บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความพึงพอใจในงานของพนักงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กร มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ กษาความผูก พันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษ ทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์
จากัด โดยจาแนกตามลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ และศึ ก ษาความพึงพอใจในงานที่ มีผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
สร้างความพึงพอใจในงานและสร้ างความผูกพันต่อองค์กรแก่พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์
จ ากัด และใช้ เป็ นแนวทางในการปรั บ นโยบายขององค์ ก รให้ เหมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้

สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาข้อมู ล เกี่ ย วกับ ความพึ ง พอใจในงานของพนัก งานที่ มี ผ ลต่ อความผูก พัน ต่ อ
องค์กร สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. ผลการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ของพนักงานบริษัท เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
จากการศึ กษาพบว่า พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี
อายุระหว่าง 25 - 35 ปี มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 30,000 บาท และมีประสบการณ์การทางาน 11 - 20 ปี
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงานบริษัท เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด
จากการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานบริ ษ ทั เพทโทร-อิ นสตรู เมนท์ จากัด มี ความพึ งพอใจในงาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด
ที่มีความพึงพอใจในงานอยู่ ใ นระดั บ มากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน รองลงมามีความ
พึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความมัน่ คงในงาน ,ด้านค่าตอบแทน ,และด้านนโยบายและ
การบริ หารตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อในแต่ละด้านโดยเรี ยงตามลาดับพบว่า
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2.1 ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากที่สุด
ในเรื่ อง สถานที่ทางานมีปริ มาณแสงสว่างเพียงพอ ,มีที่จอดรถสาหรับพนักงานเพียงพอและปลอดภัย ,มี
ทางออกฉุกเฉินภายในอาคารเพียงพอ ,อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ในการทางาน มีเหมาะสมเพียงพอและ
ปลอดภัย ,ปราศจากเสี ยงรบกวนในการทางาน ,มีห้องอาหารและห้องน้ าที่เพียงพอและสะอาด ,และมี
อุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศที่ดี
2.2 ด้ านความมั่นคงในงาน พบว่า พนักงานมี ความพึงพอใจในงานมากที่สุดในเรื่ อง
การทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง ,อาชี พนี้ สามารถยึดเป็ นหลักแก่ครอบครัวได้เป็ นอย่างดี ,มีโอกาส
ในความก้ า วหน้ า ในการท างาน ,มี ค วามยุติ ธ รรมในการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ท างาน ,การพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนเป็ นไปอย่างเหมาะสม เป็ นธรรมและพียงพอต่อความต้องการ ,มีรายได้มีค่าตอบแทนจาก
การทางานที่แน่นอน ,สามารถทางานกับองค์กรแห่ งนี้ จนเกษียณอายุ ,และการได้รับความเป็ นธรรมจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
2.3 ด้ า นค่ า ตอบแทน พบว่า พนัก งานมี ค วามพึ ง พอใจในงานมากที่ สุ ด ในเรื่ อ ง มี
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและครอบคลุ ม ,โบนัสประจาปี ที่บริ ษทั จัดให้มีความ
เหมาะสม ,การให้ทุนการศึกษาต่อหรื อการอบรมระยะสั้น ,มีความยุติธรรมในการคัดเลื อกบุคคลเข้า
ทางาน ,บริ ษทั จัดให้มีวนั หยุด วันลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม ,ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ งหน้าที่ ,การปรับเปลี่ ยนค่าตอบแทนแต่ละครั้งเป็ นไปอย่างยุติธรรม ,และมีการเลื่อนตาแหน่ ง
