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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยครัง้นี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างคอื พนกังานประจ าของบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร รวม
จ านวน 4 00 คน ใชชมบบสอบบามเปานเครื่องมอืในการเกาบรวบรวมขชอมนล สบติทิีใ่ชชในการวเิคราะหข์ชอมนลคอื ความบี ่
ค่ารชอยละ ค่าเฉลีย่ มละค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดชวยสบติ ิการทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความ
มปรปรวนทางเดยีว มละการวเิคราะหค์วามบดบอยเชงิพหุคนณ 

 ผลการวจิยัพบว่า ผนชตอบมบบสอบบามส่วนใหญ่เปานเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 13  –   00  ปี  มสีบานภาพ
โสด   /มยกกันอยน่  เปานพนักงานที่มีวุงิการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับต ามหน่งงานเปานพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร มละมรีะยะเวลาการท างาน ระหว่าง 6 - 10 ปี 

 ผลการวิจยัพบว่า ผนชตอบมบบสอบบามเหานว่า ความเสมอภาคในผลตอบมทนดชานเงินเดือน  ดชาน
ค่าตอบมทนพเิศษ  /เงนิจนงใจดชานรางวลั  มละดชานผลตอบมทนทีไ่ม่อยน่ในรนปตวัเงนิ อยน่ในระดบัปานกลางมละความ
คาดหวงัในผลตอบมทน ดชานเงนิเดอืน ดชานค่าตอบมทนพเิศษ   /เงนิจนงใจ  ดชานรางวลัมละดชานผลตอบมทนทีไ่ม่อยน่
ในรนปตวัเงนิอยน่ในระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสบติเิท่ากบั 0000 พบว่า  ความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังาน มคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ ระดบัต ามหน่งงาน ความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานผลตอบมทนทีไ่ม่อยน่
ในรนปตวัเงนิ ความเสมอภาคในผลตอบมทนดชานเงนิเดอืน ความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานรางวลั ความเสมอภาค
ในผลตอบมทนดชานรางวลั มละความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานเงนิเดอืน 
 

ค าส าคญั: ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน,ความเสมอภาคในผลตอบมทน,ความคาดหวงัในผลตอบมทน 

 
ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was to study job satisfaction of private firms’ employees in 
Bangkok Metropolis.The samples are 400 employees from private companies located in Bangkok. A 
questionnaire is the tool for collecting data. The statistics employed in data analysis are frequencies, 

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสนตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรง 
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percentages, averages, and standard variation. The hypothesis was tested through the methods of,       
t-test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis. 

The research found that most respondents were female between the ages of  31 – 40, and 
their marital status was “single” and “separation”. Those respondents, with work experience between                 
6-10 years, hold a Bachelor’s degree and the work position of “Operational Level Employee.” 
 In the respondents’ view, the equity of compensation in terms of salary, special remuneration / 
monetary rewards, and other non-monetary compensation is rated at “neutral level”. The expectation on 
the equity of compensation in terms of salary, special remuneration or monetary incentives / monetary  
rewards, and other non-monetary compensation is rated at “high level”. 

The results of hypotheses testing at the statistical significance level of 0.05 can be concluded 
that the employee’s job satisfaction has relationship with gender, age, work position, level the 
expectation in terms of non-monetary compensation, rewards, and salary. The equity in terms of salary 
and rewards. 
 
Keywords :  job satisfaction, equity of compensation, expectation of compensation 
 

บทน า 
 การบรหิารงานเพื่อใหชบรรลุวตับุประสงค์ตามเปช าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ตองอาศยัทรพัยากร          
เปานทีย่อมรบักนั ซึง่คนหรอืทรพัยากรมนุษยเ์ปานองคป์ระกอบส าคญัเพราะคนเปานผนชปฏบิตังิานทุกขัน้ตอนของการ
บริหาร บชาไดชคนดี มีความขยันขันมขาง มีความกระตือรือรน มีความ รับผิดชอบในหนชาที่ ส่งผลใหชงาน                
มปีระสทิธิภาพสนง มต่บชาผนชปฏิบตัิงานมีมต่ความเบื่อหน่าย ขาดความ รบัผดิชอบ มสดงใหชเหานว่าผนชปฏบิตัิงาน             
เหล่านัน้ขาดขวญัในการท างานหรอืขวญัเสยีจงึเปานภาระหนชาที่ของผนชบรหิารทีจ่ะตชองส่งเสรมิมละบ ารุงขวญัของ             
ผนชใตชบงัคบับญัชาใหชมขีวญัดอียน่เสมอ (ศจ ีอนนัตนพคุณ. 2001: ออนไลน์) 
 อย่างไรกาตาม  เมื่อพจิารณาตวัมปรดชานการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีใ่ชชในการศกึษา พบว่า ตวัมปร
สว่นใหญ่มคีวามครอบคลุมงานดชานการคดัเลอืก การฝึกอบรม มละค่าตอบมทน ซึง่มมชว่าค่าตอบมทนจะเปานหนึ่งใน
องคป์ระกอบดชานการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ีบ่นกน ามาใชชศกึษา มต่ตวัมปรดชานค่าตอบมทนทีใ่ชชในการศกึษาส่วน
ใหญ่เปานเพยีงค่าตอบมทนเฉพาะกรณี (Contingent Pay) หรอืค่าตอบมทนทีใ่หชตามผลงานหรอืความสามารบ
เท่านัน้ ซึ่งเปานการสะทชอนมุมมองอนัจ ากดัในการตระหนักบึงความส าคญัของระบบค่าตอบมทนทัง้ๆ  ที่
ค่าตอบมทนเปานประเดานทีม่คีวามส าคญัซึง่ตชองไดชรบัการพจิารณาอย่างรอบคอบในทุกระดบั  (Wallace and Fay, 
1988: 20-21) เพราะนอกจากค่าตอบมทนจะมบีทบาทส าคญัในเชงิมลกเปลี่ยนระหว่างนายจชางกบัลนกจชางมลชว 
(Dulebohn and Werling, 2007: 191) ค่าตอบมทนยงัเปานกลไกทีท่รงประสทิธภิาพสนงสุดในยุคมห่งปญัญา เมื่อ
น าไปบนรณาการร่วมกบัมนวปฏบิตัทิางการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์ื่นๆ ไม่ว่าจะเปานการน าไปเชื่อมโยงกบัผลการ
ปฏบิตังิานเพื่อช่วยผลกัดนัใหชองคก์ารบรรลุผลการด าเนินงานตามเปชาหมายทีต่ัง้ไวช หรอืการใชชระบบค่าตอบมทน
เปานดงัเครื่องมอืในการดงึดนด รกัษา มละจนงใจพนักงานทีม่คีวามรนชความสามารบใหชคงอยน่ มละมสดงพฤตกิรรมที่
สอดคลชองเหมาะสมกบัความตชองการขององค์การ โดยในการศกึษาประเดานส าคญัของงานทรพัยากรมนุษย์ใน
องคก์ารธุรกจิไทยในช่วงวิกฤตเิศรษฐกจิ พ.ศ. 2540 ซึง่เปานการศกึษาซ ้าพบว่าในปี พ.ศ. 2542 ประเดานดชาน
ค่าตอบมทนมคีวามส าคญัเปานอนัดบั 4 มละในปี พ.ศ.2544 การบรหิารค่าตอบมทน มละสวสัดกิารเพื่อรกัษา
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พนกังานไวชกบัองคก์ารกาเปานประเดานทีม่คีวามส าคญัเปานอนัดบั 4 เช่นเดยีวกนั โดยค่าตอบมทนจะมบีทบาทส าคญั
มากยิง่ขึน้เมื่อองคก์ารอยน่ในสภาวะมวดลชอมทีไ่ม่ปกต ิ(Busaya Virakul, 2002: 50-51) 
 ประเดานส าคญัดชานค่าตอบมทนในยุคปจัจุบนัจงึอยน่ทีค่วามสามารบขององคก์ารในการออกมบบ บรหิาร 
มละบนรณาการระบบค่าตอบมทนใหชมคีวามเหมาะสม สอดคลชองกบัผลลพัธ์ทีอ่งค์การตชองการ อย่างไรกาดหีาก
ท าการศกึษาโดยเชื่อมโยงระบบค่าตอบมทนเขชากบัผลการด าเนินงานขององคก์าร  หรอืผลลพัธใ์นระดบัองคก์าร
มลชวอาจตชองเผชญิกบัปญัหาดชานความชดัเจนของผลการศกึษาดงัทีไ่ดชกล่าวไวชมลชวในเบือ้งตชน ดงันัน้ การศกึษา
จากผลลพัธใ์นระดบับุคคลซึง่อยน่ในกลุ่มพฤตกิรรมองคก์ารกาอาจช่วยสะทชอนภาพในระดบัองคก์ารไดชในอกีทางหนึ่ง
มมชจะยงัมขีชอโตชมยชงว่าการศกึษาผลลพัธใ์นระดบับุคคล เช่น ผลการปฏบิตังิาน หรอืความพงึพอใจในงานจะเปาน
การศกึษาในมุมมองดัง้เดมิทีไ่ม่ไดชค านึงบงึกลยุทธข์ององคก์ารกาตาม (Colakoglu,Lepak and Hong, 2006: 210)
 จากเหตุผลดงักล่าวขชางตชน  ท าใหชผนชท าวจิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความเสมอภาค ความคาดหวงัใน
ผลตอบมทนมละความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร   ซึง่ คาดหวงัว่า
ผลการวจิยันี้จะเปานขชอมนลทีเ่หมาะสมส าหรบัการน าไปพจิารณาปรบัปรุงมกไขมละการบรหิารงานดชานผลตอบมทน
ทีม่คีวามยุตธิรรมมละเสมอภาค เพื่อใหชพนกังานในองคก์รพงึพอใจสนงสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผนชวจิยัไดชตัง้ความมุ่งหมายไวชดงันี้ 
 1. เพื่อศกึษาความมตกต่างของระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จ ามนกตาม เพศ อายุ สบานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ระดบัต ามหน่งงาน มละระยะเวลาการ
ท างาน  
 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความเสมอภาคในผลตอบมทนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคาดหวงัในผลตอบมทนกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดชวย 
 1.ตวัแปรอิสระ ไดชมก ่

