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บทคดัย่อ 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัในการท างานของ

พนกังานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการท างานและความพึงพอใจ
ในการท างานกบัความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั และ (3) เปรียบเทียบ
ความผูกพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ฝ่าย/ส่วนงาน อายุงาน และรายไดต่้อเดือน ส าหรับความพึงพอใจในการท างานผูว้ิจยัใช้
แนวคิดของ Herzberg คือ ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน   การยกย่องนับถือ ลักษณะ
งาน ความรับผดิชอบและ ความกา้วหนา้ ส่วนปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ การบงัคบับญัชา สภาพแวดลอ้มการท างาน 
สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน และความมัน่คงในการท างาน ตวัแปรตาม คือ ความผูกพนัต่อองค์การตาม
แนวคิดของ Steers ไดแ้ก่ ความสุขในการท างาน ความซ่ือสัตยต่์อองค์การ ความชอบในการท างาน ความ
ภูมิใจและอยากท างานใหป้ระสบความส าเร็จ ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคือ พนกังานของบริษทั พรทิพย ์แทร
เวล จ ากดั จ  านวน 162 คน ผูว้ิจยัไดต้ั้งสมมติฐานของการวิจยั 2 สมมติฐาน คือ (1) ความพึงพอใจในการ
ท างานมีความสัมพนัธ์กับความผูกพนัต่อองค์การของพนักงาน บริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั และ (2) 
พนกังานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั  

ผลการวิจยั พบว่ายอมรับสมมติฐานท่ี 1 ส่วนสมมติฐานท่ี 2 พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลมีเพียงตวั
แปรการสังกดัฝ่ายและส่วนงานท่ีต่างกนัพบความแตกต่างกนัของความผกูพนัต่อองคก์าร 
 
บทน า 
 ความพึงพอใจในการท างาน เป็นความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็น
ความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการท างาน และไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการท างาน รวมทั้ งส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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นอกจากน้ี ความผูกพนัต่อองคก์ารซ่ึงหมายถึง ความเขม้ขน้ของการแสดงตนเขา้กบัองคก์ารได ้รวมทั้งการ
เก่ียวกบัองคก์ารอยา่งแน่นแฟ้นของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงโดยเฉพาะ ทั้งสองปัจจยัประเด็นท่ี
ผูว้ิจยัให้ความสนใจตอ้งการศึกษาว่าบุคลากรในองคก์ารภาคเอกชนท่ีเลือกมาเป็นหน่วยวิเคราะห์ มีระดบั
ความพึงพอใจในงานและความผูกพนัต่อองคก์ารในระดบัใด ตวัแปรทั้งสองกลุ่มมีความสัมพนัธ์กนัหรือไม่ 
อย่างไร และปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรส่งผลต่อความผูกพนัต่อองค์การแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อน า
ผลการวจิยัไปเป็นขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานและศึกษาต่อยอดองคค์วามรู้ดา้นน้ีต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจิัย 
เพื่อใหไ้ดค้  าตอบการวจิยั ผูว้จิยัจึงก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจและความผูกพนัในการท างานของพนกังาน  บริษทั พรทิพย ์

