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ABSTRACT
This study aimed to examine job satisfaction of daily employees of Diamond Food
Product Company Limited. Populations of this study were identified to 336 daily employees of the
Diamond Food Product Company Limited. Questionnaires were used as the tool to collect data. This
study was conducted in accordance with the Herzberg’s Tow-Factor Theory and the data obtained
were assessed by frequency, percentage, and mean.
The findings presented that most daily employees were female in the age of 21-30
years old, and married. Their education background was lower than Pratom 6 of primary education.
They were affiliated to Packing/Empty Can Department with the employment period of less than a
year. Their monthly incomes were varied in the range of 5,001-8,000 Baht and their extra incomes
per month were less than 1,000 baht.
Regarding the study on employment motivation factors, the results showed that these
daily employees had moderate level of satisfaction towards factors namely achievement, work itself,
responsibility, advancement, and recognition, respectively.
Regarding the study on employment maintenance factors, the results showed that these
daily employees had high level of satisfaction towards compensations and welfares factor, but had
moderate level of satisfaction towards factors namely working conditions, interpersonal relations
with peers, supervision, company policy and administration, and interpersonal relations with
supervision.
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แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริ หาร
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.26

แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน

42

ตารางที่ 4.27

แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานปฏิบตั ิการรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการทางาน
43
ตารางที่ 4.28 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานปฏิบตั ิการรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชา
44
ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิการ
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน โดยรวม
45
ตารางที่ 4.30 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
ตารางที่ 4.31

พนักงานรายวันที่มีต่อปัจจัยจูงใจ ด้านความสาเร็จในการทางาน

46

แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
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ตารางที่ 4.32

แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
48

ตารางที่ 4.33

แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน
แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายวันที่มีต่อ
ปัจจัยจูงใจ โดยรวม
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริ หาร

ตารางที่ 4.34
ตารางที่ 4.35
ตารางที่ 4.36
ตารางที่ 4.37
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.38
ตารางที่ 4.39
ตารางที่ 4.40
ตารางที่ 4.41
ตารางที่ 4.42
ตารางที่ 4.43
ตารางที่ 4.44
ตารางที่ 4.45
ตารางที่ 4.46
ตารางที่ 4.47
ตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.49
ตารางที่ 4.50

แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการทางาน
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชา
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
แสดงค่าเฉลี่ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจ
แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญกับระดับความพึงพอใจ
แต่ละQuadrants
แสดงปั จจัยย่อยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายวันที่อยู่
ในแต่ละ Quadrants
แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานรายวัน จาแนกตามปัญหาในการ
ปฏิบตั ิงาน
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สารบัญตาราง (ต่ อ)
หน้ า
ตารางที่ 4.51
ตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.5

แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานรายวัน จาแนกตามสาเหตุที่ส่งผล
ให้เกิดความท้อถอยในการทางาน
แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญของพนักงานรายวันที่มีต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
แสดงค่าเฉลี่ยสู งสุ ดลาดับแรกของความสาคัญ และความพึงพอใจของ
พนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิ บตั ิงาน 10
อันดับแรก
แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิ บตั ิงาน 10
อันดับท้าย
ปั จจัย ย่อยความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของพนัก งานที่ อยู่ในแต่ ล ะ
Quadrants
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สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ 2.1
ภาพที่ 2.2
ภาพที่ 4.1

แสดงการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบผลการให้ระดับความคาดหวังและ
การประเมินความคิดเห็น (ความพึงพอใจ)
แสดงผังองค์กร บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
แสดง Quadrants Analysis ผลระดบความสาคัญและระดับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
แนวโน้มการส่ งออกสิ นค้าอุตสาหกรรมไทยในปี 2557 น่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่
ดีกว่าปี 2556 เนื่ องจากอัตราการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2557 มีการขยายตัวร้อยละ 3.5-3.6
ซึ่ งสู งกว่าปี 2556 ซึ่ งมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จร้อยละ 2.9-3.1 โดยที่อุตสาหกรรมไทย ณ
ปั จจุบนั เริ่ มให้ความสาคัญเรื่ องการเพิ่มมูลค่าผลผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไทยก็ยงั มีขอ้ จากัด
ในหลายด้าน เช่ น ราคาและต้นทุ นการผลิ ตของประเทศที่ เพิ่มสู งขึ้ นซึ่ งลดขี ดความสามารถในการ
แข่งขัน แรงงานที่ขาดการพัฒนาทักษะ ผูป้ ระกอบการขาดการพัฒนาตราสิ นค้าให้เป็ นที่รู้จกั ในระดับ
นานาชาติ (กรุ งเทพธุ รกิ จ, 2556 : ออนไลน์ ) จะเห็ น ได้ว่าแรงงานเป็ นปั จจัยการผลิ ตและเป็ นทุ น
มนุ ษย์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งระดับส่ วนย่อย (Micro) ของระบบเศรษฐกิ จ คือ
แรงงานในภาคการผลิ ตทั้งอุ ตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริ การ และระดับมหภาค (Macro) ของ
ประเทศ กล่าวคือถ้าแรงงานในภาคการผลิ ตต่าง ๆ ของประเทศมีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะและ
ศักยภาพสู งจะส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและประสิ ทธิ ผลต่อการผลิ ตให้สูงขึ้ น (ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย, 2557 : ออนไลน์) ถึงแม้จะมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทต่อการ
ดาเนิ นชี วิตและการดาเนิ นธุ รกิ จของประเทศไทยเป็ นอย่างมาก และทาให้การดาเนิ นธุ รกิจเกิ ดความ
สะดวกสบายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการต่าง ๆ ก็ยงั ต้องอาศัยแรงงานทรัพยากรมนุ ษย์ที่มี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนะคติที่เหมาะสมเป็ นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานที่สาคัญ องค์กรต่าง ๆ
จึงให้ความสาคัญกับการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้มากขึ้น
องค์กรหลายองค์กรจะประสบวามสาเร็ จได้ปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ช่วยผลักดันและจะ
มองข้ามไปไม่ได้คือความสุ ขของพนักงาน เมื่อพนักงานมีความสุ ขในการทางานก็จะมีพลังที่จะช่วย
ขับเคลื่อนองค์กรให้พฒั นาไปข้างหน้า โดยที่มีการให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
หรื อ ผูท้ างาน ทั้ง นี้ เพราะเมื่ อ บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง าน ก็ จะปฏิ บ ัติ ง านอย่า งเต็ ม
ความสามารถโดยความกระตื อ รื อ ร้ น จนงานนั้ น ประสบความส าเร็ จ แต่ ใ นทางตรงกัน ข้า มถ้ า
ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่มีความพึงพอใจในการทางานประสิ ทธิ ภาพของงานก็อยูใ่ นระดับต่าหรื อลดลง ฉะนั้น
ความพึงพอใจในการทางานเป็ นความรู ้สึกรวม ของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกเป็ นความสุ ข
ของบุคคลที่เกิ ดจากการปฏิ บตั ิงาน และได้รับผลตอบแทน คือผลที่เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคล
กิดความรู ้ สึกกระตือรื อร้ นมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานนั้น ๆ เกิ ดขวัญและกาลังใจ สิ่ งเหล่านี้ จะมีผลต่อ
1

ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อการท างานทั้งสิ้ น ซึ่ งทั้งหมดนี้ จะส่ งผลต่อความสาเร็ จและความ
เป็ นไปได้ตามเป้ าหมายขององค์กรนั้น ๆ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช, 2554 : ออนไลน์) แต่บาง
องค์กรที่ถือเอากาลังการผลิตเป็ นหลักโดยไม่มองว่าทรัพยากรมนุ ษย์ก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในการขับเคลื่อน
การทาธุ รกิจและไม่เห็นความสาคัญของความสุ ขและความพึงพอใจของพนักงาน ก็จะมีการทางานที่
ไม่มีความผูกพันกับองค์กร และอาจเป็ นช่ องวางการทางานและอาจทาให้เกิ ดการเบื่ อหน่ ายในงาน
ส่ งผลให้งานที่ออกมาไม่มีประสิ ทธิ ภาพ อาจทาให้เกิดการหยุดงานและลาออกในที่สุด
บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด ตั้งอยู่ที่ ถนนพระราม 2 ตาบลบางกระเจ้า อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร เริ่ มก่อตั้งดาเนิ นกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ประกอบธุ รกิจอุตสาหกรรมแปร
รู ปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อการส่ งออก ปั จจุบนั บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด ประกอบธุ รกิจ
หลักด้านอุตสาหกรรมแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ จากทะเล (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง) เพื่อการส่ งออก โดยมี
ตลาดสาคัญแถบ ตะวันออกกลาง และสถานะของบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด เมื่อเที ยบกับ
ตลาดปลาทู น่ า บรรจุ ก ระป๋ องบริ ษ ัท ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดัก ท์ จ ากัด มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ย ๆ
ตามลาดับ โดยเทียบกับยอดขายในปี 2554 มียอดส่ งออกอยูท่ ี่ 150 ล้านบาท ปี 2555 มียอดส่ งออก 350
ล้านบาท ปี 2556 มียอดส่ งออก 550 ล้านบาท และในปี 2557 มี ยอดส่ งออก 750 ล้านบาท และในปี
2558 บริ ษทั ตั้งเป้ าการส่ งออกอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ถื อได้ว่าบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด มี
ยอดขายเพิ่ ม ขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องเมื่ อเที ยบกับ ตลาดปลาทู น่ าบรรจุ กระป๋ องในประเทศ แต่ บริ ษ ทั ได
มอนด์ ฟู้ ด โปรดัก ท์ จ ากัด ก็ เป็ นอี ก บริ ษ ัท หนึ่ งที่ ป ระสบปั ญ หาเรื่ อ งแรงงานเช่ น กัน เนื่ อ งจาก
กระบวนการผลิตยังต้องอาศัยแรงงานคนที่มีความชานาญการในการผลิ ตและการวางแผนการแก้ไข
ปั ญ หางาน แต่ ปั ญ หาที่ ส าคัญ ที่ เกิ ด ขึ้ นเกี่ ย วกับ แรงงาน คื อ การขาดแคลนแรงงานที่ มี ท ัก ษะ
ความสามารถ เนื่ องจากพนักงานได้มีการลาออก เพื่อไปประกอบอาชี พ หรื อธุ รกิจอื่นกันมาก จึงเป็ น
สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน ในการแก้ไขปั ญหาแรงงานขาดแคลนทางบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปร
ดัก ท์ จากัด ก็มี ก ารสรรหาและคัดเลื อกแรงงานเพื่ อเข้ามาท างานอย่างต่ อเนื่ อง แต่ ด้วยจานวนการ
ลาออกของพนักงานในบริ ษทั มีอตั ราการลาออกของพนักงานรายวันเฉลี่ยต่อเดือน 20 คน หรื อ 5% ต่อ
เดือน ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นการลาออกที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจานวนคนงานที่มีอยูแ่ ละมีผลกระทบกับ
การทางานเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นอุตสาหกรรมที่ตอ้ งใช้ฝีมือแรงงานและต้องอาศัยพนักงานที่มี
ทักษะ ความชานาญ เฉพาะด้าน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด, 2557)
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
รายวันใน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด เพื่อที่จะนาผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้กบั องค์กร
และเผยแพร่ ให้กบั ธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องกับการผลิ ตแปรรู ปอาหารทะเล (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ อง) แก้ไข
ปรับปรุ ง และ พัฒนา เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ด
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1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่ อศึกษาความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานรายวันใน บริ ษ ทั ไดมอนฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด
1.3 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจำกกำรศึกษำ
1. ทาให้ทราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในบริ ษทั
ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
2. สามารถนาข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งและพัฒนา ประยุกต์ ให้พนักงาน
มีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น
1,4 นิยำมศัพท์
ควำมพึงพอใจ หมายถึ ง ความพึ งพอใจในการท างานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ได
มอนด์ ฟู้ ด โปรดัก ท์ จากัด ในด้านปั จจัย จูงใจ (Motivational Factors) และปั จจัย ค้ าจุ น หรื อปั จจัย
สุ ขอนมัย (Maintenance or Hygiene Factors)
พนั กงำนรำยวัน หมายถึ ง บุ คลากรทุ กตาแหน่ งที่ ทางานในบริ ษ ทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปร
ดักท์ จากัด ที่ได้รับค่าจ้างรายวัน
บริ ษัท ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จำกัด หมายถึง บริ ษทั ที่ผลิ ตปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องเพื่อ
การส่ งออกปั จจุบนั มีพนักงานรายวัน 336 คน ตั้งอยูเ่ ลขที่ 189/4 หมู่ที่ 6 ตาบลบางกระเจ้า อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาความพึงพอใจในการทางานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด ผูศ้ ึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มาเป็ นกรอบ
แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
วิเชียร วิทยอุดม (2547: 163-168) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก ว่ามีปัจจัย
สองกลุ่ มคื อ สิ่ งที่ ท าให้เกิ ดความพึงพอใจกับ สิ่ งที่ ท าให้เกิ ดความไม่พ อใจ หรื อเป็ นปั จจัยจูงใจกับ
ปัจจัยอนามัย อันเป็ นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
จากการศึกษาของเฮอร์ ซเบอร์ ก สรุ ปว่าปั จจัยที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานจะเกิ ด
จากปั จจัยภายนอกของสิ่ งแวดล้อมของงาน เฮอร์ ซเบอร์ ก เรี ยกปั จจัยที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจนี้ วา่
ปั จจัยค้ าจุนหรื อปั จจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors) ส่ วนปั จจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานจะเกิดจากปั จจัยภายในของสิ่ งแวดล้อมของงาน และเฮอร์ ซเบอร์ กเรี ยกปั จจัยที่ทาให้เกิดความ
พึงพอใจนี้วา่ ปั จจัยจูงใจ (Motivation or Satisfiers Factors)
ทฤษฎี ส องปั จ จัย Herzberg (Herzberg’s Two-factor Theory) เป็ นทฤษฎี ที่ Frederick
K.Herzberg and Others. ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการท างานของบุ ค คล โดยศึ ก ษาถึ ง ความ
ต้องการของบุ คคลในองค์ก าร หรื อการจูงใจจากการท างานโดยเฉพาะเจาะจง โดยศึ ก ษาว่าคนเรา
ต้องการอะไรจากการทางาน ซึ่ งสรุ ปได้วา่ ความสุ ขจากการทางานนั้น เกิดจากความพึงพอใจหรื อไม่
พึงพอใจในงานที่ทา มีสาเหตุมาจากปั จจัยสองกลุ่ม คือ
1. ปั จจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้
คนชอบและรั ก งานที่ ป ฏิ บ ัติ อ ยู่ เป็ นตัว กระตุ ้น ท าให้ เกิ ด ความพึ ง พอใจแก่ บุ ค คลในองค์ก าร ให้
ปฏิ บ ตั ิ งานได้อย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น เพราะเป็ นปั จจัยที่ ส ามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในของบุคคลได้ ประกอบไปด้วย
1.1 ความสาเร็ จในการทางาน
1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ
1.3 ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
1.4 ความรับผิดชอบในงาน
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1.5 ความก้าวหน้า
2. ปั จจัยค้ าจุนหรื อปั จจัยสุ ขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึงปั จจัยที่
จะค้ าจุนให้บุ คคลมี แรงจูงใจในการทางานอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรื อมี ในลักษณะไม่ สอดคล้องกับ
บุ ค คลในองค์ก าร บุ ค คลในองค์ก ารจะเกิ ดความไม่ช อบงานขึ้ น ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มาจากภายนอกตัว
บุคคล ปั จจัยเหล่านี้ได้แก่
2.1 เงินเดือน
2.2 นโยบายและการบริ หาร
2.3 ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน
2.4 สภาพการทางาน
2.5 วิธีปกครองบังคับบัญชา
2.6 สถานะทางอาชีพ
2.7 ความมัน่ คงในการทางาน
จากทฤษฎีดงั กล่าวสรุ ปได้วา่ ปั จจัยทั้งสองด้านนี้เป็ นสิ่ งที่คนต้องการ เพราะเป็ นแรงจูงใจ
ในการทางาน
ปั จ จัย จู ง ใจ เป็ นองค์ ป ระกอบส าคั ญ ที่ ท าให้ เกิ ด ความสุ ขในการท างาน โดยมี
ความสัมพันธ์กบั แนวคิดที่วา่ เมื่อคนได้รับการตอบสนองด้วยปั จจัยนี้แล้ว จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการ
ทางาน ผลที่ตามมาก็คือคนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ปั จจัยค้ าจุนหรื อสุ ขศาสตร์ ทาหน้าที่เป็ นตัวป้ องกันมิให้คนเกิ ดความไม่เป็ นสุ ข หรื อไม่
พึงพอใจในงาน ช่วยทาให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากทางานมาสู่ ความพร้อมที่จะทางาน
ปรี ย าพร วงศ์ อ นุ ต รโรจน์ (2548 : 132) กล่ า วว่า ความพึ ง พอใจในการท างานเป็ น
ความรู ้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทางานในทางบวกเป็ นความสุ ขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
และได้รับผลตอบแทนคือผลที่ เป็ นความพึงพอใจที่ทาให้บุคคลเกิ ดความรู ้ สึกกระตือรื อร้ น มีความ
มุ่งมัน่ ที่จะทางาน มีขวัญและกาลังใจ สิ่ งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ภาพของการ
ทางานรวมทั้งการส่ งผลต่อความสาเร็ จและเป็ นไปตามเป้ าหมายขององค์กร
แนวคิดการวิเคราะห์ ความคาดหวังและความพึงพอใจ
การวิเคราะห์คาดหวังและความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis : IPA)
ได้นากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1977) สรุ ปได้ดงั นี้
IPA เป็ นเทคนิ ค ที่ ใ ช้ วิ เคราะห์ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ วัด ผล
หรื อประเมินการยอมรับในตัวสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรู ปแบบต่างๆ เป็ นวิธีการ
วิเคราะห์ที่ใช้ได้ง่ายสาหรับการประเมินหรื อวัดผลในคุณลักษณะผลประกอบการและความสาคัญของ
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ผลิตภัณฑ์ มีขอ้ ได้เปรี ยบในการประเมินผลการยอมรับของผู้บริ โภค เนื่ องจากเป็ นการประเมินที่มี
ต้นทุ นต่ า มี เทคนิ คการประเมิ นที่ เข้าใจง่าย และให้ขอ้ มู ลในเชิ งลึ กที่ ส าคัญ ในแง่ ของส่ วนประสม
การตลาดกับกิ จการ กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยังส่ วนที่ควรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนหรื อระบุพ้ืนที่ที่
อาจใช้ทรัพยากรเกินความจาเป็ น การนาเสนอผลการประเมิน IPA ในรู ปกราฟ ทาให้สามารถแปลผล
จัดการข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจมากขึ้ น ทาให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์
และตัดสิ นใจในด้านการตลาดได้ดียงิ่ ขึ้น
ลักษณะที่น่าสนใจของ IPA คือ ผลที่ได้สามารถแสดงออกมาในรู ปภาพที่ง่ายต่อการ
แปรผล ในรู ปของกราฟ 2 มิติ จากคุ ณลักษณะต่างๆ ซึ งมาจากมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
(Martilla and James, 1977) ดังภาพที่ 1
สาคัญมาก
(คาดหวังสู ง)

