่าวว่า งานนัน้น่าสนใจ ต้องอาศยัความคดิรเิริม่

สรา้งสรรค์ ทา้ทายใหล้งมอืท า หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะท าตัง้แต่ต้นจนจบโดยล าพงั การลงมอื

กระท าหรอืการท างานเป็นชิน้เป็นอนั ซึง่ก าหนดเวลาเป็นกจิวตัร หรอืยดืหยุ่นได้ อาจมกีาร

สรา้งสรรค์งานไม่ว่าเป็นงานง่ายหรอืงานยาก เป็นงานที่ชวนให้ปฏบิตัไิม่น่าเบื่อ เป็นงานที่

ส่งเสรมิต่อความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ เป็นงานที่มคีุณค่า รวมทัง้สามารถปฏบิตัิงานได้อย่าง

สมบรูณ์ หรอืท างานใหเ้สรจ็ในเวลาอนัสัน้ 

 

 4. ดา้นความรบัผดิชอบ พบว่า พนกังานพงึพอใจทีป่ฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา มคี่าเฉลีย่มากที่สุด เพราะ พนักงานสามารถควบคุมดูแลรา้นได ้

ถอืเป็นความรบัผดิชอบของทุกคนในรา้น โดยไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา ซึง่สอดคลอ้ง

กบัทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) ทีก่ล่าวว่า การจดัล าดบั

ของการท างานไดเ้อง ความตัง้ใจ ความส านึกในอ านาจหน้าที ่ และความรบัผดิชอบ ตลอดจน

อสิระในการปฏบิตังิาน การไดร้บัมอบหมาย ใหด้แูลงานใหม่ๆ และมอี านาจอย่างเตม็ที่ ไม่มกีาร

ตรวจหรอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 

 

 5. ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานพงึพอใจในการท างานปจัจุบนั เพราะมกีาร

จดัการฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเป็นประจ าต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด ทัง้นี้เพราะ ทางทรู

คอฟฟ่ี มกีารจดัฝึกอบรมพนกังานเป็นประจ า เป็นการเพิม่พูนความรู ้ความสามารถ เพื่อใหก้าร

ปฏิบัติงานออกมาให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีสองปจัจยัของ Herzberg 

(Herzberg’s Two Factor Theory) ทีก่ล่าวว่า ผลหรอืการมองเหน็การเปลีย่นแปลงในสภาพ

บุคคล หรอืต าแหน่ง ในสถานทีท่ างาน โอกาสในการเลื่อนต าแหน่งหรอืระดบัทีสู่งขึน้ และมี

โอกาสได้รบัการพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะที่เพิม่ขึน้ในวชิาชพีจากการปฏบิตังิาน 

ตลอดจนโอกาสการศกึษาต่อ อบรม ดงูาน 

 



125 
 

6. ด้านนโยบายและการบรหิารงาน พบว่า พนักงานพงึพอใจต่อนโยบาย การ

บรหิารงานในแต่ละด้านของบรษิัท มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะ บรษิทั ทรู ไลฟ์สไตล์  รเีทล 

จ ากดั มนีโยบายการบรหิารงานทีช่ดัเจน ท าให ้ระบบการท างานเป็นไปอย่างรวดเรว็ เขา้ใจง่าย 

พนักงานสามารถมสี่วนร่วมในการดูแลบรหิารร้านได้ ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีสองปจัจยัของ 

Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) ที่กล่าวว่า ความสามารถในการจดัล าดบั

เหตุการณ์ต่างๆของการท างาน ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึนโยบายของหน่วยงาน การบรหิารงาน การ

จดัระบบงานของผูบ้งัคบับญัชา การเปิดโอกาสใหม้สี่วนรว่มในการก าหนดนโยบาย 

 

7. ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา พบว่า พนักงานพงึพอใจทีผู่้บงัคบับญัชามอบหมาย

งานให้ความไว้วางใจ มคี่าเฉลีย่มากที่สุด ทัง้นี้เพราะ ผู้บงัคบับญัชาสามารถมอบหมายงาน

พนักงานทุกคนในร้านรบัผดิชอบบรหิารจดัการร้านได้ ท าให้พนักงานรู้สกึมคีวามพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบใหง้านทีส่ าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่เชอรเ์มอรฮ์อรน์ (Schermerhorn. 