ลกัษณะสว่นบุคคลประกอบดชวย เพศ อาย ุ สบานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา ระดบัต ามหน่งงาน มละ 
ระยะเวลาการท างาน 

ดชานผลตอบมทนประกอบดชวย ความเสมอภาค มละความคาดหวงั 
2. ตวัแปรตาม คอื ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 
 สมมติฐานการวิจยั มดีงันี้ 
 30 เพศ  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
 2 0อายุ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
 3 0สบานภาพสมรส มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
 4 0ระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
 5 0ระดบัต ามหน่งงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
 6 0ระยะเวลาการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน 
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 7 0ความเสมอภาคมละความคาดหวงัในผลตอบมทนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของ
พนกังาน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจด้านผลตอบแทน 

 ผลตอบมทนเปานกลไกทีส่ าคญัทีสุ่ดในการที่จะดงึดนด รกัษา มละจนงใจพนักงานที่มคีวามสามารบที่จะ
ช่วยใหชองคก์ารบรรลุเปชาหมาย (อนนัตช์ยั คงจนัทร.์ 2547) 
 ผลตอบมทนโดยรวม (Total Compensation) ประกอบดชวย 3 สว่นประกอบคอื 
 สว่นที ่1 ซึง่เปานสว่นทีม่ากทีส่ดุคอื ผลตอบมทนหลกั (Base Compensation) สว่นใหญ่ไดชรบัเปานประจ า 
ไม่ว่าจะเปานเงนิเดอืน (ทุกสปัดาห,์ ทุกเดอืน) หรอืค่าจชางมรงงานต่อชัว่โมง 
 ส่วนที่ 2 ผลตอบมทนจากผลการท างานที่ด ีใหชเปานผลตอบมทนต่อพนักงานที่ปฏิบตัิหนชาที่ไดชดีที่
เรยีกว่า สิง่จนงใจ (Incentives) มไีดชหลายรนปมบบรวมทัง้โบนสั มละการมบ่งปนัก าไร 
 ส่วนสุดทชายคือ ผลประโยชน์อื่นๆ (Benefits) บางครัง้บนกเรียกว่า ผลตอบมทนทางอชอม (Indirect 
Compensation) ผลประโยชน์อื่น ๆ จะประกอบไปดชวยหลายๆ ส่วน เช่น การประกันสุขภาพ วันหยุด 
ผลตอบมทนการว่างงาน ผลตอบมทนอื่นๆ เรยีกว่า ผลประโยชน์พเิศษ ซึง่จะมใีหชเฉพาะพนักงานทีม่สีบานะพเิศษ
ในองคก์รสว่นใหญ่มกัจะเปานผนชบรหิารระดบัสนง เช่น รบยนตป์ระจ าต ามหน่ง ทีจ่อดรบพเิศษ สมาชกิสโมสร เปานตชน 
  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการท างานตรงกับค าภาษาองักฤษว่า Job 

