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บทที่ 1
บทนํา
1.1ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การศึกษาด้านการบริ หารธุรกิจจะกล่าวถึง ทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการจัดการ
หรื อที่เรี ยกว่า 4 Ms ได้แก่ Man: บุคคล Money: เงินทุน Material: วัตถุดิบ และ Method: วิธีการ โดย
ทรัพยากรเหล่านี้ จะมีอยูใ่ นแต่ละองค์กรในปริ มาณที่จาํ กัดและแตกต่างกัน ดังนั้นองค์กรที่สามารถ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในอัตราส่ วนที่เหมาะสม จะทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลและ
ประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กร โดยทรัพยากรที่สาํ คัญที่สุดคือ “ คนหรื อทรัพยากรมนุษย์ ” (Human
Resource) เพราะถึงแม้วา่ องค์กรจะมีเงินทุนมาก มีวตั ถุดิบที่ดีและมีราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งขัน มีวิธีการ
และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเพียงใด ถ้าองค์กรขาดบุคลากรที่มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถ และ
ทัศนคติ เหมาะสมเข้ามาทําหน้าที่ ในองค์กร ก็อาจส่ งผลให้องค์กรขาดประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน ขาดศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนา อาจส่ งผลถึงความล้มเหลวในการดําเนิ นงาน
ขององค์กรในระยะยาว
ทรัพยากรบุคคลจึงเป็ นส่ วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทาํ ให้องค์กรประสบความสําเร็ จ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรที่เห็ นความสําคัญของทรัพยากรมนุ ษย์ที่ได้ทุ่มงบประมาณ ในแนวทางในการ
คัดเลือก ดูแล และรักษาพัฒนาอย่างเต็มที่ยอ่ มส่ งผลที่เป็ นรู ปธรรมที่ทาํ ให้ พนักงานที่อยูใ่ นองค์กร
เกิดความรู ้สึกที่ดี มีส่วนร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร ทํางานอย่างทุ่มเทและพร้อมที่จะอุทิศให้กบั
องค์กรอยูก่ บั องค์กรตราบนานเท่านาน แต่ในทางกลับกันองค์กรที่มุ่งเน้นแต่ผลประกอบการเพื่อให้
ได้ซ่ ึงผลกําไร โดยไม่ได้ให้ความสําคัญหรื อใส่ ใจต่อบุคลากรภายในองค์กรอาจจะส่ งผลให้บุคลากร
ไม่มีความรู ้สึกที่ดีกบั องค์กร ไม่มีความรักความผูกพัน ขาดความทุ่มเทกระตือรื อร้นในการทํางาน
และมีโอกาสที่จะออกไปเสาะหาองค์กรที่เหมาะสมต่อไป การดูแลรักษาและการสร้างให้บุคลากร
ภายในองค์กรให้มีความรัก ความเต็มในและความพึงพอใจในการทํางานกับองค์กร จึงเป็ นสิ่ งที่
จําเป็ นอย่างยิ่งที่ผบู ้ ริ หารหรื อเจ้าของกิจการทุกองค์กรต้องให้ความสําคัญมาเป็ นอันดับแรกๆ เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้สูญเสี ยบุคลากรที่มีฝีมือและมีคุณภาพ
ดังนั้นความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองค์กร มีผลต่อความสําเร็ จของงานและ
องค์กรนั้นเป็ นอย่างมาก หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการทํางาน จะมีผลต่อ
คุ ณภาพของงานที่ ลดลง การปฏิ บตั ิ งานไม่เต็มความสามารถ และส่ งผลต่ อการขาดวินัยในการ
ทํางาน แต่หากองค์กรนั้นมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจในการทํางานสู ง จะมีผลทางบวกต่อการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ดัง นั้น องค์ก รจึ ง ควรที่ จ ะต้อ งพิ จ ารณาว่ า ปั จ จัย ใดบ้า งที่ มี ส่ ว นสํา คัญ ในการสร้ า ง
ความรู ้สึกการมีส่วนร่ วม สร้างความผูกพัน สร้างขวัญและกําลังใจให้เกิดแก่บุคลากร ทั้งนี้ เพื่อเป็ น
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การสร้างความพึงพอใจ และช่วยส่ งเสริ มให้พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ
นําพาองค์กรไปสู่ ความสําเร็ จได้อย่างยัง่ ยืน
องค์กรที่ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน หมายถึง องค์กรที่มีเจ้าของกิจการและพนักงานใน
องค์กรพร้อมใจกันผลักดันองค์กรให้ประสบความสําเร็ จ โดยเจ้าของกิจการ หัวหน้างาน พนักงาน
และทุ ก คนในองค์ก ร ต้อ งรั บ ฟั ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ความต้อ งการของแต่ ล ะคน พร้ อ มทั้ง มี ก าร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน จะช่วยให้การทํางานในองค์กรราบรื่ น และสามารถขจัดปั ญหา
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานได้ และทุกคนในองค์กรจะมีความสุ ขจากการทํางาน
ระดับความสุ ขของบุคลากรที่ทาํ งานในองค์กร จะเป็ นปั จจัยและตัวแปรสําคัญที่จะผลักดัน
ให้องค์กรนั้นๆ สามารถบรรลุเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ได้ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของรายได้ กําไร และ
การเติบโตของกิจการ ถ้าองค์กรปราศจากความสุ ข พนักงานก็จะทํางานอย่างไร้จิตวิญญาณ ไร้
ความรั บผิดชอบในบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่ตอ้ งไปพูดถึงว่าจะเต็มใจที่จะทํางาน
นอกเหนื อจากความรับผิดชอบที่ตกลงไว้ จะเห็ นว่า ความสุ ขของบุคลากรในการทํางานเป็ นสิ่ ง
สําคัญ และความสุ ขของบุคลากรบางครั้งจะมาจากแรงจูงใจในการทํางาน เช่น ค่าจ้าง เงินเดือน
ค่าคอมมิสชัน โบนัส เป็ นต้น
ดังนั้น แรงจูงใจและความพึงพอใจที่บุคลากรได้รับ จึงเป็ นแรงผลักดันให้การทํางานของ
บุคลากรดีข้ ึน จึงเป็ นเหตุผลให้ทาํ แบบสํารวจเรื่ อง “การประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจ ใน
การทํางานของบุคลากร บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด เพื่อนําผลที่ได้ไปเสนอกับฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลใช้ในการพัฒนาและปรับปรุ งระบบการทํางานให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากร บริ ษทั ศรี กรุ งโบรค
เกอร์ จํากัด
2. เพื่อให้องค์กรนําผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้ได้ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาระดับความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํา งานของ
บุคลากร บริ ษทั ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด โดยเก็บแบบสํารวจจากพนักงานแผนกบัญชี การเงิน และ
IT
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1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ทราบถึงระดับความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรของ บริ ษทั
ศรี กรุ งโบรคเกอร์ จํากัด
1.4.2 สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุ งระบบบริ หารงานบุคคลของบริ ษทั ศรี กรุ ง
โบรคเกอร์ จํากัด ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