1984: 223) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการท างาน เป็นระดบัหรอืขัน้ความรูส้กึในดา้นบวก หรอื 

ด้านลบของคน ที่มต่ีอลกัษณะต่างๆของงาน รวมทัง้งานที่ได้รบัมอบหมาย การจดัระบบงาน 

และความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

 

 8. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่า  พนักงานพึงพอใจที่เพื่อนร่วมงานใน

หน่วยงานมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั มคี่าเฉลีย่มากที่สุด เพราะการท างานของ ทร ูคอฟฟ่ี 

ตัง้แต่ผูบ้งัคบับญัชาจนถงึพนกังานระดบัปฏบิตักิาร มกีารท างานกนัเป็นทมี ทุกคนภายในรา้นมี

การช่วยเหลอืดูแลซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s 

Two Factor Theory) ทีก่ล่าวว่า สภาพความสมัพนัธ์ การมปีฏสิมัพนัธข์องบุคคลกบัคนอื่นๆ 

ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บงัคบับญัชาในสถานการณ์ต่างๆ การร่วมมอื

ปฏบิตังิาน การช่วยเหลอื การสนบัสนุน และการปรกึษาหารอื 

 

9. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน พบว่า พนักงานพึงพอใจในบรรยากาศ 

สภาพแวดลอ้มการท างานทัว่ไป มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด เพราะ ท าเลทีต่ ัง้รา้นทรู คอฟฟ่ี ส่วนใหญ่

จะอยู่ในสถานที่ๆมีความอ านวยความสะดวกครบถ้วน มีบรรยากาศในการท างานที่ดี ซึ่ ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปจัจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) ทีก่ล่าวว่า 
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สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสยีง อากาศ รวมทัง้ลกัษณะสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่น 

อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่างๆ  

 

10. ดา้นเงนิเดอืน และสวสัดกิาร พบว่า พนักงานพงึพอใจใน สวสัดกิารอื่นๆ ทีไ่ดร้บั

จากหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ทัง้นี้ เพราะ ทางบริษัทมผีลตอบแทนและสวสัดิการ 

ครอบคลุม พนักงานทุกระดบั เช่น สทิธิพ์นักงานในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัในเครอื  

กองทุนประกนัสงัคม การประกนัสุขภาพการประกนัภยั เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั เป็นหนึ่ง ไชย

ชดิ (2538: 22) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความพงึพอใจในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึทีด่ ีทีช่อบ 

และพอใจของบุคคลทีม่ต่ีองาน อนัเป็นผลเนื่องมาจากแรงจงูใจ หรอืสิง่จงูใจ ทีไ่ดร้บัจากองคก์ร 

ท าใหผู้ท้ างานเกดิความรูส้กึตัง้ใจและเตม็ใจ ทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้ๆ ใหบ้รรลุตามจุดหมายและเกดิ

ประโยชน์สงูสุดกบัองคก์ร 

 

11. ด้านความมัน่คงในงาน พบว่า พนักงานพงึพอใจกบัความมัน่คงของบรษิัทใน

ปจัจุบนั มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด ทัง้น้ีเพราะ บรษิทั ทรู ไลฟ์สไตล์ รเีทล จ ากดั ซึ่งสอดคล้องกบั 

ทฤษฎลี าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs)  ล าดบัขัน้ที่ 2 

ความตอ้งการความมัน่คงและปลอดภยั (Safety/Security Needs) มนุษยจ์ะต้องการความมัน่คง 