Satisfaction มผีนชใหชความหมายมละมสดงความคดิเหานเกีย่วกบัเรื่องนี้ไวชหลายท่าน มต่ส่วนใหญ่มลชวมเีหานใกลชเคียง
หรอืสอดคลชองกนั ดงันี้ 
 มอปเป้ิลไวท ์(ณรงค ์สขุประเสรฐิ. 2010: 31; อชางองิจาก Applewhite. 3960: 6) ไดชใหชความหมายของ
ความพงึพอใจในการท างาน ในท านองเดยีวกนัว่า หมายบงึ ความสุขสบายทีไ่ดชจากสภาพทีท่ างาน ความสุขจาก
การท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน มละทศันคตทิีม่ต่ีองาน มละความพงึพอใจเกีย่วกบัรายไดช 
 เวากซเ์ลย ์มละยนคล์(Wexley and Yuk1977,117-119) ไดชขยายความหมายของความพงึพอใจในงาน
เพิม่เตมิ โดยใหชความหมายว่า ความพงึพอใจ หมายบงึ ความรนชสกึของคนงานทีม่ต่ีองานทีเ่ขาท าอยน่ ทัง้นี้ขึน้อยน่กบั
ลกัษณะของงานทีท่ า ค่าจชาง สภาพการท างาน การบงัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน เนื้อหาของงาน ความปลอดภยั 
มละโอกาสกชาวหนชา 
 George Strauss มละLeonard R. Sayless(1969) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเปาน
ความรนชสกึพอใจในงานทีท่ า มละมคีวามเตามใจทีจ่ะปฏบิตังิานทีไ่ดชรบัมอบหมายนัน้ ใหชส าเราจตามวตับุประสงคข์อง
องคก์าร มต่บุคคลจะรนชสกึพอใจในงานทีท่ ากาต่อเมื่องานนัน้ใหชประโยชน์ตอบมทนทัง้ทางดชานวตับุมละจติใจ   ทัง้ยงั
สามารบสนองความตชองการขัน้พืน้ฐานของบุคคลไดชอกีดชวย 
 ธนชยั ยมจนิดา มละเสน่ห ์จุชยโต (2544) ไดชกล่าวบงึ ความพงึพอใจในงาน (job satisfaction) ซึ่ง
หมายบงึ ระดบัความรนชสกึของบุคคลในทางบวกหรอืทางลบต่องาน ซึง่ประกอบดชวย 
 1. ความพงึพอใจในการจ่ายค่าตอบมทน (pay) 
 2. ความพงึพอใจในผนชบงัคบับญัชา (supervision) 
 3. ความพงึพอใจเพื่อนร่วมงาน (co-worker) 
 4. ความพงึพอใจในสภาพการท างาน (work setting) 
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 5. ความพงึพอใจในตวังาน (tasks) 
 6. ความพงึพอใจในโอกาสความกชาวหนชา (advancement opportunities) 
 บุญมัน่  ธนาศุภวงัน์(2537) กล่าวว่า ความพงึพอใจในงาน หมายบงึ เจตคตใินทางบวกของบุคคลทีม่ี
ต่องานหรอืกจิกรรมทีเ่ขาท าซึง่เปานผลใหชบุคคลเกดิความรนชสกึกระตือรอืรชน มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน มขีวญัมละ
ก าลงัใจในการท างาน สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อประสทิธภิาพมละประสทิธผิลของการท างาน ซึง่จะส่งผลต่อความส าเราจ
มละเปานไปตามเปช าหมายขององค์การ ดงันัน้ ความพึงพอใจในงานจึงมีผลต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
องคก์ารเปานอย่างมากทีจ่ะสรชางสรรคค์วามเจรญิกชาวหนชามละน าความส าเราจตามเปชาหมายมาสนอ่งคก์าร 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หนชา 122) ไดชใหชความหมายของความพงึพอใจในงานไวชดงันี้ ความพงึ
พอใจในการท างานเปานเรื่องของความรนชสกึของบุคคลทีม่ต่ีอการท างาน ความสขุของบุคคลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน
มละไดชรับผลตอบมทน ผลที่เกิดเปานความพึงพอใจที่ท าใหชเกิดความรนชสึกกระตือรือรชน มีความมุ่งมัน่ในการ
ปฏบิตังิาน มขีวญัก าลงัใจ 
 โยเดอ (Yoder 1958) ใหชความหมายของความพงึพอใจในการปฏบิตังิานว่า เปานความพงึพอใจในงานที่
ท า มละเตามใจทีจ่ะปฏบิตังิานนัน้ใหชส าเราจตามวตับุประสงคข์ององคก์าร บุคคลจะมคีวามรนชสกึพอใจในงานทีท่ าเมื่อ
งานนัน้ใหชผลประโยชน์ตอบมทน ทัง้ทางดชานวตับุมละจติใจ มละสามารบสนองความตชองของเขาไดช 
 สุระ หบีโอสบ (สุระ หบีโอสบ0 2540 : 39 ; อชางองิจาก Wolman. 1973 : 374) ไดชใหชความหมายบงึ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไวชว่า ความพงึพอใจในงาน หมายบงึ การมคีวามสุขเมื่อไดชรบัผลส าเราจตามความ
มุ่งหมายตามความตชองการหรอืตามมรงจนงใจ 
 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความคาดหวงั 

 Getzels มละคณะ (3968: 00-07)มละ Oxford University (3989: 283) ไดชใหชความหมายของความ
คาดหวงัไปในทางเดยีวกนัว่า เปานสภาวะทางจติซึง่เปานความรนชสกึนึกคดิหรอืเปานความคดิเหานอย่างมวีจิารณญาณ
ของบุคคลที่คาดคะเนหรอืคาดการณ์ล่วงหนชาต่อบางอย่างว่าควรจะม ีควรจะเปานหรอืควรจะเกดิขึน้เพราะคนเรา
ต่างมคีวามคดิมละความตชองการมตกต่างกนั พฤตกิรรมทางสงัคมของบุคคลจงึมตกต่างกนัออกไปดชวยในขณะที ่
Son(3988: 283) มละ Clay (3988:202) ไดชศกึษาว่า ความคาดหวงัเปานการคาดการณ์ล่วงหนชาบงึอนาคตมละเชื่อ
ว่า บางสิง่บางอย่างจะเกดิขึน้หรอืเปานความเชื่อว่าบางสิง่บางอย่างควรจะเกดิขึน้หรอือาจจะเกดิขึน้หรอืค่าความ
น่าจะเปานของสิง่ใดสิง่หนึ่งทีมุ่่งหวงัไวช สว่น De Cecco (3967: 80-82) รวมทัง้ Mondy มละคณะ (3990) ไดชศกึษา
มละท าวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวัง โดยไดชใหชความสนใจในเรื่องของความคาดหวังขึ้นอยน่กับประสบการณ์ 
ความรนชสกึนึกคดิมละการคาดการณ์ของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่งสิง่ใด โดยสิง่นัน้ๆ อาจจะเปานรนปธรรมหรอืนามธรรมกา
ไดช  มละกามนีักวจิยัทัง้ในประเทศมละต่างประเทศ ท าการศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงัมละไดชใหชความหมายของ
ความคาดหวงัไวช ดงันี้ 
 สณีุย ์ธรีดากร (2002: 208) กล่าวว่า ความคาดหวงั คอื ความคาดหวงัว่าพฤตกิรรมนัน้จะเปานสาเหตุใหช
ไปบงึเปชาหมายทีต่ัง้ใจไวช 
 พสิฐิ มหามงคล (2006: 37-20) กล่าวว่า ความคาดหวงัในความหมายทีเ่ปานลกัษณะทางจติวทิยา มไิดช
เจาะจงทีก่ารกระท าอย่างเดยีว มต่จะรวมบงึมรงจนงใจ ความเชื่อ ความรนชสกึ ทศันคตมิละค่านิยมดชวย 
 Finn (3923: 30-36) กล่าวว่า ความคาดหวงั หมายบงึ การประเมนิค่าบุคคลหรอืตนเองดชานจติรนชส านึก
มละใชชความคาดหวงันัน้เปานมนวทางในการก าหนดพฤตกิรรมทีจ่ะมต่ีอบุคคลทีต่นคาดหวงัหรอืตนเองในลกัษณะที่
ตนคดิว่าบนกตชอง 
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 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความเสมอภาค 