อย่างเหมาะสม ยุติธรรม
2.4 ด้ านนโยบายและการบริ หาร พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานมากที่สุดใน
เรื่ อง มีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่งตามความรู ้ความ สามารถอย่างเหมาะสม ,การวางแผนนโยบาย
ของบริ ษทั มีความเหมาะสม ,มีความชัดเจนของกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั ในการปฏิบตั ิงาน ,การ
บริ หารงบประมาณมีความเหมาะสมและเพียงพอในการทางาน ,มีการกาหนดอานาจหน้าที่ตามสายการ
บังคับบัญชาชัดเจน ,การประสานงานภายในองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพ ,มีการสร้างความร่ วมมือ ความเป็ น
น้ าหนึ่ งใจเดียวกัน ,มีความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับ บัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ,
และการจัดสรรความรับผิดชอบในระบบงานมีความเหมาะสม

77

3. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานบริษัท เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด
จากการศึกษาพบว่า พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด มีความผูกพันต่อองค์กรอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงตามลาดับพบว่า พนักงานมี ความผูกพันต่อองค์กรมาก
ที่ สุ ดในเรื่ อง มี ค วามภู มิ ใจที่ ก ล่ าวถึ งองค์ก รนี้ ก ับ บุ ค คลอื่ น รองลงมาคื อ มี ค วามเชื่ อมัน่ ว่านโยบาย
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององค์กรสามารถทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จได้ ,เต็มใจอุทิศตนใน
การปฏิบตั ิงานให้กบั องค์กร ,มีความรู ้สึกว่าเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรนี้ ,มีความซื่ อสัตย์ต่อหน้าที่และต่อ
องค์ก ร ,สามารถปฏิ บ ัติ ง านกับ องค์ก รนี้ ตลอดไปตราบเท่ าที่ อ งค์ ก รยัง คงอยู่ ,มี ค วามรู้ สึ ก รั ก และ
จงรักภักดีต่อองค์กร ,และสามารถปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ แม้วา่ งานนั้นจะไม่
อยูใ่ นความรับผิดชอบ

อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาความผูก พัน ต่ อองค์ก รของพนัก งานบริ ษ ัท เพทโทร-อิ น สตรู เมนท์ จากัด โดย
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริ ษทั เพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด
สามารอภิปรายตามวัตถุประสงค์ได้ดงั นี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานบริ ษั ท เพทโทร-อิน สตรู เมนท์ จ ากัด โดย
จาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้ คือ พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู
เมนท์ จากัด ที่มีเพศ และสถานภาพ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน สามารถอธิบาย
ได้วา่ เพศ และสถานภาพไม่มีอิทธิ พลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน อาจเป็ นเพราะว่า องค์กรมี
หลัก การและแนวทางการปฏิ บ ัติต่ อพนัก งานเหมื อนกัน ไม่ ว่าจะเป็ นพนัก งานชาย พนัก งานหญิ ง
พนักงานที่มีสถานภาพสมรสหรื อพนักงานที่มี สถานภาพโสด ทุกคนมีสิทธิ และโอกาสเท่าเทียมกัน มี
ความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้เหมือนกัน ส่ วนพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ
เดื อน และประสบการณ์ การทางานแตกต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิมลรัตน์ อินทะเสย์ (2554) ศึกษาเกี่ ยวกับ ปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อความผูกพันของพนักงานสถาบันการเงินแห่ งหนึ่ ง โดยผลการวิจยั พบว่า พนักงานที่มีเพศ
และสถานภาพแตกต่างกัน มีความผูกพันไม่แตกต่างกัน และพนักงานที่มีอายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้น
ตามตาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทางานแตกต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน
2. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจในงานทีม่ ีผลต่ อความผูกพันต่ อองค์ กรของพนักงานบริษัทเพทโทรอินสตรู เมนท์ จากัด สามารถอภิปรายได้ดงั นี้ คือ
2.1 ด้ านนโยบายและการบริหาร พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานด้านนโยบาย
และการบริ หารอยู่ ใ นระดั บ มาก อยูใ่ นลาดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และมีความพึงพอใจในงานมาก
ที่สุดในเรื่ องมีการจัดบุคลากรให้ดารงตาแหน่ งตามความรู ้ ความสามารถอย่างเหมาะสม อยู่ในลาดับที่
หนึ่ ง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.09 ในขณะที่ การวางแผนนโยบายของบริ ษทั มีความเหมาะสม อยู่ในลาดับที่
สอง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.01 นอกจากนั้นยังมี ความชัดเจนของกฎระเบี ยบข้อบังคับของบริ ษ ทั ในการ
ปฏิ บตั ิงาน อยู่ในลาดับที่ สาม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.00 อีกทั้งมี การบริ หารงบประมาณมีความเหมาะสม
และเพียงพอในการทางาน อยูใ่ นลาดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 มีการกาหนดอานาจหน้าที่ตามสายการ
บัง คับ บัญ ชาชั ด เจน อยู่ ใ นล าดั บ ที่ ห้ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.94 การประสานงานภายในองค์ ก รมี
ประสิ ท ธิ ภาพ อยู่ในลาดับ ที่ หก มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.90 มี การสร้ างความร่ วมมื อ ความเป็ นน้ าหนึ่ งใจ
เดี ย วกัน อยู่ ใ นล าดับ ที่ เจ็ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.87 แล้ว ยัง มี ค วามเสมอภาคและความยุ ติ ธ รรมต่ อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อยูใ่ นลาดับที่แปด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และยังมีการจัดสรร
ความรับผิดชอบในระบบงานมีความเหมาะสม อยูใ่ นลาดับที่เก้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ทาให้รู้สึกว่างาน
ที่ ท านั้นสอดคล้องกับ นโยบายขององค์กร มี ผลให้พนักงานเกิ ดความพึงพอใจในงาน และส่ งผลให้
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร จากข้อมูลของตัวแปรสถิติดงั กล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุทุมพร
รุ่ งเรื อง (2555) กล่าวคือพนักงานมีความพึงพอใจในการทางานด้านนโยบายการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานกับเพื่อนร่ วมงานเมื่อเทียบกับเป้ าหมายของ
บริ ษทั มากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเทียบกับความสามารถ ,การจัด
สายการบังคับ บัญ ชาในองค์ก ร ,ความชัดเจนของกฎระเบี ย บข้อ บังคับ ในการปฏิ บ ัติ งาน และการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารบริ ษทั อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญรักษ์ บุ ตรละคร (2553)
ผลการวิจยั พบว่า ด้านนโยบายและการบริ หารงานของหน่ วยงาน มี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และยังสอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์และพอร์เตอร์ (Steers & Porter ,1979) กล่าว
ว่า นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิของฝ่ ายบริ หารมีอิทธิ พลอย่างมากต่อบรรยากาศองค์กร ผูบ้ ริ หารที่ใช้
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ข้อมูลย้อยกลับกับพนักงาน ให้พนักงานทางานอย่างอิสระ ย่อมจะสร้างบรรยากาศในการทางานที่มุ่ง
ผลสาเร็ จ และทาให้พนักงานมีความรู ้สีกรับผิดชอบต่อวัตถุประสงค์ของกลุ่มมากยิง่ ขึ้น
2.2 ด้ าน สภ าพ แวดล้ อมใน การท างาน พ บว่ า มี ความพึ งพ อใจในงาน ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ ใ นระดับ มากที่ สุ ด อยู่ในลาดับ ที่ หนึ่ ง มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.68 และ
พนักงานมี ความพึ งพอใจในงานมากที่สุ ดในเรื่ อง สถานที่ ท างานมี ปริ มาณแสงสว่างเพี ยงพอ อยู่ใน