แน่นอน และความปลอดภยัในชวีติ ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและดา้นอารมณ์ความรูส้กึโดยบุคคลจะ

แสวงหาความมัน่คงใหแ้ก่ตวัเองและครอบครวั ดงัจะเหน็ไดว้่า มนุษยพ์ยายามสรา้งและสะสม

หลกัประกนัในการด ารงชวีติในรปูแบบต่าง ๆ โดยสมาชกิขององคก์ารจะพจิารณาความมัน่คงใน

งาน ต าแหน่ง และสถานะขององคก์าร ซึง่จะมผีลกระทบโดยตรงต่อรายไดแ้ละการใชจ้่ายของ

ครอบครวัของเขา 

 

12. ดา้นสถานภาพในการท างาน พบว่า พนกังานรูส้กึมเีกยีรตศิกัดิศ์รใีนอาชพีต าแหน่ง

หน้าที่การงานที่ปฏบิตัอิยู่ มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด เพราะ ทุกอาชพีนัน้ถอืมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รใีน

ตวัเอง ซึ่งอาชพีด้านการใหบ้รกิารนัน้ ถอืเป็นอาชพีที่มอบความสุขและรอยยิม้ใหแ้ก่ผูท้ี่เขา้มา

รบับรกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัที ่โทมสัและเอริส ์(Thomas & Earl. 1995 : 88 - 89) ไดใ้หแ้นวคดิ

ความพงึพอใจว่า เป็นการวดัความพงึพอใจวธิหีนึ่งทีใ่ชก้นัอยู ่เพื่อทราบผลของการใหบ้รกิารทีด่ี
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เลศิทีท่ าใหล้กูคา้พงึพอใจ เป็นสิง่ทีบ่รษิทัเชื่อว่ามคีุณค่าและควรใหค้วามเขา้ใจในความต้องการ

และปญัหาของลกูคา้ 

 

 สรปุไดว้่าระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True 

Coffee) มรีะดบัความพงึพอใจเรยีงล าดบัจากมากสุดไปหาน้อยสุด คอื ด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล ดา้นการไดร้บัการยอมรบั

นับถอื ดา้นสภาพในการท างาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิ ดา้นความก้าวหน้า ดา้นความ

รบัผดิชอบ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา ดา้นความมัน่คงใน

งาน ดา้นนโยบายและการบรหิาร และดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร  

 

ผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบั

ปัจจยัส่วนบคุคลของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee) 

 

1. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ต่างกนั พบว่า มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานใน รายด้านไม่

แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ การท างานของพนักงานทัง้ชายและหญิงมโีอกาสใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ ณัทฐา กรหีิรญั (2550) ได้

ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผลการวิจยัพบว่า พนักงานมหาวิทยาลัยชายและหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

โดยรวมและในแต่ละดา้น ไมแ่ตกต่างกนั 

 

2. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

พบว่า พนักงานทีม่อีายุระหว่าง 20 – 25 ปี มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้นการประสบ

ผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคลและดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื แตกต่างกบั พนักงาน

ทีม่อีายรุะหว่าง 26 – 31 ปี อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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พนักงานที่มอีายุระหว่าง 20 – 25 ปี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้าน

สภาพแวดลอ้มในการท างาน แตกต่างกบั พนกังานทีม่อีายรุะหว่าง 32 – 37 ปี อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่มอีายุระหว่าง 26 – 31 ปี และพนักงานทีม่อีายุระหว่าง 

32 – 37 ปี มีวุฒิภาวะที่สูงกว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องใช้ความรู ้

ความสามารถและความเขา้ใจในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย จงึท าใหเ้กดิความพงึพอในมากกว่า  ซึง่

สอดคล้องกบัที่ สรอ้ยตระกูล(ตวิยานนท์) อรรถมานะ (2542 : 137-139) กล่าวว่า เมื่อ

ผูป้ฏบิตังิานมอีายุมากขึน้ ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานมกัจะสูงขึน้ตามไปดว้ย ดงันัน้จงึมแีนวโน้มที่

