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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาครัง้น้ีมีความมุง่หมายเพื่อศึกษาถึง ปจัจยัจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน 

บรษิัท แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัคอื พนักงาน บรษิัท แอล.พ.ีเอน็.           

ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 283 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติ

พืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชส้าํหรบัทดสอบ

สมมตฐิาน คอื สถติวิเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้แบบพห ุ(Multiple Regression)  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญั .05 พบว่า 

 1.  ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคลไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานทกุดา้น 

 2.  การไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน  

 3.  ลกัษณะงานที่ปฏบิตัิมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานด้านความสนใจในงานและด้าน

ความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน  

 4.  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงานและดา้น

ความเตม็ใจในการทาํงาน  

 5.  ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความ   กระตอืรื้อ

รน้ในการทาํงานและดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน  

 6.  อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจใน

งานและดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน  

 7.  สวสัดกิารของพนกังานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน  

 8.  สภาพแวดลอ้มของการทาํงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงานและ

ดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน 

 

คาํสาํคญั:  ปจัจยัจงูใจ ความพงึพอใจในงาน บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 
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Abstract 

 

 This research aims to study Motivation Factors affecting job satisfaction of employees of L.P.N. 

Development public company limited. The sample group was the 283 employees of L.P.N. Development 

public company limited. A questionnaire was used as the instrument to collect data .Statistical methods used 

in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

Multiple Regression analysis.  

 Results of the hypotheses test at the statistical significance level of 0.05 are as follows:  

 1.  The success of the work of individuals has no relationship with job satisfaction. 

 2.  The recognition has a positive relationship with job satisfaction in terms of interest in the job. 

 3.  Job Performance has a positive relationship with job satisfaction in terms of interest in the job 

and Eager to work.  

 4.  Responsibilities has a positive relationship with job satisfaction in terms of interest in the job 

and Willingness to work. 

 5.  Progress in work has a positive relationship with job satisfaction in terms of Eager to work and 

Willingness to work. 

 6.  Salary and Benefits a positive has relationship with job satisfaction in terms of interest in the 

job and Eager to work.  

 7.  Welfare has a positive relationship with job satisfaction in terms of Willingness to work.  

 8.  Working environment has a negative relationship with job satisfaction in terms of interest in the 

job and Willingness to work. 

 

Keywords: Motivation Factors, Job satisfaction, L.P.N. Development public company limited  
 

บทนํา 

 ในปจัจุบนัองค์กรต่าง ๆ ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัที่มคีวามเสีย่งสูงอนัเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง         

ดา้นเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคมและเทคโนโลย ีส่งผลกระทบกบัองคก์รต่าง ๆ ต้องมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธก์ารบรหิาร

ขององคก์ร และสิง่ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงคอื การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หเ้หมาะสม  ซึง่ถอืเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบ

สาํคญัของการบรหิารจดัการ  เพือ่ใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนัและเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคต 

 ทรพัยากรทางการบรหิารจดัการประกอบดว้ย 6 m’s (Management resources) ไดแ้ก่ คน (Man) เงนิ 

(Money) วตัถุดบิ (Material) เครื่องจกัร (Machine) วธิกีารบรหิารจดัการ (Method) ตลาด (Market) (ศริวิรรณ เสรี

รตัน์; และคณะ. 2545: 18) [1] ทัง้น้ีองคก์รแต่ละองคก์รมปีรมิาณทรพัยากรทีแ่ตกต่างกนั และคนเป็นทรพัยากรทางการ

บรหิารจดัการทีส่าํคญัทีส่ดุ ถอืเป็นหวัใจของความสาํเรจ็ในการผลกัดนัใหเ้ป้าหมายขององคก์รบรรลุตามวตัถุประสงค์

อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธผิล ในทางตรงกนัขา้ม คนกก่็อให้เกิดปญัหาแก่องค์กรได้เช่นกนั  เพราะคนเป็น

สิง่มชีวีติจติใจ มคีวามต้องการ ความคาดหวงั ตลอดจนบุคลกิลกัษณะที่แตกต่างกนั  การที่จะนําคนที่อยู่ในองค์กร

ทาํงานใหก้บัองคก์ร ดว้ยความกระตอืรอืรน้  ทุ่มเทความสามารถทัง้กาย ใจ และสตปิญัญา ใหอ้งคก์ารอย่างเตม็ทีน่ัน้  

ตอ้งสรา้งภาวะกระตุน้หรอืตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจในการทาํงานใหเ้กดิขึน้  โดยนําปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิ

ความพึงพอใจในการทํางาน  เพื่อเป็นสิง่จูงใจที่เกี่ยวขอ้งกบังานโดยเฉพาะมาเสริมสร้างความพงึพอใจและความ

ตอ้งการของคน อนันําไปสูป่ระสทิธภิาพและเกดิการเพิม่ผลผลติของบรษิทัหรอืองคก์รในทีส่ดุ 
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 บรษิัท แอล.พ.ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท์ จํากดั (มหาชน) ดําเนินธุรกจิเกี่ยวกบัอาคารชุดพกัอาศยัที่มปีระวตัิ