แทรเวล จ ากดั 
2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการท างานและความพึงพอใจในการท างานกบั ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั 
3. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพนัต่อองค์การของพนกังานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั จ  าแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 
แนวคดิและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ความพึงพอใจเฉพาะงาน เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการบริหารงาน ความพึงพอใจหากเกิดข้ึนท่ีใด
แล้ว ท่ีนั่นย่อมเต็มไปด้วยความตั้งใจท างาน (กิตติมา ปรีดีดิลก, 2529, น.331)ทั้งน้ีเพราะความพึงพอใจ
เฉพาะงานของบุคคลในองค์การมีผลต่อความส าเร็จของงานและองค์การ องค์การใดก็ตามหากบุคคลใน
องคก์ารไม่พึงพอใจงาน ก็จะเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีท าให้ผลการท างานต ่า คุณภาพลดลง มีการขาดงาน ลาออก
จากงาน หรือก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม และเป็นปัญหาทางวินยัไดอี้กดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้ม หาก
องค์การมีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจเฉพาะงานสูง จะมีผลบวกต่อการท างาน นอกจากนั้นความพึงพอใจ
เฉพาะงานเป็นเคร่ืองหมายแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานท่ีดี และผลการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
(Davis Newstorm, 1985, น.109) ผูบ้ริหารจึงควรตระหนกัถึงความส าคญัของการท่ีจะสร้างความพึงพอใจ
เฉพาะงานให้เกิดข้ึนกบัคนในองคก์ารและตอ้งท าความเขา้ใจในปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจเฉพาะงาน ลอเลอร์ (Lawler, 1983, น.64)ให้ความหมายความพึงพอใจเก่ียวกบังานว่าเป็นความรู้สึก
ชอบและพอใจของบุคคลท่ีมีต่องานท่ีท าโดยตรง  

แฮคแมน และโอลแฮม (Hackman Oldham, 1975, น.159)ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ
เฉพาะงาน เป็นความพอใจและมีความสุขกบังานโดยพิจารณาได้จากรายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการท างาน ความมัน่คง หมายถึง ความคงทนในต าแหน่งงานโดยไม่ตอ้งเปล่ียนงาน
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บ่อยๆ และมีผลประโยชน์ท่ีพอใจจากการท างาน มิตรสัมพนัธ์ หมายถึง การยอมรับและไดรั้บการยอมรับ
จากเพื่อนร่วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี ผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง ความสัมพนัธ์ในทางท่ีดีต่อผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจเหนือ
ตนในการท างาน ความกา้วหนา้ หมายถึง ความเจริญในหนา้ท่ีต าแหน่งและผลงานท่ีไดจ้ากการท างาน ความ
พึงพอใจเฉพาะงาน คือ ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดีต่องานท่ีท าและมีความสุขท่ีไดท้  างาน อนัมีผลท าให้เกิด
ความผกูพนักบัหน่วยงาน มีความภูมิใจในความส าเร็จของงานท่ีตนท า ดงันั้นความพึงพอใจเฉพาะงานจึงเกิด
จากการท่ีบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการเป็นส าคญั ส าหรับสเตียร์ และพอร์เตอร์ (Steers & Porter, 
1983, น.21) ไดค้น้พบวา่ในปัจจยัท่ีมีผลต่อความผูกพนัต่อองคก์าร ไดแ้ก่ ความพึงพอใจเฉพาะงาน ซ่ึงแฮค
แมน และโอลแฮม (Hackman & Oldham, 1975, น.159) พบว่าปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความพอใจเฉพาะงาน 
ประกอบดว้ย รายได ้ความมัน่คง มิตรสัมพนัธ์ ผูบ้งัคบับญัชา และความกา้วหนา้ เป็นตน้ 

ทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Herzberg เป็นทฤษฎีแรงจูงใจท่ีได้รับการยอมรับ
อยา่งแพร่หลายจากนกับริหาร ทฤษฎีน้ีมีช่ือเรียกหลายช่ือดว้ยกนั คือ Motivation Maintenance Theory ,Two-
Factor Theory ,Motivation Hygiene theory โดยกล่าวถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการท างาน 
Herzberg และคณะไดท้ าการทดลอง โดยสัมภาษณ์วิศวกรและนกับญัชีประมาณ 200 คน จากอุตสาหกรรม 
11 แห่ง ในบริเวณเมือง Pittsburgh มลรัฐ Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสอบถามคนงานแต่
ละคน เม่ือถามวา่ “อะไรเป็นส่ิงท่ีท าใหรู้้สึกวา่ชอบหรือไม่ชอบงาน” ตลอดจนหาเหตุผลจากการวเิคราะห์ผล
ท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์ Herzberg และคณะ ได้สรุปว่ามีปัจจยัส าคญั 2 ประการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละคน ปัจจยัดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง กล่าวคือปัจจยัท่ีจูงใจ
ใหค้นชอบและรักงาน คนจะถูกใจใหเ้พิ่มผลผลิตจากปัจจยัเหล่าน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1 ความส าเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จส้ินและ
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีเกิดข้ึน เม่ือ
ผลงานส าเร็จเขาจึงเกิดความรู้สึกพอใจและปล้ืมใจในผลส าเร็จของงานนั้น 

