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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบรุ ี
อกีทัง้ยงัศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัค ้าจุน อนัได้แก่ เงนิเดอืนและสวสัดกิาร, ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล, 
นโยบายและการบรหิาร, สภาพการปฏบิตังิาน และ ความมัน่คงในการปฏบิตังิาน กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี และยงัศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัเสริมแรง  อนัได้แก่ การ
เสรมิแรงทางบวก, การเสรมิแรงทางลบ, การท าใหห้มดไป และการท าโทษ กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีโดยมกีลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื บุคลากรทีป่ฏบิตังิานในบรษิทัขนส่งใน
จงัหวดัสระบุร ีจ านวน 402 คน โดยใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง การเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามโควตา และการ
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแตกต่าง ใช้การทดสอบค่าท ีการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่โดยใชว้ธิ ีFisher's Least Significant Difference 
(LSD) วเิคราะหผ์ลต่างค่าเฉลีย่รายคู่ Dunnett T3 และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธแ์บบความถดถอยเชงิพหุ พนักงาน
ขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรทีีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาต ่ากว่า
มธัยมศกึษาตอนต้น มอีายุงาน 4 – 6 ปี และมรีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท มรีะดบัความพงึพอใจในปจัจยั
ค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมรีะดบัความพงึพอใจในปจัจยัเสรมิแรงโดยรวมอยู่ในระดบัด ีและจากการวดัระดบัความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีพบว่าพนักงานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
 จากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า อายุ สถานภาพสมรส และอายุงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน
การปฏบิตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี ปจัจยัค ้าจุน ได้แก่ ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ
สภาพการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
ปจัจัยเสริมแรง ได้แก่ การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ มีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
 
ค าส าคญั: พงึพอใจ ปฏบิตังิาน พนกังานขบัรถบรรทุก 
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study demographic characteristics of truck driver in Saraburi 
province. Also, studying the correlation between hygiene factors including salary, interpersonal relationship, 
policy and administration, working condition, job security and satisfaction of truck driver in Saraburi province. 
Studying about correlation between reinforcement factors including Positive reinforcement, Negative 
reinforcement, Extinction, Punishment  and satisfaction of truck driver in Saraburi province. The group of 
respondents are employee of commercial truck transportation company in Saraburi province for 402 samples 
by choosing specifically according to the Quota sampling and Convenience Sampling. Data was collected 
through questionnaire and were analyzed by various statistic methods including percentage, frequency, mean 
and standard deviation. Hypotheses were tested by Independent Sample t-test, One-way Analysis of 
Variance, Least Significant Difference (LSD), Dunnett T3 and Multiple Regression. Research findings were as 
follows:  
 Demographic Data: Most truck driver's age between 31 – 40 years old, marriage status, holding 
lower secondary school degree, work for 4 – 6 years and earning monthly income 15,001 – 20,000 baht. 
Overall of performance of level of hygiene factors was high level. performance of level of reinforcement 
factors was high level. Truck driver's satisfaction in Saraburi province was at high level. 
 The findings has shown that there is correlation between demographic factors including age, 
marriage status, experience and truck driver's satisfaction. The supportive factors are the hygiene factors 
including interpersonal and working condition had the significant correlation with truck driver's satisfaction. 
Also, the reinforcement factors are positive reinforcement and negative reinforcement had the significant 
correlation with truck driver's satisfaction. 
 
Keywords: Satisfy, Work, Truck drivers 

 
บทน า 
 การด าเนินชวีติของมนุษย์จ าเป็นต้องอาศยัการคมนาคมเป็นหลกัทัง้ในด้านการขนส่งทางบก ทางอากาศ
หรอืทางน ้า ซึง่ในทุกๆ กจิกรรมของมนุษยล์ว้นแลว้แต่เกีย่วขอ้งกบัการขนสง่ทัง้สิน้  ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งของคนจาก
ทีท่ีห่นึ่งไปอกีทีห่นึ่งหรอืจะเป็นการขนสง่สนิคา้ เช่น สนิคา้อุปโภคบรโิภคต่างๆ หรอืสนิคา้ทีเ่ป็นวตัถุดบิ เช่น การสรา้ง
บา้นมนุษยต์อ้งอาศยัการขนสง่วสัดุต่างๆ เพื่อน ามาสรา้งบา้น ดงันัน้ การขนสง่ไดเ้ขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัมาก
ขึน้ อาจเรยีกว่าขาดไม่ได ้โดยเฉพาะทางดา้นธุรกจิการขนสง่เขา้มามบีทบาทมากทีส่ดุ 