 ตามทฤษฎคีวามเสมอภาคของ J. Stacy Adams (1965) โดยมพีืน้ฐานความคดิว่า บุคคลย่อมมสวงหา
ความเสมอภาคทางสงัคมโดยพจิารณาผลตอบมทนที่ไดชรับ (Output) กบัตวัปชอน (Input) คอืพฤติกรรมมละ
คุณสมบตัใินตวัทีเ่ขาใส่ใหชกบังาน ความเสมอภาคจะมเีพยีงใดขึน้อยน่กบัการเปรยีบเทยีบการรบัรนชความสอดคลชอง
ระหว่างตวัปชอนต่อผลตอบมทน (perceived inputs to outputs) 
เมื่อเราทราบระดบัการรบัรนชความเสมอภาคของบุคคลใด กาสามารบท านายพฤตกิรรมการท างานของ 
เขาไดชทฤษฎคีวามเสมอภาคอธบิายว่า บุคคลจะเปรยีบเทยีบตวัปชอนของเขา (เช่น ความพยายามประสบการณ์ 
อาวุโส สบานภาพ สตปิญัญา ความสามารบ มละอื่นๆ) กบัผลตอบมทนที่ไดชรบั (เช่นการยกย่องชมเชย ค านิยม 
ค่าจชาง ค่าตอบมทน การเลื่อนต ามหน่งมละสบานภาพ การยอมรบัจากหวัหนชางาน) กบับุคคลอื่นทีท่ างานประเภท
เดยีวกนั ซึง่อาจเปานเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่ง หรอืกลุ่มพนักงานทีท่ างานในมผนกเดยีวกนัหรอืต่างมผนก หรอื
มมชมต่บุคคลใดในความคดิของเขากาไดชว่ามคีวามเสมอภาคหรอืเท่าเทยีมกนัหรอืไม่ ซึง่ตวัปชอนมละผลตอบมทนนัน้
เปานการรบัรนชหรอืความเขชาใจของเขาเอง ไม่ใช่ความเปานจรงิ มมชความเปานจรงิจะมคีวามเสมอภาค มต่เขาอาจรบัรนช
ว่าไม่เสมอภาคกาไดช เมื่อเปานเช่นนัน้เขาจะเปลี่ยนมปลงพฤติกรรมตัวเองเพื่อท าใหชรนชสกึว่าเกิดความเสมอภาค 
ดงันัน้ในการปฏบิตัต่ิอพนักงาน หวัหนชางานจะตชองท าใหชเขารบัรนชว่าเขาไดชรบัการปฏบิตัต่ิออย่างยุตธิรรม มคีวาม
เสมอภาคเท่าเทยีมกบัคนอื่น เมื่อเปรยีบเทยีบตวัเองกบัคนอื่น พนกังานสว่นมากมกัประเมนิว่าตนเองท างานหนัก
มละทุ่มเทในการปฏบิตังิานมากกว่าคนอื่น ขณะเดยีวกนักามกัคดิว่าคนอื่นไดชรบัผลตอบมทนสนงกว่าตน เขาจะพอใจ
ในการท างานมละมมีรงจนงใจในการท างานสนงตราบเท่าทีเ่ขายงัรบัรนชว่ามคีวามเสมอภาค 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

กชกร รพีกาญจน์ (2549) ไดชศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในค่าจชางมละสวสัดิการของพนักงานบริษัท 
ธานินทร์ เอลน่า จ ากดั ผลการศกึษาพบว่า จากการสุ่มตัวอย่าง 150 คน เพศชาย 25 ราย เพศหญิง125 ราย 
พบว่า ผนชทีม่คี่าจชางระหว่าง 5,001-6,000 บาท มากทีส่ดุคอื 59 ราย มละสิง่ทีพ่นกังานทุกคนไดชรบัเหมอืนกนัคอื 1. 
ค่าตอบมทนอื่น ๆ  ทีน่อกเหนือจากค่าจชาง ไดชมก่ เบีย้ขยนั ค่าล่วงเวลา ค่าเขชากะ โบนสั  2. สวสัดกิารดชานสุขภาพ
อนามยั ไดชมก่ มพทยป์ระจ าบรษิทั หชองพยาบาล การลาพกัรกัษาตวั น ้าดื่ม การตรวจสุขภาพ 3. สวสัดกิารดชาน
ความมัน่คง ไดชมก่ ค่าชดเชยจากการเลกิจชาง เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 4. สวสัดกิารดชานเศรษฐกจิ ไดชมก่ โรง
อาหารทีข่ายอาหารกลางวนับนก ค่าอาหารกลางวนั เครื่องมบบ  จากผลการศกึษาพบว่าพนักงานบรษิทั ธานินทร ์
เอลน่า จ ากดั สว่นใหญ่ มคีวามไม่พอใจในดชานต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1)ดชานค่าจชางมละค่าตอบมทนอื่นๆ นอกเหนือจาก
ค่าจชาง พนักงานมคีวามไม่พอใจในการจ่ายโบนัส ค่าจชาง มละค่ากะมากทีสุ่ด เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เหานว่า
ระดบัค่าจชางทีไ่ดชรบัรบันชอยเกนิไปมละไม่เพยีงพอกบัค่าใชชจ่าย มละควรเลอืกทีจ่ะพจิารณาค่าจชางมละโบนัส จาก
ผลงานทีพ่นกังานมต่ละคนไดชท า มละยงัไม่พงึพอใจกบั การจดัทีพ่กัอาศยั หชองน ้า ดชานการศกึษาอกีดชวย 

จริเดช มต่สนิ (2554) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในผลตอบมทนของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต ์เขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ในความพงึพอใจของผลตอบมทนมต่ละดชาน 
พบว่า เพศทีม่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในผลตอบมทนทีม่ตกต่างกนัในทุกดชาน  อายุทีม่ตกต่างกนั มผีลต่อ
ความพึงพอใจในผลตอบมทน ไม่มตกต่างกันในทุกดชาน สบานภาพที่มตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจใน
ผลตอบมทนดชานโอกาสความกชาวหนชา ค่าจชาง สิง่ตอบมทนหรอืประโยชน์เกื้อกนลต่าง ๆ ที่ไม่มตกต่างกนั ระดบั
การศึกษามละรายไดชเฉลี่ยต่อเดือนที่มตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจในผลตอบมทนดชานสิง่ตอบมทนหรือ
ประโยชน์เกือ้กนลต่าง ๆ ทีไ่ม่มตกต่างกนั   