พึงพอใจ
น้อยที่สุด

Concentrate here
ต้องให้ความสนใจ
Low priority
ไม่ตอ้ งให้ความสาคัญ
มาก

Keep up with good work
B พึงพอใจต่อผูใ้ ห้บริ การ
D
Possible over skill
ให้บริ การได้ดีมาก แต่ลูกค้า
ไม่ค่อยให้ความสาคัญ

A
C

พึงพอใจมาก
ที่สุด

สาคัญน้อย
(คาดหวังน้อย)
ภาพที่ 2.1 แสดงการวิเคราะห์ และเปรี ยบเทียบผลการให้ระดับความคาดหวังและการ
ประเมินความคิดเห็น (ความพึงพอใจ)
ที่มา : ดัดแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977) : Importance Analysys.
Journal of Marketing. อ้างใน ศุภจิต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, 2550
เมื่อนาค่าความคาดหวังและความคิดเห็น มาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ที่
ได้ตกอยูท่ ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิ บายความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ ลู ก ค้า และ
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
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Quadrants B (Keep up the good Work) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองได้เป็ น
อย่างดีในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความสาคัญมาก
Quadrants C (Low Priority) หมายถึ ง ผลิ ตภัณ ฑ์ มี คุ ณ ภาพต่ าหรื อ มี ก ารบริ ก ารต่ าใน
คุณลักษณะที่ไม่สาคัญต่อลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การสามารถเลื่อนการปรับปรุ งออกไปก่อน
Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึ ง ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารให้ ค วามส าคัญ มากเกิ น ความ
จาเป็ นในคุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อยต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า
บริ ษ ัท ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดัก ท์ จากัดเริ่ ม ด าเนิ น กิ จการเมื่ อ ปี 2554 ซึ่ งประกอบธุ รกิ จ
อุตสาหกรรมแปรรู ปปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องส่ งออก ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และขยาย
เงิ น ทุ น จดทะเบี ย นเป็ น 55,000,000 บาทในปี 2557 ปั จ จุ บ ัน มี จานวนพนัก งานปฏิ บ ัติ ง านรายวัน
336 คน โดยมีรายได้เฉลี่ ย 356.25 บาท/วัน/คน (ฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์ บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ดโปรดักท์
จากัด, 2557)

