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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้พัฒนาแบบทดสอบความพอใจในงานแบบสั้นๆ และทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยใชวิธีวิเคราะห

ปจจัย (factor analysis) และทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตําแหนงงาน เพศ อายุ กับความพอใจในงานใน
หมูพนักงานในสํานักงานและโรงงานในไทย ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหผูจัดการบุคลากร 160 ทานในบริษัทอุตสาหกรรม
เพื่อใหแจกแกพนักงานในสํานักงานหรือในโรงงาน จํานวนแบบสอบถามที่แตละทานไดรับเปนประมาณรอยละ 1 ของ
จํานวนพนักงานในบริษัท ผูจัดการ 66 ทาน สงแบบสอบถามจํานวน 661 ชุดกลับมา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง 
มีอายุตํ่ากวา 35 ป มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 15,000 บาท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และทํางานเปนพนักงานใน
สํานักงานใน กทม. ผลการวิจัยปรากฏวา แบบสอบถามมีปจจัยรวมหนึ่งปจจัย และสนับสนุนสมมติฐานวา (1) พนักงานที่มี
ตําแหนงสูงมีความพอใจในงานมากกวาพนักงานที่มีตําแหนงต่ํากวา (2) พนักงานชายมีความพอใจในงานมากกวาพนักงาน
หญิง แตไมสนับสนุนสมมติฐานวา (3) คนแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกสทางวิชาการมักจะไดบทความในหัวขอนี้นับจํานวน
เปนหลายพันเสมอ อยางไรก็ตาม พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพอใจในงานไมเทากัน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to develop a short measurement of job satisfaction for use among Thai 
respondents and test its construct validity using factor analysis.  The study also tested work attitudes and outcomes 
model concerning the relationships between job level, gender and age and job satisfaction among office and factory 
employees in Thai industrial organizations.  The investigator mailed copies of the questionnaire to 160 personnel 
managers of industrial organizations in Thailand for distribution to office or factory workers.  The number of copies 
each personnel manager received approximated 1% of the number of employees in the organization.  Sixty-six 
personnel managers returned 661 copies of the completed questionnaire.  The respondents were mostly female, 
under 35 years of age, earned Baht 15,000 per month, educated at college level and worked as office workers in the 
Bangkok metropolitan area.  The results of the study indicated that the scale showed a single factor of job 
satisfaction, partially supported the hypothesis (1) that employees at higher ranks were more satisfied with their 
jobs than were those in lower ranks, and supported the hypothesis (2) that male employees were more satisfied with 
their jobs than were female workers.  The study failed to support the hypothesis (3) that there was a difference in 
job satisfaction levels among employees of different age groups. 
 
บทนํา 

ความพอใจในงานเปนหัวขอพฤติกรรมองคกรหัวขอ
หนึ่งที่ไดรับความสนใจและการคนควาเปนอยางมาก ไมมี
ผูใดประมาณไดวาขณะนี้มีบทความการวิจัยเกี่ยวกับความ
พอใจในงานเปนจํานวนเทาไร แตการคนแหลงขอมูล
อิเล็กทรอนิกสทางวิชาการมักจะไดบทความในหัวขอนี้นับ

จํานวนเปนหลายพันเสมอ  อยางไรก็ตาม  ในจํานวน
บทความนับพันๆ นี้มีบทความที่เกี่ยวกับความพอใจในงาน
ของพนักงานในประเทศกําลังพัฒนาเปนจํานวนนอย ใน
วรรณกรรมปริทัศน Lease (1998) ไดใหขอสังเกตวา การ
ทําวิจัยเรื่องความพอใจในงานมักจะใชกลุมตัวอยางที่เปน
คนในระดับผูบริหารที่เปนคนผิวขาวเสียเปนสวนใหญ 



 