ลาดับที่หนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ในลาดับที่สองคือ มีที่จอดรถสาหรับพนักงานเพียงพอและปลอดภัย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 นอกจากนั้นมีทางออกฉุ กเฉิ นภายในอาคารเพียงพอ อยูใ่ นลาดับที่สาม มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.71 อี กทั้งอุป กรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการทางาน มีเหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย อยู่ใน
ลาดับที่สี่ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.70 นอกจากนั้นปราศจากเสี ยงรบกวนในการทางาน อยู่ในลาดับที่ ห้า มี
ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.69 อีกทั้ง มีห้องอาหารและห้องน้ าที่เพียงพอและสะอาด อยู่ในลาดับที่หก มีค่าเฉลี่ ย
เท่ ากับ 4.61 และยังมี อุณ หภูมิและการถ่ ายเทอากาศที่ ดี อยู่ในลาดับ เจ็ด ที่ มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.59 จาก
ข้อมูล ของตัวแปรสถิ ติดงั กล่ าวสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ มัทนา โมรากุล (2555) ผลการวิจยั พบว่า
ความพึ ง พอใจในงานด้า นสภาพแวดล้อ มในการท างานอยู่ใ นระดับ คะแนนที่ ม ากที่ สุ ด กล่ า วคื อ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทามีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องของผูบ้ งั คับบัญชา/เพื่อน
ร่ วมงานสนับสนุ นการทางานและมีส่วนช่วยส่ งเสริ มบรรยากาศในการทางาน ยังสอดคล้องกับงานวิจยั
ของพงษ์ ศ ัก ดิ์ พนมใส (2555) ซึ่ งผลการวิ จ ัย พบว่ า พนั ก งานมี ค วามพึ ง พอใจในการท างานด้า น
สภาพแวดล้อมในที่ทางานอยูใ่ นระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ บรรยากาศในการทางานและสภาพการทางานมีความเหมาะสม
เอื้ออานวยต่อการปฏิ บตั ิงาน รองลงมาคือ ในหน่ วยงานมีอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้รวมทั้งคู่มือต่างๆ
ในการท างานอย่างครบครั น และเพี ย งพอ และห้ อ งท างาน สถานที่ ป ฏิ บ ัติง านสะอาด เป็ นระเบี ย บ
อุณหภูมิพอเหมาะ แสงสว่างเพียงพอ และสอดคล้องกับแนวคิดของชูลทซ์ (Schultz ,2002) กล่าวไว้ว่า
สภาพแวดล้อมในการทางานควรประกอบด้วยปั จจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ที่จอดรถ สถานที่ ต้ งั ของตึ กที่
ท างาน ปริ ม าณแสง เสี ย ง อุ ณ หภู มิ และความชื้ นในที่ ท างาน สิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆส าหรั บ
พนักงาน มีระบบความปลอดภัยและทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอ
2.3 ด้ านค่ าตอบแทน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทนอยู่ ใ น
ระดับ มาก อยู่ในล าดับ ที่ ส าม มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 3.96 และมี ความพึ งพอใจในงานมากที่ สุ ดในเรื่ องมี
สวัสดิ การเกี่ ยวกับการรั กษาพยาบาลที่ เหมาะสมและครอบคลุ ม อยู่ในลาดับที่ หนึ่ ง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ
4.23 ในขณะที่โบนัสประจาปี ที่บริ ษทั จัดให้มีความเหมาะสม อยู่ในลาดับที่สอง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.07
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นอกจากนั้นยังมีการให้ทุนการศึกษาต่อหรื อการอบรมระยะสั้น อยูใ่ นลาดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04
อี ก ทั้ ง มี ค วามยุ ติ ธ รรมในการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ท างาน อยู่ ใ นล าดั บ ที่ สี่ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.01
นอกจากนั้นบริ ษทั จัดให้มีวนั หยุด วันลาพักผ่อนอย่างเหมาะสม อยูใ่ นลาดับที่ห้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
อีกทั้งค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ อยูใ่ นลาดับที่หก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.86
การปรับเปลี่ยนค่าตอบแทนแต่ละครั้งเป็ นไปอย่างยุติธรรม อยูใ่ นลาดับที่เจ็ด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และ