ภาพที่ 2.2 แสดงผังองค์กร บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
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บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด เป็ นบริ ษทั ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องเพื่อส่ งออก
ลูกค้าส่ วนใหญ่อยูใ่ นแถบประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ประเทศจอร์ แดน ซี เรี ย ซาอุดิอารเบีย ทวีป
แอฟริ กา ได้แก่ประเทศอียปิ ต์ ลิเบีย แอลจีเรี ย และทวีปอเมริ กาใต้ ได้แก่ประเทศเปรู ชิลี ปานามา ซึ่ ง
การส่ งออกนี้บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด สามารถส่ งออกได้ 500-600 ตูค้ อนเทนเนอร์ ต่อปี
และบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด ยังมีการพัฒนาตลาดในประเทศไทย โดยมีการผลิตสิ นค้า
ภายใต้แบรนด์ Fine Chef เพื่อที่จะนาสิ นค้าภายใต้แบรนด์สินค้านี้มาวางขายในประเทศไทยอีกด้วย
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้ อง
สุ ม ณฑา โรจรุ จิ พ งษ์ (2549) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ ง พอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานบริ ษทั ยูเนี่ ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมจากพนักงานในบริ ษทั
จานวน 413 ราย ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้ พนักงานมีความพึงพอใจต่อปั จจัย 9 ด้านโดยภาพรวมใน
ระดับปานกลาง ซึ่ งพิจารณาในรายละเอียดพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับในความสามารถ ด้านลักษณะของงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ง ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพการทางาน
และสถานที่ทางาน ด้านการนิเทศงานและด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านความสาเร็ จในงาน พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจด้านความสาเร็ จใน
การทางาน โดยรวมในระดับปานกลาง คือ ความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จในงานที่ทา การได้
ใช้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้รับ ความสามารถในการแก้ปัญหา
งานที่ปฏิบตั ิได้ ความสามรถในการตัดสิ นใจในงานที่ปฏิบตั ิได้ และมีรางวัลตอบแทนความดีความชื่น
ชอบ
2. ด้านการยอมรับในความสามารถ พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจด้านการ
ยอมรับ ในความสามารถ โดยรวมในระดับมาก คื อ การได้รับ การยอมรับ จากเพื่ อนร่ วมงาน และมี
ความพึ ง พอใจในระดับ ปานกลาง คื อ ความภู มิ ใ จในงานที่ ท า การได้รั บ การยกย่อ งชมเชยจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและการได้รับการยกย่องชมเชยภายในองค์กร
3. ด้านลักษณะของงาน พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจด้านลักษณะของงาน
โดยรวมในระดับปานกลาง ความน่ าสนใจของงาน การได้ใช้ความรู ้ ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน
งานที่ทาตรงกับความถนัด ลักษณะงานมีความท้าทาย ความเป็ นอิสระในระหว่างการปฏิบตั ิงาน และ
งานที่ทาตรงกับความรู ้ที่ศึกษา
4. ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบ พนัก งานให้ ค วามส าคัญ กับ ความพึ ง พอใจด้า นด้า นความ
รั บ ผิดชอบโดยรวมในระดับ มาก คื อ การได้รับ ความไว้วางใจในงานที่ รับ ผิดชอบ การมี ส่ วนร่ วม
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รับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน และมีความพึงพอใจระดับปานกลางคือ สามารถตัดสิ นใจในงานที่ทาได้
และการได้รับผิดชอบงานสาคัญ ๆ
5. ด้านความก้าวหน้าในการเลื่ อนตาแหน่ ง พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจ
ด้านความก้าวหน้าในการเลื่ อนตาแหน่ ง โดยรวมในระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับโอกาสอบรม
เพิ่มพูนความรู ้ ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ปฏิบตั ิ
6. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนักงานให้ความสาคัญความพึงพอใจด้านเงินเดือนและ
สวัส ดิ ก ารโดยรวมระดับ ปานกลาง คื อสวัส ดิ ก ารด้านการรั ก ษาพยาบาล สวัส ดิ ก ารด้านรถรั บ ส่ ง
สวัส ดิ การด้านชุ ดพนัก งาน สวัส ดิ ก ารด้านการกี ฬ า เงิ นเดื อนที่ ได้รับ และการขึ้ นเงิ นเดื อนมี ความ
ยุติธรรม
7. ด้านสภาพการท างานและสถานที่ การท างาน พนัก งานให้ค วามสาคัญ กับ ความพึ ง
พอใจด้านสภาพการท างานและสถานที่ ท างาน โดยรวมในระดับปานกลาง คือ ความสะอาดของ
สถานที่ทางาน จานวนชัว่ โมงในการทางานมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของปริ มาณงาน ความ
พอเพียงของอุปกรณ์ในการทางาน และความสะดวกของสถานที่ทางาน
8. ด้า นการนิ เทศงาน พนัก งานให้ ค วามส าคัญ กับ ความพึ ง พอใจด้านการนิ เทศงาน
โดยรวมในระดับปานกลาง คือ การให้คาแนะนาจากผูบ้ งั คับบัญชา การสอนงานจากผูบ้ งั คับบั ญชา
และการได้รับความช่วยเหลือจากผูบ้ งั คับบัญชา
9. ด้านความสั มพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจด้าน
ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยรวมพนักงานในระดับปานกลาง คือ ความสนิ ทสนมกับเพื่อน
ร่ วมงาน การช่ วยเหลื อกันจากเพื่อนร่ วมงาน การเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและการ
ปรึ กษาหารื อกันเมื่อประสบปั ญหาในการทางาน
ปริ ญญา สั ตยธรรม(2550) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริ ษทั วาย เอช เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จานวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึ กษาพบว่าในภาพรวมพนักงาน บริ ษทั วาย เอช เอส อินเตอร์ เนชั่น
แนล จากัด มีระดับความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน มีความพึง
พอใจใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านบังคับบัญชา ด้านลักษณะของที่ทางาน และด้านการทางานกับเพื่อน
ร่ วมงาน ส่ วนด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อในแต่ละด้านพบว่า ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ข้อที่เฉลี่ยสู งสุ ดคือ พอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ
ในปั จจุบนั และค่าเฉลี่ ยต่าสุ ดคือ รู ้สึกว่าอัตราเงิ นเดือนที่ได้รับต่ากว่าอัตราแรงงาน ด้านลักษณะงาน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ พอใจในงานที่ทาอยูใ่ นปั จจุบนั และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ งานที่ทาอยูไ่ ม่บนั่ ทอน
สุ ขภาพ ด้านสภาพการทางาน ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ หน่ วยงานมี การจัดสถานที่ ทางานอย่างเป็ น