ยาวนานเกอืบ 2 ทศวรรษ โดยขยายอาคารชุดทัว่ทุกภูมภิาค จํานวน  84  แห่ง  แต่ละแห่งได้รบัการสนับสนุนจาก

ลกูคา้เป็นอยา่งดเีสมอมา  ตลอดจนไดร้บัชมเชยจากลกูคา้วา่พนกังานบรษิทัใหก้ารบรกิารและคาํแนะนําทีด่ ีรวมทัง้การ

สรา้งความพงึพอใจให้เกดิกบัลูกค้า  ดงันัน้บรษิทัควรให้ความสาํคญัต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร  

โดยเฉพาะเรือ่งความพงึพอใจในงานของพนกังาน  เพือ่ใหก้ารทาํงานเป็นไปอยา่งเตม็ประสทิธภิาพ เกดิการพฒันาและ

บรรลุวตัถุประสงค ์  ของบรษิทั 

 จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัไดเ้หน็ถงึความสาํคญัในการศกึษาแรงจูงใจที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในงาน

ของพนักงาน บรษิัท แอล.พ.ีเอน็ ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) เพื่อนําผลการวจิยัน้ีมาใช้ให้เกดิประโยชน์ นํามา

เสนอแนะใหก้บัองคก์ร ในการนําไปปรบัปรุงกาํหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาของบรษิทัต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจในงานของพนกังาน บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน)  

 2. เพื่อศกึษาปจัจยัจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางานของบุคคล การได้รบัการยอมรบันับถือ 

ลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและ

ค่าตอบแทน สวสัดกิารของพนักงาน สภาพแวดลอ้มของการทํางานทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจในงานของพนักงาน 

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) แบง่เป็นดงัน้ี 

      1 ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคล  

      2 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

      3 ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ 

      4 หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  

      5 ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงาน  

      6 อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทน  

      7 สวสัดกิารของพนกังาน  

      8 สภาพแวดลอ้มของการทาํงาน 

  ตวัแปรตาม (Dependent variable) แบง่เป็นดงัน้ี 

      ความพงึพอใจในงานของพนกังาน บรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

  

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคลมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 2. การไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 3. ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 4. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 5. ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 6. อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 7. สวสัดกิารของพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 

 8. สภาพแวดลอ้มของการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในงาน ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ [2] กล่าวไวว้่า ความพงึพอใจใน

การทาํงานเป็นความรูส้กึรวมของบุคคลทีม่ต่ีอการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิาน

และไดร้บัผลตอบแทนคอื ผลทีเ่ป็นความพงึพอใจทีท่ําใหบุ้คคลเกดิความรูส้กึกระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะทํางาน มี

ขวญั และกําลงัใจ สิง่เหล่าน้ีมผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการทํางานรวมทัง้การส่งผลต่อความสาํเรจ็และ

เป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร  

 บลมัและเนยเ์ลอร ์(Blum; & Naylor. 1968: 364) [3] ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจในการทาํงานว่าเป็นทศันคติ

ต่าง ๆ ซึง่เป็นผลมาจากงานและปจัจยัต่าง ๆ เช่น ค่าจา้ง การปกครองบงัคบับญัชา ความมัน่คงในการประกอบอาชพี 

สภาพของงาน โอกาสก้าวหน้าในการปฏบิตัิงาน การยอมรบันับถือ ความเหมาะสมของปริมาณงาน สมัพนัธภาพ

ระหวา่งเพือ่นร่วมงาน ความยตุธิรรมของผูบ้งัคบับญัชาต่อพนกังาน 

 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ การจงูใจ (Motivation) เป็นสิง่เรา้ซึง่ทําใหบุ้คคลเกดิความคดิ

รเิริม่  ควบคมุ รกัษาพฤตกิรรมและการกระทาํ (Bovee; others. 1993: 462) [4] มนุษยม์คีวามตอ้งการทางดา้นร่างกาย 

(น้ํา อาหาร การพกัผ่อนและทีอ่ยู่อาศยั) และมคีวามต้องการดา้นอื่น ๆ เช่น การยกย่อง สถานะ ความรกัความผูกพนั

กบับุคคลอื่น ๆ ความรู้สกึที่ดี การให้ การประสบความสําเร็จและการรกัษาผลประโยชน์ส่วนตัว  โดยทัว่ไปความ

ตอ้งการจะเปลีย่นแปลงเมื่อเวลาผ่านไป และแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลดว้ย 

 สิง่จงูใจ (Motivators) เป็นปจัจยัทีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจ (Satisfaction) (Bovee; others. 1993: G-10) 

หรอืหมายถงึอทิธพิล (Forces) ซึง่ชกัจงูบคุคลใหก้ระทาํ เป็นอทิธพิลต่อพฤตกิรรมมนุษย ์(Weihrich; & Koontz. 1993: 

465) [5] และอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของบคุคลจะทาํใหบ้คุคลสรา้งความแตกต่างในตวัเองภายในองคก์รผูบ้รกิารจะเป็นผู้

จงูใจ และเป็นผูค้น้หาสิง่น้ี  บุคคลจะตอบสนองความตอ้งการไดห้ลายดา้น 

 ทฤษฎกีารจงูใจโดยเฮอรเ์บริก์ (Herzberg, Mausner; & Sntdeman. 1959: 113-115) [6] ไดเ้สนอว่าปจัจยั

ในการทํางานเกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในการทํางาน และไม่พงึพอใจในการทํางาน หรอื หมายถงึ การทํางานโดย

หลกัการของเจา้ของกจิการจะพยายามสรา้งความพงึพอใจใหก้บัพนกังาน การสรา้งความพงึพอใจใหม้ากเป็นสิง่ลาํบาก 

สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 2 ปจัจยัดงัน้ี 

 1 ปจัจยัจูงใจ (Motivator Factor) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการสรา้งความพงึพอใจในการทํางาน ซึง่ถอืว่า

เป็นปจัจยัภายใน เหตุทีเ่รยีกวา่ปจัจยัป้องกนัความไมพ่อใจวา่เป็นปจัจยัอนามยั 

 2. ปจัจยัคํ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการสรา้งความไมพ่งึพอใจในการทาํงาน 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื พนกังานของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนทัง้สิน้ 959 คน (ทีม่า: ฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2556) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ี คอื พนักงานของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) 

จํานวนทัง้สิน้ 959 คน เน่ืองจากทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ผู้วจิยัจงึกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของ  

ทาโร ยามาเน่ ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 283 คน แลว้ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก

แบบสอบถามให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด 

(มหาชน) 
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 วิธีการสุ่มตวัอย่าง วธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามใหก้บั

พนกังานระดบัปฏบิตักิารและพนักงานระดบับรหิาร ทีป่ฏบิตังิานอยู่ในหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทั แอล.พ.ีเอน็.ดเีวลล

อปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจ ซึ่งมปีจัจยัดงัน้ี ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล การ

ได้รบัการยอมรบันับถือ ลกัษณะของงานที่ปฏิบตัิ หน้าที่ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน 

อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทน สวสัดกิารของพนกังาน และสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน 

 ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจในงาน โดยเป็นคาํถามวดัจากระดบัของความพงึพอใจในงาน

ของพนกังานบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) 

 การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ในการวเิคราะหร์ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ซึง่จะ

นําขอ้มูลทีไ่ดจ้ากวธิกีารสาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม นํามาวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรม

สถติสิาํเรจ็รปู เพือ่ทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้ โดยใชค้่าสถติ ิคอื การเปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจทีม่ี

ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในงาน ของพนักงานบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) โดยใชส้ถติิ

เชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ในการทดสอบสมมตฐิาน ใชส้ถติวิเิคราะหแ์บบการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้น 

(Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา พบว่า 

 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 69.26 และเป็นเพศชาย 

จาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.74 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิาร (ระดบั   1 – 4) จํานวน 219 คน คดิเป็น            

รอ้ยละ 77.39 รองลงมาคอื ระดบัผูบ้รหิารระดบักลาง จาํนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.61   

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

 1. ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 2. การไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 3. ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 4. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 5. ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 6. อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจ         

ในงาน 

 7. สวสัดกิารของพนกังานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 8. สภาพแวดลอ้มของการทาํงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 9. ความสาํเรจ็ในการทาํงานของบคุคลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความกระตอืรอืรน้ใน

การทาํงาน 

 10. การได้รบัการยอมรบันับถอืไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความกระตอืรอืรน้ในการ

ทาํงาน 

 11. ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความกระตอืรอืรน้ในการ

ทาํงาน 

 12. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน 
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 13. ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานด้านความ

กระตอืรอืรน้ในการทาํงาน 

 14. อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจ 

ในงาน 

 15. สวสัดกิารของพนกังานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 16. สภาพแวดลอ้มของการทาํงานไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงาน 

 17. ความสาํเรจ็ในการทํางานของบุคคลไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการ

ทาํงาน 

 18. การไดร้บัการยอมรบันบัถอืไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน 

 19. ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัไิม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน 

 20. หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน 

 21. ความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็

ใจในการทาํงาน 

 22. อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการ

ทาํงาน 

 23. สวสัดกิารของพนกังานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการทาํงาน 

 24. สภาพแวดลอ้มของการทํางานมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความพงึพอใจในงานดา้นความเตม็ใจในการ

ทาํงาน 

 

สรปุผลและอภิปรายผล  

  ผลจากการศึกษา ปจัจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท แอล.พี.เอ็น.              

ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1. การศกึษาครัง้น้ีมจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาความพงึพอใจในงานของพนกังาน บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอป

เมนท ์จํากดั (มหาชน) และจากการศกึษาพบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในงานโดยรวมในระดบัมาก ทัง้น้ีเน่ืองจาก

บรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) ไดนํ้าหลกัธรรมาภบิาลมาเป็นพืน้ฐานในการบรหิารงานเพื่อเป็น

แนวทางนําพาองคก์รไปสูค่วามสาเรจ็  ซึง่แนวทางปฏบิตัสิาํหรบัองคก์รธรุกจิตามหลกั "ธรรมาภบิาล" ทีส่าํคญัประการ

การหน่ึงคอืการปฏบิตัต่ิอพนกังาน โดยองคก์รไดใ้หค้วามสาํคญักบัระบบการจ่ายค่าจา้งเงนิเดอืนและค่าตอบแทนตาม

