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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความคาดหวงัและความพึงพอใจรูปแบบการ

บริหารงานบุคคลบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั (2) ศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึง
พอใจในบรรยากาศการบริหารงานบุคคลบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั (3) ศึกษาระดบัความ
คาดหวงัและความพึงพอใจสวสัดิการของพนักงานบริษัท  สมบูรณ์  หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จํากัด (4) 
เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจรูปแบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็ก
เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั (5) เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจบรรยากาศในการทาํงานของพนักงาน
บริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั (6) เปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึงพอใจสวสัดิการของ
พนักงานบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนักงาน
บริษทั สมบูรณ์ หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั จาํนวน 250 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.85 สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์โดยใช้
สถิติ (t-test Independent) 

ผลการศึกษาพบวา่ (1) พนกังานมีความคาดหวงัต่อรูปแบบการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นการประสานงาน รองลงมาคือ ดา้นการวางแผน และดา้นการบงัคบับญัชา ตามลาํดบั และความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คือ ดา้นการบงัคบับญัชา รองลงมาคือ ดา้นการควบคุม และดา้นการประสานงาน ตามลาํดบั (2) ดา้นความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อบรรยากาศการทาํงาน อยูใ่นระดบัมาก โดยมีความคาดหวงัต่อบรรยากาศ
เนน้ความสาํคญัของงาน รองลงมาคือ บรรยากาศเนน้การทาํงาน และบรรยากาศท่ีเนน้การใชอ้าํนาจ ตามลาํดบั พนกังาน
มีความพึงพอใจในบรรยากาศเน้นการทาํงานเป็นลาํดบัแรก รองลงมาคือ บรรยากาศเน้นความสําคญัของงาน และ
บรรยากาศท่ีเนน้การใชอ้าํนาจ ตามลาํดบั (3) ความคาดหวงัและความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อสวสัดิการอยูใ่นระดบั
มาก ไดแ้ก่ ความคาดหวงัดา้นสวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพ รองลงมาคือ สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั 
และมีความพึงพอใจสวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั รองลงมาคือ สวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพ ตามลาํดบั 
(4) พนักงานมีความคาดหวงัและความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารงานบุคคล บรรยากาศในการทํางาน และ
สวสัดิการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ABSTRACT 
 The purposes of this study were to 1) investigate levels of expectation and satisfaction on human resource 
management of Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited ; 2) investigate levels of expectation and 
satisfaction on atmosphere of human resource management of Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited; 
3) investigate levels of expectation and satisfaction on benefits for employees at Somboon Malleable Iron Industrial 
Company Limited; 4) compare expectation and satisfaction on human resource management of Somboon Malleable 
Iron Industrial Company Limited ; 5) compare expectation and satisfaction on work atmosphere of Somboon 
Malleable Iron Industrial Company Limited ; 6) compare expectation and satisfaction on benefits for employees at 
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited. A sample group in the study was 250 employees at Somboon 
Malleable Iron Industrial Company Limited. A questionnaire, with its reliability of .85 was used in the study. Data 
were analyzed into frequency, percentage, mean, standard deviation, and independent t-test. 

The findings revealed that 1) expectation, among employees, on overall human resource management 
was at a high level (cooperation, planning, and commanding). The aspects of commanding, controlling, and 
cooperation were rated at a moderate level; 2) expectation and satisfaction on work atmosphere among employees 
was at a high level (job priority oriented, task-oriented, and power-oriented). The highest rated was task-oriented, 
followed by job priority oriented, and power-oriented; 3) expectation and satisfaction on benefits among employees 
was at a high level (cost living compensation, recreational benefits, and health benefits). The highest rated was 
recreational benefits, followed by health benefits, and living compensation; 4) significant differences on expectation 
and satisfaction on human resource management, work atmosphere, and benefits were found, at .05 level. 
 
 