จะพอใจในงานของตนเองมากขึน้การปรบัตวักบัสภาวการณ์ในการท างานดขีึน้ ทัง้นี้เพราะมี

ประสบการณ์ในการท างานมากขึน้ส าหรบัผู้ปฏบิตังิานที่มอีายุการท างานน้อยมแีนวโน้มที่จะมี

ความพงึพอใจน้อยกว่า เพราะกลุ่มผู้ปฏบิตัิงานที่มอีายุการท างานมาก มกัจะไม่มปีญัหา

ทางดา้นเศรษฐกจิ แต่มกัจะแสวงหาอ านาจและความเป็นตวัของตวัเอง 

 

3. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษา ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้น

แตกต่างกนั พบว่า พนักงานที่มรีะดบัการศึกษาน้อยกว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล ดา้นการได้รบัการยอมรบันับ

ถอืและด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล แตกต่างกบั พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี

และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาน้อยกว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ดา้น

การควบคุมบงัคบับญัชา แตกต่างกบั พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 

พนักงานที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านการ

ประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล แตกต่างกบั พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่า

ปรญิญาตร ีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ ระดบัการศกึษามผีล

เกี่ยวข้องกบัเงนิเดอืนและต าแหน่งงาน ซึ่งพนักงานที่มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรแีละระดบั

การศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจะมคีวามพึงพอใจมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

วงศว์รศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล (2550) ไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างาน
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ของพนกังานฝ่ายปฏบิตักิาร พซิซ่า ฮทั บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศ

ไทย) จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า พนักงานฝ่ายปฏบิตักิารพซิซ่า ฮทั บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส ์

อนิเตอร ์เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั ทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การท างานในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

4. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นประเภทพนักงาน ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละดา้น

แตกต่างกนั พบว่า ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล และดา้นการไดร้บัการ

ยอมรบันับถอื มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้นี้อาจเป็น

เพราะ การปรบัพนักงานชัว่คราวให้เป็นพนักงานประจ า จะท าใหพ้นักงานเกดิขวญัก าลงัใจใน

การท างาน และมคีวามรูส้กึมัน่คงในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ซึ่งสอดคล้องกบัที ่ปรยีาพร วงศ์

อนุตรโรจน์ (2541: 125) ได้ให้ความหมายว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็นความรูส้กึของ

บุคคลที่มต่ีอการท างานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกดิจากการปฏบิตังิานและได้รบั

ผลตอบแทนที่เป็นความพงึพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้สกึกระตือรอืร้น มคีวามมุ่งมัน่ที่จะ

ท างาน มขีวญัและก าลังใจ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 

รวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และความเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 

 

5. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลด้านต าแหน่งงาน ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานในแต่ละด้าน

แตกต่างกนั พบว่า ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล ด้านการได้รบัการ

ยอมรบันับถอื ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา และดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ บรษิทั ทร ู

ไลฟ์สไตล์ รเีทล จ ากดั มนีโยบายในการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปตามขัน้ตอน และยุตธิรรม ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ สาวติร ีอิม่บูรณาประวตั ิ(2552) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั เอสซบี ีแคปปิตอล เซอรว์ชิ จ ากดั ผลจากการวจิยัพบว่า

พนักงานบรษิทั เอสซบี ีแคปปิตอล เซอรว์ชิ จ ากดั ที่ม ีต าแหน่ง ทีต่่างกนั มคีวามพงึพอใจใน

การปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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6. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่ละ

ดา้นแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ ัง้ไว้ ทัง้นี้อาจ

เป็นเพราะ อตัราเงนิเดอืนทีไ่ดร้บัไม่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั อาจไม่เพยีงพอต่อ

