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ดร. ศิวะนันท์ ศิวพทิกัษ์ 
บทคัดย่อ  
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจของพนกังานภายในบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายหมู) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรในบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด 
(มหาชน) (ฝ่ายหมู)จ านวน 200 คน ดว้ยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ และใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Samples t-test, One-Way 
ANOVA, LSD ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 ผลจากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมีอายุในช่วง 25-35 ปี และสถานะภาพของพนกังานส่วนใหญ่มีสถานะภาพเป็นโสด และมีส่วน
ใหญ่มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และระดบัรายได ้ระหวา่ง 15,001-30,000บาทและมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานระหวา่ง 1-10 ปี ปัจจยัจูงใจในการท างานมีความส าคญัอยูใ่นระดบัท่ีมากเช่นเดียวกบัปัจจยัอนามยั 
ส่วนวามพึงพอใจของพนกังานอยูใ่นระดบัท่ีมากเช่นกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่อายท่ีุแตกต่างกนัมี
ผลต่อความรับผิดชอบและดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อายุท่ีแตกต่างจะมีผลต่อความรับผิดชอบต่อ
งานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากน้ีพบว่าสถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้น
การควบคุมดูแลงาน ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นเงินเดือนและ ระยะเวลาปฏิบติังาน
ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 
บทน า 
 ส าหรับองคก์รนั้นก็ตอ้งจ่ายค่าตอบแทน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารบรรลุผลส าเร็จ 
อยา่งไรก็ตามการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ดงักล่าวน้ียงัไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะท าใหท้ั้งสองฝ่ายเกิดความพึง
พอใจได ้ทั้งน้ีเพราะวา่ความตอ้งการของทั้งสองมีมากไปกวา่นั้น องคก์ารยอ่มอยากไดผ้ลประโยชน์ต่อการ
ท างานอยา่งสูงสุด อยากให้คนท างานดว้ยการเสียสละและจริงใจ มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์าร ขยนัขนัแข็ง และ
ทุ่มเทเวลาความสามารถให้แก่องค์การอย่างเต็มท่ีและประสงค์จะอยู่กบัองค์การเป็นเวลานาน ในท านอง
เดียวกบัคนท่ีท างานยอ่มอยากไดค้่าจา้งท่ีสูงกว่าท่ีไดรั้บในปัจจุบนัอยากไดค้วามสะดวกสบาย อยากมีเวลา
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หยดุพกัผอ่นโดยไม่ลดค่าจา้ง อยากใหอ้งคก์ารจดัหาท่ีพกัและอาหารให ้ซ่ึงหากเขาไดรั้บในส่ิงท่ีเขาตอ้งการ
เหล่าน้ี เขาจะมีความพึงพอใจและมีความสุข มีขวญัก าลังใจในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล แต่ความตอ้งการดงักล่าวไม่ได้รับการตอบสนอง คนก็จะท างานดว้ยความเฉ่ือยชา พยายาม
แสวงหาผลประโยชน์อ่ืนๆ ให้กบัตนเองเป็นการชดเชย บางคร้ังอาจมีความรุนแรงถึงขั้นทะเลาะวิวาทหรือ
นดัหยุดงาน อนัเป็นผลเสียต่อทุกฝ่าย ดว้ยเหตุน้ีองค์กรจึงพยายามหาวิธีท่ีจะให้คนมีความพึงพอใจ มีขวญั
ก าลงัใจในการท างานและท างานใหแ้ก่องคก์าร ตามท่ีองคก์ารปรารถนา วธีิการดงักล่าวน้ีองคก์ารจึงพยายาม
จดัหาใหบุ้คลากร ไดรั้บการตอบแทนเป็นพิเศษเป็นการนอกเหนือไปจากรายไดป้กติ 
 ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจยัท่ีน่าไปสู่ทศันะคติในทางบวกเพราะท าให้เกิด ความ
พึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง คือ ความตอ้งการท่ี
จะไดรั้บความส าเร็จตามความนึกคิดหรือความคาดหวงัของตนเอง ซ่ึงเป็นเป้าหมาย  สูงสุดของชีวิตมนุษย ์
เป็นตวั สร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจใหบุ้คคลปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 หมูสดซีพี ผลิตภณัฑ์คุณภาพจากซีพีเอฟ ดว้ยเทคโนโลยีการผลิตของซีพีเอฟทุกขั้นตอน จาก
สายพนัธ์ุหมูคุณภาพเยี่ยม เล้ียงในฟาร์มระบบปิดซ่ึงควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ ป้องกนัโรคและการปนเป้ือน
อย่างเข้มงวด ผ่านกระบวนการผลิตและปรุงส าเร็จจากโรงงานท่ีทนัสมัยได้มาตรฐานระดับโลกด้วย
มาตรฐานท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลดงักล่าว ส่งผลให้มีส่วนช่วยในการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารของไทย ประกอบกบัอุตสาหกรรมหมูและหมูแปรรูปยงัมีแนวโน้มเติบโตมากข้ึน ปัจจุบนัซีพี
เอฟจึงไม่หยุดน่ิงท่ีจะพฒันานวตักรรมต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการผลิต ซ่ึงนอกจากเพื่อรองรับอุปสงค์ท่ีจะมี
มากข้ึนจากการเปิดเสรีทางการคา้หรือตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : 
AEC) ในปี 2558 แล้ว ยงันับเป็นการตอกย  ้าศกัยภาพความเป็นผูน้ าด้านมาตรฐานในตลาด AEC อีกด้วย 
อยา่งไรก็ตาม ปัญหาโรคปากเป่ือยและเทา้เป่ือย ท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการส่งออกเน้ือหมูสดของไทยนั้น 
จ  าเป็นท่ีทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรร่วมกนัพฒันาฟาร์มสุกรของไทยทั้งระบบให้เป็นฟาร์มมาตรฐาน ซ่ึงจะ
เป็นปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมใหไ้ทยสามารถส่งออกเน้ือหมูสดไดใ้นอนาคต  
 เน่ืองจากบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน)(ฝ่ายหมู)มีปัญหาดา้นบุคลากรไม่เพียงพอ
ต่อการบริการหรือการผลิตท่ีต่อผูบ้ริโภค จึงท าใหเ้กิดปัญหาในการท างาน 
 ดงันั้นจึงท าให้สนในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อ บริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั(ฝ่ายหมู) วา่ไดรั้บความพึงพอใจหรือไม่ หรือมีคุณภาพดา้น สวสัดิการมากนอ้ยเพียงใด เพื่อเป็น
แนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการใหก้บับุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.เพื่อศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานทีมีต่อบริษทั 
เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(ฝ่ายหมู) 
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 2.เพื่อศึกษาสวสัดิการของพนกังานท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อของบริษทั เจริญ
โภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั(ฝ่ายหมู) 
 3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของพนกังานท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (ฝ่ายหมู) 
 