คาํสําคญั : ความคาดหวงั ความพึงพอใจ รูปแบบการบริหารงานบุคคล บรรยากาศในการทาํงาน สวสัดิการ  
Key Words:Expectation, Satisfaction, Human Resource Management, Work Atmosphere, Benefits  
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บทนํา 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต้องปรับตัวให้
พร้อมสําหรับการแข่งขนั และส่ิงหน่ึงท่ีองค์กรตอ้งให้
ความสําคญัอยา่งยิ่งคือกระบวนการบริหารจดัการท่ีจะ
ช่วยผลกัดนัใหอ้งคก์ร สามารถดาํเนินกิจการไปไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย 
รวมถึงการรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ
ท่ีดีต่อองคก์รใหมี้ปริมาณท่ีเพียงพอ หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร
องค์กรท่ีต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรในดา้น
ต่างๆ  เพ่ื อให้ บุคลากรเกิดความพึงพอใจใน ส่ิงท่ี
พนักงานคาดหวงัท่ีจะไดรั้บจากการไดเ้ขา้มาเป็นหน่ึง
ในสมาชิกขององคก์รนอกเหนือจากไดค้่าจา้งเงินเดือน 
ซ่ึงเป็นผลประโยชน์ตอบแทนในการปฏิบติังานโดยตรง
แลว้ สวสัดิการและผลประโยชน์เก้ือกูลต่างๆ ถือเป็น
ปัจจยัท่ีมีความสําคญัและเป็นแรงผลกัดนัให้บุคลากร
ทํางานด้วยความกระตือรือร้น  มีความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน  ทําให้องค์กรบรรลุ เป้ าหมายและเกิด
ประสิทธิผลท่ี ดีอีกทั้ ง  บริษัทได้ดําเนินการอบรม
พนักงานให้มีความรู้ ความชาํนาญ ท่ีจะทาํให้พนักงาน
เกิดความผูกพนัเต็มใจท่ีจะทาํงานอย่างทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ และเต็มท่ีในการปฏิบติังาน จึงตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากพนักงานทุกระดับเพ่ือช่วยกันเป็นพลัง
ขับเคล่ือนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เพ่ือให้พนักงานเกิด
ความพึงพอใจ ท่ีจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
บริหารให้ มีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือรองรับการ
แข่งขนัในธุรกิจท่ีดาํเนินการใกลเ้คียงกนั เร่ิมจากการ
สรรห า  การพัฒน า  การ รักษาคน ดี  คน เก่ ง  ให้ มี
สมรรถนะท่ีนาํไปสู่การปฏิบติังานจริงอยา่งสอดคลอ้ง
กบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรโดยใช้
วิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความเหมาะสม (จนัทร์สุดา, 
2552)  
 การดาํเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต หลาย
องค์การต่างก็ยอมรับเชิงประจกัษ์ว่าการบริหารจดัการ
ทางธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพในระดบัสูงนั้น ยอ่มตอ้ง

ใหค้วามสาํคญักบัทรัพยากรพื้นฐานหรือท่ีเรียก M 4 ท่ีมี
ความสําคญัต่อการจดัการ 4 ประการ ไดแ้ก่ คน (Man) 
เงิน ทุ น  (Money) วัต ถุ ดิ บ  (Material)  และวิ ธี ก าร 
(Method) ทั้ งน้ีในแต่ละองค์การมีทรัพยากรพ้ืนฐาน
เหล่าน้ีในปริมาณท่ีจาํกดั  
บรรยากาศองค์การเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกาํหนดรูปแบบ
ความหวงัของสมาชิกองค์การ ซ่ึงจะมีผล โดยตรงต่อ
ทศันคติและความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์กรการ 
รูปแบบขององค์การเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูบ้ริหาร
สามารถจดัรูปแบบของบรรยากาศองคก์ารต่อพนกังาน
ไดเ้หมาะสมและการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์การ
จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงบรรยากาศขององค์การดว้ย
จากรายละเอียดข้างต้น  ผู ้วิจัย จึงเล็งเห็นว่าบ ริษัท 
สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดัดาํเนิน
ธุรกิจดา้นผลิตช้ินส่วนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต ์
เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะรถบรรทุกและอุตสาหกรรม
เคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเกษตรโดยกลุ่มลูกคา้หลกัไดแ้ก่ ผู ้
ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 
“OEM”) ทั้ งในประเทศและต่างประเทศซ่ึงมีการทํา
สัญญาซ้ือขายระยะยาว มุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่
องคก์ร (Brown ,Moberg, 1980)  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นทาํให้ผูส้นใจท่ีจะศึกษา
ความคาดหวงัและความพึงพอใจในรูปแบบบริหาร
บุคคลและบรรยากาศในการทาํงานและสวสัดิการของ
พ นั ก ง าน บ ริ ษั ท  ส ม บู ร ณ์  ห ล่ อ เห ล็ ก เห นี ย ว 
อุตสาหกรรม  จาํกดั เพ่ือเป็นขอ้มูลการบริหารจดัการ
ของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องอันก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
สามารถตอบสนองความคาดหวงัความพึงพอใจและ
การสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่
พนกังานต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดบัความคาดหวงัและความพึง
พอใจในรูปแบบการบริหารงานบุคคลบริษทั สมบูรณ์ 
หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั 
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 2. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวงัและความพึง
พอใจบรรยากาศองค์กรของพนักงานบริษทั สมบูรณ์ 
หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั 
    3. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวงัและความพึง
พอใจสวสัดิการของพนกังานบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหลก็
เหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดั 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพึง
พอใจในรูปแบบบริหารบุคคลบรรยากาศในการทาํงาน
และสวสัดิการของพนักงานบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็ก
เหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดั 
 