ผลงานการวิจัยที่จะเสนอในรายงานนี้เปนผลงานการวิจัย
เรื่องความพอใจในงานที่มีกลุมตัวอยางเปนพนักงานใน
สํานักงานและโรงงานในประเทศไทย การวัดความพอใจใน
งานก็ใชแบบสอบถามสั้นๆ ที่ไมรบกวนเวลาของผูตอบ
แบบสอบถาม จุดประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพื่อทดสอบ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหาของแบบสอบถามความพอใจใน
งานแบบสั้นๆ และนําเสนอสมมติฐานระหวางขอมูล
ประชากร เชน ตําแหนงงาน เพศ อายุ กับความพอใจในงาน 
ความสําคัญของการวิจัยนี้คือ การเสนอภาพรวมเรื่องความ
พอใจในงานของพนักงานสํานักงานและโรงงานในไทย 
เพื่อใหผูบริหารงานบุคคลมีขอพิสูจนสมมติฐานเรื่องความ
พอใจในงานไวใชในการปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติ 
งานดานบริหารงานบุคคลของตน ผูวิจัยอื่นที่สนใจในหัวขอ
นี้จะมีแบบสอบถามสั้นๆ ที่มีความเที่ยงตรงไวใชงาน มี
ขอมูลทางดานประชากรและความพอใจในงานเพื่อใชในการ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยในประเทศอื่นๆ และมีผลการวิจัย  
ไปประกอบเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทฤษฏีความพอใจ
ในงานสําหรับพนักงานในประเทศไทย 

 
แบบจําลอง 

1. ตัวแปรตาม   
ความพอใจในงาน นิยามของความพอใจในงานแยก

ออกเปนสองแนว แนวที่หนึ่งใหคําจํากัดความวา ความพอใจ
ในงานคือ การที่พนักงานประเมินผลตางๆ ที่ไดจากการ
ทํางานแลวนําผลเหลานั้นไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่
ตนจะไดจากงาน (Cranny, Smith & Stone, 1992) แนวที่สอง
เสนอวา ความพอใจในงานเปนสวนหน่ึงของบุคลิภาพของ
พนักงานที่คอนขางจะคงที่และอาจเปนผลจากพันธุกรรม 
(Staw & Ross, 1985) นิยามที่จะใชในรายงานนี้คือ นิยาม 
แรกโดยใหคําจํากัดความดานการปฏิบัติวาความพอใจใน
งานเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอสภาพของงานโดยรวมหรือ
ตอสภาพตาง ๆ ของงานการวิจัยเรื่องความพอใจในงานมัก
แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลทางประชากรของกลุม
ตัวอยาง เชน เพศ อายุ การศึกษา ตําแหนงงาน เงินเดือน และ
อื่นๆ   กับความพอใจในงาน แตผลการวิจัยความสัมพันธ
ระหวางขอมูลทางประชากรกับความพอใจในงานก็ยังไม
เปนที่ยุติ นอกจากนี้ ขอมูลประชากรเองก็มีความสัมพันธ 
กัน เชน ตําแหนงงานกับเพศมีความสัมพันธกันเนื่องจาก

พนักงานชายมักไดรับการเลื่อนตําแหนงมากกวาพนักงาน
หญิง หรือที่เรียกกันวา เพดานกระจก (glass ceiling)  

 
2. ตัวแปรอิสระ 
ตําแหนงงาน Bretz, Boudreau & Judge (1994) ไมพบ 

ความสัมพันธที่มีนัยสําคัญระหวางตําแหนงงานกับความ
พอใจในงาน สวน Robie, Ryan, Schmieder, Parra & Smith 
(1998) พบวา ระดับของตําแหนงมีความสัมพันธกับความ
พอใจในโดยผูที่มีตําแหนงสูงกวามีความพอใจในงานมากกวา 
สําหรับพนักงานในประเทศไทย เช่ือไดวาผูที่มีตําแหนงสูง
กวาจะมีความพอใจมากกวาอันเนื่องมาจากเงินเดือนและความ
เปนผูบังคับบัญชาหรือความเปนเจาคนนายคน ดังนั้นจึงตั้ง 

สมมติฐานที่ 1: พนักงานที่มีตําแหนงสูงมีความพอใจ
ในงานมากกวาพนักงานที่มีตําแหนงต่ํากวา 