7 
 

สโรธร ปุษปาคม (2550) ศกึษาเรื่อง ระบบค่าตอบมทนในธุรกจิไทย: ผลกระทบต่อผลลพัธร์ะดบับุคคล 
พบว่า  การออกมบบระบบค่าตอบมทนทีค่ านึงบงึความเสมอภาคภายในความเสมอภาคภายนอก มละความเสมอ
ภาคระหว่างบุคคลมผีลต่อผลลพัธร์ะดบับุคคล (ความพงึพอใจในงาน ผลการปฏบิตังิาน การขาดงาน มละการออก
จากงาน) มละความพงึพอใจในค่าตอบมทน นอกจากนี้ความพงึพอใจในค่าตอบมทนยงัส่งผลต่อความพงึพอใจใน
งาน ผลการปฏบิตัิงาน มละการออกจากงานอกีดชวย โดยความเสมอภาคภายในมคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบั
ความพงึพอใจในค่าตอบมทน ความพงึพอใจในงาน มละผลการปฏบิตังิาน ในขณะทีค่วามเสมอภาคภายนอกมี
ความสมัพนัธ์ในทางลบกบัการขาดงานมละการออกจากงาน ดงันัน้หากองค์การตชองการเพิ่มความพึงพอใจใน
ค่าตอบมทน ความพงึพอใจในงาน มละผลการปฏบิตังิานของพนกังาน องคก์ารควรใหชความส าคญักบัการออกมบบ
ระบบค่าตอบมทนทีค่ านึงบงึความเสมอภาคภายในเปานพเิศษ ในทางกลบักนัหากองคก์ารตชองการลดอตัราการขาด
งานมละการออกจากงาน องคก์ารกาควรใหชความส าคญักบัความเสมอภาคภายนอก  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชชในการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดชวยพนักงานประจ าของบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร ซึง่
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีม่น่นอน ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจงึไดชมาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดย
ใชชสนตรการค านวณ ในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 90% โดยยอมใหชมคี่าคลาดเคลื่อนไดช 
0% (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา0 2000: 70)เพิม่ส ารองกรณีเกาบมบบสอบบามไม่ครบมละมบบสอบบามไม่สมบนรณ์ อกี 
15 ตวัอย่าง รวมทัง้หมด 400 ตวัอย่าง ซึง่ไม่รวมกบัมบบสอบบามทีเ่ปานการ try out จ านวน 30 ตวัอย่าง ผนชวจิยัใชช
วธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ดงัต่อไปนี้ 
 ขัน้ตอนที ่ 1 ใชชวธิสีุ่มตวัอย่างมบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจบัฉลากมบบไม่ใส่คนื 
เพื่อเลือกเขตใดเขตหนึ่งเปานตัวมทนมต่ละกลุ่มเขตการปกครองตามระบบการบริหารมละการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 50 เขต (อชางองิจาก: http://th.wikipedia.org) ซึง่จะไดชจ านวนเขตออกมาจ านวน 5 เขต 
ไดชมก่ 1. เขตบางรกั 2. เขตสาทร 3. เขตพญาไท 4. เขตจตุจกัร 5. เขตคลองตนั 
 ขัน้ตอนที ่2 เลอืกตวัอย่างมบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) ใชชมบบสอบบามเปาน
เครื่องมอืในการเกาบรวบรวมขชอมนลกบักลุ่มตัวอย่างที่ระบุไวชขชางตชน ดชวยการมจกมบบสอบบามใหชกบัพนักงาน
บรษิทัเอกชนทีท่ างานอยน่ในมต่ละเขต จนกว่าจะไดชมบบสอบบามครบตามกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
 ขัน้ตอนที ่3 ก าหนดขนาดตวัอย่างมบบโควตชา (Quota Sampling) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะ
ท าการเลอืกกลุ่มตวัอย่างในมต่ละเขต โดยก าหนดโควตชาของมต่ละเขตทัง้ 5 เขต เปานสดัส่วนเท่า ๆ กนั เขตละ  
80 คน 
 เครื่องมอืทีใ่ชชในการวจิยัครัง้นี้ คอื มบบสอบบาม ซึง่ผนชวจิยัสรชางขึน้จากการรวบรวมขชอมนล ทฤษฏ ีมละ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขชอง ในลกัษณะของภาษาของมบบสอบบามทีง่่ายต่อการเขชาใจ โดยจดัล าดบัเนื้อหามบบสอบบาม
ใหชครอบคลุมขชอมนลทีต่ชองการ ซึง่มบ่งออกเปาน 0 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
 ส่วนที ่3 มบบสอบบามเกี่ยวกบัขชอมนลในลกัษณะส่วนบุคคลของพนักงาน ไดชมก่ เพศ อายุ สบานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา ระดบัต ามหน่งงาน มละ ระยะเวลาการท างาน มีลกัษณะเปานมบบสอบบามปลายปิด 
(Close-ended response question) จ านวน 6 ขชอ มลีกัษณะค าบามเปานมบบมหีลายค าตอบใหชเลอืก (Multiple 
Choice Questions) โดยใหชเลอืกตอบไดชเพยีงค าตอบเดยีว 
 ส่วนที ่2 เปานมบบสอบบามเกี่ยวกบัความเสมอภาคในผลตอบมทนดชานผลตอบมทนทีอ่ยน่ในรนปตวัเงนิ 
จ านวน 12 ขชอ มละความเสมอภาคในผลตอบมทนดชานผลตอบมทนที่ไม่อยน่ในรนปตวัเงนิ จ านวน 1 ขชอ  โดยเปาน
มบบสอบบามในรนปของ Likert Scale (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; มละคณะ. 2541: 168 อชางองิจาก Zikmund William G.; 

http://th.wikipedia.org/
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1997) เปานการวดัขชอมนลประเภทสเกลอนัตราภาคชัน้ (Interval Scale) มละเปานค าบามปลายปิดมคี าตอบใหชเลอืก 5 
ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นชอย นชอยทีส่ดุ 
 ส่วนที่ 1  เปานมบบสอบบามเกีย่วกบัความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานผลตอบมทนทีอ่ยน่ในรนปตวัเงนิ  
จ านวน 7 ขชอ มละความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานผลตอบมทนที่ไม่อยน่ในรนปตวัเงนิ จ านวน 3 ขชอ โดยเปาน
มบบสอบบามในรนปของ Likert Scale (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; มละคณะ. 2541: 168 อชางองิจาก Zikmund William G.; 
1997) เปานการวดัขชอมนลประเภทสเกลอนัตราภาคชัน้ (Interval Scale) มละเปานค าบามปลายปิดมคี าตอบใหชเลอืก 5 
ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นชอย นชอยทีส่ดุ 
 ส่วนที่ 0 เปานมบบสอบบามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ขชอ โดยเปานมบบสอบบามในรนปของ Likert Scale (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; มละคณะ. 
2541: 168 อชางองิจาก Zikmund William G.; 1997) เปานการวดัขชอมนลประเภทสเกลอนัตราภาคชัน้ (Interval 
Scale) มละเปานค าบามปลายปิดมคี าตอบใหชเลอืก 5 ระดบั คอื มากทีส่ดุ มาก ปานกลาง นชอย นชอยทีส่ดุ 
 
ผลการวิจยั 

1. พนักงานส่วนใหญ่เปานเพศหญิง มีอายุระหว่าง 13  –   00  ปี สบานภาพโสด   /มยกกันอยน่  เปาน
พนกังานทีม่วีุงกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมรีะดบัต ามหน่งงานเปานพนกังานระดบัปฏบิตักิาร มละมรีะยะเวลาการ
ท างาน ระหว่าง 6 - 10 ปี  
 2. ความเสมอภาคในผลตอบมทนของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

 ดชานเงนิเดอืน โดยรวมอยน่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอทีม่รีะดบัความเสมอภาค
ในผลตอบมทน ดชานเงนิเดอืนมากทีส่ดุ คอื เงนิเดอืนทีไ่ดชรบัเหมาะสมกบัต ามหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยน่ อยน่ในระดบัปาน
กลาง  
 ดชานค่าตอบมทนพเิศษ  /เงนิจนงใจ  โดยรวมอยน่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอที่มี
ระดับความเสมอภาคในผลตอบมทน  ดชานค่าตอบมทนพิเศษ  /เงินจนงใจ มากที่สุด คือ นโยบายในการจ่าย
ผลตอบมทนพเิศษมละเงนิจนงใจต่างๆ ของบรษิทัมคีวามชดัเจนมน่นอนอยน่ในระดบัปานกลาง  
 ดชานรางวลั โดยรวมอยน่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอทีม่รีะดบัความเสมอภาคใน
ผลตอบมทน  ดชานรางวลัมากที่สุด คอื พนักงานทุกคนในบรษิัทมโีอกาสในการไดชรบัสิง่จนงใจเท่าเทยีมกนั อยน่ใน
ระดบัปานกลาง 
 ดชานผลตอบมทนทีไ่ม่อยน่ในรนปตวัเงนิ  โดยรวมอยน่ในระดบัปานกลาง ยกเวชนบรษิทัใหชสทิธใินการลาพกั 
ลาปว่ย มละลากจิ อย่างเหมาะสม อยน่ในระดบัมาก  
ดชานเงนิเดอืน 