สมตฐิานของการวจิัย 
  ความคาดหวังและความพึงพอใจในรูปแบบ
บริหารบุคคลบรรยากาศในการทาํงานและสวสัดิการ
ของพนักงานบ ริษัท  สมบูรณ์  หล่อ เหล็ก เห นียว 
อุตสาหกรรม  จาํกัดแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 
ขอบเขตของการวจิัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยเป็นพนักงานของ

บริษทั สมบูรณ์ หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดั  

จาํนวน 521 คน (ณ เดือนสิงหาคม 2557) กลุ่มตวัอยา่ง
ได้จากสูตรคาํนวณของ (Taro Yamane, 1973) จาํนวน 
226 คน เพ่ือความสมบูรณ์ของการศึกษาจึงทาํการเก็บ
ขอ้มูลเพ่ิมอีก 10 %  เป็น  250 คน 

2.ขอบเขตด้านเน้ือหา 
     2.1 ตัวแปรต้น  (Independent Variable) ได้แก่  
ความคาดหวงัและความพึงพอใจ 
     2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  ไดแ้ก่   
                    (1) รูปแบบการบริหารบุคคล ประกอบดว้ย
ดา้นการวางแผน  ดา้นการจดัการองคก์ร ดา้นการบงัคบั
บญัชา และดา้นการประสานงาน 
  (2) บรรยากาศในการทาํงาน ประกอบดว้ย 
บรรยากาศท่ีเน้นการใช้อ ํานาจ บรรยากาศเน้นการ
ทํางานตามบทบาท  บรรยากาศเน้นการทํางาน และ
บรรยากาศเนน้ความสาํคญัของคน 
        (3) สวสัดิการ ประกอบดว้ย สวสัดิการท่ีมุ่ง
พัฒนาลูกจ้าง  สวัส ดิการท่ี ช่วยเห ลือค่ าครองชีพ 
สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั 
 3. ขอบเขตด้านเวลา 
             ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเดือน
พฤศจิกายน- ธนัวาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 เดือน 

 
กรอบแนวคดิการวจิัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคาดหวงั 
ท่ีมา: (Clay. 1988)  

ความพึงพอใจ 
ท่ีมา :   (Good.1973) 
 

รูปแบบการบริหารบุคคล 
1. การวางแผน 
2. การจดัการองคก์ร 
3. การบงัคบับญัชา 
4. การประสานงาน 
 5.การควบคุม 
ท่ีมา : Fayol (1949) 

บรรยากาศในการทาํงาน 
1.บรรยากาศท่ีเนน้การใชอ้าํนาจ 
2. บรรยากาศเนน้การทาํงานตามบทบาท 
3.บรรยากาศเนน้การทาํงาน 
4.บรรยากาศเนน้ความสาํคญัของคน 
ท่ีมา: (Brown & Moberg.1980) 

สวสัดิการ 
1. สวสัดิการท่ีมุ่งพฒันาลูกจา้ง 
2. สวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพ 
3.สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั
ท่ีมา : พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
(2541) ฉบบัปรับปรุง 
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เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ได้แก่  เพศ  อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  
หน่วยงานท่ีสังกดั ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ีย และอายุ
งานปัจจุบนั 
 ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัและความพึงพอใจเก่ียว 
กบัการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษทั สมบูรณ์ 
หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม  จาํกัด  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ของลิเคิร์ท 
            ส่วนท่ี  3 ความคาดหวงัและความพึงพอใจเก่ียว 
กับบรรยากาศในการทํางานของพนักงานบริษัท 
สมบูรณ์ หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดั ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดบั ของลิเคิร์ท 
 ส่วนท่ี 4 ความคาดหวงัและความพึงพอใจเก่ียว 
กบัสวสัดิการของพนักงานบริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็ก
เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั  ลกัษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคิร์ท 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส  หน่วยงานท่ี
สังกดั ตาํแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ีย และอายุงานปัจจุบัน
โดยใชค้่าความถ่ี และร้อยละ  

2. วิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ
เก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท 
สมบูรณ์ หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดั  โดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3. วิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ
เก่ียวกับบรรยากาศในการทาํงานของพนักงานบริษัท 
สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม  จาํกดัโดยใช้
ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4. วเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดี
ของลูกคา้ท่ีใชบ้ริการอู่ซ่อมรถยนต์ของผูใ้ชบ้ริการใน

พื้นท่ีเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยใช้ค่าเฉล่ีย      
( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

5. วิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ
เก่ียวกบัสวสัดิการของพนักงานบริษทั สมบูรณ์ หล่อ
เหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั โดยใช้ค่าเฉล่ีย ( x ) 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 6. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคาดหวงัและความ
พึงพอใจเก่ียวกับ    การบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
บรรยากาศในการทาํงาน และ สวสัดิการของพนักงาน
บริษทั สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดั 
โดยใชส้ถิติ (t-test Independent) 
 
ผลการวจิัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ของพนักงานท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารงานบุคคล บริษทั 
สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกดัโดยรวม
พบว่า พนักงานมีคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( x =4.35, 
S.D.=0.65)  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง      
( x =3.32,S.D.=0.77) เม่ื อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
พนักงานมีความคาดหวงัต่อด้านการประสานงานเป็น
ลาํดบัแรกมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.63, S.D.=0.58) 
รองลงมาคือ ดา้นการวางแผนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก     
( x  =3.46, S.D.=0.65) ดา้นการบงัคบับญัชามีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัมาก ( x  =3.42, S.D.=0.67) และลาํดบัสุดทา้ยคือ 
ด้านการควบคุมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( x  
=3.32, S.D.=0.72) ความพึงพอใจ พบว่า พนักงานมีความ
พึงพอใจในด้านการบังคับบัญชามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x  =3.39,S.D.=0.89) รองลงมาคือ ด้านการ
ควบคุมมีค่ าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( x  =3.38, 
S.D.=0.93) ด้านการประสานงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x  =3.28,S.D.=0.86) และลําดับสุดท้ายคือ 
ด้านการวางแผนมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
3.26,S.D.=0.86) 2. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อบรรยากาศการทาํงาน 
บริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกัด
พบว่า พนักงานมีคาดหวังอยู่ในระดับมาก ( x =3.71, 
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S.D.=0.70)  และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x