สมมติฐานการวจัิย  
 สมมติฐานท่ี1:ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานะภาพ รายไดต่้อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร จ ากดั(ฝ่ายหมู) 
 สมมติฐานท่ี2:ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
แตกต่างกนัของบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(ฝ่ายหมู) 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 เพื่อใหก้ารศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัไว้
ดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(ฝ่าย
หมู) ซ่ึงใชแ้บบสอบถามกบัพนกังานจ านวนทั้งหมด 400 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาใชท้ฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (1959) ซ่ึงมีการน ามาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการ
ด าเนินงานและแนวคิดประสิทธิภาพของ Harrington Emerson (1913) มาปรับกรอบแนวความคิดการศึกษา
งานวจิยัในคร้ังน้ีโดยก าหนดตวัแปรตน้คือ ลกัษณะส่วนบุคคลและสวสัดิการในการท างาน 
ตวัแปรตามคือ ปัจจยัจูงใจและ ปัจจยัสุขอนามยัทีม่ีผลต่อความพงึพอใจของพนักงาน 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดัซ่ึงใช้
แบบสอบถามกบัพนกังานจ านวน 400 คน ใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการตั้งแต่ กนัยายน 2560 – ธนัวาคม 
2560 
 
ระเบียบวจัิย 
 ไดท้  าการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ดงันั้นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวมรวบขอ้มูลโดยมีขั้นตอนการ
สร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
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ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ซ่ึงลกัษณะของใชค้  าค าถาม
ปลายปิด  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการต่อบุคลากรและ 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบคุณภาพการใหบ้ริการดา้นสวสัดิการค าถามเป็นแบบ 

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ก าหนดระดบั มาตราส่วนท่ีเป็นขอ้ความ ให้เป็นค่าน ้าหนกัตวัเลข 
เพื่อประโยชน์ต่อการน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ก าหนดค่าน ้าหนกัตามวธีิของ  
ลิเคิร์ท ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553 : 75) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติในกรณีแบบสอบถามมีขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ ค่า 
(Rating Scale) ใชค้่าเฉล่ีย (x ̄ ) เป็นตวัสถิติเพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บมาไดจ้ากจานวนตวัอยา่งทั้งหมด 
ค่าเฉล่ีย (x ̄) ท่ีค  านวณไดจะมีทศนิยม2 ต าแหน่ง ตามเกณฑก์ารแปลความหมายเพื่อจดัระดบัค่าเฉล่ียออกเป็น
ช่วงดงั ต่อไปน้ี (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ, 2553 : 75)  