 ธุรกจิการขนส่งถือเป็นธุรกจิอนัเป็นรากฐานส าคญัในการพฒันาประเทศ ทัง้ในแง่ของระบบเศรษฐกจิและ
ระบบการคมนาคมขนสง่ หลงัจากทีป่ระเทศไทยไดผ้่านภาวะวกิฤตทิางการเมอืงและเศรษฐกจิ ทุกหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และเอกชนต่างตื่นตวัเพื่อการฟ้ืนฟูพฒันาองคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิในภาวะฟ้ืนตวั การขนส่งซึง่เป็นส่วน
ส าคัญในระบบโลจิสติกส์และการก่อสร้างก็ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นทัง้การขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะการขยายตวัดา้นการขนสง่ภายในประเทศ ซึง่พบว่า การขนสง่โดยใชร้ถบรรทุกนัน้ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด 
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 88 ของการใชบ้รกิารขนสง่ทัง้หมด เมื่อเทยีบกบัการขนส่งผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น ทางรถไฟ ทางน ้า 
และทางอากาศ (สมคดิ บางโม.  2545: 285) [1] 
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 จงัหวดัสระบุรมีพีื้นทีป่ระมาณ 3,576.5 ตร.กม. เท่ากบัรอ้ยละ 0.7 ของพื้นทีป่ระเทศ แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 13 อ าเภอ 111 ต าบล ในปี 2555 มปีระชากรรวม 620,454 คน เป็นแรงงานจ านวน 348,493 คน หรอืรอ้ยละ 
56.551 ซึง่เป็นเมอืงอุตสาหกรรมและเมอืงเกษตรกรรม และเป็นศนูยก์ลางการคมนาคมทีเ่ชื่อมโยงไปสู่ภาคต่างๆ ของ
ประเทศ และมรีายไดป้ระชากรต่อปีต่อคน จ านวน 222,427 ซึ่งเป็นล าดบัที่ 9 ของประเทศ (ส านักงานสถิติจงัหวดั
สระบุร.ี 2555)  
 สภาวะการแข่งขนัของธุรกจิขนส่งในจงัหวดัสระบุรทีวคีวามรุนแรงมากขึน้ ภายใต้ความกดดนัทางสภาพ
เศรษฐกจิ และความคาดหวงัของลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากลูกคา้มทีางเลอืกในการเลอืกผู้ใหบ้รกิารมากขึน้ ทัง้บรษิัท
ขนสง่ในจงัหวดัสระบุรดีว้ยกนัเอง และบรษิทัขนสง่ในต่างจงัหวดั ซึง่ กลุ่มธุรกจิขนส่งถอืเป็นกลุ่มธุรกจิหลกัของจงัหวดั
สระบุร ีจะเหน็ไดว้่ามผีูป้ระกอบการธุรกจิขนส่งจ านวน 380 ราย มรีถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ขึน้ไป จ านวน 6,323 คนั 
(ส านกังานขนสง่จงัหวดัสระบุร.ี 2555)  ดงันัน้ เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั และการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงูสดุแก่ลกูคา้ ผูป้ระกอบการขนสง่แต่ละรายจงึจ าเป็นตอ้งพฒันาธุรกจิของตนเองตัง้แต่ปจัจยัอนัเป็นรากฐานของธุรกจิ
นัน่กค็อื ปจัจยัดา้นบุคคล นัน่เอง 
 ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของธุรกจิการขนส่ง ซึง่แต่ละครัง้
ลว้นแลว้แต่ขึน้อยู่กบับุคคลผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ การรบัมอืและการจดัการทรพัยากรมนุษยจ์งึถอืเป็นหน้าทีท่ี่
ส าคญัที่ผู้บริหารจะต้องมีวิธีในการสรรหาบุคคลเข้ามาปฏิบตัิงาน เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความเหมาะสมกบังานที่
ก าหนดไว้ นอกจากนัน้ผูบ้รหิารยงัต้องอาศยักลยุทธก์ารบรหิารงานเพื่อให้เกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน มกีาร
พฒันาคุณภาพและฝีมือในการท างาน มีการประเมินผลงาน มีการรกัษาทรพัยากรบุคคลที่มีค่าเอาไว้ มีการจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าสวสัดกิาร และประโยชน์เกือ้กลูแก่บุคคลทีอ่ยู่ในองคก์ร การสรา้งขวญัและก าลงัใจ สรา้งจรยิธรรม และ
ทศันคตทิีด่แีก่องคก์ร หรอืวฒันธรรมองคก์รทีเ่หมาะสม การบรหิารงานบุคคล หรอืการจดัการทรพัยากรมนุษยจ์งึต้อง
อาศยัแนวคดิที่เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป หากองคก์รใดพฒันาบุคคลใหม้คีวามรูค้วามสามารถ มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิาน 
หรอืท าใหผู้ป้ฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนเองได ้ผลงานทีไ่ดจ้ะเป็นประสทิธผิลแก่องคก์ร (ธงชยั 
สนัตวิงษ์. 2531: 95) [2] 
 จากเหตุผลขา้งต้นนี้ ผู้ศกึษาจงึสนใจศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ีผูศ้กึษามจีุดมุ่งหวงัเพื่อการพฒันา และผลกัดนัใหพ้นักงานขบัรถบรรทุกมคีุณภาพชวีติที่ดี  เพื่อสนอง
ความตอ้งการ เป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจ และสรา้งความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน ผลการศกึษาทีไ่ด้
จงึสามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มลูทีผู่บ้รหิารสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพจิารณาก าหนดแนวทางการพฒันาธุรกจิขนส่ง
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาขอ้มลูดา้นปจัจยัส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
ขบัรถบรรทุกส าหรบัผูป้ระกอบการขนสง่ในจงัหวดัสระบุร ี
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัค ้าจุนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบับรรทุก
ส าหรบัผูป้ระกอบการขนสง่ในจงัหวดัสระบุร ี 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัเสริมแรงกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานขบั
บรรทุกส าหรบัผูป้ระกอบการขนสง่ในจงัหวดัสระบุร ี 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล 
  1.1  อาย ุ
  1.2  สถานภาพสมรส 
  1.3  ระดบัการศกึษา 
  1.4  อายุงาน 
  1.5  รายได ้
 2. ปัจจยัค า้จนุ 
  2.1  เงนิเดอืน 
  2.2  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
  2.3  นโยบายและการบรหิาร 
  2.4  สภาพการปฏบิตังิาน 
  2.5  ความมัน่คงในการปฏบิตังิาน 
  ทฤษฎปีจัจยัค ้าจุน (Hygiene factors) ของเฮอรซ์เบริก์ (Herzberg. 1959) [3] มทีัง้หมด 9 ดา้น คอื 