เพศ Bilgic (1998) ไดศึกษาวรรณกรรมเรื่องความพอ ใจ
ในงานและสรุปไมไดวา ชายและหญิงมีความพอใจในงาน
แตกตางกันหรือเทากัน ในขณะที่ Smith, Smits & Hoy 
(1998) ไมพบความแตกตางระหวางระดับความพอใจใจงาน
ของพนักงานชายและหญิงที่ทํางานในบริษัทขนาดกลางและ
ยอม แต Oshagbemi (2000) พบวา อาจารยหญิงในมหา- 
วิทยาลัยมีความพอใจในงานมากกวาอาจารยชาย สําหรับ
ประเทศไทยเนื่องจากบทบาททางสังคมกําหนดใหชาย
ออกมาทํางานนอกบานมากกวาหญิง และหากมีภาวะเพดาน
กระจกในการทํางานในองคกรไทย  ก็ทําให เ ช่ือไดวา
พนักงานชายนาจะมีความพอใจในงานมากกวาพนักงาน
หญิง ดังนั้นจึงตั้ง 

สมมติฐานที่ 2: พนักงานชายมีความพอใจในงาน
มากกวาพนักงานหญิง 

อายุ Bilgic (1998) กลาววาคนที่มีอายุตาง ๆ กันมีความ
พอใจในงานไมเทากัน สวน Clark, Oswald & Warr (1996) 
พบวา ความพอใจในงานของพนักงานที่มีอายุตางๆ กันใน
ประเทศอังกฤษเปนรูปตัว U กลาวคือ พนักงานที่เพิ่งเริ่ม
งานจะมีความพอใจในงานสูง แลวความพอใจในงานจะ
ลดลงเรื่อยๆ ตามอายุ จนกระทั่งมีอายุมากขึ้นความพอใจใน
งานก็จะคอยเพิ่มขึ้น สวน Bernal, Snyder & McDaniel 
(1998) กลาววา รูปแบบของความสัมพันธระหวางอายุและ
ความพอใจในงานมีอยูมากมาย เชน เสนตรง เสนตัว U เสน
ตัว J หรือไมมีความสัมพันธกันเลย โดยสรุปผลการวิจัยช้ีวา 



 

พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพอใจในงานไมเทากัน 
ดังนั้น สําหรับพนักงานในสํานักงานและโรงงานไทย จึงตั้ง 

สมมติฐานที่ 3: พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพอใจ
ในงานไมเทากัน 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. กลุมตัวอยาง เพื่อใหการสงแบบสอบถามถึงมือพนัก 
งานในสํานักงานและโรงงาน ผูวิจัยไดสงแบบสอบ ถามไป
ยังผูจัดการฝายบุคลากรของบริษัทอุตสาหกรรม 160 บริษัท
ในประเทศไทย ผูจัดการเหลานี้ไดตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการพนักงาน 
(วันชัย  อริยะพุทธิพงศ 2547) และไดใหขอมูลเกี่ยวกับ
ขนาดของบริษัทไวแลว จํานวนแบบสอบถามที่ผูจัดการแต
ละทานไดรับเปนประมาณรอยละ 1 ของจํานวนพนักงานที่
ไดแจงไวในแบบสอบถามในการวิจัยครั้งกอน นอกจาก
ขอมูลทางประชากรแลวผูวิจัยไดบรรจุคําถามเกี่ยวกับความ
พอใจในงานดังนี้ 