 3. ความคาดหวงัในผลตอบมทนของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร  
 ดชานเงินเดอืนโดยรวมอยน่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอที่มรีะดบัความคาดหวงัใน
ผลตอบมทน ดชานเงนิเดอืนมากทีส่ดุ คอื ท่านคาดหวงัทีจ่ะไดชรบัเงนิเดอืนทีเ่พยีงพอต่อการด ารงชวีติในปจัจุบนั  มี
ค่าเฉลีย่อยน่ในระดบัมาก  
 ดชานค่าตอบมทนพเิศษ  /เงนิจนงใจ โดยรวมอยน่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอทีม่รีะดบั
ความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานค่าตอบมทนพเิศษ  /เงนิจนงใจ มากทีส่ดุ คอื ท่านคาดหวงัทีจ่ะไดชรบัสวสัดกิารมละ
บรกิารเพิม่เตมิจากสวสัดกิารทัว่ไปตามกฎหมายอย่างเพยีงพอ เช่น เงนิทุนสงเคราะห์, เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
เปานตชน อยน่ในระดบัมาก  
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  ดชานรางวลัโดยรวมอยน่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอที่มีระดบัความคาดหวงัใน
ผลตอบมทนดชานรางวลัมากทีส่ดุ คอื ท่านคาดหวงัทีจ่ะไดชรบัรางวลัจากบรษิทัเมื่อปฏบิตังิานส าเราจ เช่น โบนสั คอม
มสิชัน่ การเลื่อนต ามหน่งทีส่นงขึน้ เปานตชน อยน่ในระดบัมาก  
 ดชานผลตอบมทนที่ไม่อยน่ในรนปตวัเงนิโดยรวมอยน่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเปานรายขชอพบว่า ขชอที่มี
ระดบัความคาดหวงัในผลตอบมทนดชานรางวลัมากทีสุ่ด คอื ท่านคาดหวงัทีจ่ะไดชรบัสวสัดกิารมละบรกิารเพิม่เตมิ
จากสวสัดิการทัว่ไปตามกฎหมายที่บรษิัทใหชมก่ท่าน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล รบรบั – ส่ง มบบฟอร์มพนักงาน 
สมาชกิสปอรต์คลบั เปานตชน อยน่ในระดบัมาก 

 4. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร  โดยรวมอยน่ในระดบั
มาก 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 