เงนิเดอืน (Salary) โอกาสทีจ่ะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต(Possibility Growth) ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relationship) สถานภาพของวชิาชพี (Status) นโยบายและการบรหิาร (Policy and Administration) 
สภาพการปฏบิตังิาน (Working Condition) ชวีติความเป็นอยู่ส่วนตวั (Factor in Personal Life) ความมัน่คงในการ
ปฏบิตังิาน (Job Security) และการนิเทศงาน (supervision)  
  จากการสอบถามพนักงานขบัรถบรรทุกเบือ้งต้น 30 คน พบว่าปจัจยัค ้าจุนทีม่คีวามส าคญัต่อพนักงาน
ขบัรถบรรทุก 5 อนัดบัแรก ได้แก่ เงนิเดอืน (Salary)  ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal Relationship) 
นโยบายและการบรหิาร (Policy and Administration) สภาพการปฏบิตังิาน (Working Condition) และ ความมัน่คงใน
การปฏบิตังิาน (Job Security)  ผูว้จิยัจงึท าการศกึษา 5 ตวัแปรดงักล่าวในการท าการวจิยัครัง้นี้ 
 3. ปัจจยัเสริมแรง 
  3.1  การเสรมิแรงทางบวก 
  3.2  การเสรมิแรงทางลบ 
  3.4  การท าใหห้มดไป  
  3.5  การท าโทษ 
 ตวัแปรตาม (dependent Variables) ได้แก่ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกใน
เขตจงัหวดัสระบุร ี
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. อายุมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี 
 2. สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ี
 3. การศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
 4. อายุงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี 
 5. รายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี 
 6. เงนิเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี 
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 7. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
 8. นโยบายและการบรหิารมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ี
 9. สภาพการปฏบิตัิงานมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ี
 10. ความมัน่คงในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุก
ในจงัหวดัสระบุร ี
 11. การเสรมิแรงทางบวกมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ี
 12. การเสรมิแรงทางลบมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ี
 13. การท าใหห้มดไปมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ี
 14. การท าโทษมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ี
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์วภิาดา คุปตานนท ์(2544: 141 – 143) [4] กล่าวว่า ทรพัยากร
บุคคลเป็นหวัใจของการปฏบิตังิาน ในองคก์ารทุกองคก์ารบุคคลมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็และความลม้เหลวของการ
ด าเนินงาน ดงันัน้ คุณภาพของบุคคลจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีผู่บ้รหิารตอ้งค านึง พฤตกิรรมการท างานของบุคคลขึน้อยู่กบั 
คุณสมบตัิส่วนบุคคล เช่น ความอดทน ความก้าวร้าว ความสามารถเชงิการแข่งขนั ความมีไวพรบิในการแกป้ญัหา 
เป็นตน้ ลกัษณะบุคลกิภาพทีส่ามารถบ่มเพราะใหเ้กดิขึน้ได ้โดยการเรยีนรูจ้ากครอบครวั ครู อาจารย ์บุคคลรอบขา้ง 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้ม ตัง้แต่วยัแรกเกดิมนุษยจ์ะปรบัเปลีย่นใหม้รีปูแบบต่างๆ ทัง้นี้เพื่อการด ารงชวีติอยู่ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548: 
132) [5] กล่าวว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็นความรูส้กึรวมของบุคคล ทีม่ต่ีอการท างานในทางบวก เป็นความสุข
ของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบตัิงานและได้รบัผลตอบแทนคือ ผลที่เกิดความพึงพอใจที่ท าให้บุคคลเกิดความรู้ สึก
กระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท างาน มขีวญัและก าลงัใจ สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการ
ท างาน รวมทัง้สง่ผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังาน พสิทิธิ ์สารวจิติร (2523: 28-29) [6] กล่าวว่า ความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานเกดิขึน้เน่ืองจากมปีจัจยักระตุ้นหรอืจูงใจให้บุคคลต้องท างาน โดยอาจใช้เครื่องจูงใจภายนอก 
เช่น ค่าจา้ง รางวลั ยศ ต าแหน่ง หรอืกระตุน้จากภายในโดยอาศยัความต้องการ ความสนใจ และแรงขบัดนัของบุคคล
เป็นเครื่องกระตุน้ ซึง่ท าใหบุ้คคลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ในการวจิยัครัง้นี้มปีระชากร คอื พนักงานทีป่ระกอบอาชพีขบัรถบรรทุกใหก้บั
บรษิทัขนสง่ในจงัหวดัสระบุร ีโดยไม่ทราบจ านวนทีแ่น่นอน 
 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ีแต่เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึท าการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัสตูรการค านวณ
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ของยามาเน่ แบบไม่ทราบจ านวนประชากร (Yamane. 1967: 5919) [7] ไดจ้ านวน กลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 385 คน และ
เพื่อป้องกนัความผดิพลาดที่อาจเกดิขึน้ในการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึได้ท าการส ารองกลุ่มตวัอย่างไว้ประมาณ 
4.4% เท่ากบั 17 คน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 402 คน การสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอน 
 
ผลการวิจยั  
 ผลจากการวเิคราะหข์อ้มูลจากการวจิยั ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบั
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีสามารถสรุปผลได ้ดงันี้ 
 
 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะหข์้อมูลสถิติเชิงพรรณนา 
 ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการวจิยัพบว่า พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุ 31 – 40 ปี จ านวน 212 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 52.7 สถานภาพสมรสของพนกังานสว่นใหญ่ คอื สมรส จ านวน 313 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77.9 ส่วนใหญ่มกีารศกึษา
อยู่ในระดบัต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนต้น จ านวน 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.2 โดยมอีายุงาน 4 – 6 ปี จ านวน 149 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 37.1 และพนักงานส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 196 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
48.8 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัค ้าจุนทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบั
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
 จากการวจิยัครัง้น้ี พบว่า ปจัจยัค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.17 เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า 
 เงนิเดอืน พบว่า พนักงานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ดา้นเงนิเดอืนและสวสัดกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ บรษิัทจดั
สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 บรษิทัมกีารก าหนดวนัลากจิ ลาป่วย ลาพกัผ่อน ตามกฎหมาย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 บรษิทัมคีวามยุตธิรรมในการคดิค่าแรงในการปฏบิตังิานของท่าน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 และ
บรษิทัมกีารจดัสวสัดกิารใหท้่านกูย้มืเงนิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 ตามล าดบั 
 ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล พนกังานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยรวม
อยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ 
เพื่อนร่วมงานใหค้วามช่วยเหลอืในด้านแนะน าเสน้ทาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 ส่วนขอ้ที่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี
ได้แก่ เพื่อนร่วมงานแจ้งข่าวสารขอ้มูลของทางบรษิัทระหว่างกนั มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 เพื่อนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลอืในดา้นสภาพของรถบรรทุกเมื่อเกดิปญัหา มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.12 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามช่วยเหลอืในเรื่อง
ต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 และผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเอาใจใสต่่อชวีติความเป็นอยู่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04 ตามล าดบั 
 นโยบายและการบรหิาร พนักงานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ดา้นนโยบายและการบรหิารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ บรษิทัมี
การก าหนดหน้าที่และความรบัผดิชอบอย่างมคีวามชดัเจนและสามารถปฏบิตัไิด้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 ส่วนขอ้ที่มี
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ บรษิัทมกีารก าหนดนโยบายอย่างชดัเจน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และบรษิทัมกีาร
ชีแ้จงนโยบายใหท้ราบ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 ตามล าดบั 
 สภาพการปฏบิตังิานพนักงานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ด้านสภาพการปฏบิตัิงาน โดยรวมอยู่ในระดบั             
ดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ บรษิทัให้
รถบรรทุกที่มสีภาพสมบูรณ์ในการปฏิบตัิงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.35 และ บรษิัทมกีารตรวจสภาพความพร้อมของ
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ยานพาหนะเป็นประจ า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ บรษิทัมกีารแจง้ขา่วสารกรณี
ทีพ่บว่าเสน้ทางขนสง่มคีวามไม่ปลอดภยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 ตามล าดบั 
 ความมัน่คงในการปฏิบัติงาน พนักงานขบัรถบรรทุกมีความคิดเห็นด้านความมัน่คงในการปฏิบตัิงาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี
มาก ได้แก่ บรษิัทมงีานมอบหมายใหท้่านขนส่งอย่างต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.29 และขอ้ที่มคีวามคดิเหน็อยู่ใน
ระดบัด ีไดแ้ก่ บรษิทัมกีารรบัประกนัรายไดข้ ัน้ต ่าต่อเดอืน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัเสรมิแรงทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
 จากการวจิยัครัง้น้ี พบว่า ปจัจยัเสรมิแรงโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า 
 การเสรมิแรงทางบวก พนกังานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ดา้นการเสริมแรงทางบวกโดยรวมอยู่ในระดบัดี
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ บรษิทัมี
การปรบัเงนิเดอืนหากมกีารปฏบิตังิานทีด่อียู่เสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 บรษิทัมกีารคดัเลอืกใหข้บัรถคนัใหม่เมื่อมี
การสัง่ซื้อรถใหม่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 และขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ บรษิัทมกีารให้รางวลัส าหรบั
พนกังานทีไ่ม่ขบัรถประสบอุบตัเิหตุตลอดทัง้ปี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 ตามล าดบั 
 การเสรมิแรงทางลบ พนักงานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ด้านการเสรมิแรงทางลบโดยรวมอยู่ในระดบัด ี
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ บรษิทัมกีารรบัแจง้