2.  เคร่ืองวัดความพอใจในงาน ผูวิจัยวัดความพอใจใน
งานโดยใชประโยค 6 ประโยค โดยผูตอบแบบสอบถาม
ระบุความเปนจริงของแตละประโยคจาก 1 นอยที่สุด ถึง 5 
มากที่สุด ประโยคเหลานี้ไดจากแบบสอบถามที่ Koustelios 
& Bagiatis (1997) ไดพัฒนาขึ้นเพื่อวัดความพอใจในงาน
ของพนักงานในประเทศกรีซ แบบสอบถามนี้มีดวยกัน
ทั้งสิ้น 24 ขอ แตผูวิจัยเลือกเอามาใชเพียง 6 ขอเทานั้น 
เกณฑที่ใชในการคัดเลือกประโยค 6 ขอนี้คือ ขอที่มี factor 
loading ที่สูงที่สุดในกลุมสภาพการทํางาน หัวหนางาน        
คาจาง งานที่ทํา องคกรโดยรวม และการเลื่อนตําแหนง 
แบบสอบถามอื่น เชน Job Description Index ของ Smith, 
Balzer, Josephson, Lovell, Paul, Reilly, Reilly & Whalen 
(1989) เปนที่รูจักมากกวา แตการใชแบบสอบถามของ 
Koustelios & Bagiatis (1997) แทนที่จะใชแบบสอบถาม
ของ Smith et al (1989) นั้นก็เนื่องจากแบบสอบถามของ 
Koustelios & Bagiatis (1997) มีสภาพงาน 6 กลุมในขณะที่
แบบสอบถามของ Smith et al (1989) มีสภาพงานเพียง 5 
กลุม เหตุผลของการใชคําถามขอเดียวในการวัดความพอใจ
ในงานก็คือ คําถามขอเดียวนั้นเขียนไดงายกวา ใชเวลาตอบ
นอยกวา ไมเปลืองคาใชจาย มีความเที่ยงตรงทางในเนื้อหา
มากกวา และมีความคลองตัวกวาแบบสอบถามที่มีหลายขอ  
 

(Nagy, 2002) ผูวิจัยเช่ือวาพนักงานในสํานักงานและโรง 
งานยินดีที่จะตอบแบบสอบถามสั้นๆ มากกวาแบบสอบ 
ถามที่ถามซ้ําซาก แบบสอบถามที่ซ้ําซากอาจทําใหพนัก 
งานไทยมีความรูสึกเชนเดียวกับพนักงานในสหรัฐอเมริกา
ที่ รูสึกว าตนเองถูกสํารวจมากเกินไป  (Oversurveyed) 
(Rogelberg & Luong, 1998) อนึ่ง โดยปกติตามระเบียบวิธี
วิจัย ผูวิจัยที่แปลแบบสอบถามจากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษา
หนึ่งจะตองทําการแปลกลับ (Back Translation) ผูวิจัยได
แปลขอความในแบบสอบถามเปนภาษาไทยโดยไมไดแปล
กลับ เนื่องจากแบบสอบถามมีคําถามสั้นๆ เพียง 6 ขอ ไม
ยุงยากในการแปลและการทําความเขาใจ 
 
ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามจํานวน 661 ชุดจากผูจัดการ
ฝายบุคลากร 66 ทาน นับเปนการตอบรอยละ 41 ผูวิจัยใช
ชุดคําสั่ง SPSS Version 10 for Windows ในการประมวล
และวิเคราะหขอมูล ขอมูลทางประชากรของผูตอบแบบ 
สอบถามมีดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามเปนชาย 236 คน (35.7%) หญิง 
425 คน (64.3%)  มีอายุ 18-25 ป 134 คน (20.3%) 26-30 ป
162 คน (24.5%) 31-35 ป161 คน (24.4%) 36-40 ป 91 คน 
(13.8%) ที่เหลือ 111 คน (16.8%) มีอายุมากกวา 41 ป     
ขึ้นไป มีรายไดตอเดือน 1-10,000 บาท 214 คน (32.4%) 
10,001-15,000 บาท 156 คน (23.6%) 15,001-20,000 บาท 
90 คน (13.6%); มากกวา 20,000 บาท 177 คน (26.6%)  
จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี 279 คน (42.4%) 
ปริญญาตรี 319 คน (48.3%) สูงกวาปริญญาตรี 60 คน 
(9.1%) ทํางานในสํานักงาน 454 คน (68.7%) ในโรงงาน 
169 คน (25.6%) อยูตามไซตงาน 17 คน (2.6%) มีตําแหนง
งานเปน พนักงาน 350 คน (53.0%) หัวหนางานหรือซุป- 
เปอรไวเซอร 149 คน (22.5%) ที่เหลือเปนผูบริหารระดับ
ตน กลาง และสูง 151 คน (22.8%) สถานที่ที่ทํางานอยูใน
เขต กทม. 299 คน(45.2%) รอบเขต กทม. 100 คน(15.1%) 
ตางจังหวัด 240 คน (36.3%) 

กลาวโดยสรุป ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง 
มีอายุตํ่ากวา 35 ป มีรายไดตํ่ากวาเดือนละ 15,000 บาท จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา และทํางานเปน
พนักงานในสํานักงานใน กทม. 