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด หรือ พึงพอใจอยา่งยิง่ 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าก หรือ พึงพอใจ  
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑป์านกลาง หรือ ไม่แน่ใจ  
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑน์อ้ย หรือ ไม่พึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 ก าหนดใหอ้ยูใ่นเกณฑน์อ้ยมาก หรือ ไม่พึงพอใจอยา่งยิง่  

 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน และผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศ ชาย
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิงจานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี
มากท่ีสุด จ านวน 120 คนคิดเป็นร้อยละ 60 และ รองลงมา คือ ช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปีและ45ปีข้ึนไป 
จ านวน20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนสถานะภาพของพนกังานส่วนใหญ่มีสถานะภาพเป็นโสด จ านวน 140 
คน คิดเป็นร้อยละ70 รองลงมาคือ สมรส จ านวน 50 คิดเป็นร้อยละ 25 และน้อยท่ีสุดคือ หย่าร้าง/หมา้ย 
จ านวน 10 คิดเป็นร้อยละ 5 ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70 รองลงมาคือต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และปริญญาโทหรือสูงกว่า มีน้อย
ท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ส่วนของระดบัรายได ้อยูท่ี่รายได ้15,001-30,000 มากท่ีสุด จ านวน 
154 คน คิดเป็นร้อยละ 77 รองลงมาคือ รายได ้ต ่ากวา15,000 บาท จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และ
มากกวา่ 30,000 มีนอ้ยท่ีสุดจ านวน16 คิดเป็นร้อยละ 8 ในส่วนของระยะเวลาในการท างานอยูท่ี่การท างาน
ระหวา่ง 1-10 ปีมากท่ีสุด จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และรองมามีระยะเวลาในการท างาน 11 - 20 ปี 
จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และมากกวา่20ปีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด จ านวน20 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (ฝ่ายหมู) พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นอยู่ในระดบัท่ีดีมากและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแต่ล่ะด้านความพึง
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พอใจของพนักงานท่ีมีต่อบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (ฝ่ายหมู) พบว่าผูต้อบแบบอบถามให้
ความส าคญักบัเร่ืองของดา้นนนัทนาการมาเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือดา้นดา้นการศึกษาและดา้นสวสัดิการ
ดา้นเศรษฐกิจ 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัพบว่าจ านวนผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัท่ี มาก ทั้งปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัอนามยัและเม่ือพิจารณาลงในรายละเอียดพบวา่ ปัจจยัจูงใจ 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นในดา้นความรับผิดชอบและดา้นความกา้วหน้าในการท างานเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาเป็นดา้นการไดรั้บการยกยอ่งนบัถือและการประสบผลส าเร็จในหนา้ท่ีงาน ส่วนปัจจยัอนามยั
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความเห็นในดา้นความมัน่คงในงานและดา้นสถานภาพในการท างานมาเป็นอนัดบั
แรก และรองลงมาคือ ดา้นการควบคุมดูแลงานและดา้นเงินเดือน 

สรุปผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1. ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จ ากดั (ฝ่ายหมู) พบวา่ไม่มีความแตกต่าง 
2. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างมีผลต่อความพึงพอใจในท่ีมีต่อบริษทั เจริญโภคภณัฑ์

อาหาร จ ากัด (ฝ่ายหมู) การท างานผลการศึกษาพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยจูงใจด้านความ
รับผิดชอบ ในงานนอกจากน้ีพบวา่อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นการควบคุมดูแลงาน ระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัอนามยัดา้นเงินเดือน ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