โดยการตดิเบอรโ์ทรไวท้ีร่ถบรรทุก หากขบัรถไม่สภุาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 บรษิทัมกีารออกกฎในการควบคุมวงเงนิ
ค่าเปลีย่นยางต่อปี/คนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.57 และขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ บรษิทัไม่จ่ายค่าใบสัง่
ใหห้ากขบัรถผดิกฎจราจร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามล าดบั 
 การท าใหห้มดไป พนักงานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ดา้นการท าให้หมดไปโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ บรษิทัมนีโยบายไม่ให้
อาหารกลางวนัส าหรบัท่านหากมาท างานวนัเสาร-์อาทติย ์มคี่าเฉลีย่ 3.82 และบรษิทัมนีโยบายเลกิให ้OT กบัท่าน เมื่อ
ท่านท างานล่วงเวลา มคี่าเฉลีย่ 3.66 ตามล าดบั 
 การท าโทษ พนกังานขบัรถบรรทุกมคีวามคดิเหน็ดา้นการท าโทษโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ได้แก่ บริษัทให้พกังานหากท่านท าผิด
กฎระเบยีบต่างๆ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 บรษิัทมกีารหกัเงนิเดอืนหากขนส่งผดิสถานที่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 และ
บรษิทัมกีารหกัเงนิเดอืนหากท าสนิคา้เสยีหายระหว่างขนสง่ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 ตามล าดบั 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ี
 จากการวจิยัครัง้นี้ พบว่า พนักงานมีความพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมคี่าเฉลี่ย 
เท่ากบั 4.09 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ทุกขอ้มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ การไม่ปฏบิตังิานเชื่องชา้ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 ไดจ้ านวนผลผลติเพิม่ขึน้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 การไม่ขาดงานหรอืการไม่มาท างานสาย มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 ความมุ่งมัน่ตัง้ใจปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 ตามล าดบั 
 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อายุงาน 
รายได ้มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
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 จากการทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ 1 พบว่า อายุ สถานภาพสมรส และอายุงาน มคีวาม สมัพนัธ์กบัความ             
พงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ส่วน ระดบัการศกึษา และรายได้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความ          
พงึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน หากพจิารณาแต่ละดา้น สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 1. อายุ พบว่า มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบรุ ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. สถานภาพสมรส พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 3. ระดบัการศกึษา พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุก
ในจงัหวดัสระบุร ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4. อายุงาน พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 5. รายได ้พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ดา้นเงนิเดอืน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายและการ
บริหารงาน ด้านสภาพการปฏิบตัิงาน และด้านความมัน่คงในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
 จากการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 พบว่า ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และดา้นสภาพการปฏบิตังิาน            
มีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน ส่วนด้านเงินเดือนและสวสัดิการ           
ดา้นนโยบายและการบรหิาร และ ดา้นความมัน่คงในการท างาน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน หากพจิารณาแต่ละดา้น สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 1.  ดา้นเงนิเดอืน พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2.  ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
ขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 3.  ด้านนโยบายและการบริหารงาน พบว่า ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4.  ดา้นสภาพการปฏบิตัิงาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบั
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 5.  ดา้นความมัน่คงในการท างาน พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจยัเสรมิแรง ไดแ้ก่ การเสรมิแรงทางบวก การเสรมิแรงทางลบ การท าใหห้มดไป และ
การท าโทษ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี 
 จากการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ด้านการเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ                          
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน ส่วน ดา้นการท าใหห้มดไปและดา้นการ
ท าโทษ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน หากพิจารณาแต่ละดา้น 
สามารถสรุปได ้ดงันี้ 
 1. ด้านการเสรมิแรงทางบวก พบว่า มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบั
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 2.  ด้านการเสรมิแรงทางลบ พบว่า มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบั
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 3.  ด้านการท าให้หมดไป พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบั
รถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4.  ดา้นการท าโทษ พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุก
ในจงัหวดัสระบุร ีซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ี
สามารถอภปิรายผลไดด้งัต่อไปนี้ 
 1.  ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีจ าแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ อายุงาน และรายได ้จากการศกึษาพบว่า 
    1.1 การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกจงัหวดัสระบุร ี
จ าแนกตามอายุ พบว่า พนักงานขบัรถบรรทุกที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน                      
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้ เนื่องจากว่าบุคคลทีม่อีายุมากขึน้จะมวีุฒภิาวะทางอารมณ์สงูขึน้ มคีวามสุขุม
รอบคอบรู้จกัชวีติมองชวีติไดก้ว้างไกล จงึสามารถปรบัตวัให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ทีเ่ป็นจรงิไดด้กีว่าบุคคลที่มี  
อายุน้อย  
    1.2 การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกจงัหวดัสระบุร ี
จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า พนักงานขบัรถบรรทุกที่มสีถานภาพต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า สถานภาพโสด/หย่ารา้ง หมา้ย แยกกนัอยู่ มคีวาม
พงึพอใจในการปฏบิตัิงานแตกต่างจากพนักงานที่มสีถานภาพสมรส เนื่องจากองคป์ระกอบของครอบครวัและความ
รบัผดิชอบทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงานขบัรถบรรทุกทีม่สีถานภาพโสดซึง่เป็นบุคคลทีม่คีวามอสิระไม่มี
คู่ครองไม่ต้องรบัผดิชอบภาระเรื่องบุตรและภรรยาจะมคี่าครองชพีต ่ากว่าผูท้ีส่มรส หรอืผูท้ีแ่ยกทางกนัเพราะอาจจะ
ตอ้งรบัผดิชอบบุตรท าใหม้คี่าครองชพีทีส่งู จงึสง่ผลใหค้วามพงึพอใจในการท างานแตกต่างกนั 
     1.3 การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกจงัหวดัสระบุร ี
จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า พนกังานขบัรถบรรทุกทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ ทัง้นี้เนื่องจากพนักงานขบัรถบรรทุกส่วนใหญ่นัน้มกีารศกึษาต ่า
กว่ามธัยมศกึษาตอนต้น พนักงานขบัรถบรรทุกก็มหีน้าที่เพยีงขบัรถบรรทุกให้ขนส่งสนิค้าไปยงัสถานที่ปลายทาง 
ไม่ไดม้หีน้าทีอ่ื่นอกี จงึมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนัในแต่ละคน  
  1.4 การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกจงัหวดัสระบุร ี
จ าแนกตามอายุงาน พบว่า พนักงานขบัรถบรรทุกทีม่อีายุงานต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายไดว้่า พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยหรอืมากนัน้กจ็ะ
สง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เน่ืองจากความช านาญงาน และความเขา้ใจถงึวฒันธรรมองคก์ร พนักงานทีม่ี
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานมากกว่า ย่อมมคีวามช านาญงาน มคีวามเขา้ใจเรยีนรูเ้กีย่วกบัวฒันธรรมองคก์รและมกีาร
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัองคก์รไดด้กีว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิานน้อยกว่า จงึท าใหพ้นักงานทีม่อีายุงานต่างกนั
มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั 
  1.5 การศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกจงัหวดัสระบุร ี
จ าแนกตามรายได ้พบว่า พนักงานขบัรถบรรทุกทีม่รีายไดต่้างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานไม่แตกต่างกนั            
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า ระดบัรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
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ไม่แตกต่างกนั เนื่องจาก ระดบัเงนิเดอืนจะสอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบ ซึง่พนักงานแต่ละคนเหน็ควรว่าเหมาะสมกบั
ความรูค้วามสามารถของตน ซึง่ในปจัจุบนัเมื่อมกีารประเมนิผลงานหากพนกังานปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้ทีางบรษิทักจ็ะมกีาร
เพิม่เงนิเดอืนและโบนสัเพิม่เตมิ   
 2. ปจัจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ี 
  จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัค ้าจุนดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรทีศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถ
อธบิายไดว้่าถา้พนกังานสามารถเสนอแนะแนวคดิในการท างานใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาได้ หรอืพนกังานระบายความกงัวล
เกีย่วกบัปญัหาการท างานใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูร่้วมงานฟงัไดเ้พื่อทีจ่ะไดช้่วยหาทางแกไ้ขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 
จะท าใหพ้นกังานมคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอผูบ้งัคบับญัชาและผูร้่วมงาน  
  ดา้นสภาพการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุก
ในจงัหวดัสระบุรทีศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธิบายไดว้่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
คอื บรเิวณสถานทีใ่นการปฏบิตัิงาน รถบรรทุกทีใ่ชป้ฏบิตัิงาน รวมไปถงึอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ เครื่องใช้ทีอ่ านวย
ความสะดวกในการท างานมผีลกระทบอย่างมากต่อความพงึพอใจในการท างาน เพราะถา้พนกังานมสีภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพทีด่จีะท าใหท้ างานไดอ้ย่างคล่องแคล่ว ไม่เกดิปญัหาตดิขดั ท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างานสงู แต่ถ้า
พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท างานที่แย่  จะท าให้พนักงานอารมณ์เสยีง่าย หงุดหงดิบ่อย                  