การครองชพี ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อจัจมิา หอมระรืน่ (2552) ไดท้ าการศกึษาความ

พงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลการวจิยัพบว่า พนักงานทีม่ปีจัจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั มคีวามพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานในภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

7. ผลการวเิคราะหด์า้นปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) ที่

มปีจัจยัส่วนบุคคลดา้นระยะเวลาในการท างาน ต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานในแต่

ละดา้นแตกต่าง พบว่า ดา้นการประสบผลส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานของบุคคล และดา้นการไดร้บั

การยอมรบันับถือ มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั ท าให้

ปฏบิตังิานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไดเ้ท่าเทยีมกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ วงศ์ว

รศิ สมฤทธิฐ์ติกุิล (2550) ไดท้ าการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการท างานของ

พนกังานฝา่ยปฏบิตักิาร พซิซ่า ฮทั บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (ประเทศไทย) 

จ ากดั ผลการวจิยัพบว่า พนักงานฝ่ายปฏบิตักิารพซิซ่า ฮทั บรษิทั ยมั เรสเทอรองตส์ อนิเตอร ์

เนชัน่แนล (ประเทศไทย) จ ากดั มคีวามพงึพอใจในการท างานของพนักงาน จ าแนกตาม 

ระยะเวลาในการท างาน ไมแ่ตกต่างกนั 

 

5.3.ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบั

ปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณศีกึษา: บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์

รเีทล จ ากดั ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้นี้ดงันี้ 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบั

ประเภทพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณศีกึษา: บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล จ ากดั 

พบว่า ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อความพงึพอใจ

ในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึน าผลจากการศกึษามาเป็นขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

 

1. จากผลการวจิยั พบว่า ระดบัการศกึษาที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) แตกต่างกนั ทางบรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์

รเีทล จ ากดั ควรให้การสนับสนุนพนักงานดา้นการศกึษา เพื่อเพิม่โอกาสก้าวหน้าในงาน เช่น 

การจดัฝึกอบรมเพิม่พูนทกัษะในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงานระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ี เพื่อให้มี

พนักงานมโีอกาสในการพฒันาตนเอง และน าความรูค้วามสามารถมาใช้ในการปฏบิตังิานให้มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

2. จากผลการวจิยั พบว่า ต าแหน่งงานที่ต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) แตกต่างกนั กนั ทางบรษิทั ทร ูไลฟ์

สไตล ์รเีทล จ ากดั ควรพจิารณาใหม้กีารเลื่อนต าแหน่งให้แก่พนักงานที่มคีวามรูค้วามสามารถ 

มปีระวตัิการท างานที่ด ีรวมทัง้ ก าหนดคุณสมบตัิของพนักงานที่มสีทิธิใ์นการเลื่อนต าแหน่ง

อย่างชดัเจน มรีะบบและยุตธิรรม เพื่อเป็นการส่งเสรมิและสรา้งขวญัก าลงัใจใหแ้ก่พนักงาน ซึง่

จะท าใหพ้นกังานเกดิความมัน่ใจในความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีอ่กีดว้ย  

 

3. จากผลการวจิยั พบว่า รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) แตกต่างกนั ทางบรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์

รเีทล จ ากดั ควรมนีโยบายเพิม่ผลตอบแทนการท างานและรายไดข้องพนักงาน ใหเ้พยีงพอต่อ

การครองชพีในปจัจุบนั ทัง้ของพนักงานประจ า และพนักงานชัว่คราว เช่น การปรบัฐาน

เงนิเดอืน ปรบัค่าจา้งรายชัว่โมงให้เพิม่ขึน้ เป็นต้น รวมไปถงึการเพิม่สวสัดกิารของพนักงาน 

เช่น ค่าประกนัภยัดา้นอุบตัเิหตุ ค่าท างานล่วงเวลา 
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4. บรษิทัควรให้ความส าคญัในด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล  