 
อภิปรายผล 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ สถานะภาพ ระดบัรายได ้ระยะเวลาปฏิบติังาน 
พบวา่บุคลากรบริษทั เจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั(ฝ่ายหมู) ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัอายุท่ีแตกต่างกนัมี
ผลต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัดา้นความรับผิดชอบและดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน จากวิเคราะห์
พบว่าอายุท่ีแตกต่างจะมีผลต่อความรับผิดชอบต่องานและสภาพแวดลอ้มในการท างาน นอกจากน้ีพบว่า
สถานะภาพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นการควบคุมดูแลงาน ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อ
ปัจจยัอนามยัดา้นเงินเดือนและ ระยะเวลาปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดล้อม
ในการท างาน จากวิเคราะห์พบว่ายิ่งท างานนานเท่าไรยิ่งเข้าใจวฒันธรรมขององค์กรมากเท่านั้ นซ่ึง
สอดคลอ้งกนังานวิจยัของกิตตินนัต ์พิศสุวรรณ (2553) จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ความตอ้งการสวสัดิการของ
พนกังานกรณีศึกษา : บริษทั ลานนาอุตสาหกรรมเกษตร จ ากดั ผลการวิจยั พบว่าระยะเวลาในการท างาน
และประเภทการจา้งงานต่างกนัมีความตอ้งการในสวสัดิการต่างกนั ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ
ระดบัการวจิยัท่ีมีสังกดัแผนกและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความตอ้งการในดา้นสวสัดิการต่างกนั 
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สอดคลอ้งกบัทฤษฏี 2 ปัจจยัของ Herzberg (กุศลิน สามาลา, 2551: 7, อา้งถึงใน อุไรรัตน์ แจง้
ฉาย, 2552: 8) ทฤษฎีดงักล่าวสรุปไดว้า่ ปัจจยัทั้งสองดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการเพราะเป็นแรงจูงใจในการ
ท างาน ปัจจยัจูงใจเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิด
ท่ีวา่ เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองดว้ยปัจจยัน้ีแลว้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานผลท่ีตามมาก็คือ คนจะ
เกิดความพึงพอใจในงานสามารถท างานไดอยา่งมีประสิทธิภาพ ปัจจยัค ้าจุนท าหนา้ท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้คน
เกิดความไม่เป็นสุข หรือไม่พึงพอใจในงาน ช่วยท าให้คนเปล่ียนความคิดจากการไม่อยากท างาน มาสู่ความ
พร้อมท่ีจะท างาน นอกจากน้ีHerzberg ยงัไดอ้ธิบายเพิ่มเติมอีกวา่ปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัจะตองมีค่าเป็น
บวกเท่านั้นจึงจะท าใหบุ้คคลมีแรงจูงใจและพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.บริษทัควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการจดัสวสัดิการให้เหมาะสมตรงตามความตอ้งของ
พนกังานอนัจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีไดรั้บและน าไปสู่ความพึงพอใจในการท างานให้กบั
บริษทัเช่น การจดัสวสัดิการเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน หรือการจดัตั้งกิจกรรมต่างๆท่ีเป็นประโยชน์
ต่อตวัพนกังาน เพื่อเป็นส่ิงจูงใจท่ีท าให้พนกังานมีก าลงัใจในการท างานให้กบับริษทั ส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากข้ึน 

2.บริษทัควรมีเป้าหมายและมีแผนการด าเนินการท่ีจะเพิ่มสวสัดิการเพื่อสร้างความพึงพอใจใน
การท างานโดยการเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการสวสัดิการในแต่ละ
ด้าน เพื่อน าความคิดต่างๆของพนักงานมาปรับปรุง ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ท างาน เน่ืองจากผลการวจิยัพบวา่สวสัดิการของพนกังานมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 
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สภาข้าราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ (2552) ความพึงพอใจของบุคลากร ต่อการจดัสวสัดิการของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์โดยศึกษาจากบุคลากรของมหาวิทยาลยั ทั้ง 4 วิทยาเขต ไดแ้ก่ วิทยา
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เขตบางเขน วิทยาเขตกาแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระ เกียรติจงัหวดั
สกลนคร 

สมรภูมิ ขวญัคุม้ (2544 : 19) ความหมายของค าวา่สวสัดิการ 
สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550:66) คุณภาพการใหบ้ริการ 
อุทยั หิรัญโต (2543 : 200-201) ความหมายสวสัดิการ 
อุไรรัตน์ แจง้ฉาย (2552: 11) ผลของปัจจยัท่ีมีต่อความพึ่งพอใจในงาน 
อรรถชยั ทรายผึ้ง (2552) การประเมินคุณภาพการบริการของหน่วยบริการ ขอ้มูลทางการแพทย ์บริษทั แอ

สตร้าแซนเนกา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
Aamodt (กานดา จนัทร์แยม้, 2556: 109) ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน 
Cordupleski, Rust & Zahorik (1993 อา้งถึงในชชัวาล ทตัศิวชั) คุณภาพการใหบ้ริการ 
Lovelock (1996) คุณภาพการใหบ้ริการ 
Parasuraman (1998:12-40) ค าจ ากดัความคุณภาพการใหบ้ริการ 
Schmenner (1995 อา้งถึงใน ชชัวาล ทตัศิวช์) คุณภาพการใหบ้ริการ 
Spector (กานดา จนัทร์แยม้, (2556: 109) ความหมายของความพึงพอใจในการท างาน 
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