มผีลกระทบต่อผลของการท างาน และท าให้เกดิความพงึพอใจในการท างานต ่าลงไปดว้ย ทัง้นี้เป็นเพราะงานของ
พนกังานจ าเป็นตอ้งใชร้ถบรรทุกในการปฏบิตังิาน ถา้รถบรรทุกมสีภาพด ีมคีวามพรอ้ม เหมาะสม กจ็ะสามารถอ านวย
ความสะดวกใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างรวดเรว็ดว้ย ท าใหพ้นักงานท างานอย่างราบรื่น คล่องตวั และมคีวามสุขกบั
การท างาน ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวไปแลว้นัน้ จงึสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามพงึพอใจในงาน   
  ปจัจัยค ้าจุนด้านที่ไม่มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านเงินเดือนและ
สวสัดกิาร ด้านนโยบายและการบรหิาร และดา้นความมัน่คงในการปฏบิตังิาน ตามทีเ่ฮอรก์เบริก์ (Herzberg. 1959) 
กล่าวว่าเป็นปจัจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) ซึง่เป็นปจัจยัอนามยัเสรมิเพิม่เตมิขึน้มาจากปจัจยัจูงใจทีบ่รษิทัต้องมอียู่
แลว้ เป็นปจัจยัทีบ่่งชีถ้งึความไม่พอใจในการท างาน และเป็นปจัจยัทีช่่วยใหบุ้คคลยงัคงปฏบิตังิานไดต้ลอดเวลา จงึไม่
สง่ผลต่อความพงึพอใจทีม่ากขึน้  
 3.  ปจัจยัเสรมิแรงมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดั
สระบุร ี 
   จากการศกึษาพบว่า ดา้นการเสรมิแรงทางบวก มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรทีศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ สามารถอธบิายไดว้่า  
พนกังานขบัรถบรรทุกมคีวามพงึพอใจในการเสรมิแรงทางบวก พนกังานขบัรถบรรทุกมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ทีบ่รษิทัมกีารใหร้างวลัส าหรบัพนกังานทีไ่ม่ขบัรถประสบอุบตัเิหตุตลอดทัง้ปี และการคดัเลอืกใหพ้นกังานขบัรถคนัใหม่
เมื่อมกีารสัง่ซือ้รถใหม่ รวมถงึการปรบัเงนิเดอืนหากพนักงานมกีารปฏบิตังิานทีด่อียู่เสมอหากบรษิทัไม่มกีารสรา้งการ
เสรมิแรงทางบวกดงักล่าวจะท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานลดน้อยลง  
  ดา้นการเสรมิแรงทางลบ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานขบัรถบรรทุก
ในจงัหวดัสระบุรทีศิทางตรงกนัขา้ม ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า พนักงานขบัรถบรรทุกมี
ความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานเกี่ยวกบัการบริษัทที่บรษิัทออกกฎควบคุม เพื่อเป็นสิง่เตือนใจให้พนักงานมคีวาม
ระมดัระวงัไม่กลา้ทีจ่ะท าผดิกฎระเบยีบของบรษิทัเพราะเกรงกลวัว่าจะถูกปรบั การออกกฎไม่จ่ายค่าใบสัง่ใหพ้นักงาน
หากพนักงานขบัรถผิดกฎจราจร หรอืการรบัแจ้งโดยการติดเบอร์โทรไว้ที่รถบรรทุก หากพนักงานขบัรถไม่สุภาพ  
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รวมถงึการออกกฎในการควบคุมวงเงนิค่าเปลีย่นยางต่อปี/คนั ซึง่ถอืว่าบรษิทัด าเนินนโยบายดงักล่าวดเีพยีงพออยู่แลว้ 
หากบรษิทับกพร่องในการด าเนินนโยบายดงักล่าว จะท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานลดน้อยลง  
  ปจัจยัเสรมิแรงด้านที่ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน คอื ดา้นการท าให้หมดไป 
และดา้นการท าโทษ กล่าวคอื  
  ดา้นการท าใหห้มดไปไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุร ี ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สามารถอธบิายไดว้่า การท าใหห้มดไปเป็นปจัจยัทีพ่นักงานขบั
รถบรรทุกไม่ตอ้งการ เน่ืองจากไม่เกดิประโยชน์ต่อพนกังานขบัรถ จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ การทีบ่รษิทั
มกีารควบคุมสิง่ต่างๆ ทีไ่ม่เป็นทีต่อ้งการใหห้มดไปในการปฏบิตังิานเพื่อใหบ้รษิทัเกดิผลสงูสุด บรษิทัมนีโยบายไม่ให้
อาหารกลางวนัหากมาท างานวนัเสาร์-อาทติย ์และ บรษิัทมนีโยบายเลกิให้ OT เมื่อท างานล่วงเวลา เพื่อต้องการให้
พนกังานท างานในเวลาใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
  ด้านการท าโทษ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุกใน
จงัหวดัสระบุรี ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ สามารถอธบิายได้ว่า การท าโทษเป็นปจัจยัที่พนักงานขบั
รถบรรทุกไม่ต้องการ เนื่องจากส่งผลเสยีต่อพนักงานขบัรถบรรทุก จงึไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ เนื่องจาก
การที่บรษิัทหกัเงนิหากขนส่งผดิสถานที่หรอืท าสนิค้าเสยีหายระหว่างขนส่ง และการพกังานหากท าผดิกฎระเบยีบ
ต่างๆ ท าใหพ้นกังานไม่ก่อใหเ้กดิรายไดง้าน และเสยีรายได ้เพราะพนกังานขบัรถมกัจะมเีงนิเดอืนทีไ่ม่มาก และมภีาระ
ค่าใชจ้่ายทีต่อ้งดแูลพนกังานจงึไม่พงึพอใจหากมกีารท าโทษเกดิขึน้  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 จากผลการศกึษาวจิยัขา้งตน้ ท าใหท้ราบถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีซึง่ผูว้จิยัมขีอ้เสนอดงันี้ 
 1.  จากการวเิคราะหข์อ้มูลด้านปจัจยัค ้าจุนทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ทัง้ 5 ด้าน พบว่า 
พนักงานขบัรถบรรทุกส่วนใหญ่จะให้ความส าคญัด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และด้านสภาพการปฏิบตัิงาน 
กล่าวคอื  
    1.1  เมื่อพจิารณาด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุรี บริษัทขนส่งควรส่งเสริมให้มีการร่วมมือที่ดีระหว่างพนักงานด้วยกัน 
ระหว่างพนกังานและหวัหน้า หวัหน้างานควรเขา้มาพูดคุยสอบถามสารทุกขส์ุขดบิของพนักงาน มกีารช่วยเหลอืกนัใน
ดา้นต่างๆ ใหค้ าปรกึษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรอืเรื่องส่วนตวั ท าใหพ้นักงานรูส้กึเป็นกนัเอง มคีวามสามคัคใีนการ
ปฏบิตัิงานมากยิง่ขึน้ และรู้ว่าตนเองมคีวามส าคญักบัเพื่อนร่วมงานและหวัหน้างาน พนักงานกจ็ะมคีวามสุขในการ
ปฏบิตังิาน จงึท าใหเ้กดิความตัง้ใจปฏบิตังิาน สง่ผลใหเ้กดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน    
