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บทคัดย่ อ
การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการให้บริ การจากพนักงานบริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)2) เพื่อ
ศึกษาปั จจัยด้านลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การจาก
พนักงานบริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) 3) เพือ่ ค้นหาแนวทางแก้ปัญหา ที่จะสามารถ
นามาใช้พฒั นาระบบ HR Request ต่อไป
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานภายในบริ ษทั สกาย ไอซีที
จากัด (มหาชน) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในเชิงสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวน
และสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
ผลการศึกษาพบว่าพนักงานของบริ ษทั สกายไอซีที จากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่ วน
บุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน
ในขณะที่ ระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน

Abstract
The purpose in this research is to study 1) The relationship of the personal factors
and the satisfaction of services by the staff of Sky ICT CO.,LTD. 2) The relationship of
the factors of works and the satisfaction of services by the staff of Sky ICT CO.,LTD. 3)
The method to solve the problem which can be applied to develop the HR request further.
The sample in this study, we use the staff of Sky ICT CO.,LTD. To collect the
data, we use a survey method and convert the data into the statistics by Percent, Average,
Standard Deviation, and Pearson Correlation.
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The result of this study shows that the differences among gender, age, educational
level of the staff of Sky ICT CO.,LTD. resulted in the same satisfactions, while the
difference of flight hour resulted in the difference satisfactions.

บทนา
การบริ หารจัดการในการดาเนิ นธุ รกิจที่จะให้สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและบรรลุเป้ าหมายทางธุ รกิ จที่ กาหนดไว้น้ นั เป็ นปั จจัยสาคัญที่ จะช่ ว ยให้
ธุ รกิจสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และถือได้ว่าทรัพยากรมนุ ษย์เป็ น
ปั จ จัย หนึ่ ง ที่ มี ค่ า ยิ่ง ของสั ง คมและประเทศชาติ ประเทศใดที่ มี ศ ัก ยภาพสู ง สามารถน า
ทรัพยากรมนุ ษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์แล้ว ประเทศนั้นก็เจริ ญก้าวหน้า
อย่างมัน่ คง (อ้างในกรรณิ การ์ สุ วรรณศรี ,การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์ หน้า 1) และเป็ นกา
ลัส าคัญ ในการน าพาองค์ก รให้ข ับเคลื่ อ นไปสู่ เ ป้ า หมาย สิ่ ง ส าคัญ ที่ อ งค์ก รไม่ ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได้คือ งานด้านการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ปัจจุบนั การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการแข่งขันระหว่างธุ รกิจ
ที่ รุนแรง มี ผลทาให้บทบาทของบุ คลากรในองค์ก ร ไม่ จาเป็ นต้อ งอยู่ใ นฐานะที่ จ ะต้อ ง
ปฏิบตั ิงานให้องค์กรใดองค์กรหนึ่ งตลอดไปอีกต่อไป สามารถโยกย้ายไปปฏิบตั ิงานในที่
อื่นๆ ที่ใดก็ได้ที่พอใจมากกว่า ไม่วา่ จะเป็ นความพึงพอใจเรื่ องค่าตอบแทน สวัสดิการหรื อ
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ความเป็ นอยู่ ยังรวมไปถึงการบริ หารด้านจิตใจของพนักงานเพื่อให้เกิดความภักดีและความ
ผูกพันต่อองค์กร ซึ่ งแนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเงินไม่อาจใช้เป็ นสิ่ งจูงใจได้เพียงอย่างเดียวแล้ว
แต่จาเป็ นต้องอาศัยเรื่ องความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน ความมัน่ คงในชีวติ ประกอบกันด้วย
และการสร้างความพึงพอใจที่ดีให้แก่พนักงาน
กล่าวถึงความพึงพอใจในการให้บริ การและความสะดวกแก่พนักงานในองค์กรด้วย
ระบบ HR Request เนื่ องในปั จจุบนั มีการแข่งขันในธุ รกิจมากขึ้น ส่ งผลทาให้ทางองค์กร
ต้องมีการบริ หารจัดการในเรื่ องของการสร้างความพึงพอใจ เพื่อที่จะทาให้บุคลากรร่ วมงาน
กับองค์กรได้อย่างมีความสุ ข มีขวัญและกาลังใจ รวมถึงความเป็ นอยู่ที่ดีต่างๆในองค์กร
ระบบ HR Request จึ ง มี ไ ว้เ พื่ อ อ านวยความสะดวกให้พ นัก งานในองค์ก รในเรื่ อ งต่ างๆ
เพื่อที่จะทาให้พนักงานนั้นมีความพึงพอใจที่มากที่สุดเท่าที่องค์กรสามารถดาเนินการได้
บริ ษทั สกาย ไอซี ที จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการติดตั้งและ
วางระบบครบวงจรโดยเน้นในเรื่ องของ System Security ให้แก่ภาครัฐหรื อเอกชนต่างๆเพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องของความมัน่ คงและความปลอดภัย บริ ษทั ได้ดาเนิ นกิจการเป็ น
เวลากว่า 20 ปี ทาให้มีบุคลากรที่ มีความหลากหลายทั้งทางด้านคุ ณวุฒิและวัยวุฒิ อี กทั้ง
บริ ษทั มีคู่แข่งทางธุ รกิจมากมายทั้งทางด้านยอดเช่าซื้ อและการบริ หารจัดการภายในองค์กร
บริ ษ ทั แต่ ล ะแห่ งต่ างต้องการบุ คลากรที่ มีค วามรู ้ ความสามารถมาเป็ นส่ วนร่ วมผลักดัน
เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รของตนไปสู่ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ จึ ง มี ก ารแข่ ง ขัน กัน ในเรื่ องของ
ผลตอบแทนแ สวัสดิการต่างๆ และการสร้างความพึงพอใจที่ดีเพื่อที่ดึงจะดูดให้บุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถมาร่ วมงานกับตนและอยูก่ บั องค์กรไปช้านาน
บริ ษทั จึงตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถให้มี
ความพึงพอใจใน มีทศั นคติเชิ งบวก มีความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กร และต้องการเห็นภารกิจของ
องค์กรประสบความสาเร็จ ปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจ ทุ่มเทกาลังกายและ
กาลังใจในการทางานให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่เพื่อให้เป้ าหมายขององค์กรบรรลุผล อันเป็ น
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การลดปั ญหาที่ กาลังเกิ ดขึ้น และเป็ นการป้ องกันปั ญหาการเพิ่มของอัตราการลาออกใน
อนาคต
ในฐานะที่ผทู ้ าการวิจยั เป็ นพนักงานในฝ่ ายบริ หารทรัพยากรมนุษย์ของ บริ ษทั สกาย
ไอซี ที จ ากัด (มหาชน) จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาในเรื่ อ งของความพึ ง พอใจในการ
ให้บริ การด้วยระบบ HR Request เพื่อที่จะนาผลการตอบรับของพนักงาน มาเป็ นข้อมูลใน
การพัฒนาระบบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. 1.เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การจาก
พนักงานบริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)
2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในการให้บริ การ
จากพนักงานบริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน)
3. เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหา ที่จะสามารถนามาใช้พฒั นาระบบ HR Request ต่อไป