และดา้นการได้รบัการยอมรบันับถอื เช่น ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงานของบุคคล 

บรษิัทควรมกีารประเมนิและยกย่องชมเชยพนักงานที่มผีลการท างานด ีเพื่อให้พนักงานเกิด

ความภาคภูมใิจ ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื บรษิทัควรมนีโยบายให้ผู้บงัคบับญัชา มกีาร

หมุนเวยีนงานภายในรา้น เพื่อให้เกดิความหลากหลายในงาน และความเท่าเทยีมกนั รวมทัง้

เป็นการเปิดโอกาสในการทา้ทายความรูค้วามสามารถของพนกังาน 

  

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  

 

1. ควรมกีารศกึษาปจัจยัอื่นๆ ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเพิม่เตมิ เช่น 

สถานภาพ สาขาทีป่ฏบิตังิาน จ านวนผูป้ฏบิตังิานในรา้นสาขา เป็นตน้  

 

2. ควรมกีารตดิตามผลความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นระยะ เนื่องจากความพงึ

พอใจในการปฏบิตังิานมปีจัจยัทีส่่งผลให ้ความรูส้กึ ทศันคต ิเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

ชุดที.่.......... 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เรือ่ง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบัปจัจยัส่วน
บุคคลของพนกังานระดบัปฏบิตักิาร (True Coffee) กรณศีกึษา: บรษิทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รเีทล 

จ ากดั 

ค าชีแ้จงเกี่ยวกบัแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามนี้เป็นการหาขอ้มลูเพื่อการวจิยัเท่านัน้ ค าตอบของท่านจะไมม่ี

ผลกระทบกระเทอืน ต่อตวัท่าน หรอืการปฏบิตังิานของท่านแต่ประการใด 

2. แบบสอบถามนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 : ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2 : ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

3. กรณุาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิทีต่รงกบัความรูส้กึ และความพงึพอใจ

ของท่านมากทีสุ่ด ค าตอบของท่านถอืเป็นความลบั ใชส้ าหรบัการวจิยัเท่านัน้ 

4. กรณุาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 

5. ขอขอบพระคุณท่านทีไ่ดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ 

 
 

นางสาวธนรรจติร   จนัทรเ์ชดิผล 

       ผูว้จิยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กบั ปัจจยั
ส่วนบคุคลของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (True Coffee)  

กรณีศึกษา: บริษทั ทร ูไลฟ์สไตล ์รีเทล จ ากดั 
ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครือ่งหมาย    ลงใน      หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิเกีย่วกบัตวั
ท่าน 

1. เพศ 

1) ชาย     2) หญงิ 
2. อายุ 

1) 20 – 25 ปี    2) 26 – 31 ปี  
 3) 32 – 37 ปี     

3. ระดบัการศกึษา 

1) น้อยกว่าปรญิญาตร ี  2) ปรญิญาตร ี

           3) สงูกว่าปรญิญาตร ี

4. ประเภทของพนกังาน 

1) พนกังานประจ า   2) พนกังานชัว่คราว 

5. ต าแหน่งงาน 

1) Contract Staff   2) Senior Staff 
3) Supervisor    4) Manager 

6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

1) น้อยกว่า 10,000 บาท   2) 10,001 – 15,000 บาท 

3) 15,001 – 20,000 บาท  4) สงูกว่า 20,001 ขึน้ไป 
 
 
 
 
 



139 
 

7. ระยะเวลาในการท างาน 

             1) น้อยกว่า 1 ปี    2) 1 – 2 ปี 

 3) 3 – 4 ปี    4) 5 ปีขึน้ไป 

 
 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

ค าช้ีแจง โปรดพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ดงัต่อไปนี้ว่า ท่านมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัใด โดย
ให้ท่านเลอืกระดบัเดยีวต่อหนึ่งค าถาม และใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกบัความพงึพอใจ
ของท่านมากทีสุ่ด 