 



 

เพื่อใหมั่นใจวาประโยควัดความพอใจในงานเกาะ
กลุมกัน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหปจจัยของแบบสอบถาม
โดยใชวิธี factor analysis การวิเคราะหโดยวิธี principal 

component ทําใหไดปจจัยหนึ่งปจจัย และไมสามารถหมุน
แกนโดยวิธี varimax ไดตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 สวนประกอบของปจจัยตามวิธี Principal Component 
 

สวนประกอบ Loading 
งานที่ทํามีโอกาสกาวหนามาก 
คาจางเงินเดือนไมมั่นคง 
หัวหนางานคอยปกปองขาพเจา 
บริษัทดูแลพนักงานเปนอยางดี 
สภาพแวดลอมที่ทํางานนาทํางาน 
งานที่ทํานาพอใจ 

.597 

.306 

.585 

.761 

.808 

.791 
 

เปนที่นาสังเกตวา ขอที่ เกี่ยวกับเงินเดือนมี  Factor  
Loading ตํ่าที่สุดคือ 0.306 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะประโยค        
ขอนี้เปนประโยคขอเดียวที่เปนขอความเชิงลบ (Negative   
Wording) การเขียนประโยคคําถามในแบบสอบถามมักจะ
เขียนขอความเปนเชิงบวก (Positive Wording) และเขียนดัก
เปนขอความเชิงลบ (Negative Wording) อาจเปนไปไดวาผู 
ตอบแบบสอบถามในไทยยังไมคุนกับการตอบแบบสอบถาม   

 
ผูตอบแบบสอบถามไทยอาจเขาใจประโยคเชิงบวกไดดีกวา
ประโยคเชิงลบ ดรรชนีอัลฟาของแบบสอบถามนี้ เทากับ 
0.7119 

เพื่อทดสอบระดับความพอใจในงานของพนักงานใน
กลุมตําแหนงตาง ๆ ผูวิจัยไดวิเคราะหคะแนนความพอใจ
ในงานของพนักงานในกลุมตําแหนงตางๆ โดยวิธี One-way 
ANOVA โดยมีคะแนนของกลุมตางๆ ดังนี้ 

 
 พนักงาน/คนงาน-336 คน    Mean 18.9821     SD 3.2276 
 หัวหนางาน (ซุปเปอรไวเซอร)-144 คน  Mean 19.3125     SD 3.5527 
 ผูบริหารระดับตน-63 คน    Mean 19.7778     SD 3.4475 

ผูบริหารระดับกลาง-63 คน    Mean 20.6349     SD 3.5163 
 ผูบริหารระดับสูง-24 คน    Mean 19.8750     SD 5.0244 
 

การทดสอบดวยวิธี One-way ANOVA แสดงคา F = 
3.551, df = 4, 625, p = 0.007. คะแนนความพอใจในงาน
ของพนักงานในกลุมตําแหนงตาง ๆ กันแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สนับสนุนสมมติฐานที่ 1 คือ พนักงานที่
มีตําแหนงสูงมีความพอใจในงานมากกวาพนักงานที่มี
ตําแหนงตํ่ากวา 

เพื่อทดสอบความพอใจในงานระหวางชายและหญิง 
ผูวิจัยเปรียบเทียบคะแนนความพอใจในงานของชาย 229 
คน (Mean 19.7729 SD 3.5579) และหญิง 410 คน (Mean 
19.1024 SD 3.3768) ดวยวิธี t-test แสดงคา t = 2.361, p = 