1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่า
จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษาหรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจอยูใ่นรูป
ของการยกย่องชมเชย การแสดงความยินดีการให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีก่อให้เห็นถึงการ
ยอมรับในความสามารถเม่ือไดท้  างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับในความสามารถเม่ือได้
ท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดบรรลุผลส าเร็จ การยอมรับนบัถือจะแฝงอยูก่บีความส าเร็จในงานดว้ย 

1.3 ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีต้องอาศยัความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์งานท่ีทา้ทาย 

1.4 ความรับผิดชอบ(Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจาก การได้รับ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบงานใหม่ๆ และมีอ านาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง โอกาสท่ีพนักงานได้รับการส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถมากข้ึนและพนกังานท่ีมีความสามารถไดรั้บการพฒันาเล่ือนต าแหน่งใหสู้งข้ึน 

2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีใชค้  ้าจุนหรือบ ารุงรักษาจิตใจ
บุคคลให้ท างาน แต่มิไดเ้ป็นส่ิงจูงใจผูท้  างานและเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน หาก
ไม่มีปัจจยัน้ีหรือมีในลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ารจะส่งผลให้บุคคลในองคก์ารนั้นเกิดความ
ไม่ชอบงานได ้ปัจจยัค ้าจุนประกอบดว้ย 

1. นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy & Administration) หมายถึงนโยบายการ
บริหารงาน การมอบหมายและการจดัระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเปิดโอกาส
ใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร 

2. การบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง รูปแบบและวิธีการบงัคบับญัชา การสั่งการและ
การมอบหมายงานของหวัหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งยติุธรรม 

3. สภาพแวดล้อมการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพท่ีท างานหรือส่ิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท างาน เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ ตลอดจนเคร่ืองใชใ้น การท างาน 

4. สัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พนกังานดว้ยกนั ท่ีก่อใหเ้กิดความไวว้างใจใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนเต็ม
ใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

5. ความมัน่คงในการท างาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกของพนกังานท่ีมีต่อคุณค่าของ
งานท่ีรับผดิชอบ รวมถึงความเช่ือมัน่ในความมัน่คงในอาชีพ 

ตามทศันะของ Herzberg และคณะ ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ย่อมจะเป็นปัจจยัท่ีจูงใจแต่ละบุคคล
และมีผลต่อความพึงพอใจในงานท่ีท า แต่การขาดปัจจยัเหล่าน้ีมิได้เป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจแก่
บุคคลแต่อย่างใด ส่วนปัจจยัค ้ าจุนจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานท่ีท าและช่วยให้คนสามารถ
หลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจต่าง ๆ 

ตวัแปรความผกูพนัต่อองคก์าร ในบรรดาผูท่ี้ศึกษาความผูกพนัต่อองคก์ารนั้น พอร์เตอร์ (Porter) 
นบัเป็นผูท่ี้มีความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดคนหน่ึง และความผกูพนัต่อองคก์ารตาม
ทรรศนะของพอร์เตอร์ (Porter&Other,1974 : 603) หมายถึง ความเขม้ขน้ของการแสดงตนเขา้กบัองคก์ารได ้
รวมทั้งการเก่ียวกบัองคก์ารอยา่งแน่นแฟ้นของสมาชิกท่ีมีต่อองคก์ารใดองคก์ารหน่ึงโดยเฉพาะ บุแคนนั 
(Buchanan, 1974, น.533 ) ไดใ้หค้วามหมายของความผกูพนัต่อองคก์ารวา่เป็นความรักใคร่ท่ีจะยดึติดกบั
เป้าหมาย และคุณค่าขององคก์ารจาก 3 องคป์ระกอบ คือ 