ขอบเขตการวิจยั
ในการวิจยั ครั้ ง นี้ ผูว้ ิจ ัย มุ่ ง ศึ กษาปั จ จัย ที่ มีค วามสัม พันธ์ ก ับความพึงพอใจในการ
ให้บริ การด้วยระบบ HR Request ของพนักงาน บริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้
จากัดขอบเขตในการศึกษาดังนี้
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สมมติฐานของการวิจยั
1.พนักงาน ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน
2.ปัจจัยด้านลักษณะงาน จะมีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจ

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจในการให้บริ การจากพนักงานบริ ษทั สกาย ไอซี ที
จากัด (มหาชน)
2. ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจในการให้บริ การจากพนักงานบริ ษทั สกาย ไอซี ที
จากัด (มหาชน)
3. ทาให้ทราบแนวทางแก้ไขปั ญหาที่จะนามาใช้ในการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นใน
ภายภาคหน้าและผลการศึกษาที่ได้ในครั้งนี้ นาไปปรับใช้และเป็ นแนวทางการ
บริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานให้มากยิง่ ขึ้น

ตัวแปรอิสระ

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

ประชากรที่ใช้วจิ ยั ในครั้งนี้ได้แก่ ผูป้ ระกอบการบริ ษทั ต่างๆในอาคารทีวนั จานวน
19 บริ ษทั มีพนักงานรวมทั้งหมด 2,699 คน จานวนตัวอย่างของการศึกษา คานวณได้โดยวิธี
Taro Yamane ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน การเลือกตัวอย่างใช้วธิ ีการแบ่งชั้น
(Stratified random sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนที่ดีของประชากร และมี
การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่าง
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กรอบแนวความคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจในการให้ บริการระบบ HR
Request ของแผนกบุคคลและธุรการ
- ความพึงพอใจโดยรวม