  30 พนักงานที่มเีพศมตกต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานโดยรวมมตกต่างกนั 
ทัง้นี้อาจเปานเพราะ พนักงานมต่ละเพศมรีะดบัความพงีพอใจในการท างานทีไ่ม่เหมอืนกนั ซึง่เพศชายจะมคีวาม 
พงึพอใจในการท างานเพิ่มขึ้นหากไดชรบัผลตอบมทนดชานเงินเดือนที่สนงมต่เพศหญิงจะมีความพึงพอใจใ นการ
ท างานเพิม่ขึน้หากไดชรบัผลตอบมทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ เช่น สวสัดกิารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปานเงนิสงเคราะหบ์ุตร รบรบั-ส่ง 
เปานตชน สอดคลชองกบังานวจิยัของ วราภรณ์ รตันอาชาไนย (2544) ศกึษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อ
มรงจนงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องใชชไฟฟชามละอเิลากทรอนิกส ์(ศกึษาเฉพาะ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี) พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกนั มีมรงจนงใจในการปฏิบตัิงานดชาน
ผลตอบมทนทีไ่ดชรบัมตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสบติใินระดบั 000 
 2. พนักงานทีม่อีายุมตกต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานโดยรวมมตกต่างกนั 
เน่ืองจากพนกังานทีม่อีายุมตกต่างกนัจะมคีวามคดิมละความพงึพอใจในการท างานไม่เหมอืนกนั ซึง่จะมตกต่างกนั
ไปตามช่วงอายุทีม่ตกต่างกนัออกไป สอดคลชองกบังานวจิยัของ ศุภฤกษ์ กลิน่สุคนธ์ (2554) ไดชศกึษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคคลากรสบาบันบัณฑิตพังนศิลป์ พบว่า บุคคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความ          
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลากรสบาบันบัณฑิตพังนศิลป์โดยรวม มตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ              
ทางสบติ ิ0.05  
 30  พนกังานทีม่สีบานภาพสมรสมตกต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานโดยรวม
ไม่มตกต่างกนั เนื่องจากพนักงานที่เปานโสดมละมคีรอบครวัมลชว พนักงานทัง้สองกลุ่มนี้มคีวามคาดหวงัในการ
ปฏบิตังิานซึง่เปานผลท าใหชเกดิความสมัพนัธต่์อระดบัความพงึพอใจในการท างาน กล่าวคอื พนักงานทีย่งัเปานโสด
อาจตชองการท างานที่ทชาทาย มละเรยีนรนชงานใหม่อยน่เสมอ ส่วนพนักงานที่สมรสมลชวนัน้จ าเปานอย่างยิง่ที่จะตชอง
ท างานเกาบเงนิเพื่อเลีย้งครอบครวับุตรหลาน ซึง่หากปฏบิตังิานมละไดชผลตอบมทนในจ านวนทีเ่หมาะสมย่อมส่งผล
ใหชเกดิขวญัมละก าลงัใจในการท างานมากขึน้  ซึง่สอดคลชองกบังานวจิยัของ ชุตมิา จนัทรผ์ง (2539) ไดชศกึษาเรื่อง 
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานการประปาสว่นภนมภิาค: ศกึษาเฉพาะกรณีส านักงานประปาเขต 6, 7
มละ 8 พบว่า ส านักงานประปาเขตที่สงักดั ส่วนสบานภาพสมรส ไม่ใช่ปจัจยัที่มผีลต่อความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน  มละสอดคลชองกบังานวจิยัของ จุฑามาศ ปานสมบนรณ์ (2547) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การท างานของพนกังานสายงานปฏบิตักิารผลติของบรษิทั วงศไ์พฑนรยก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานทีม่ี
สบานภาพสมรสทีม่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการท างานไม่มตกต่างกนั 
 40  พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษามตกต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานโดยรวม
ไม่มตกต่างกนั สอดคลชองกบังานวจิยัของ อุษณีย์ ดอนสกุล (2009)  ท าการวจิยัเกี่ยวกบั ความพงึพอใจในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง เขตนิคมอุตสาหรรมบางพลี ผลวิจยัพบว่า 
พนกังานปฏบิตักิารทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัมรีะดบัความพงึพอใจในดชานปจัจยัจากลกัษณะงานทีไ่ม่เเตกต่างกนั  
มละสอดคลชองกบังานวจิยัของ จริเดช มต่สนิ (2554) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในผลตอบมทนของพนกังานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความพึงพอใจของ
ผลตอบมทนในมต่ละดชาน พบว่า ระดบัการศึกษาทีม่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในผลตอบมทนดชานสิง่ตอบ
มทนหรอืประโยชน์เกือ้กนลต่างๆ ทีไ่ม่มตกต่างกนั 
 50  พนักงานที่มีระดับต ามหน่งงานมตกต่างกัน มรีะดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
โดยรวมมตกต่างกัน เนื่องจาก พนักงานที่มีระดับต ามหน่งงานในระดับหัวหนชางานย่อมมีความคาดหวังใน
ผลตอบมทนทีเ่ปานตวัเงนิมละไม่ใช่ตวัเงนิมากกว่าพนักงานระดบัปฏบิตักิารเพราะพนักงานทีม่รีะดบัต ามหน่งงาน
หวัหนชางาน มคีวามรนช ความช านาญสนงจงึตชองการผลตอบมทนทีเ่หมาะสมกบัระดบัต ามหน่งงานของตน สอดคลชอง
กบังานวจิยัของ รุ่งรตัน์ เหล่ารศัมวีวิงัน์ (2552) ไดชศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานของ
พนักงานการไฟฟชาส่วนภนมภิาค เขต3 (ภาคเหนือ) พบว่า ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ดชานระดบัต ามหน่งงานที่
มตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในงานโดยรวมของพนกังานการไฟฟชาส่วนภนมภิาค เขต 3 (ภาคเหนือ) มตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสบติ ิ0.01 
 60  พนักงานที่มรีะยะเวลาการท างานมตกต่างกนั มรีะดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน
โดยรวมไม่มตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเปานเพราะไม่ว่าจะเปานพนักงานที่ปฏบิตัิงานมานานมลชวหรอืพนักงานที่เพิง่เขชา
ท างานใหม่ต่างกามคีวามพึงพอใจในการท างานเหมือนกนั สอดคลชองกบังานวิจยัของ วาสนา พงันานันท์ชยั 
(2552) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อมรงจนงใจในการปฏบิตังิานของพนกังานส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์
พบว่า อายุงาน ไม่มผีลต่อมรงจนงใจในการปฏบิตังิานของพนกังานส านกังานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ์ 
 70  ความเสมอภาคในผลตอบมทนมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน 
เนื่องจาก พนักงานตชองการความเสมอภาคในผลตอบมทนที่ไดชรบัจากบรษิทัเมื่อปฏบิตัิงานส าเราจตามเปชาหมาย
โดยมคีวามเท่าเทยีมกบัพนกังานทีอ่ยน่ในระดบัต ามหน่งงานเดยีวกนัภายในองคก์รมละเมื่อเทยีบกบัระดบัต ามหน่ง
เดยีวกนัที่อยน่ภายนอกองค์กรทีม่ธีุรกจิคลชายคลงึกนั สอดคลชองกบังานวจิยัของ สโรธร ปุษปาคม (2550) ศกึษา
เรื่อง ระบบค่าตอบมทนในธุรกจิไทย: ผลกระทบต่อผลลพัธร์ะดบับุคคล พบว่า  การออกมบบระบบค่าตอบมทนที่
ค านึงบงึความเสมอภาคภายในความเสมอภาคภายนอก มละความเสมอภาคระหว่างบุคคลมผีลต่อผลลพัธร์ะดบั
บุคคล (ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบตัิงาน การขาดงาน มละการออกจากงาน) มละความพึงพอใจใน
ค่าตอบมทน นอกจากนี้ความพงึพอใจในค่าตอบมทนยงัส่งผลต่อความพงึพอใจในงาน ผลการปฏบิตังิาน มละการ
ออกจากงานอกีดชวย โดยความเสมอภาคภายในมคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความพงึพอใจในค่าตอบมทน ความ
พงึพอใจในงาน มละผลการปฏบิตังิาน ในขณะทีค่วามเสมอภาคภายนอกมคีวามสมัพนัธใ์นทางลบกบัการขาดงาน
มละการออกจากงาน ดงันัน้หากองคก์ารตชองการเพิม่ความพงึพอใจในค่าตอบมทน ความพงึพอใจในงาน มละผล