1.   การแสดงตน หมายถึง ความภาคภูมิใจในองคก์าร และการยอมรับจุดมุ่งหมายของ
องคก์าร 

651



5 

2.   ความเก่ียวพนักบัองคก์าร หมายถึง ความเตม็ใจท่ีจะท างานเพื่อความกา้วหนา้และ
ประโยชน์ขององคก์าร 

3.   ความภกัดีในองคก์าร หมายถึง การยดึมัน่ในองคก์ารและปรารถนาท่ีจะเป็นสมาชิกของ
องคก์ารต่อไป 

 ความผูกพนัต่อองคก์าร จึงหมายถึง การท่ีสมาชิกแต่ละคนมีความรู้สึกท่ีมีต่อองคก์าร โดยแสดง
ความรู้สึกออกมาในรูปแบบความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะยงัความเป็นสมาชิกขององคก์ารนั้นตลอดไป 
ความเต็มใจท่ีจะใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการท างานให้กบัองค์การ และมีความเช่ืออย่างแน่นแฟ้น 
และยอมรับในค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ ความผูกพนัต่อองค์การเป็นตวัช้ีถึงความมีประสิทธิภาพ
ขององค์การอีกดว้ย (Steers, 1977, น.46) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์การตามท่ีสเตียร์ (Steers, 
1977, น.46– 56) ไดศึ้กษาพบวา่องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัก่อให้เกิดความผูกพนัต่อองคก์าร 3 ประเภทใหญ่ 
คือ ลกัษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) หมายถึง ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีระบุถึงคุณสมบติัของบุคคลนั้น 
ๆ ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน ต าแหน่งงาน ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน รวมทั้ง ลกัษณะ
งานท่ีปฏิบัติ (Job Characteristics) หมายถึงสภาพงานท่ีแต่ละคนท างานน่าจะมีลักษณะอย่างไร ซ่ึง
ประกอบด้วย 5 ลกัษณะคือ ความเป็นอิสระในงาน ความหลากหลายในงาน ความประจกัษ์ในงาน ผล
ป้อนกลบัของงาน และงานท่ีมีโอกาสไดพ้บปะสังสรรคก์บัผูค้น  
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวธิีวจิัย  

การวจิยัน้ีใชก้ารวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงมีแบบสอบถาม (Questionnaire)เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือ พนกังาน บริษทั พรทิพย ์แทรเวล 
จ ากดั จ านวน 162 คน แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมี 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคล 

ความพึงพอใจในการท างาน 
 
ปัจจยัจูงใจ 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
2. ดา้นการยกยอ่งนบัถือ  
3. ดา้นลกัษณะงาน  
4. ดา้นความรับผดิชอบ  
5. ดา้นความกา้วหนา้  

 
 ปัจจยัค ้าจุน 

1. ดา้นการบริหารบงัคบับญัชา 
2. ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  
3. ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อน

ร่วมงาน  
4. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

1. ความสุขในการท างาน 
2. มีความซ่ือสัตยต่์อองคก์าร 
3. มีความชอบในการท างาน 
4. ภูมิใจและอยากท างานใหป้ระสบ