0.019 คะแนนความพอใจในงานของพนักงานชายและ
หญิงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  สนับสนุน
สมมติฐานที่ 2 คือ พนักงานชายมีความพอใจในงานสูงกวา
พนักงานหญิง 

เพื่อหาวาพนักงานชายมีความพอใจมากกวาพนักงาน
หญิงในสวนประกอบของงานสวนใด ผูวิจัยไดเปรียบเทียบ
คําตอบในแบบสอบถามทีละขอดวยวิธี t-test ปรากฏวา 
พนักงานชายมีความพอใจในงานมากกวาพนักงานหญิงใน
ขอ “งานที่ทํามีโอกาสกาวหนามาก” โดยมีคา t = 3.557, p 
< 0.001, และขอ “งานที่ทํานาพอใจ” โดยมีคา t = 2.548, p 



 

= 0.011. จึงสรุปไดวา พนักงานชายในสํานักงานและ
โรงงานในประเทศไทยมีความพอใจในงานมากกวา
พนักงานหญิงในเรื่องของโอกาสกาวหนาที่มีมากกวาและ
ไดทํางานที่นาพอใจมากกวา 

เพื่อทดสอบระดับความพอใจในงานของพนักงานใน
กลุมอายุตางๆ กัน ผูวิจัยไดวิเคราะหคะแนนความพอใจใน
งานของพนักงานในกลุมอายุตางๆ  โดยวิธี  One-Way 
ANOVA โดยมีคะแนนของกลุมตางๆ ดังนี้ 

18-25 ป--126 คน   Mean 18.8492   SD 3.1472 
26-30 ป--157 คน  Mean19.0000   SD 3.2502 
31-35 ป--159 คน   Mean 19.7296   SD 3.5962 
36-40 ป--89 คน   Mean 19.6854   SD 3.4824 
41-45 ป--44 คน  Mean 19.8409   SD 3.9352 
46-50 ป--33 คน  Mean 19.6061   SD 2.9362 
51 ปขึ้นไป--29 คน   Mean 18.9310   SD 4.4072 
 

การทดสอบดวยวิธี One-Way ANOVA แสดงคา F = 
1.424, df = 6, 630, p = 0.203 คะแนนความพอใจในงาน
ของพนักงานในกลุมอายุตางๆ  กันไมแตกตางกัน ไม
สนับสนุนสมมติฐานที่ 3 ที่วา พนักงานที่มีอายุตางกันมี
ความพอใจในงานไมเทากัน 

 
การอภิปรายผล 

1. ผลการวิจัย จุดประสงคของการวิจัยครั้งนี้ก็คือ การ
ทดสอบปจจัยรวมของแบบสอบถามความพอใจในงาน และ
การทดสอบสมมติฐานความสัมพันธของขอมูลประชากร
กับความพอใจในงานในหมูพนักงานในสํานักงานและโรง 
งานในประเทศไทย ผลของการทดสอบปรากฏวา แบบ 
สอบถามความพอใจในงานมีปจจัยรวมหนึ่งปจจัย แสดงวา
แบบสอบถามความพอใจในงานที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี
ความเที่ยงตรงในเนื้อหา สําหรับความสัมพันธระหวางขอ 
มูลประชากรกับความพอใจในงาน ปรากฏวา (1) พนักงาน
ที่มีตําแหนงงานสูงมีความพอใจในงานมากกวาพนักงาน   
ที่มีตําแหนงงานต่ํากวา (2) พนักงานชายมีความพอใจใน
งานมากกวาพนักงานหญิง และ (3) ไมมีความแตกตางกันใน
ระดับความพอใจในงานของพนักงานที่มีอายุตางกัน 

เมื่อมองในมุมกลับ ผลของการวิจัยแสดงวา พนักงาน
หญิงในสํานักงานและในโรงงานในกลุมตัวอยางยังเห็นวา 
งานที่ตนกําลังทําอยูนั้นไมมีความกาวหนาและงานที่ทําก็
ยังไมนาพอใจเทากับพนักงานชาย เพื่อเปนการยืนยันขอมูล
ที่ได ผูวิจัยจึงไดทําการวิเคราะห Cross-Tabulation ระหวาง
เพศและตําแหนงงาน ก็ปรากฏวา มีพนักงานชายอยูใน