การปฏบิตังิานของพนักงาน องคก์ารควรใหชความส าคญักบัการออกมบบระบบค่าตอบมทนทีค่ านึงบงึความเสมอ
ภาคภายในเปานพเิศษ ในทางกลบักนัหากองคก์ารตชองการลดอตัราการขาดงานมละการออกจากงาน องคก์ารกาควร
ใหชความส าคญักบัความเสมอภาคภายนอก 
 ความคาดหวงัในผลตอบมทนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน เนื่องจาก 
พนกังานมกัจะคาดหวงัไวชล่วงหนชาว่าเมื่อปฏบิตังิานส าเราจมลชวจะไดชรบัผลตอบมทนอะไรจากบรษิทั เช่น โบนสั การ
เลื่อนต ามหน่ง ความรบัผดิชอบ ความทชาทาย หรอืเปานผลลพัธข์องการปฏบิตังิานทีม่คีุณค่าเชงิบวก โดยวดัจาก
ความคาดหวงัในผลลพัธข์องการปฏบิตังิาน ดงันัน้หากองคก์รสามารบตอบสนองตามสิง่ทีพ่นักงานคาดหวงัไวชกาจะ
เกดิความพงึพอใจในการท างานมากขึน้ ซึง่สอดคลชองกบัทฤษฎคีวามคาดหวงัของ Vroom (Vroom’s Expectancy 
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Theory) ที่กล่าวว่า การที่คนงานจะมีมรงจนงใจที่จะทุ่มเทความพยายาม  (Effort) เพื่อการปฏิบัติงาน 
(Performance) เพื่อใหชไดชผลงานตามทีต่ชองการหรอืไม่นัน้จะพจิารณาจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คอื  
 ความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายามกบัการปฏบิตังิาน (EP: Effort Performance Expectancy) 
หมายบงึ การทีบุ่คคลคาดหวงัไวชล่วงหนชาว่า บชาหากตนเองลงมอืมสดงพฤตกิรรมอย่าง เตามทีส่ดุความสามารบมลชว 
จะมโีอกาสหรอืความน่าจะเปานสนงมากหรอืนชอยเพยีงใดทีจ่ะกระท าสิง่ นัน้ไดชส าเราจ กล่าวคอื เปานการประเมนิความ
เปานไปไดชว่าจะปฏบิตังิานไดชหรอืไม่ ซึง่มกัจะประเมนิ บงึความสามารบ (Ability) มละความเพยีงพอของปจัจยัเชงิ
บรบิทอื่นๆ ดชวย เช่น ทรพัยากรทีจ่ะจดัหามาไดช เปานตชน  
 ความคาดหวงัเกีย่วกบัการปฏบิตังิานกบัผลลพัธ ์(PO: Performance Outcome Expectancy) หมายบงึ 
การที่บุคคลคาดหวงัไวชล่วงหนชาก่อนที่จะมสดงพฤตกิรรมว่า บชาหากเขามสดง พฤตกิรรมนัน้มลชว เขาจะไดชรบั
ผลลพัธท์ีเ่ปานผลดหีรอืผลเสยีอย่างไรต่อตวัเขา กล่าวคอื เปานการประเมนิความเปานไปไดชว่าเมื่อปฏบิตังิานส าเราจ
มลชวจะไดชรบัรางวลัตอบมทนอะไร (รางวลัตอบมทน มสีองลกัษณะ คอื รางวลัตอบมทนภายนอก (Extrinsic 
Rewards) เปานรางวลัทีค่นอื่นเอาใหช เช่น โบนัส การเลื่อนต ามหน่ง เปานตชน มละรางวลัตอบมทนภายใน (Intrinsic 
Rewards) เปานรางวลัซึง่เปานสว่นหนึ่งของงาน  ประกอบดชวย ความรบัผดิชอบ  ความทชาทาย หรอืเปานผลลพัธข์อง
การท างานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลไดชรับโดยตรงจากผลลพัธ์ของการท างาน ตัวอย่างเช่น ความรนชสกึของ
ความส าเราจในการปฏบิตังิานทีค่วามทชาทาย 
 ความคาดหวงัเกีย่วกบัคุณค่าของรางวลัหรอืผลกรรม (V: Valence) หมายบงึคุณค่า หรอืความตชองใจที่
รางวลัหรอืผลกรรมนัน้ มต่ละบุคคลมกีารรบัรนชทีม่ตกต่างกนัต่อรางวลัหรอืผลกรรมเดยีวกนั เช่น ว่ามคีวามส าคญั
มากนชอยมค่ไหน หากมมีากความคาดหวงักาจะสนง มต่ความ คาดหวงันี้อาจบนกลบลชางดชวยคุณค่าของสิง่ทีจ่ะไดชรบั
ในทางลบไดช เช่น การสนญเสยีเวลา ดงักล่าว ขชางตชน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า 
 จากผลการศกึษาวเิคราะหม์ละสรุปผลการวจิยัขชางตชน ท าใหชทราบบงึความเสมอภาค ความคาดหวงัใน
ผลตอบมทนมละความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการวจิยั
ทีไ่ดชในครัง้นี้ไปใชชเปานขชอมนลพืน้ฐานในการปรบัปรุงมกชไข พงันามละวางมผนระบบการบรหิารงานภายในองคก์รใหช
มคีวามสอดคลชองกบัความตชองการของพนักงานในองคก์ร อกีทัง้เพื่อช่วยในการกระตุชนพนักงานใหชเกดิความพงึ
พอใจในการท างานทีด่ต่ีอองคก์ร มละรกัษาพนักงานทีด่ ีมคีวามรนชความสามารบใหชอยน่กบัองคก์รไปนาน ๆ รวมบงึ
น ามาซึง่การบรรลุเปชาหมายขององคก์ร ซึง่ผนชวจิยัมขีชอเสนอมนะดงันี้ 
 1. ผนชบรหิารควรใหชความส าคญักบัสวสัดกิารของหน่วยงาน โดยเฉพาะการส ารวจความตชองการของ
พนักงานในการจดัสวสัดกิารต่างๆ ใหชกบัพนักงานอย่างเพยีงพอมละการบรหิารจดัการสวสัดกิารต่างๆ ทีจ่ดัใหช
พนกังานอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่อาจมใิช่ในรนปของตวัเงนิเพยีงอย่างเดยีวรวมบงึใหชพนักงานมสี่วนร่วมในการจดั
สวสัดกิารต่างๆ 
 2. ผนชบรหิารควรใหชความส าคญักบัความเปานธรรมของหน่วยงาน จากผลการวจิยัพบว่า การพจิารณา
ความดคีวามชอบยงัขาดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน ท าใหชพนักงานเกดิความรนชสกึว่ามกีารเลอืกปฏบิตัิ มกีารใชชระบบ
พวกพชองมละระบบอุปบมัป์ ซึง่อาจสง่ผลใหชระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังานลดลงไดช 
 3. ผนชบริหารควรใหชความส าคัญกบัความเพียงพอของรายไดของพนักงานใหชเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกจิในปจัจุบนั อาจมกีารพจิารณาปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ในการปรบัค่าจชางใหชพนักงานใหชมคีวามเหมาะสมมละ
ชดัเจนหรอืการเพิม่ค่าครองชพีใหชกบัพนกังาน 
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 4. ผนชบรหิารควรใหชความส าคญัในเรื่องโครงสรชางเงนิเดอืน หรอืประกาศนโยบายของโครงสรชางเงนิเดอืน
ทีม่คีวามชดัเจน ยุตธิรรมมละมน่นอน รวมบงึการเพิม่ผลตอบมทนทีอ่ยน่ในรนปตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิใหชกบัพนักงาน
เพิม่ขึน้ เช่น สวสัดกิารใหชการรกัษาพยาบาลโดยก าหนดอตัราตามระดบัต ามหน่งงาน การจดัรบรบั – ส่งพนักงาน 
ชุดพนกังาน ทุนการศกึษาบุตรพนกังานทีเ่รยีนดมีต่ขาดมคลนทุนทรพัย ์เปานตชน หรอื สวสัดกิารช่วยเหลอืค่าครอง
ชพี เช่น คนปองรบัประทานอาหารกลางวนั เบีย้ขยนั เงนิช่วยเหลอืต่าง ๆ เช่น งานศพ งานมต่ง งานบวช ฯลฯ เปาน
ตชน ผลตอบมทนทีอ่ยน่ในรนปของตวัเงนิมละไม่ใช่ตวัเงนิทีอ่งคก์รมอบใหชพนักงานจะส่งผลใหชพนักงานเกดิความรกั
มละผนกพนัต่อองคก์รเพิม่ขึน้  
 5. ผนชบรหิารควรใหชความส าคญักบัระบบโครงสรชางดชานผลตอบมทนพเิศษของบรษิทัใหชมคีวามยุตธิรรม
เหมาะสมมละชดัเจนมากขึน้ โดยอาจมกีารก าหนดนโยบายมละโครงสรชางดชานผลตอบมทนทีช่ดัเจนมก่พนักงานว่า
เมื่อปฏิบัติงานที่ไดชรับมอบหมายส าเราจลุล่วงตามเปช าหมายที่ก าหนดไวชจะไดชรับรางวัลอะไรบชาง เน่ืองจาก
ผลการวจิยัพบว่า ความเสมอภาคในผลตอบมทนในดชานค่าตอบมทนพเิศษ / เงนิจนงใจ ส่งผลต่อความพงึพอใจใน
การท างานของพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาในเชงิคุณภาพความคดิเหานเกีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในกรุงเทพมหานครเพื่อไดชผลการศกึษาทีม่คีวามชดัเจนมากขึน้ 
 2. ควรมกีารศกึษาความเปานไปไดชในการปรบัปรุงผลตอบมทนทีอ่ยน่ในรนปตวัเงนิมละไม่ใช่เงนิในดชานต่าง 
ๆ ใหชเหมาะสมกบัความตชองการของพนกังาน มละสภาวะเศรษฐกจิในปจัจุบนั เพราะผลตอบมทนบางประเภทอาจ
ไม่ไดชเอือ้ประโยชน์ใหชกบัพนกังานสว่นใหญ่ เช่น ผลตอบมทนทีอ่ยน่ในรนปตวัเงนิดชานเงนิทุนสงเคราะห ์  
 3. ควรศกึษาความพงึพอใจในการท างานดชานอื่นๆ เพิม่เตมิ เน่ืองจากองคก์รอาจน าขชอมนลในการศกึษา
เพิม่เตมิไปใชชในการปรบัปรุงในสว่นอื่นๆ ต่อไป  
 4. ควรศกึษาบึงปจัจยัอื่นๆที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในงาน เพื่อประโยชน์ในการปรบัปรุงมละ
พงันาการปฏบิตังิาน การวางมผนมละการด าเนินนโยบายทีต่รงตามความตชองการของพนกังาน 
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