ความส าเร็จ 

ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. วฒิุการศึกษา 

4.  ฝ่าย/ส่วนงาน 

5. อายงุาน 

6. รายไดต่้อเดือน 
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ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา ฝ่าย/ส่วนงาน อายงุาน และรายไดต่้อเดือน ส่วนท่ี 2 เป็นลกัษณะค าถามแบบให้
เลือกตอบ (Check-list) เก่ียวกบัปัจจยัการท างานของพนกังาน บริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั ประกอบดว้ย
ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการยกยอ่งนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผดิชอบ และ
ดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัค ้าจุน ดา้นการบริหารบงัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นสัมพนัธภาพ
กบัเพื่อนร่วมงาน และดา้นความมัน่คงในการท างาน ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจ
ในการท างาน โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดระดบัขั้นตามวิธีการสร้างแบบวดัความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่ารวม (the method of summated rating) ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท 5 ระดบั การทดสอบเคร่ืองมือ ใชว้ิธีการ
โดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษา การทดสอบความเท่ียงตรงโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความ
เท่ียงตรงกบัประเด็นเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ การตรวจสอบความ
เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือโดยให้อาจารยท่ี์ปรึกษาน าแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ซ่ึง
ไดแ้กไ้ขปรับปรุงแลว้ ไปทดลองใชก้บัพนกังาน บ. ธารทิพย ์แทรเวล เอเยน่ซ่ี จก. ซ่ึงประกอบกิจการขนส่ง
ประเภทเดียวกัน และมีกิจการด้านการท่องเท่ียวเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ แล้วน ามาหาความเท่ียงของ
แบบสอบถามทั้งฉบบั โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวธีิของ (Cronbach’s alpha Coefficient) (พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์.2540, น.125-126) ซ่ึงได้ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9628 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) t-test, 
F-test และหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการท างานของ
พนักงานกับระดับความพึงพอใจในการท างานของพนักงานด้วยค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson 
correlation)  
 
สรุปผลการวจิัย 

พนกังานของบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั มีจ  านวน 162 คน เป็นเพศชายจ านวน 140 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.41 เพศหญิง 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.59 ช่วงอายรุะหวา่ง 36 – 40 ปี มีจ  านวนคนมากท่ีสุดคือ 
65 คน คิดเป็นร้อยละ 40.12 วุฒิการศึกษาพบว่าพนกังานมีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้มาก
ท่ีสุด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 67.28 พนกังานปฏิบติัอยู่ในฝ่ายเดินรถมากท่ีสุด จ านวน 135 คน คิด
เป็นร้อยละ 83.33 อายุงานในการท างานกบับริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั พบวา่มีอายุงานในการท างานอยู่
ในช่วงระหวา่ง 1 – 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 41 คน คิดป็นร้อยละ 25.31 รายได ้พบวา่พนกังานมีรายไดต่้อเดือน
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 10,000 – 12,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 41.98 

ปัจจยัจูงใจในการท างานจากการวิจยัพบวา่ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.76) ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 4.05) ดา้นการยกยอ่งนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.97) 
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ด้านลักษณะงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.47) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.89) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.37) 

ปัจจยัค ้าจุนในการท างานจากการวิจยั พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนในการท างานอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
= 3.74) ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารสั่งการ (ค่าเฉล่ีย = 3.87) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.85) ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.42) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) 

ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั จากการวิจยั พบว่า 
ระดบัความพึงพอใจของพนกังานอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย = 3.47) 