กฎหมาย มรีะบบการเพิม่ค่าจา้งและใหผ้ลประโยชน์เพิม่เตมิแก่พนกังานตามผลงานอย่างเหมาะสม  กาํกบัดูแลสถานที่

ทํางานให้ถูกสุขอนามยั  มสีวสัดกิารช่วยเหลอืเรื่องการรกัษาพยาบาล การบรรเทาทุกขแ์ก่พนักงาน มรีะบบพฒันา

พนักงาน ใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน และสนองตอบต่อขอ้เสนอหรอืขอ้คดิเหน็ของพนักงาน เป็นต้น จงึทําให้พนักงานพงึ

พอใจในงานโดยรวมในระดบัมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรรีตัน์ เหล่ารศัมวีวิฒัน์ (2555) เรื่อง คุณภาพชวีติใน

การทาํงานและความพงึพอใจในงานทีส่ง่ผลต่อความผูกพนัต่อองคก์ารของพนักงาน ธนาคารออมสนิ (สาํนักงานใหญ่) 

พบวา่ พนกังาน ธนาคารออมสนิ (สาํนกังานใหญ่) มคีวามคดิเหน็ต่อความพงึพอใจในงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 2. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้น

ความสนใจในงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัฯ ดาํเนินธรุกจิเกีย่วกบัอาคารชดุพกัอาศยั

ซึ่งมกีารแข่งขนัอย่างรุนแรงในปจัจุบนั พนักงานทุกตําแหน่งและทุกระดบัจงึต้องรบัผดิชอบหน้าที่อย่างดทีี่สุด เพื่อ

แสดงความเป็นมอือาชพีในการใหบ้รกิาร แนะนํา รวมทัง้สร้างความพงึพอใจให้เกดิกบัลูกค้า โดยต้องพฒันาความรู้

ความสามารถและความคดิสรา้งสรรคอ์ยู่เสมอ ดงันัน้หากบรษิทัเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ในงานทีม่ี

ความสาํคญั ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานยอมรบัในผลงาน กจ็ะเกดิความพงึพอใจและสนใจในงาน ซึง่สอดคลอ้ง
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กบัทฤษฎีการจูงใจของ เฮอรเ์บริ์ก (Herzberg: 1959) ทีไ่ดเ้สนอว่า การไดร้บัการยอมรบันับถอืหรอืไดร้บัการแสดง

ความยนิดไีม่ว่าจากผู้บงัคบับญัชา ผู้ร่วมงาน หรอืจากบุคคลอื่นในหน่วยงาน เมื่อปฏบิตังิานสําเรจ็ หรอืเมื่อได้สร้าง

ชือ่เสยีงใหก้บัหน่วยงานจะทาํใหเ้กดิความภาคภูมใิจ เพราะเป็นสิง่หน่ึงทีเ่ป็นความต้องการของมนุษยใ์นการมชีวีติอยู่

ในสงัคม และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปรกีมน จนิตนานนท ์(2557) เรือ่งปจัจยัจงูใจ ปจัจยัคํา้จนุ วฒันธรรมองคก์รทีม่ี

ความสมัพนัธต่์อความผูกพนัต่อองคก์รของขา้ราชการ สาํนักงานสรรพากรพืน้ที ่นครปฐม พบว่า ปจัจยัจูงใจดา้นการ

ไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รทางดา้นจติใจ 

 3. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้น

ความสนใจในงานและดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทาํงาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากบรษิทัฯ 

มแีนวนโยบายในการพฒันาทีพ่กัอาศยัทีม่คีุณภาพใหก้บัผูอ้ยู่อาศยั  สรา้งจุดเด่นทีแ่ตกต่างในตลาดเพื่อครองใจลูกคา้

และขยายฐานตลาดอย่างต่อเน่ือง ซึง่ตอ้งอาศยับุคลากรทีม่คีุณภาพ มคีวามรู ้ความสามารถ และเชีย่วชาญเฉพาะทาง

ในแต่ละตําแหน่งงาน  ดงันัน้หากลกัษณะงานทีท่าํมคีวามน่าสนใจ ตรงกบัความรูค้วามสามารถ มคีวามทา้ทายและได้

นําความคดิรเิริม่ไปสร้างสรรค์การทํางานแล้ว พนักงานกจ็ะเกดิความพงึพอใจ สนใจในงานและกระตือรอืร้นในการ

ทํางาน ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของลอ็ค (Locke: 1979) [7] ทีเ่ขาได้ศกึษาในปี ค.ศ.1976 และคน้พบว่า  ตวังาน 

(Work) เป็นองคป์ระกอบอนัดบัแรก ทีจ่ะทําใหค้นพอใจหรอืไม่พอใจ ถ้าเกดิความสนใจในงาน ทาํใหม้โีอกาสทีจ่ะได้

เรยีนรูส้ ิง่ใหม ่ๆ งานทีม่รีะดบัความยากงา่ยหรอืปรมิาณงานพอดกีบัความสามารถและเวลาของแต่ละบุคคล จะสง่เสรมิ