ยังมีการเลื่อนตาแหน่งอย่างเหมาะสม ยุติธรรม อยูใ่ นลาดับที่แปด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 จากข้อมูลของ
ตัวแปรสถิติดงั กล่าวสอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ พนมใส (2555) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า พนักงานมี
ความพึงพอใจในการทางานด้านผลตอบแทนอยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด คื ออัตราการขึ้นเงิ นเดื อนให้กบั พนักงานมีความยุติธรรม
และเหมาะสม รองลงมาคือ ในองค์กรมีการพิจารณาให้รางวัลแก่พนักงานตามผลงาน และค่าตอบแทน
ที่ได้รับเหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิอยู่ ตามลาดับ และสอดคล้องกับอุทุมพร รุ่ งเรื อง (2555) กล่าว
ไว้วา่ ค่าตอบแทนเป็ นผลที่ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิสามารถนาไปแลกเปลี่ยนสิ่ งต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการ
ทางร่ างกายและจิตใจได้ ค่าตอบแทนเป็ นรางวัลทางสังคมที่ทาให้มนุ ษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับว่า ตน
เป็ นคนมี คุ ณค่าคนหนึ่ งในสังคมที่ สามารถท าสิ่ งใดๆ ให้ผูอ้ ื่ นยอมรั บ การกระท าจนกระทัง่ มี การให้
ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งตอบแทนการกระทานั้นๆ ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทางาน
ท าให้ ผ ลงานที่ บุ ค คลกระท านั้ น มี คุ ณ ภาพหรื อ ด้ ว ยลงก็ เป็ นไปได้ ฉะนั้ น ผู ้บ ริ ห ารหน่ ว ยงานจึ ง
จาเป็ นต้องตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงของค่าตอบแทนกับงานนั้นๆ ซึ่ งค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะมี
ผลทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานมีความพึงพอใจในการทางาน
2.4 ด้ านความมั่นคงในงาน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในงานด้านความมัน่ คงใน
งาน อยู่ ใ นระดั บ มาก อยูใ่ นลาดับที่สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และมีความพึงพอใจในงานมากที่สุดใน
เรื่ อง การทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง อยูใ่ นลาดับที่หนึ่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมาคืออาชีพนี้
สามารถยึดเป็ นหลักแก่ครอบครัวได้เป็ นอย่างดี อยูใ่ นลาดับที่สอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 นอกจากนั้นยัง
มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทางาน อยูใ่ นลาดับที่สาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อีกทั้งมีความยุติธรรม
ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน อยูใ่ นลาดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 การพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นไป
อย่างเหมาะสม เป็ นธรรมและเพียงพอต่อความต้องการ อยูใ่ นลาดับที่ห้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อีกทั้งมี
รายได้มีค่าตอบแทนจากการทางานที่แน่นอน อยูใ่ นลาดับที่หก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 สามารถทางานกับ
องค์กรแห่ งนี้ จนเกษียณอายุ อยู่ในลาดับที่เจ็ด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.90 และการได้รับความเป็ นธรรมจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาเมื่อมีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นลาดับที่แปด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 จากข้อมูลของตัว

81

แปรสถิ ติ ดัง กล่ าวสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของศิ ริก าญจน์ อาก๊ ะ (2555)ได้ส รุ ป ผลการวิ จยั ไว้ว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ จะมี ค วามพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานด้านความมัน่ คงในงานนั้น จะประกอบไปด้วยความ
มัน่ คงของบริ ษทั ความรู ้สึกว่างานที่ทาจะทาให้มีงานตลอดไป งานที่ทาอยูส่ ร้างความมัน่ คงกับอนาคต