 
5 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจอยา่งยิง่ 
4 หมายความว่า มคีวามพงึพอใจ 
3 หมายความว่า เฉยๆ 
2 หมายความว่า ไมพ่งึพอใจ 
1 หมายความว่า  ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 

 
 

 

ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 

ปัจจยัจงูใจ 
1. ด้านการประสบผลส าเรจ็ในหน้าท่ีการงานของบุคคล 

ท่านพงึพอใจทีส่ามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ ในการ
ปฏบิตังิานไดด้ว้ยตนเอง      

2 ท่านมคีวามพงึพอใจต่อผลงานการปฏบิตังิานโดยทัว่ไปของ
ท่าน      

3 ท่านพงึพอใจทีส่ามารถท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็ตาม
เวลาทีก่ าหนดไว ้      

4 ท่านพงึพอใจทีท่่านมอีสิระในการก าหนดวธิกีารปฏบิตังิาน
ดว้ยตวัของท่านเอง 
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ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดบัความพึงพอใจ 
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5 
2. ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
ท่านพงึพอใจทีม่โีอกาสแสดงความคดิเหน็ในการตดัสนิใจ
เกีย่วกบังาน      

6 ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชายอมรบัในความรูค้วามสามารถ
ของท่าน      

7 
ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน
ของท่าน      

8 ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชาไวว้างใจมอบหมายงานพเิศษ
อื่นๆ ของหน่วยงานใหท้่านปฏบิตั ิ      

9 
3. ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ท่านพงึพอใจในงานทีม่คีวามทา้ทาย ส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิ 
รเิริม่สรา้งสรรค์      

10 ท่านพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตั ิเพราะท าใหท้่านมโีอกาสได้
เรยีนรู ้ทกัษะใหม่ๆ       

11 
ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัของท่านมกีารแบ่งหน้าที ่สายการ
บงัคบับญัชา ไวอ้ยา่งชดัเจน      

12 
ท่านพงึพอใจกบังานทีป่ฏบิตัมิรีะเบยีบแบบแผนทีแ่น่นอน
ชดัเจน      

13 
4. ด้านความรบัผิดชอบ 
ท่านพงึพอใจในหน่วยงานของท่าน ทีแ่บ่งความรบัผดิชอบ
ไวอ้ยา่งชดัเจน      

14 ท่านพงึพอใจที ่ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท้่านมสี่วนร่วม
รบัผดิชอบในการท างาน      

15 ท่านพงึพอใจที ่จะทุ่มเท การท างานมากกว่าเวลาปกติ โดย
ไมม่ผีลตอบแทน      

16 ท่านพงึพอใจทีป่ฏบิตังิานไดส้ าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 
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ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดบัความพึงพอใจ 
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17 

5. ด้านความก้าวหน้า 
ท่านพงึพอใจทีบ่รษิทัมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนลกัษณะ
งานทีท่ าใหก้บัพนกังานอยูเ่สมอ เพื่อเป็นการเพิม่พนูความรู ้
ทกัษะ และประสบการณ์ใหม่      

18 ท่านพงึพอใจทีก่ารเลื่อนต าแหน่งในปจัจบุนั เป็นไปอย่างมี
ระบบ       

19 ท่านพงึพอใจในการท างานปจัจบุนั เพราะมกีารจดัการ
ฝึกอบรมใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิานเป็นประจ าต่อเนื่อง      

20 ท่านพงึพอใจในการปฏบิตังิานในต าแหน่งปจัจบุนั เพราะท า
ใหม้โีอกาสกา้วหน้าในอาชพี      

21 

ปัจจยัค า้จนุ 

6. ด้านนโยบายและการบริหาร 
ท่านพงึพอใจต่อนโยบาย การบรหิารงานในแต่ละดา้นของ
บรษิทั      

22 
ท่านพงึพอใจกบัระบบตดิตามผลการปฏบิตังิานของฝา่ย
บรหิารในบรษิทั      

23 ท่านพงึพอใจในกฎระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ทีบ่รษิทัก าหนดไว ้      