ให้ผู้ทํามโีอกาสประสบความสําเร็จ และสอดคล้องกบังานวิจยัของมณัฑนา นินทนาวงศา (2557) เรื่องปจัจยัที่มี

ความสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในงานของพนักงานแผนกบญัชแีละการเงนิของบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง ในเขตปทุมวนั 

พบว่า  คุณลกัษณะของงาน มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานโดยรวมของพนักงานแผนกบญัชแีละการเงนิของ

บรษิทัเอกชนแหง่หน่ึง ในเขตปทมุวนั 

 4. ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความ

สนใจในงานและด้านความเตม็ใจในการทํางาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากสนิคา้และบรกิาร

ของบรษิทัฯ ทีต่อ้งสง่มอบใหแ้ก่ลูกคา้เป็นสิง่ทีต่้องตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้รายบุคคลอย่าง รวดเรว็  เพื่อให้

ทนัต่อกระแสความนิยมเกีย่วกบัทีพ่กัอาศยัทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในปจัจุบนั ดงันัน้หากพนักงานมอีสิระในการ

ตดัสนิใจ ควบคุมกระบวนการและวธิกีารทํางานของตนได้ จนทําให้สามารถตดิต่อประสานงานทัง้กบัลูกค้าและฝ่าย

ต่างๆ ภายในองคก์รอย่างสะดวก รวดเรว็มากกว่าคู่แข่ง พนักงานกจ็ะเกดิความพงึพอใจ สนใจในงานและเตม็ใจทีจ่ะ

ปฏบิตังิานดว้ย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของกลิเมอร์ (Gilmer: 1966) [8] ทีก่ล่าวว่าองคป์ระกอบทีม่ผีลต่อความพงึ

พอใจในงานประการหน่ึงคอืความพอใจในการจดัการ ซึ่งได้แก่ความพงึพอใจในงานที่ทําและความพงึพอใจในการ

จดัการงานทีท่ํา และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณี บุญเผ่า (2554) เรื่องปจัจยัคํ้าจุนและปจัจยัจูงใจทีม่อีทิธพิลต่อ

ความผูกพนัของบุคลากรในองค์กรธุรกจิเวชภณัฑ์ยารกัษาโรคแห่งหน่ึง พบว่า ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานในด้าน

ความรบัผดิชอบในงานมคีวามสมัพนัธต่์อความผกูพนัโดยรวมของบคุลากรในองคก์ร  

 5. ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึ

พอใจในงานดา้นความกระตอืรอืรน้ในการทํางานและดา้นความเตม็ใจในการทํางาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.05 ทัง้น้ีเน่ืองจากความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานสง่ผลต่อเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนอื่นๆ ทีจ่ะปรบัเพิม่สงูขึน้

ตามไปดว้ย ส่งผลต่อการมคุีณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ของพนักงาน และยงัทําใหเ้กดิความภาคภูมใิจในตนเองและครอบครวั  

หากพนักงานมคีวามกา้วหน้าขึน้เรื่อยๆ กจ็ะกระตอืรอืรน้และเตม็ใจทีจ่ะทํางานใหส้าํเรจ็เพิม่มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั

ทฤษฎลีาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of needs)  ทีก่ล่าวว่า มนุษยม์คีวามต้องการอยู่เสมอไม่

มทีี่สิน้สุด ในขณะทีค่วามต้องการใดได้รบัการตอบสนองแล้ว ความต้องการอย่างอื่นจะเขา้มาแทนที่ นอกจากความ

ต้องการทางดา้นร่างกาย ความต้องการความปลอดภยัหรอืความมัน่คงแลว้ มนุษย์กจ็ะมคีวามต้องการในขัน้ต่อไปที่

สงูขึน้ คอืความตอ้งการทีจ่ะมฐีานะเด่นในสงัคม (Esteem or Status Needs) เป็นทีย่อมรบัของบุคคลอื่น หรอืยากทีจ่ะ
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ให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริญในความรบัผดิชอบในหน้าที่การงาน หรอืการดํารงตําแหน่งที่สําคญัในองค์กร และยงั

สอดคล้องกบังานวจิยัของชยัวฒัน์ โอสถอํานวยโชค (2555) เรื่องปจัจยัจูงใจที่มคีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อ

องค์การของพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาพนักงานบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบ

คอมพิวเตอร์แห่งหน่ึง พบว่า ความก้าวหน้าในการทํางานมีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การโดยรวมของ

พนกังานบรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์หง่หน่ึง 

 6. ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

ในงานด้านความสนใจในงานและด้านความกระตือรือร้นในการทํางาน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้น้ี

เน่ืองจากในปจัจุบนั สงัคมไทยประสบปญัหาค่าครองชีพที่ปรบัตัวสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในสงัคมเมือง 

ค่าใชจ้่ายประจาํวนัและสาํหรบัเตรยีมวางแผนอนาคตของตนเองและครอบครวัจงึเป็นเป้าหมายสาํคญัในการตรากตรํา

ทาํงานของพนกังาน เพื่อใหม้รีายไดท้ีเ่พยีงพอตามความต้องการ ดงันัน้หากเงนิเดอืน โบนัส และรายไดอ้ื่นๆ มคีวาม