ตําแหนงผูบริหารระดับกลางและสูงมากกวาพนักงานหญิง 
(เพศ x ตําแหนงงาน Chi-Square Value = 56.501, df = 4, p 
<0.001) และเมื่อทํา Cross-Tabulation ระหวางเพศและเงิน 
เดือน ก็ปรากฏวา มีพนักงานชายไดเงินเดือนในระดับ 
30,000 บาทตอเดือน มากกวาพนักงานหญิง (เพศ x เงิน 
เดือน, Chi-Square Value =60.302, df = 8, p <0.001) 
สําหรับกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ พนักงานหญิงยังเห็น
วาตนไมไดกาวขึ้นไปทัดเทียมพนักงานชายในเรื่องของ
ตําแหนงงานและเงินเดือน พนักงานหญิงประสบกับปญหา
เพดานกระจกหรือไมนั้นเปนหัวขอที่นาสนใจที่นาศึกษา
ตอไป 

ระดับความพอใจในงานที่ไมแตกตางกันตามอายุของ
พนักงานนั้น เปนประเด็นที่จะตองศึกษากันตอ ระดับความ
พอใจในงานในกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้มีแนวโนม
ที่สูงขึ้นตามอายุมากกวาที่จะเปนรูปตัว U แตเนื่องจาก
จํานวนผูตอบแบบสอบถามในกลุมผูที่อายุสูงมีจํานวนนอย 
จึงทําใหความแตกตางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2. ขอจํากัด ผลการวิจัยที่ไดยังไมสามารถนําไปกลาว
อางเปนสภาพที่แทจริงของพนักงานในประเทศไทยไดเต็ม  
ที่ เพราะการวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดอยูหลายประการ ประการที่
หนึ่ง กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนสวนนอยของ
บริษัทอุตสาหกรรมในไทย จํานวนผูตอบแบบสอบถามไม
มากพอที่จะใชกลาวอางเปนกลุมตัวแทนของพนักงานใน
สํานักงานและโรงงานในไทย แตมีขอดีที่เปนการจุดประกาย
ความคิดที่จะทําการวิจัยเพื่อหาผลสรุปทางสถิติที่ เปน
พฤติกรรมคนไทยมากกวาที่จะใชสถิติของพนักงานใน



 

ตางประเทศ ประการที่สอง กลุมตัวอยางมีพนักงานหญิงเปน
จํานวนถึงสองในสามซึ่งอาจมากเกินไป การวิจัยนโยบาย
และการปฏิบัติเรื่องการพนักงานก็พบวา บริษัทใหญเทานั้น
ที่มีพนักงานหญิงเปนจํานวนมากกวาพนักงานชาย (วันชัย  
อริยะพุทธิพงศ 2547) ประการที่สาม การวิจัยนี้ไมสามารถ
บอกไดวา ความพอใจในงานซึ่งเปนการวัดดานอารมณจะ
นําไปสูพฤติกรรมอะไร เชน พนักงานที่มีความพอใจในงาน
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือความพอใจใน
งานต่ําอาจนําไปสูการเปลี่ยนงานหรือไม การวิจัยในอนาคต
จําเปนที่จะตองพิสูจนความสัมพันธระหวางความพอใจใน
งานและพฤติกรรมในงานสําหรับพนักงานในประเทศไทย 
ในการวิจัยครั้งตอไป ผูสนใจที่จะทําการวิจัยในเรื่องนี้ควร
เพิ่มจํานวนกลุมตัวอยาง กําหนดสัดสวนของเพศของผูตอบ
แบบสอบถาม และกําหนดความสัมพันธระหวางความ
พอใจในงานกับพฤติกรรม ในกรณีที่จํานวนประชากรมีมาก 
ผู ทํ า วิ จั ยอาจหาขอมูลทีละกลุ มตั วอย างของสถาน
ประกอบการได 
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