ปัจจัยด้ านลักษณะงาน
- กระบวนการให้บริ การ
- เจ้าหน้าที่ผใู ้ ห้บริ การ
- สิ่ งอานวยความสะดวก
- ผลของการให้บริ การ
อ้ างอิง
มณี วรรณ ตั้นไทย (2533, หน้ า 66)
อุดมรั ตน์ สงวนศิริธรรม (2534, หน้ า 300)
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยโครงสร้าง
ของแบบสอบถามจะประกอบไปด้วย ส่ วนต่าง ๆดังนี้
ส่ วนที1่ เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และประสบการณ์ทางาน
ส่ วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วมบริ หารจัดการพลังงาน
ส่ วนที่ 3 เป็ นคาถามเพื่อดูการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการพลังงาน
ส่ วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ ึกษาใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ
SPSS และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สาหรับใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลของ
แบบสอบถามได้แก่ ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลที่มีมาตรวัดเป็ น Nominal Scale หรื อมาตรวัด Ordinal Scale ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีมาตรวัดเป็ นช่วง
(Interval scale) หรื อมาตรวัดเป็ นอัตราส่ วน (Ratio Scale)
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สาหรับใช้ในการทดสอบสมมติฐาน สถิติ ttest สาหรับใช้ทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้น 2 กลุ่มที่มีมาตรวัดเป็ น
Nominal Scale หรื อ Ordinal Scale ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) เป็ นค่าร้อยละ กับตัวแปรตามที่มีมาตรวัดเป็ น Interval Scale หรื อ Ratio Scale
สถิติ F- test หรื อ One-way ANOVA สาหรับทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
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ค่าเฉลี่ยตัวแปรต้นที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ที่มีมาตรวัดเป็ น Nominal Scale หรื อ Ordinal
Scale ซึ่งมีลกษณะสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นค่าร้อยละ กับตัวแปรตามที่
มีมาตรวัดเป็ น Interval Scale หรื อ Ratio Scale ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นสถิติเชิงพรรณนา เป็ น
̅ หรื อค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ค่าเฉลี่ย 𝑋
สถิติ Pearson Correlation เป็ นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่อยูใ่ น
มาตรวัดระดับ Interval Scale หรื อ Ratio Scale ค่าที่ได้เรี ยกว่า “ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์”
โดยปกติจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง -1.00 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าติดลบหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวมีทิศทาง
ตรงกันข้าม และถ้ามีค่าเป็ นบวกหมายความว่า ตัวแปร 2 ตัวไม่มีความสัมพันธ์กนั

ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
เป็ นข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และ ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยลักษณะงาน
เป็ นการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจว่าพนักงานในองค์กรมีความพึงพอใจในด้านใดมาก
ที่สุด ผลการวิเคราะห์โดยรวมอยูใ่ นระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.86
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนักงานในบริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัย
ส่ วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่ไม่แตกต่างกัน
ในขณะที่ พนักงานที่มีระยะเวลาปฏิบตั ิงานที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน

7

อภิปรายผล
พนักงานบริ ษทั สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) ที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ปัจจัยด้านลักษณะงานจะมีความสัมพันธ์กบั ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
ภายในองค์กร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยด้านลักษณะงานทุกข้อมีความสัมพันธ์
กับระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจ ัยเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจในการให้บริ ก ารระบบ HR Request ของแผนก
บุคคลและธุ รการ บริ ษทั สกาย ไอซี ที จากัด (มหาชน) ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะบางประการต่อ
ผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ี่อานาจในการตัดสิ นใจที่ควรพิจารณาปรับปรุ งการเพื่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดดังนี้

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะแนวทางในการทาวิจยั ครังต่อไป สาหรับผูท้ ี่สนใจจะทาการศึกษา
ในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
1.ควรมีการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัจจัยความ
พร้ อมในการให้บริ การ เป็ นต้น เพื่อให้ทราบว่าการศึกษาเรื่ องความพึงพอใจที่ ได้สร้าง
ขึ้นมานั้นประสบความสาเร็ จมากน้อยเพียงใด หรื อมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อยแค่ไหนเพื่อเป็ น
แนวทางในการบริ หารจัดการองกรค์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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2.ควรมีการศึกษาการปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน เช่น กิจกรรม
ภายในสานักงาน การปฐมนิ เทศน์พนักงานใหม่ การสร้าง Carreer path ในสายงานเป็ นต้น
เพื่ อ ให้ผูบ้ ริ ห ารขององค์ก รนั้น ๆได้ทราบถึ ง ระดับความคิ ด เห็ น และความต้อ งการของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
3. ควรมีการศึกษาปั ญหาที่เป็ นอุปสรรคต่อการสร้างความพึงพอใจแก่พนักงานใน
องค์กร เพื่อนามาเป็ นแนวทางแก้ไขปั ญหาขององค์กรอย่างถู กต้อง และหาแนวทางหรื อ
มาตรการในการสร้างพฤติกรรมการปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิภาพแก่พนักงาน
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