เหมาะสมยุตธิรรม เมื่อเทยีบกบัองคก์รอื่นในตลาด กจ็ะทําใหพ้นักงานพงึพอใจ สนใจในงานและกระตอืรอืรน้เพิม่ขึน้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎลีาํดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of needs)  ทีก่ล่าววา่ ความตอ้งการของ

มนุษยน์ัน้มลีําดบัขัน้จากตํ่าไปหาสงู โดยความต้องการทางดา้นร่างกาย (Physiological needs)  เป็นความต้องการ

เบือ้งตน้เพื่อความอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่อง อาหาร น้ํา ทีอ่ยู่อาศยั เครื่องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค  ความต้องการ

พกัผ่อน และความตอ้งการทางเพศ ฯลฯ โดยปกตแิลว้องคก์ารทุกแห่งมกัจะตอบสนองความต้องการของแต่ละคนดว้ย

วธิกีารทางออ้ม คอื  การจ่ายเงนิค่าจา้ง และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของลอ็ค (Locke: 1979) ทีก่ล่าวไวว้่า อตัราค่าจา้ง

แรงงานทีเ่หมาะสม ยตุธิรรม และเทา่เทยีมกนัในบรรดาคนงานหรอืลกูจา้งประเภทเดยีวกนัทีม่คีุณสมบตัอิย่างเดยีวกนั 

จะทําใหผู้ป้ฏบิตังิานพงึพอใจ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยัวฒัน์ โอสถอํานวยโชค (2555) เรื่องปจัจยัจูงใจทีม่ี

ความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบรษิัทที่ปรกึษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ กรณีศกึษาพนักงาน

บรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์ห่งหน่ึง พบวา่ ปจัจยัคํา้จนุดา้นเงนิเดอืน ผลตอบแทน และสวสัดกิารโดยรวมมี

ความสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมของพนกังานบรษิทัทีป่รกึษาดา้นระบบคอมพวิเตอรแ์หง่หน่ึง 

 7. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ สวสัดกิารของพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นเตม็

ใจในการทํางาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 ทัง้น้ีเน่ืองจากในปจัจุบนั ประเทศไทยมจีํานวนประชากรเพิม่

สงูขึน้ สวสัดกิารจากภาครฐัอาจมไีม่เพยีงพอ พนักงานและครอบครวัอาจไม่ได้รบัความสะดวกในการรบับรกิารจาก

ภาครฐัเพยีงอย่างเดยีว  ดงันัน้หากบรษิทัจดัสวสัดกิารดา้นความมัน่คงปลอดภยั เช่น กองทุนสาํรองเลี้ยงชพี การทํา

ประกนัชวีติให้กบัพนักงาน และให้โอกาสและสนับสนุนการศกึษาต่อ เพื่อเพิม่ความสามารถในการทํางานใหด้ยีิง่ขึน้ 

พนักงานก็จะเกิดความพึงพอใจและปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจงาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของรศัมี เอกณรงค ์

(2556) เรื่องแรงจูงใจในการทํางานและความพงึพอใจในงานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงาน 

(ระดบัปฏบิตักิาร) สาํนกัทรพัยส์นิสว่นพระมหากษตัรยิ ์ในกรุงเทพมหานคร พบวา่แรงจงูใจในการทาํงานดา้นสวสัดกิาร

และความปลอดภยัในการทาํงานมคีวามสมัพนัธก์บัความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังาน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 จากผลการศึกษาเรื่องปจัจัยจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ของพนักงาน บริษัท แอล.พี.เอ็น.            

ดเีวลลอปเมนท ์จํากดั (มหาชน) ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัเป็นแนวทางสาํหรบัผู้บรหิารในการกําหนดแนวทางการ

พฒันาบรหิารงานบคุลากร เสรมิสรา้งพนักงานใหเ้กดิแรงจูงใจและเกดิความรูส้กึพงึพอใจในงาน ซึง่จะนําไปสู่การเพิม่

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ตลอดจนเป็นการสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอพนกังาน ดงัน้ี 

 

 



 9 

 1. ผูบ้รหิารควรสื่อสารนโยบายหรอืแผนพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีแก่พนักงานในองคก์รอย่างชดัเจน

และทัว่ถงึ ใหท้กุคนทราบวา่องคก์รมหีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาการเลือ่นตาํแหน่งอยา่งชดัเจนและยุตธิรรม เพราะจาก

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน พบว่า พนักงานยงัมคีวามเหน็           

ไม่แน่ใจ ในประเดน็ดงักล่าว และมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็ตํ่าสดุ 

 2. ผู้บรหิารควรมีนโยบายให้ส่วนงานที่เกี่ยวขอ้งจดัทําแบบสํารวจความพงึพอใจในเรื่องค่าตอบแทนที่

องคก์รจดัใหว้่าเพยีงพอต่อความต้องการในปจัจุบนัทีส่ภาพเศรษฐกจิเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็หรอืไม่ เพื่อนําผลที่

ปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัผลสาํรวจทีไ่ดร้บั เช่น พจิารณาปรบัเพิม่เงนิเดอืนและคา่ตอบแทนต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบั

ค่าครองชีพ และความรู้ความสามารถของบุคลากร เพราะจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจ ด้านอตัรา

เงนิเดอืน ค่าจา้งและผลตอบแทนอื่น พบว่า พนักงานยงัมคีวามเหน็ ไม่แน่ใจ ในประเดน็ดงักล่าว และมคี่าเฉลีย่ความ

คดิเหน็ตํ่าสดุ 

 3. ผู้บรหิารควรสนับสนุนทุนการศึกษา หรือให้พนักงานสามารถใช้เวลางานไปฝึกอบรม สมัมนา หรือ           

ศกึษาต่อ เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถเฉพาะทางหรือในด้านอื่นๆ ที่สนใจและเกี่ยวขอ้งกบังาน เพราะจากการ

วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจดา้นสวสัดกิารพนกังาน พบว่า พนกังานยงัมคีวามเหน็ ไม่แน่ใจ ในประเดน็ดงักล่าว 

และมคีา่เฉลีย่ความคดิเหน็ตํ่าสดุ 

 4. ผูบ้รหิารควรสนับสนุนงบประมาณและกํากบัดูแลฝ่ายอาคารและความปลอดภยัอย่างใกลช้ดิ ใหท้ํางาน 

ในหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่พนักงานในเรื่องเกีย่วกบัสุขอนามยัและมาตรฐานความปลอดภยั

ของอาคาร จดัสรรอุปกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใชท้ีจ่ะอาํนวยความสะดวกในการทาํงานอยา่งเพยีงพอ เหมาะสมกบัปรมิาณ

งานและจาํนวนผูป้ฏบิตังิาน และมสีิง่อาํนวยความสะดวก เชน่ หอ้งน้ํา ทีจ่อดรถทีเ่พยีงพอและเหมาะสมอยูเ่สมอ เพราะ

จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจ ดา้นสภาพแวดลอ้มของการทาํงาน พบวา่ พนกังานยงัมคีวามเหน็ ไม่แน่ใจ 

ในประเดน็ดงักล่าว และมคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็ตํ่าสดุ 

  5. ผูบ้รหิารควรจดังานมอบรางวลัสําหรบัพนักงานที่มผีลงานดเีด่นหรอืทําชื่อเสยีงให้กบัองคก์รอย่าง

สมํ่าเสมอต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมกําลังใจและทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่างานที่ตนเองรับผิดชอบเป็นงานที่มี

ความสาํคญัต่อองคก์ร จนไดร้บัการยอมรบัและความไวว้างใจจากเพือ่นร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ใหพ้นกังานเกดิ

ความพึงพอใจในงานเพิม่มากขึ้น เพราะจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การได้รับการยอมรับนับถือ                 

มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 6. ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างานควรเปิดโอกาสใหพ้นักงานแสดงความคดิเหน็งานเกีย่วกบัปญัหาในการ

ทาํงาน และร่วมกนัหาทางแกไ้ขในทนัท ีเพื่อป้องกนัไม่ใหป้ญัหาสะสมจนกลายเป็นความเบื่อหน่าย และหากพนักงาน

สามารถรบัผดิชอบในงานหรอืแกป้ญัหาไดส้ําเรจ็ลุล่วง ควรมอบรางวลัพเิศษและมอบเป้าหมายใหม่ทีใ่หญ่ขึน้เพื่อให้

เหน็วา่งานทีท่าํมลีกัษณะน่าสนใจ มคีวามทา้ทาย มอบหมายงานใหต้รงกบัความรูค้วามสามารถ และกระตุน้ สง่เสรมิให้

พนักงานนําความคดิรเิริม่ไปสร้างสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ในการทํางานเพื่อใหพ้นักงานเกดิความพงึพอใจในงานเพิม่มากขึน้ 

เพราะจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัิมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และเป็นปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานมากทีส่ดุ 

 7. ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างานควรสง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิอสิระในการกําหนดวธิกีารปฏบิตังิานใน

ความรบัผดิชอบของตนเอง มคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ ควบคุมกระบวนการและวธิกีารทํางานของตนไดเ้พื่อให้

พนักงานเกิดความพึงพอใจในงานเพิม่มากขึ้น เพราะผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า หน้าที่ความรับผิดชอบมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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 8. ผู้บรหิารควรลําดบัความสําคญัของการส่งเสรมิปจัจยัจูงใจที่จะทําให้พนักงานเกดิความสนใจในการ

ทาํงาน โดยใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัมิากทีส่ดุ เพราะจากการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าลกัษณะ

ของงานทีป่ฏบิตัมิคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความสนใจในงานมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ หน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบ อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทน และการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ตามลาํดบั 

 9. ผูบ้รหิารควรลําดบัความสาํคญัของการส่งเสรมิปจัจยัจูงใจทีจ่ะทําใหพ้นักงานเกดิความกระตือรอืรน้ใน

การทํางาน โดยให้ความสําคญักบัปจัจยัด้านอตัราเงินเดือนค่าจ้างและค่าตอบแทนมากที่สุด เพราะผลการทดสอบ

สมมตฐิานพบว่า อตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานดา้นความกระตอืรอืรน้

ในการทํางานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน และลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 