24 
ท่านพงึพอใจทีร่ะบบการสื่อสารภายในบรษิทัของท่าน
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ 
      

25 
7. ด้านการควบคมุบงัคบับญัชา 
ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมายงานใหค้วาม
ไวว้างใจ      

26 
ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามยตุธิรรมในการ
บรหิารงาน      

27 ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามเขม้งวดจรงิจงัในเรื่อง
งาน 
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ความพึงพอใจในการท างาน 

ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
28 ท่านพงึพอใจทีผู่บ้งัคบับญัชามคีวามสามารถในการ

ด าเนินการบรหิารงาน      

29 

8. ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 
ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อน
รว่มงาน      

30 
ท่านพงึพอใจทีไ่ดร้บัการดแูลเอาใจใส่ จากเพื่อนรว่มงานเป็น
อยา่งด ี      

31 
ท่านพงึพอใจทีส่ามารถปรกึษา รวมทัง้ไดร้บัความช่วยเหลอื
จากเพื่อนรว่มงาน ไมว่่าจะเป็นปญัหาเรือ่งงาน เรือ่งส่วนตวั      

32 
ท่านพงึพอใจทีเ่พื่อนรว่มงานในหน่วยงานมคีวามไวว้างใจ
ซึง่กนัและกนั      

33 
9. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ท่านพงึพอใจในบรรยากาศ สภาพแวดลอ้มการท างานทัว่ไป 

 
     

34 ท่านมคีวามพงึพอใจต่อความเหมาะสม ความทนัสมยั ของ
วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ทีท่่านใชใ้นการปฏบิตังิาน      

35 ท่านพงึพอใจต่อสภาพทีท่ างาน ทีเ่ป็นสดัส่วน ไมแ่ออดั ท า
ใหท้่านสามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที่      

36 ท่านพงึพอใจใน สิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น หอ้งน ้า 
ในสถานทีท่ างานของท่านมคีวามเพยีงพอเหมาะสม 

      

37 
10. ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ 

ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืนทีท่่านไดร้บัในปจัจุบนั      

38 ท่านพงึพอใจใน สวสัดกิารอื่นๆ ทีไ่ดร้บัจากหน่วยงาน      

39 ท่านพงึพอใจกบัเงนิเดอืน ทีม่คีวามเหมาะสมเมือ่เทยีบกบั
วุฒกิารศกึษา       

40 
ท่านพงึพอใจกบัการเบกิจา่ยค่าตอบแทน สวสัดกิารต่างๆ ที่
มคีวามสะดวกรวดเรว็ 
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41 
11. ด้านความมัน่คงในงาน 
ท่านพงึพอใจกบัความมัน่คงของบรษิทัในปจัจบุนั      

42 ท่านพงึพอใจทีห่น่วยงานมกีารตรวจสอบควบคุมการ
ปฏบิตังิานอย่างใกลช้ดิ      

43 ท่านรูส้กึมัน่ใจในต าแหน่งทีป่ฏบิตังิานอยู่      

44 
ท่านพงึพอใจในการท างานกบับรษิทั ทีส่ามารถช่วยส่งเสรมิ
ความมัน่คงในชวีติส่วนตวัของท่าน      

45 

12. ด้านสภาพในการท างาน 
ท่านมคีวามภาคภูมใิจในอาชพีต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยู่      

46 
ท่านรูส้กึมเีกยีรตศิกัดิศ์รใีนอาชพีต าแหน่งหน้าทีก่ารงานที่
ท่านปฏบิตัอิยู่      

47 ท่านมคีวามสุขในหน้าทีก่ารงานทีท่่านปฏบิตัอิยู่      

48 
ท่านพงึพอใจทีส่ามารถเป็นตวัของตวัเองไดใ้นการ
ปฏบิตังิาน      

 

ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามรว่มมอื 

ผูว้จิยั 
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