    1.2  เมื่อพิจารณาด้านสภาพการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของ
พนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีกรณีเสน้ทางขนส่งมีความไม่ปลอดภยัหรอืมีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นอุบตัิเหตุ           
การก่อสร้างถนน ถนนช ารุด หรอืสิง่กดีขวางการจราจรต่างๆ บรษิัทต้องแจ้งแก่พนักงานขบัรถบรรทุกให้ทราบเพื่อ
หลกีเลีย่งเสน้ทางดงักล่าว บรษิทัควรแจง้ใหพ้นักงานขบัรถทราบอย่างทนัถ่วงท ีบรษิทัควรตดิตามขอ้มูลข่าวสารตาม
ช่องทางต่างๆตลอดเวลา หรอืจากพนักงานขบัรถบรรทุกคนที่ไดผ้่านเสน้ทางนัน้ๆ มาบอกต่อพนักงานขบัรถบรรทุก 
คนอื่นๆ ต่อไป พนกังานคนใดไม่มโีทรศพัทบ์รษิทัควรจดัหาใหเ้พื่อสะดวกในการแจง้ขอ้มลูขา่วสาร  
 2. จากการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัเสรมิแรงทีส่ง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ทัง้ 4 ดา้น พบว่า 
พนกังานขบัรถบรรทุกสว่นใหญ่จะเน้นดา้นการเสรมิแรงทางบวก, การเสรมิแรงทางลบ และการท าใหห้มดไป กล่าวคอื  
   2.1  เมื่อพจิารณาดา้นการเสรมิแรงทางบวก มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของ
พนักงานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีบรษิัทขนส่งควรมกีารปรบัปรุงระบบการประเมนิผลงานการปฏบิตัิงานของ
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พนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพและมคีวามยุติธรรมมากขึน้ ก าหนดหลกัเกณฑท์ี่ชดัเจนในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
เพื่อใชใ้นการพจิารณาการใหร้างวลัทีพ่นกังานขบัรถบรรทุกตอ้งการ  
    2.2  เมื่อพิจารณาด้านการเสริมแรงทางลบมีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานขบัรถบรรทุกในจงัหวดัสระบุร ีในกรณีพนักงานไม่พอใจหากตนเองท าผดิกฎจราจรแลว้ตนเองต้องเป็นผูจ้่าย
ค่าปรบัเอง บรษิทัควรจดัท านโยบายอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรและชีแ้จงนโยบายใหพ้นกังานขบัรถทราบว่า การขบัรถ
ผดิกฎจราจร เช่น ผ่าไฟแดง, ขบัรถเรว็เกินกว่าที่กฎหมายก าหนดไม่ใช่ความผิดของบรษิัทแต่เป็นความผดิของ
พนกังานขบัรถบรรทุกเอง ดงันัน้พนกังานขบัรถบรรทุกตอ้งจ่ายค่าปรบัเอง แต่หากเป็นเรื่องทีบ่รษิทัไม่จดัเตรยีมผา้ใบ
เพื่อคลุมที่กระบะรถบรรทุก หรือการตกแต่งกระบะบรรทุกให้มีขนาดที่กว้างกว่าที่กฎหมายก าหนด เป็นต้น                   
เป็นความผดิของบริษัท บรษิัทจงึต้องชี้แจงให้พนักงานขบัรถทราบ เพื่อที่จะได้มีความเขา้ใจที่ถูกต้องและมีความ             
พงึพอใจในระดบัทีม่ากขึน้ 
  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เช่น ทศันคตใินการท างาน ขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน หรอืปจัจยัอื่นๆ ในการท างาน เพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารทราบถงึสิง่ทีพ่นกังานตอ้งการ 
 2.  ควรศกึษาเพื่อพฒันาความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานขบัรถบรรทุก โดยใช้เทคนิคทาง
จติวทิยา เช่น กลุ่มสมัพนัธ์ การปรบัพฤติกรรม เป็นต้น เพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานขบัรถบรรทุกมคีวามพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 3.  ควรศกึษาตวัแปรอื่นทีส่ง่ผลต่อการปฏบิตังิาน เช่น ปญัหาจากการประกอบอาชพี เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรบัปรุงองคก์ารต่อไป 
 4.  ควรศกึษาเชงิลกึของปจัจยัแต่ละดา้น โดยเฉพาะการเสรมิแรงซึง่มค่ีาเฉลีย่น้อยกว่าปจัจยัดา้นอื่นๆ  
 5.  ศึกษาเจาะจงองค์กรที่น าปจัจัยเสริมแรงมาใช้ภายในองค์กรกับตัวแปรด้านความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิาน หรอืตวัแปรดา้นอื่นๆ เช่น ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงาน ความผกูพนักบัองคก์าร เป็นตน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
        ปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดเีน่ืองจากผูว้จิยัไดร้บัความเมตตาและกรุณาจากท่าน อาจารย ์ดร.
มนู ลนีะวงศ์ อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ทีไ่ด้เสยีสละเวลาใหค้ าปรกึษาแนะน าตรวจและแกไ้ขขอ้บกพร่อง เพื่อ
น ามาปรบัปรุงให้ ปรญิญานิพนธ์ฉบบันี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร .พนิต กุลศิร ิที่ได้ให้ความกรุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการสอบปรญิญานิพนธท์ุกท่าน ท าใหผู้ว้จิยัไดร้บั
ประสบการณ์ในการท างานวิจยัและรู้ถึงคุณค่าของงานวจิยัที่จะช่วยให้การท างานในการพฒันาความรู้ทางด้านการ
จดัการเป็นไปอย่างมคีุณค่ามากขึน้ รวมถงึคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรท์ุกท่านทีไ่ดป้ระสิทธิป์ระสาทวชิาความรู ้ใหแ้ก่
ผูว้จิยัอกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั              
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทุกท่าน และคณาจารยพ์เิศษจากภายนอกทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้และปลกูฝงั
ความคดิดีๆ  ตลอดจนจบการศกึษา 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผู้
มสีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยัทุกท่าน 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ผูซ้ึง่เป็นก าลงัใจ ห่วงใย ใหค้วามรกั อบรมสัง่สอน เป็นแรงบนัดาลใจ 
และสนบัสนุนผูว้จิยัมาโดยตลอด 
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 สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณ
บดิา มารดา บรรพบุรุษ บูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางที่ดแีละมคีุณค่าตลอดมาจนส าเรจ็
การศกึษา 
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