=3.46,S.D.=0.84) เม่ื อ พิ จารณ าเป็ น รายด้ าน  พบว่ า 
พนักงานมีความคาดหวงัต่อบรรยากาศเน้นความสําคญั
ของงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x =3.88, S.D.=0.67) 
รองลงมาคือ บรรยากาศเน้นการทาํงานมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก ( x  =3.88, S.D.=0.68) บรรยากาศท่ีเน้นการใช้
อาํนาจมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  =3.63, S.D.=0.72) 
และลําดับสุดท้ายคือบรรยากาศเน้นการทํางานตาม
บทบาทมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  =3.43, S.D.=0.73) 
ความพึงพอใจ พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจใน
บรรยากาศเน้นการทาํงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  
=3.66,S.D.=0.93) รองลงมาคือ บรรยากาศเนน้ความสาํคญั
ของงานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก ( x  =3.55, S.D.=0.98) 
บรรยากาศท่ีเน้นการใชอ้าํนาจมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
ก ล าง  ( x =3.22,S.D.=0.72) แ ล ะลํ าดั บ สุ ด ท้ าย คื อ 
บรรยากาศเน้นการทํางานตามบทบาทมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปากลาง ( x  = 3.33, S.D.=0.73) 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวงัและความพึง
พอใจของพนักงานท่ีมีต่อสวสัดิการบริษัท สมบูรณ์ 
หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดัพบวา่ พนกังานมี
คาดหวงัอยู่ในระดบัมาก ( x =3.71, S.D.=0.70)  และมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x =3.46, S.D.=0.84)
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า พนักงานมีความ
คาดหวงัต่อสวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x =4.23, S.D.=0.65) รองลงมา
คือ สวสัดิการนันทนาการและสุขภาพอนามยัมีค่าเฉล่ีย
อ ยู่ ใน ระดับ ม าก  ( x =4.11,S.D.=0.73) และลําดับ
สุดทา้ยคือสวสัดิการท่ีมุ่งเนน้การพฒันาลูกจา้งมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัมาก ( x  =3.74, S.D.=0.72) ความพึงพอใจ 
พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจในสวสัดิการนันทนา 
การและสุขภาพอนามยัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( x  =  
3.94, S.D.=0.63) รองลงมาคือ สวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่า
ค ร อ ง ชี พ มี ค่ า เฉ ล่ี ย อ ยู่ ใน ร ะดับ ม าก  ( x =3.51, 
S.D.=0.66) และลาํดบัสุดทา้ยคือสวสัดิการท่ีมุ่งเนน้การ
พัฒนาลูกจ้าง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x  = 3.49, 
S.D.=0.76) 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารงานบุคคลพบว่า 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดย
พนักงานมีความคาดหวงัต่อรูปแบบการบริหารงาน
บุคคลมากกวา่ความพึงพอใจเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง
ไว  ้เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการวางแผน 
พนักงานมีความคาดหวงัมากกว่าความพึงพอใจทั้ งน้ี 
เน่ืองจากพนักงานคาดหวงัเก่ียวกบัองค์กรมีแผนและ
ข้อตกลงให้พนั กงานแก้ไขการป ฏิบั ติ งาน ให้ มี
ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  แต่ความเป็นจริง พบว่า 
พนักงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลางแต่พึง
พอใจท่ีองคก์รมีการกาํหนดแผนงานการปฏิบติังานเป็น
รายบุคคลเพื่อให้องคก์รบรรลุเป้าหมายเป็นอนัดบัแรก
ด้านการประสานงานพนักงานมีความคาดหวงัอยู่ใน
ระดบัมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ  Fayol (1949) กล่าวไว้ว่า 
เอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of Command) ผูอ้ยู่
ใตบ้งัคบับญัชาควรไดรั้บคาํสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียง
คนเดียวเพ่ือให้การสั่งงานถูกตอ้งแน่นอนไม่สับสนใน
การบ ริหารงานขององค์กรนั้ นจําเป็นต้องถือ เอา
ประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนบุคคลของสมาชิกคนใดคนหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงการให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกขององค์กร เม่ือ
สมาชิกเขา้มาปฏิบติังานต่าง ๆ ให้กบัองค์การ องคก์าร
จาํเป็นตอ้งให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูป ต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมและสมาชิกเกิดความพึงพอใจดว้ยกบัไม่
ว่าจะเป็นในรูปเงินเดือนหรือค่าจ้างจะ ต้องอยู่เกณฑ์
เหมาะสมกับคุณวุฒิและผลงานของสมาชิกแต่ละคน 
สวสัดิการต่าง ๆ การกาํหนดผลงาน การจดัสภาพการ
ทาํงาน การให้รางวลัพิเศษแก่ผูท้าํงานดีเด่น การกาํหนด
ผลงาน การจดัสภาพการทาํงาน การใหร้างวลัพิเศษแก่ผู ้
ทาํงานดีเด่น ฯลฯ จะตอ้งมีหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวอ้ยา่ง
ยุติธรรมและเป็นท่ีพอใจของทั้ งสองฝ่ายองค์การและ
สมาชิก 
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 2. จากผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความ
พึงพอใจบรรยากาศในการทํางานพบว่า พนักงานมี
ความคาดหวงัและความพึงพอใจบรรยากาศในการ
ทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
โดยพนักงานมีความคาดหวงับรรยากาศในการทาํงาน
มากกว่าความพึงพอใจเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า บรรยากาศในการ
ทํางานท่ีเน้นการใช้อาํนาจพนักงานมีคาดหวงัอยู่ใน
ระดบัมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง 
ทั้ งน้ี เน่ืองจากพนักงานมีความคาดหวงัต่อองค์กรมี
โครงสร้างอาํนาจหนา้ท่ีท่ีชดัเจน แต่ความเป็นจริงพบวา่ 
พนักงาน มีความ พึ งพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
บรรยากาศในการทาํงานท่ีเนน้การทาํงาน  พบว่า ความ
คาดหวงัและความพึงพอใจบรรยากาศในการทาํงานท่ี
เน้นการทาํงาน พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทาง
สถิติ ท่ีระดับ  .05 โดยพนักงานมีความคาดหวังต่อ
บรรยากาศในการทาํงานท่ีเนน้การทาํงานมากกวา่ความ
พึ งพอใจ ท่ี ได้ รับ เป็ น ไปตามสมม ติฐาน ท่ี ตั้ งไว ้ 
บรรยากาศในการทํางานท่ีเน้นความสําคัญของงาน  
พบว่า ความคาดหวงัและความพึงพอใจบรรยากาศใน
การทาํงานท่ีเนน้ความสาํคญัของงาน พบวา่ แตกต่างกนั
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพนักงานมี
ความคาดหวังต่อบรรยากาศในการทํางาน ท่ี เน้น
ความสําคัญของงานมากกว่าความพึงพอใจท่ีได้รับ
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ  Getzels et al. (1974) กล่าวว่า ความ
คาดหวงัเป็นตวับ่งช้ีแห่งความสําเร็จซ่ึงจะช่วยในการ
ตดัสินใจของแต่ละคนในการเลือกการกระทาํไว ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัลกัษณะ และความแตกต่าง ของแต่ละบุคคล 
และ สภาพแวดลอ้มซ่ึงเป็นองคป์ระกอบทีมีความสาํคญั
ท่ีจะทําให้ความคาดหวงันั้ นเป็นจริงข้ึนมาได้ความ
คาดหวงัของบุคคลยอ่มแตกต่างกนัเพราะคนเราต่างก็มี
ความคิดและความตอ้งการแตกต่างกันสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ ชมพู เนกข์ (2553) พบว่า พนักงานใน
บริษทัคาวาซากิ มอเตอร์เอน็เตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดั มีการรับรู้บรรยากาศในองค์การอยูใ่นระดบัปาน