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สั ด ส่ ว น และค่ า เฉลี่ ย ต่ า สุ ด คื อ พอใจกับ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการท างานที่ บ ริ ษ ัท มี ใ ห้ ด้าน
ความก้าวหน้าในการทางาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ พอใจในการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งปั จจุบนั เพราะ
ทาให้มีโอกาสก้าวหน้า และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ การเลื่อนตาแหน่งในปั จจุบนั เป็ นไปอย่างมีระบบและมี
ความเหมาะสม ด้านผูบ้ งั คับบัญชา ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ หัวหน้างานมีความใกล้ชิดและเป็ นกันเอง
และค่าเฉลี่ยต่ าสุ ดคือ พอใจในประสิ ทธิ ภาพในการทางานของหัวหน้างาน ด้านเพื่อนร่ วมงาน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เพื่อนร่ วมงานให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้วยดี และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ
เพื่อนร่ วมงานไม่มีความขัดแย้งแบ่งพรรคแบ่งพวก ด้านความมัน่ คงในการทางาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด
คือ การทางานกับบริ ษทั ทาให้รู้สึกปลอดภัยและมัน่ คง และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ จะทางานกับบริ ษทั จนถึง
เกษียณอายุ
ชิ นวุธ จงอยู่สุข (2553) ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูงใจการทางาน
ของบริ ษทั สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์ คส์ จากัด โดยทาการเก็บข้อมูลจากพนักงาน จานวน 170 คน โดย
พิจารณาแบ่งปั จจัยจูงใจออกเป็ น 2 ด้าน คือ ปั จจัยอนามัยหรื อปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัย
ตัวกระตุน้ โดยสรุ ปผลการศึ กษาดังนี้ ด้ านปั จจัยอนามัยหรื อปั จจั ยค้าจุ น ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านสภาพของการทางาน ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านนโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั
และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้ านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยตัวกระตุ้น ความพึงพอใจของพนักงาน
ต่อปั จจัยจูงใจในการทางานของบริ ษทั สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์ คส์ จากัด ด้านปั จจัยจูงใจหรื อปั จจัย
ตัวกระตุน้ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ด้านความสัมฤทธิ์ ผลของงาน ด้าน
ความรับ ผิดชอบในหน้าที่ ก ารงาน ด้านการได้รับการยอมรั บนับ ถื อ ด้านลัก ษณะของงาน ผูต้ อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้าในการทางาน และด้านความ
เจริ ญเติบโต
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดัก ท์ จากัด มี ระเบี ย บวิธี ก ารศึ ก ษาประกอบด้วยขอบเขตการศึ ก ษา ข้อมู ล และแหล่ งข้อมู ล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้ มูล และระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อหาในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย การศึกษาระดับความพึงพอใจในการทางานของ
พนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด ทั้งนี้ ใช้ทฤษฎี สองปั จจัยของเฮอร์ ซ เบอร์ ก
ประกอบด้วยปัจจัย 2 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
ปั จ จัย จู ง ใจ (Motivational Factors) และปั จ จัย ค้ า จุ น (Maintenance or Hygiene Factors) หรื อ ปั จ จัย
สุ ขอนามัย (Hygiene Factors)
3.1.2 ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด ซึ่ งจาก
การสารวจจานวนประชากรของบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด มีจานวนพนักงานรายวันทั้งหมด
336 ราย โดยเป็ นแรงงานไทย 29 คน คิดเป็ น 8.63% และเป็ นแรงงานต่างด้าว 307 คน คิดเป็ น 91.37%
(ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์, ข้อมูลทะเบียนพนักงาน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด,12 มีนาคม 2557)
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
แหล่ งข้อมู ลหลักของการศึ ก ษานี้ คื อ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็ บรวบรวม
ข้อมูลจากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามโดยมีสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลคือ บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด
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3.2.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ในการรวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ คื อ แบบสอบถาม โดยจะจัด ท า
แบบสอบถามเป็ นภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามจะเป็ นแรงงานต่างด้าว ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึง
สร้ างแบบสอบถามเป็ นภาษาไทยและแปลเป็ นภาษาพม่า หลังจากนั้นจึงแปลเป็ นภาษาไทยอีกครั้ ง
หนึ่ งเพื่อตรวจสอบและเปรี ยบเทียบแบบสอบถามเพื่อดูความสอดคล้องก่อนจะดาเนิ นการเก็บข้อมูล
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่วไปของพนัก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับ การศึ กษาสู งสุ ด แผนก/ฝ่ ายที่ สั งกัด ระยะเวลาในการท างานกับ บริ ษ ทั เงิ นเดื อน
(ค่าจ้างรายวัน/เดือน) รายได้อื่นๆ เหตุผลสาคุญที่เลือกมาทางานที่บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ความส าคัญ และความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของ
พนักงานปฏิบตั ิงานรายวันในด้านปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ค่าจ้างและสวัสดิการ นโยบายการบริ หาร
ความสั ม พันธ์ กบั ผูบ้ งั คับ บัญ ชา ความสั ม พันธ์ กบั เพื่ อนร่ วมงาน สภาพของการท างาน การบังคับ
บัญชา และปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสาเร็ จในการทางาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะ
งานที่ปฏิบตั ิ ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้า
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับปั ญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิ บตั ิงานของ พนักงาน
ปฏิบตั ิงานรายวันในบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
3.2.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉลี่ ย (Mean)
โดยใช้มาตรวัดแบบ Rating scale ซึ่ งกาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ และหลักเกณฑ์
การแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยดังนี้ บุญชม ศรี สะอาด (2553)
ระดับความสาคัญ
ระดับคะแนน
สาคัญมากที่สุด
5
สาคัญมาก
4
สาคัญปานกลาง
3
สาคัญน้อย
2
สาคัญน้อยที่สุด
1