การได้รับความเป็ นธรรมจากหน่ วยงานและการส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าในงานจากบริ ษทั และยัง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสายทิพย์ วงศ์สังข์ฮะ (2540) ได้กล่าวไว้วา่ ความมัน่ คงในงานเป็ นความรู้สึก
ปลอดภัย ว่า จะมี ง านท า มี รายได้ที่ แ น่ น อน มี ผ ลตอบแทนอัน เกิ ด รายได้ และสวัส ดิ ก ารที่ ส ามารถ
ดารงชี วิต ได้รับ การปกครองอย่างเป็ นธรรม มี โอกาสในความก้าวหน้าในการท างาน และสามารถ
ทางานได้จนเกษียณอายุ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวดารงชีวิตอย่างปกติสุข ช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่
เกิดภาระแก่สังคม

ผลการวิจัยทีไ่ ด้ รับ
พนักงานบริ ษทั เพทโทร-อินสตรู เมนท์ จากัด มีความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงตามลาดับ ดังนี้คือ
1. ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน มีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมากที่สุด เป็ นลาดับที่
หนึ่ ง มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.68 สอดคล้องกับงานวิจยั ของพงษ์ศกั ดิ์ พนมใส (2555) ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า
พนัก งานมี ค วามพึ งพอใจในการท างานด้านสภาพแวดล้อ มในที่ ท างานอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด โดย
บรรยากาศในการท างานและสภาพการท างานมี ค วามเหมาะสมเอื้ อ อ านวยต่ อ การปฏิ บ ัติ ง าน ใน
หน่วยงานมีอุปกรณ์เครื่ องมือ เครื่ องใช้รวมทั้งคู่มือต่างๆในการทางานอย่างครบครันและเพียงพอ และ
ห้ อ งท างาน สถานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านสะอาด เป็ นระเบี ย บ อุ ณ หภู มิ พ อเหมาะ แสงสว่ า งเพี ย งพอ และ
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด ของชู ล ทซ์ (Schultz ,2002) กล่ า วไว้ว่ า สภาพแวดล้อ มในการท างานควร
ประกอบด้วยปั จจัยหลายอย่าง ตั้งแต่ที่จอดรถ สถานที่ต้ งั ของตึกที่ ทางาน ปริ มาณแสง เสี ยง อุณหภูมิ
และความชื้ นในที่ ทางาน สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆส าหรับ พนักงาน มี ระบบความปลอดภัยและ
ทางออกฉุกเฉินที่เพียงพอ
2. ด้ านความมั่นคงในงาน มีความพึงพอใจในงานอยู่ในระดับมาก เป็ นลาดับที่สอง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.99 สอดคล้องทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ ก(Frederick Herzberg ,1959) กล่าวไว้วา่ ความมัน่ คงในงาน
หมายถึง ความรู ้สึกของบุคคลที่มีต่องานในด้านความมัน่ คง คือ การทางานในบริ ษทั ทาให้รู้สึกมัน่ คง
อาชี พการงานทาให้สามารถดารงชี วิตได้อย่างสบาย ความยุติธรรมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทางานและ
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การปฏิ บตั ิ งานด้วยความบริ สุทธิ์ ใจและซื่ อสัตย์ ซึ่ งเป็ นปั จจัยค้ าจุน (Maintenance Factors) หรื อปั จจัย
สุ ข อนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัย ที่ ช่วยป้ องกันไม่ ให้บุ คคลเกิ ดความไม่ พึ งพอใจในงานหรื อ
หย่อนประสิ ทธิ ภาพลง และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิริกาญจน์ อาก๊ะ (2555) ได้สรุ ปผลการวิจยั ไว้
ว่า กลุ่มตัวอย่างที่จะมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความมัน่ คงในงานนั้น จะประกอบไปด้วย
ความมัน่ คงของบริ ษทั ความรู ้สึกว่างานที่ทาจะทาให้มีงานตลอดไป งานที่ทาอยู่สร้างความมัน่ คงกับ
อนาคต การได้รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานและการส่ งเสริ มให้มีความก้าวหน้าในงานจากบริ ษทั
3. ด้ านค่ าตอบแทน มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมาก เป็ นลาดับที่สาม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ
3.96 สอดคล้องกับทฤษฎี ของเฮอร์ ซเบอร์ ก (Frederick Herzberg ,1959) กล่าวไว้ว่าค่าตอบแทน หมายถึ ง
ผลตอบแทนจากการท างานซึ่ งอาจเป็ นในรู ป ของค่ า จ้า งเงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทนสวัส ดิ ก าร หรื อ