สมมติฐานขอ้ที่ 1 ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองค์การของ
พนกังาน บริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั ยอมรับสมติฐาน กล่าวคือปัจจยัการท างานของพนกังานในปัจจยัจูง
ใจ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัปัจจยัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ [ Pearson Correlation (r)] เท่ากบั 0.7752 มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบั
ค่อนขา้งสูง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั(เชิงบวก) กล่าวคือ ปัจจยัการท างานของพนกังานในปัจจยัจูงใจ มี
ระดบัมากข้ึนก็จะท าให้ ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน มีเพิ่มข้ึนในระดบัค่อนข้างสูง 
เช่นเดียวกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 พนักงานบริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมี
ความผกูพนัต่อองคก์ารแตกต่างกนั ยอมรับสมมติฐานทุกตวัแปร ยกเวน้การสังกดัฝ่ายและส่วนงานท่ีต่างกนั
พบความแตกต่างกนัของความผูกพนัต่อองคก์าร กลุ่มฝ่ายบริหารงานทัว่ไป มีระดบัความผูกพนัต่อองคก์าร 
นอ้ยกวา่กลุ่มฝ่ายประสานงานต่างประเทศ และนอ้ยกวา่กลุ่มฝ่ายซ่อมบ ารุง ส่วนกลุ่มฝ่าย/ส่วนงานคู่อ่ืน ไม่
แตกต่างกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ีท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั พรทิพย ์แทรเวล จ ากดั 
พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจอยุใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียปัจจยัการท างานไดค้วามส าเร็จในการท างาน
สูงสุด รองลงมาตามล าดบั คือด้านการยกย่องนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการบริหารสั่งการ ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน ดา้นสัมพนัธภาพกบัเพื่อน
ร่วมงาน ผูว้จิยัจึงขอเสนอแนวทางในการเพิ่มระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานดงัน้ี 

1. ด้านสัมพนัธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงาน ควรจดัให้พนักงานท ากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้าง
ความสามคัคีให้เกิดข้ึนในองคก์าร เช่น การจดัให้มีการแข่งขนักีฬา โดยให้พนกังานทุกคนเขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมท่ีจดัข้ึน 

2. ดา้นความกา้วหนา้ ควรมีการวางแผนไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อให้พนกังานมีแนวทางท่ีจะกา้วหนา้
ในอาชีพอยา่งมีเป้าหมาย เช่น การฝึกอบรมเพื่อใหเ้กิดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ 
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3. ด้านลกัษณะงาน ควรมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือมี
ความคิดสร้างสรรคโ์ดยผา่นกิจกรรมต่างๆ 

4. ด้านการบริหารสั่งการ เม่ือเกิดปัญหาในการท างานจะได้รับค าแนะน าจากผูบ้งัคบับัญชา
เสมอ ดงันั้นควรให้มีการฝึกอบรบหวัหนา้หน่วยงานทุกระดบั โดยเฉพาะพนกังานขบัรถโดยสารใหมี้ทกัษะ
ในการท างานยิง่ๆข้ึนไป อีกทั้งยงัเป็นมาตราการส่งเสริมดา้นความปลอดภยัในการใชร้ถใชถ้นน 

5. ดา้นความรับผิดชอบ การเรียนรู้และความรับผิดชอบในการท างานจะช่วยท าให้เกิดทกัษะใน
การท างานไดดี้ ดงันั้นควรรักษาปัจจยัดา้นน้ีไวใ้ห้ดี ควรสนบัสนุนและส่งเสริมโดยท าการวเิคราะห์งาน (Job 
Analysis) ค  าอธิบายงาน (Job Description) เพื่อใหพ้นกังานทราบถึงขอบเขตการท างาน และความรับผดิชอบ
ต่องานของตน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 

6. ดา้นความส าเร็จในการท างานพนกังานมีความภูมิใจในผลงานท่ีไดท้  าส าเร็จลุล่วงไป ดงันั้น
ควรรักษาปัจจยัดา้นน้ีไว ้ควรสนบัสนุนและส่งเสริมโดยมีการประกาศเกียรติคุณแก่พนกังานท่ีมีผลงานดี 
และมีไวพริบในการท างาน 
ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาเปรียเทียบความพึงพอใจในการท างานขององคก์ารเอกชนรายอ่ืน หรือหน่วยงาน
ทางราชการอ่ืน ท่ีอยูใ่นวชิาชีพเดียวกนั 

2. ควรมีการวิจยัซ ้ าในเร่ืองน้ีเน่ืองจากความพึงพอใจในการท างานเป็นเร่ืองของความรู้สึก 
(นามธรรม) ของแต่ละบุคคลท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา 
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