กลาง  ส่วน ส่ิงท่ี มีผลต่อการรับ รู้ถึงบรรยากาศใน
องค์การคือปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  อายุงาน  ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน ส่วนงาน 
 3. จากการเปรียบเทียบความคาดหวงัและความ
พึงพอใจสวสัดิการโดยภาพรวม พบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นัน่คือ พนกังานมีความ
คาดหวงัต่อสวสัดิการโดยรวมมากกวา่ความพึงพอใจท่ี
ไดรั้บเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน  คือสวสัดิการท่ีเน้นมุ่งพัฒนาลูกจ้าง พบว่า 
ความคาดหวงัและความพึงพอใจสวสัดิการท่ีเน้นมุ่ง
พฒันาลูกจ้างแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 โดยพนักงานมีความคาดหวงัต่อสวสัดิการท่ี
เน้นมุ่งพัฒนาลูกจ้างมากกว่าความพึงพอใจท่ีได้รับ
เป็นไปตามสมมติฐาน ท่ีตั้ งไว้  ด้าน  สวัส ดิการท่ี
ช่วยเหลือค่าครองชีพ พบวา่ ความคาดหวงัและความพึง
พอใจสวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพ พบวา่ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพนกังานมี
ความคาดหวงัต่อสวสัดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพ
มากกว่าความพึงพอใจท่ีได้รับเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ และ สวสัดิการนนัทนาการและสุขภาพอนามยั  
พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจสวัสดิการ
นนัทนาการและสุขภาพอนามยั พบวา่ แตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพนักงานมีความ
คาดหวงัต่อสวสัดิการนันทนาการและสุขภาพอนามยั
มากกว่าความพึงพอใจท่ีได้รับเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้ งไว  ้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขจรศักด์ิ (2547) 
พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในสวสัดิการ 4ด้าน
สวสัดิการท่ีเป็นตวัเงิน ดา้นสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงิน 
ดา้นสวสัดิการท่ีไม่เป็นตวัเงิน ดา้นสวสัดิการดา้นงาน 
และสวสัดิการดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน และระดบั
ความผูกพันต่อองค์กรอยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า 
พนักท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านตาํแหน่งงานและด้าน
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน  จะมีความพึงพอใจใน
สวสัดิการ 4 ดา้น แตกต่าง โดยตาํแหน่งผูบ้ริหารมีความ
พึงพอใจในสวสัดิการ 4 ดา้น สูงกว่าระดบัปฏิบัติการ
และระดบัการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไปมีความพึงพอใจ
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ในสวสัดิการทั้ง 4 ดา้น สูงกวา่พนกังานระดบัการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลายหรือเทียบเท่า และพบว่า
ความพึงพอใจในสวสัดิการท่ีเป็นตวัเงิน ไม่เป็นตวัเงิน
ดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงานมีความสัมพนัธ์ทางบวก
กบัความผกูพนัต่อองคก์รและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
มชัณิมา (2555) พบว่า ความพึงพอใจในสวสัดิการของ
พนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ พนกังานมีความพึง
พอใจในด้านสุขภาพอนามัยอยู่ในระพึงพอใจ และ
สวสัดิการดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา ดา้นความมัน่คง
ปลอดภยั  ดา้นนนัทนาการ ดา้นสังคมสงเคราะห์อยูใ่น
ระดบัเฉย ๆ สําหรับความผูกพนัองค์กร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัสูง พนกังานผกูพนัต่อองคก์รในระดบัสูง ในดา้น
ความเช่ือมัน่ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมองค์กร  ดา้น
การมีความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเทความพยายามเพ่ือประโยชน์
ขององค์กรและปรารถนาท่ีจะรักษาสภาพการเป็น
สมาชิกขององคก์รไวอ้ยูใ่นระดบัสูงทุกดา้น 
 4. จากผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจในรูปแบบการบริหารงานด้านการ
วางแผนพบว่า  พนักงานมีความคาดหวงัและความพึง
พอใจ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ ด้านการจัดการ
องค์กร ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการกาํหนดอตัรากาํลงัตามสาย
งานท่ีสอดคล้องกับภาระงานจริง มีการกาํหนดสาย
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  แต่ละสายงาน  มีโครงสร้าง
บริหารงานโดยกาํหนดผูบ้งัคบับญัชาแต่ละระดบัอยา่ง
ชัดเจน  ด้านการบังคับบัญชา  การบริหารงานของ
ผู ้บั งคับ บัญ ช ามี ให้ ค ํ าแน ะนํ าอ ย่ างส มํ่ า เส ม อ
ผู ้บังคับบัญชาบริหารงานอย่างตรงไปตรงมามีการ
กาํหนดเกณฑ์การพิจารณาของการปฏิบัติท่ีเหมาะสม
ดา้นการควบคุม พบว่า เน่ืองมาจากองค์กรมีการกาํกบั
การดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นธรรม
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Fayol, 1949) หลกัการแบ่ง
งานส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในองค์กร โดยเปิด
โอกาสให้สมาชิกขององคก์รทาํงานเฉพาะดา้นหรือลด
ขอบข่ายของงานให้แคบลง การแบ่งงานกันทําจะ
สามารถนําไปใช้ไดก้บัการปฏิบัติงานทุกอย่างให้เกิด