ตามลาํดบั 

 10. ผูบ้รหิารควรลาํดบัความสาํคญัของการสง่เสรมิปจัจยัจงูใจทีจ่ะทาํใหพ้นกังานมคีวามเตม็ใจทาํงาน โดย

ให้ความสําคญักับปจัจยัด้านหน้าที่ความรบัผิดชอบมากที่สุด เพราะผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า หน้าที่ความ

รบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานด้านความเตม็ใจในการทํางานมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ สวสัดกิาร

ของพนกังาน และความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าทีก่ารงาน ตามลาํดบั 

 11. ผูบ้รหิารควรพจิารณาทบทวนแนวทางการส่งเสรมิปจัจยัจูงใจดา้นสิง่แวดลอ้มของการทํางานว่าควรจะ

ลดความสําคัญลงจากเดิมมากน้อยเพียงไร เพราะผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สิ ่งแวดล้อมของการทํางานมี

ความสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในงานด้านความสนใจในงานและดา้นความเต็มใจในการทํางานในทศิทางตรงกนัขา้ม 

แต่ควรพจิารณาสง่เสรมิปจัจยัจงูใจดา้นอื่นๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ความกา้วหน้าใน

ตําแหน่งหน้าทีก่ารงาน และอตัราเงนิเดอืนค่าจา้งและค่าตอบแทนใหเ้พิม่มากขึน้ เพราะเป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนักบัความพงึพอใจมากถงึ 2 ดา้น 

  

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป 

  1. ควรมขียายหวัขอ้ไปศกึษาถงึปจัจยัอื่นๆ ทีจ่ะส่งผลต่อความพงึพอใจในงาน เช่น ปญัหาความเครยีด  

การจดัการความขดัแย้ง การจดัการความรู้ เป็นต้น เพื่อให้ผู้บรหิารเห็นถึงปญัหาที่มีอยู่ในองค์กรมาปรบัปรุงและ

พฒันาการบรหิารจดัการอนัจะสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

  2. ควรสํารวจขอ้มูลจากองค์กรอื่นที่มลีกัษณะธุรกจิคล้ายกนัหรอืใกล้เคยีงกนั เพื่อให้ทราบว่าปจัจยั

ใดบา้งทีท่ําให้บุคลากรมคีวามพงึพอใจในงาน เพื่อนํามาเปรยีบเทยีบเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาใหด้ขีึน้ 

สง่ผลใหบ้คุลากรเกดิความภกัดต่ีอองคก์ร ลดตน้ทนุดา้นงบประมาณและเวลาในการรบัสมคัรและฝึกอบรมบคุลากรใหม ่

  3. การศกึษาในครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ทําใหม้ขีอ้จํากดัสาํหรบัการ

วเิคราะหผ์ลทีไ่ดร้บั เพื่อใหก้ารแปลความหมายและการวเิคราะหข์อ้มูลถูกต้องและครอบคลุม ไดผ้ลใกลเ้คยีงกบัความ

เป็นจรงิมากทีส่ดุ การวจิยัครัง้ต่อไปจงึควรรวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์ควบคูก่บัแบบสอบถามดว้ย 

 

กิตติกรรมประกาศ 

        สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจะไม่สามารถสําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดถี้าไม่ได้รบัความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษา         

สารนิพนธ ์คอื อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ ิอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่าใหค้วามอนุเคราะห์

ในการดแูลแกไ้ขขอ้บกพร่อง ใหค้วามรู ้คาํแนะนํา และแนวทางในการทาํงานวจิยัทีม่คีุณค่า และเป็นประโยชน์อย่างยิง่ 

นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินงานจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและเมตตาทีม่ี

แก่ผูว้จิยัตลอดมา ตลอดคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ท่าน อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และ อาจารยจ์ติอุษา 

ขนัทอง ที่กรุณาเสยีสละเวลาเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และให้ความอนุเคราะห์อย่างสูงในการเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืเพื่อการวจิยั และใหค้ําแนะนําต่างๆ ในการวจิยัครัง้น้ี รวมถงึคณาจารย์



 11 

ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู้และประสบการณ์อนัมคี่าต่างๆ อนันํามาซึ่งความรู้และความ

เขา้ใจทีม่คีุณค่ายิง่ ขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่น ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามดว้ย

ความเตม็ใจ จนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีรวมถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั เจา้หน้าทีป่ระจําภาควชิา

บรหิารธุรกจิ รวมถงึ บณัฑติวทิยาลยั ทุกๆท่านทีไ่ดใ้หค้วามช่วยเหลอืและอํานวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการ รุ่นที ่12 ทัง้ทีเ่ป็นรุ่นพี ่รุ่นน้องทุกท่าน ทีเ่ป็นกําลงัใจ 

ใหค้วามช่วยเหลอื และขอขอบพระคุณพนกังานบรษิทั แอล.พ.ีเอน็. ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) ทีส่ละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถามและใหค้าํแนะนําต่างๆ ทีม่ปีระโยชน์ยิง่ 

 สดุทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ บดิา มารดา ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอยา่ง

ดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้อนัเป็นพืน้ฐาน

ตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเอง ทีส่นบัสนุนและใหก้าํลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 
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