12

นอกจากนี้ได้กาหนดค่าเฉลี่ยที่ได้นามาวิเคราะห์ แปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

การแปลผล
มีความสาคัญในระดับมากที่สุด
มีความสาคัญในระดับมาก
มีความสาคัญในระดับปานกลาง
มีความสาคัญในระดับน้อย
มีความสาคัญในระดับน้อยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระดับความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
พึงพอใจมากที่สุด
5
พึงพอใจมาก
4
พึงพอใจปานกลาง
3
พึงพอใจน้อย
2
พึงพอใจน้อยที่สุด
1
นอกจากนี้ได้กาหนดค่าเฉลี่ยที่ได้นามาวิเคราะห์ แปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็ น
5 ระดับ ดังนี้
ค่ าเฉลีย่
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

การแปลผล
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
มีความพึงพอใจในระดับมาก
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

นาค่าความสาคัญและความพึงพอใจ มาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละคุ ณสมบัติผลลัพธ์ที่ได้
ตกอยูท่ ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิ บายความหมายได้ 4 ลักษณะดังต่อไปนี้
Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึ ง คุ ณลักษณะที่มีความสาคัญต่อลูกค้า และ
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
Quadrants B (Keep up the good Work) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การสามารถตอบสนองได้
เป็ นอย่างดีในคุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความสาคัญมาก
13

Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่าหรื อมีการบริ การต่าใน
คุณลักษณะที่ไม่สาคัญต่อลูกค้า ผูใ้ ห้บริ การสามารถเลื่อนการปรับปรุ งออกไปก่อน
Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง ผูใ้ ห้บริ การให้ความสาคัญมากเกินความ
จาเป็ นในคุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อยต่อการตัดสิ นใจของลูกค้า
3.3 สถานทีใ่ นการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้สถานที่ในการดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
1. บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาทั้งสิ้ น 9 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือน สิ งหาคม
2558 โดยเก็บข้อมูลช่วงเดือน มีนาคม 2558
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการทางานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็ น 6 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา แผนก/ฝ่ ายที่ สังกัด อายุการทางานในบริ ษทั รายได้ต่อเดื อน รายได้เสริ มต่อ
เดือน และสาเหตุที่เลือกมาทางานที่บริ ษทั ตารางที่ 4.1-4.9
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลระดับความสาคัญของพนักงานปฏิ บตั ิการรายวันที่มีต่อการปฏิ บตั ิงาน
ในด้านปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิ การ นโยบายการบริ หาร ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน สภาพของการทางาน และการบังคับบัญชา และในด้านปั จจัยจัยจูงใจ
ประกอบด้วย ความส าเร็ จในการท างาน การได้รับการยอมรับ นับถื อ ลัก ษณะงานที่ ปฏิ บ ัติ ความ
รับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้า ตารางที่ 4.10-4.22
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลระดับความพึงพอใจของพนักงานปฏิบตั ิการรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ในด้านปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิ การ นโยบายการบริ หาร ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน สภาพของการทางาน และการบังคับบัญชา และในด้านปั จจัยจูงใจ
ประกอบด้วย ความส าเร็ จในการท างาน การได้รับ การยอมรับ นับ ถื อ ลัก ษณะงานที่ ปฏิ บ ัติ ความ
รับผิดชอบในงาน และความก้าวหน้า ตารางที่ 4.23-4.35
ส่ วนที่ 4 ข้อมูล เกี่ ยวกับ การเปรี ยบเที ยบความส าคัญ และความพึ งพอใจของพนัก งาน
ปฏิบตั ิการรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน ตารางที่ 4.23-4.35
ส่ วนที่ 5 ข้อมูล เกี่ ยวกับ การเปรี ยบเที ยบความส าคัญ และความพึ งพอใจของพนัก งาน
ปฏิ บ ัติก ารรายวัน ที่ มี ต่ อการปฏิ บ ัติงาน จาแนกตามรายได้ต่อเดื อ น และอายุก ารท างานในบริ ษ ัท
ตารางที่ 4.48-4.71
ส่ วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาในการปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน ตารางที่
4.72-4.73
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4.1 ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของพนักงานปฏิบัติการรายวัน
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
145
191
336

ร้ อยละ
43.15
56.85
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิ การรายวันเป็ นเพศหญิ ง คิ ดเป็ นร้ อยละ 56.85
และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 43.15
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามอายุ
อายุ
18-20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
28
158
108
36
6
336

ร้ อยละ
8.33
47.02
32.14
10.71
1.79
100.00

จากตารางที่ 4.2 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันมีอายุ 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.02
รองลงมามีอายุ 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 32.14 มี อายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.71 มีอายุ 18-20 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 8.33 และมีอายุมากกว่า 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 1.79 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่าร้าง
รวม

จานวน
149
176
11
336

ร้ อยละ
44.35
52.38
3.27
100.00

จากตารางที่ 4.3 พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ส ถานภาพสมรส คิ ดเป็ นร้ อยละ
52.38 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 44.35 และมี สถานภาพหย่าร้ าง คิ ดเป็ นร้ อยละ 3.27
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.4 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6
ประถมศึกษาปี ที่ 6 – มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.
ปวส.หรื อ อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
157
133
40
4
2
336

ร้ อยละ
46.73
39.58
11.90
1.19
0.60
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6
คิดเป็ นร้อยละ 46.73 รองลงมามีการศึกษาระดับประถมศึกษาปี ที่ 6 - มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็ นร้อย
ละ 39.58 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 11.9 มีการศึกษาระดับ
ปวส.หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1.19 และมี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.60
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามแผนก/ฝ่ ายที่
สังกัด
แผนก/ฝ่ ายทีส่ ั งกัด
พนักงานทาความสะอาด
แผนกรับวัตถุดิบนึ่งปลา
แผนกคิวซี
แผนกบรรจุ/กระป๋ องเปล่า
แผนกคลังสิ นค้า
แผนกคัดเศษ
แผนกขูดเลือด/ขูดหนัง/แกะก้าง
แผนก RETORT
แผนกวิศวกรรม
รวม

จานวน
18
19
20
122
80
6
60
8
3
336

ร้ อยละ
5.36
5.65
5.95
36.31
23.81
1.79
17.86
2.38
0.89
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่า พนัก งานปฏิ บ ัติก ารรายวัน ท างานแผนกบรรจุ /กระป๋ องเปล่ า
คิดเป็ นร้อยละ 36.31 รองลงมาทางานแผนกคลังสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 23.81 ทางานแผนกขูดเลือด/ขูด
หนัง/แกะก้าง คิดเป็ นร้อยละ 17.86 ทางานแผนกคิวซี คิดเป็ นร้อยละ 5.95 ทางานแผนกรับวัตถุดิบนึ่ ง
ปลา คิดเป็ นร้อยละ 5.65 ทางานพนักงานทาความสะอาด คิดเป็ นร้อยละ 5.36 ทางานแผนก RETORT
คิ ดเป็ นร้ อยละ 2.38 ท างานแผนกคัดเศษ คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.79 และท างานแผนกวิศวกรรม คิ ดเป็ น
ร้อยละ 0.89 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามอายุการทางาน
ในบริ ษทั
อายุการทางานในบริษัท
น้อยกว่า 1 ปี
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี
ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
253
34
49
336

ร้ อยละ
75.30
10.12
14.58
100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีอายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 75.3 รองลงมามี อายุการทางานตั้งแต่ 2 ปี ขึ้ นไป คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.58 และมีอายุการทางาน
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.12 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001-8,000 บาท
8,001-10,000 บาท
มากกว่า 10,000 บาท
รวม

จานวน
3
253
75
5
336

ร้ อยละ
0.89
75.30
22.32
1.49
100.00

จากตารางที่ 4.7 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันมี รายได้ต่อเดื อน 5,001-8,000 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 75.3 รองลงมามี รายได้ต่อเดื อน 8,001-10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 22.32 มี รายได้ต่อ
เดือนมากกว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.49 และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
0.89 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวันจาแนกตามรายได้เสริ มต่อ
เดือน
รายได้ เสริมต่ อเดือน
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,000 บาท
1,001 - 2,000 บาท
2,001 - 3,000 บาท
3,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
250
46
37
3
336