ประสิทธิผล เพราะผูป้ฏิบติังานจะเกิดความเช่ียวชาญ
หรือคุน้เคยกบังานในความรับผิดชอบสามารถทาํงาน
ให้เกิดผลดีและประหยดัเวลาได้ด้วยการมอบอาํนาจ
และความรับผิดชอบตอ้งควบคู่กนัไป การมองงานหรือ
หน้าท่ีหรือความรับผิดชอบให้บุคคลดําเนินการใด
บุคคลนั้ นจะต้องได้รับอาํนาจให้เพียงพอเพ่ือให้การ
ทาํงานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายสําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี
และอาํนาจท่ีมองไปให้ต้องมีความสมดุลกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบไม่มากหรือน้อยเกินไป  ผูบ้ริหารท่ีดี
จํา เป็นต้องวางตัวอย่างถูกต้องในการป ฏิบั ติ ต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งมวลอยา่งเสมอภาค ไม่เลือกท่ีรักมกั
ท่ีชัง หรือปฏิบัติอย่างลาํเอียงแก่ผูใ้ต้บังคบับัญชา ใน
การบังคับบัญชานั้ นผู ้บังคับบัญชาเสมอหน้ากัน 
คุณสมบัติดังกล่าวน้ีจะทาํให้ผูใ้ต้บังคับบัญชาเคารพ
เล่ือมใส ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้งัคบับัญชามีความ
เอนเอียงไม่ถือหลกัความยุติธรรมย่อมจะเกิดความไม่
พอใจ ในกลุ่มสมาชิกซ่ึงอาจมีผงต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานและประโยชน์ส่วนรวมขององคก์รต่อไป 
 5. จากผลการเปรียบเทียบความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจบรรยากาศในการทาํงานท่ีเนน้การทาํงาน
ตามบทบาท พบว่า ความคาดหวงัและความพึงพอใจ
บรรยากาศในการทาํงานท่ีเน้นการทาํงานตามบทบาท 
พบว่า ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก
องค์กรมีการกาํหนดกฎ ระเบียบ ทั้ งในเร่ืองของการ
ปฏิบติังาน การเล่ือนขั้นการพิจารณาความดีความชอบ  
องคก์รมีการกาํหนดบทบาทหน้าท่ีในการบงัคบับญัชา
อยา่งชดัเจนมีการกาํหนดกฎ ระเบียบการทาํงานไวอ้ยา่ง
ชดัเจนจึงทาํให้พนักงานมีความคาดหวงัและความพึง
พอใจ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมยศ (2539) กล่าวว่า 
บรรยากาศองค์การเป็นการรับรู้หรือความรู้สึกต่อ
ลักษณะท่ีมองเห็นได้ขององค์การซ่ึงข้ึนอยู่กับความ
ตอ้งการและบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลการรับรู้เหล่าน้ี
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและทศันคติของพนักงานโดย
บรรยากาศองค์การสามารถรับรู้ได้จากลักษณะของ
สภาพแวดลอ้มทั้งทางตรงและทางออ้มซ่ึงบรรยากาศจะ
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เป็นแรงกดดนัท่ีสําคญัท่ีจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคคลนอกจากนั้ น  “บรรยากาศ
องคก์าร” จะมีลกัษณะเป็นส่ิงเช่ือมโยงลกัษณะท่ีเห็นได้
จากองคก์ารเช่นโครงสร้างกฎเกณฑแ์ละแบบของความ
เป็นผูน้าํกบัขวญักาํลงัใจและพฤติกรรมของพนกังาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ความคาดหวงัและความพึงพอใจของพนักงาน
ท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารงานบุคคล บริษัท สมบูรณ์ 
หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จาํกัดโดยรวมพบว่า 
พนักงานมีคาดหวงัอยู่ในระดับมาก และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลางควรปรับปรุงในแต่ละดา้น
ดงัน้ี 
 1.1 ดา้นการวางแผนพนักงานมีความคาดหวงัอยู่
ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ดงันั้น องคก์รควรมีแผนและขอ้ตกลงใหพ้นกังานแกไ้ข
การปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  และองคก์รควรมีการ
วางแผนทรัพยากรบุคคลตามสายงานอยา่งชดัเจน 
 1.2 ดา้นการจดัองคก์รพนกังานมีความคาดหวงัอยู่
ในและมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง องค์กร
ควรมีการกาํหนดสายปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและการ
กาํหนดอตัรากาํลงัตามสายงานท่ีสอดคลอ้งกบัภาระงาน
จริง 
 1.3 ด้านการบังคับบัญชา   พนักงาน มีความ
คาดหวงัอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลางผู ้บังคับบัญชาควรบริหารงานอย่าง
ตรงไปตรงมา การบริหารงานของผูบ้ ังคับบัญชาให้
คาํแนะนาํอยา่งสมํ่าเสมอ 
 1.4 ดา้นการประสานงานพนกังานมีความคาดหวงั
อยู่ในระดบัมาก และมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปาน
กลางในแต่ละสายงานปฏิบัติงานทาํหน้าท่ีสอดคลอ้ง
กนัเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์กรควรเน้นการทาํงานเป็นทีมเพ่ือให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมาย 
  1.5 ดา้นการควบคุม พนกังานมีความคาดหวงั
และมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางองคก์รควรมี

การกาํกบัการดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรอยา่งเป็น
ธรรมควบคุมงานอยา่งสร้างสรรคท์าํให้เกิดบรรยากาศ
ในการทาํงาน 
 2. ความคาดหวังและความ พึ งพอใจของ
พนักงานท่ีมีต่อบรรยากาศการทาํงาน บริษทั สมบูรณ์ 
หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดัพบวา่ พนกังานมี
คาดหวงั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ควร
ปรับปรุงในแต่ละดา้นดงัน้ี 

2.1 บรรยาก าศ เน้ น ก ารใช้อ ําน าจความ
คาดหวังและความพึ งพอใจของพนักงาน ท่ี มี ต่อ
บรรยากาศเนน้การใชอ้าํนาจ โดยรวมพบวา่ พนกังานมี
คาดหวงัอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ดังนั้ น  องค์กรควรปรับโครงสร้าง
อาํนาจหน้าท่ีท่ีชัดเจน ผูบ้ังคบับัญชาใช้อาํนาจหน้าท่ี
ตดัสินใจพิจารณาการเล่ือนตาํแหน่งและเล่ือยขั้นอยา่ง
เป็นธรรม 
 2.2 บรรยากาศเน้นการทํางานตามบทบาท
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อ
บรรยากาศเน้นการทาํงานตามบทบาท โดยรวมพบว่า
พนักงานมีคาดหวงัอยู่ในระดับมาก และมีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลางควรปรับปรุงการกาํหนดกฎ 
ระเบียบ ทั้งในเร่ืองของการปฏิบติังาน การเล่ือนขั้นการ
พิจารณาความดีความชอบ  การกาํหนดบทบาทหน้าท่ี
ในการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
 2.3 บรรยากาศเนน้การทาํงานความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อบรรยากาศเน้นการ
ทาํงาน โดยรวมพบว่า พนักงานมีคาดหวงัและมีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก องคก์รควรเน้นเป้าหมายของ
องค์กรเป็นสําคัญ เน้นการใช้แรงจูงใจในการทาํงาน
มากกวา่ใชอ้าํนาจตามสายบงัคบับญัชา 
 2.4 บรรยากาศเน้นความสําคัญของงานความ
คาดหวังและความพึ งพอใจของพนักงาน ท่ี มี ต่อ
บรรยากาศเน้นความสําคัญของงาน  โดยรวมพบว่า 
พนักงานมีคาดหวงั และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก   ควรมีการส ร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ี เน้นให้
ความสําคญับุคลากรในองค์กรเป็นหลกัในการทาํงาน
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องค์กรต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรใน
องค์กรเป็นเร่ืองสําคญั การสร้างบรรยากาศท่ีดีเพ่ือให้
บุคลากรมีการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ความคาดหวังและความ พึ งพอใจของ
พนักงานท่ีมีต่อสวสัดิการบริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็ก
เหนียว อุตสาหกรรม จาํกดัพบว่า พนักงานมีคาดหวงั 
และความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

3.1 สวสัดิการท่ีมุ่งเนน้พฒันาลูกจา้งความ 
คาดหวังและความพึ งพอใจของพนักงาน ท่ี มี ต่อ
สวัส ดิการท่ี มุ่ งเน้นพัฒนาลูกจ้าง  โดยรวมพบว่า 
พนกังานมีคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากและมีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ควรปรับปรุงสวสัดิการต่าง ๆ มี
ความเพียงพอต่อสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันองค์กรจัด
อบรมสัมมนาเป็นการเสริมสร้างใหพ้นกังานเกิดความรู้ 
ความชาํนาญในการทาํงาน 
 3.3 สวัสดิการท่ีช่วยเหลือค่าครองชีพ  ความ
คาดหวงัและความพึงพอใจของของพนักงานท่ีมีต่อ
สวัส ดิการท่ี ช่วยเห ลือค่ าครองชีพโดยรวมพบว่า
พนกังานมีคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากและมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการบริการรถรับส่ง เงิน
ช่วยเหลือ  ค่าทําศพ  ชุดฟอร์ม  และอุปกรณ์ป้องกัน
อนัตรายมีความเหมาะสม และเพียงพอบุคลากรไดรั้บ
ชุดยนิูฟอร์มและขา้วกลางวนั 
 3.3 สวสัดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย
ความคาดหวงัและความพึงพอใจของของพนักงานท่ีมี
ต่อสวสัดิการนันทนาการและสุขภาพอนามยัโดยรวม
พบว่า พนักงานมีคาดหวงัและมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ควรการจดัโครงการให้บุคลากรไปพกัผ่อน
ในสถานท่ีต่าง ๆมีการจัดแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ เป็นตน้ 
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