ผลประโยชน์ที่ได้รับเหมาะสมกับงานที่ทา รวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็ นที่พอใจ
ของบุคคลที่ทางาน และสอดคล้องกับอุทุมพร รุ่ งเรื อง (2555) กล่าวไว้วา่ ค่าตอบแทนเป็ นผลที่ทาให้ผู้
ปฏิ บ ัติ ส ามารถน าไปแลกเปลี่ ย นสิ่ ง ต่ า งๆเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการทางร่ า งกายและจิ ต ใจได้
ค่าตอบแทนเป็ นรางวัลทางสังคมที่ทาให้มนุ ษย์ภาคภูมิใจ และยอมรับว่า ตนเป็ นคนมีคุณค่าคนหนึ่ งใน
สังคมที่สามารถทาสิ่ งใดๆ ให้ผอู ้ ื่นยอมรับการกระทาจนกระทัง่ มีการให้ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งตอบแทน
การกระทานั้นๆ ค่าตอบแทนเป็ นสิ่ งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการทางาน ทาให้ผลงานที่บุคคลกระทา
นั้นมี คุณภาพหรื อด้วยลงก็เป็ นไปได้ ฉะนั้นผูบ้ ริ หารหน่ วยงานจึงจาเป็ นต้องตระหนักถึ งผลกระทบ
โดยตรงของค่าตอบแทนกับงานนั้นๆ ซึ่ งค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะมีผลทาให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานมีความพึง
พอใจในการทางาน
4. ด้ านนโยบายและการบริหาร มีความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับมาก เป็ นลาดับที่สี่ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 สอดคล้องกับแนวคิดของสเตียร์ และพอร์ เตอร์ (Steers & Porter ,1979) กล่าวว่า นโยบาย
และแนวทางปฏิ บตั ิ ของฝ่ ายบริ หารมีอิทธิ พลอย่างมากต่อบรรยากาศองค์กร ผูบ้ ริ หารที่ ใช้ขอ้ มูลย้อย
กลับกับพนักงาน ให้พนักงานทางานอย่างอิ สระ ย่อมจะสร้ างบรรยากาศในการทางานที่มุ่งผลสาเร็ จ
และท าให้พ นัก งานมี ค วามรู้ สี ก รั บ ผิ ด ชอบต่ อ วัตถุ ป ระสงค์ข องกลุ่ ม มากยิ่งขึ้ น และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอุทุมพร รุ่ งเรื อง (2555) กล่าวคือพนักงานมีความพึงพอใจในการทางานด้านนโยบายการ
บริ หารอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในการทางานกับเพื่อนร่ วมงานเมื่อ
เทียบกับเป้ าหมายของบริ ษทั มากที่สุด รองลงมามีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเทียบกับ
ความสามารถ ,การจัดสายการบังคับบัญชาในองค์ก ร ,ความชัดเจนของกฎระเบี ยบข้อบังคับในการ
ปฏิบตั ิงาน และการปรับเปลี่ยนนโยบายการบริ หารบริ ษทั

83

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ด้ านองค์ กร ใช้เป็ นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของ
พนั ก งานและเป็ นแนวทางในการปรั บ นโยบายขององค์ ก รให้ เหมาะสมเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รประสบ
ความสาเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
2. ด้ านสั งคม ผูท้ ี่ส นใจสามารถนางานวิจยั นี้ ไปเป็ นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าต่อไป และ
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาองค์กรของตนต่อไป
3. ด้ านประเทศชาติ สามารถนางานวิจยั นี้เป็ นแนวทางในการวางแผนงาน กาหนดนโยบายหรื อ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อเสริ มสร้ างให้หน่ วงงานทุ กระดับมี ความพึงพอใจในงานและเกิ ดความผูกพัน
ความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ

ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร เช่ น แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ขวัญ
และกาลังใจในการทางาน เป็ นต้น เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้ไปเป็ นแนวทางการพัฒนาองค์กรและสร้างความ
ผูกพันต่อองค์กรเพิ่มขึ้น
2. ควรศึกษาความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานองค์กรอื่นใน
ธุ รกิจประเภทเดียวกัน เพื่อดูความแตกต่างหรื อสอดคล้องกับผลการวิจยั ในครั้งนี้
3. ควรศึกษาความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานและทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ บรรลุ
เป้ าหมายยิง่ ขึ้น