ร้ อยละ
74.40
13.69
11.01
0.89
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว่า พนักงานรายปฏิบตั ิการวันมีรายได้เสริ มต่อเดื อนน้อยกว่า 1,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 74.4 รองลงมามีรายได้เสริ ม ต่อเดื อน 1,001-2,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.69 มี
รายได้เสริ มต่อเดือน 2,001-3,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 11.01 และมีรายได้เสริ มต่อเดือน 3,001 บาทขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 0.89 ตามลาดับ

20

ตารางที่ 4.9 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานปฏิบตั ิการรายวัน จาแนกตามเหตุผลที่เลือก
มาทางานที่บริ ษทั
เหตุผลที่เลือกมาทางานทีบ่ ริษัท
ค่าจ้างสู งกว่าที่เคยได้รับ
มีความสะดวกในกากรเดินทางมาทางาน
มีความรู ้ความชานาญในงานด้านนี้ อยูแ่ ล้ว
สภาพแวดล้อมในการทางานดี
สวัสดิการดี
เพื่อนที่ทางานในบริ ษทั นี้ชวน
บริ ษทั มีชื่อเสี ยงมีความมัน่ คง
รวม

จานวน
18
72
127
7
6
99
7
336

ร้ อยละ
5.36
21.43
37.80
2.08
1.79
29.46
2.08
100.00

จากตารางที่ 4.9 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันเลือกมาทางานที่บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด เพราะมีความรู ้ความชานาญในงานด้านนี้ อยูแ่ ล้ว คิดเป็ นร้อยละ 37.8 รองลงมาเพราะ
เพื่อนที่ทางานในบริ ษทั นี้ ชวน คิดเป็ นร้อยละ 29.46 เพราะมีความสะดวกในกากรเดินทางมาทางาน
คิดเป็ นร้อยละ 21.43 เพราะค่าจ้างสู งกว่าที่เคยได้รับ คิดเป็ นร้อยละ 5.36 เพราะสภาพแวดล้อมในการ
ทางานดี เพราะบริ ษทั มีชื่อเสี ยงมีความมัน่ คง คิดเป็ นร้อยละ 2.08 และเลือกมาทางานที่บริ ษทั เพราะ
สวัสดิการดี คิดเป็ นร้อยละ 1.79 ตามลาดับ
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4.2 ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลระดับความสาคัญของพนักงานรายวันทีม่ ีต่อการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.10 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านค่ าจ้ างและ
สวัสดิการ
ค่าจ้างที่ได้รับ
ปั จจุบนั มีความ
เหมาะสม
ความยุติธรรมใน
การปรับขึ้นค่าจ้าง
ความยุติธรรมใน
การปรับเลื่อน
ตาแหน่ง
มีเงินรางวัลพิเศษ
เช่น ค่ากะ ค่าร้อน
ค่าตาแหน่ง
มีสวัสดิการสังคม
เช่น กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวติ
การลา (พักร้อน
ป่ วย กิจ คลอด )
มีการให้
สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง
มาก

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
1
4
(0.30) (1.19)

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
123
137
336
4.16
(36.61) (40.77) (100.00) (มาก)

จานวน
(ร้ อยละ)
71
(21.13)

ลาดับ
ที่
3

0
(0.00)
0
(0.00)

0
(0.00)
24
(7.14)

63
(18.75)
203
(60.42)

88
(26.19)
61
(18.15)

185
336
4.36
(55.06) (100.00) (มาก)
48
336
3.40
(14.29) (100.00) (ปานกลาง)

1

0
(0.00)

0
(0.00)

94
(27.98)

73
(21.73)

169
336
(50.30) (100.00)

4.22
(มาก)

2

6
(1.79)

8
(2.38)

177
(52.68)

102
(30.36)

43
336
(12.80) (100.00)

3.50
(มาก)

6

2
(0.60)
6
(1.79)

14
(4.17)
16
(4.76)

169
(50.30)
154
(45.83)

88
(26.19)
94
(27.98)

63
336
(18.75) (100.00)
66
336
(19.64) (100.00)

3.58
(มาก)
3.59
(มาก)

5

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.83
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

22

7

4

จากตารางที่ 4.10 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการ โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่ องความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง มีค่าเฉลี่ย 4.36 เรื่ องมีเงินรางวัลพิเศษ เช่ น
ค่ากะ ค่าร้อน ค่าตาแหน่ ง มีค่าเฉลี่ย 4.22 เรื่ องค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ย 4.16
เรื่ องมี ก ารให้ ส วัส ดิ ก ารค่ ารั ก ษาพยาบาล มี ค่ าเฉลี่ ย 3.59 เรื่ องการลา (พัก ร้ อน ป่ วย กิ จ คลอด ) มี
ค่าเฉลี่ ย 3.58 และเรื่ องมี ส วัส ดิ ก ารสั งคม เช่ น กองทุ น สารองเลี้ ยงชี พ ประกันชี วิต มี ค่าเฉลี่ ย 3.50
ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่ พนักงานปฏิ บตั ิก ารรายวัน ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
ความยุติธรรมในการปรับเลื่อนตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ย 3.40
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริ หาร
ปัจจัยคา้ จุน

ด้านนโยบายการ น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง มาก

บริหาร

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
บริ ษทั มีการกาหนด
3
7
149
กฏระเบียบต่าง ๆ
(0.89) (2.08)
(44.35)
อย่างชัดเจน
มีส่วนร่ วมในการ
28
34
157
กาหนดนโยบาย
(8.33) (10.12) (46.73)
และกฎต่าง ๆ
ผูบ้ งั คับบัญชา
6
4
186
บริ หารงานได้ตาม
(1.79) (1.19)
(55.36)
กฏระเบียบที่
กาหนดไว้
หน่วยงานมีการให้
9
20
164
ข้อมูลเพื่อสร้าง
(2.68) (5.95)
(48.81)
ความเข้าใจในการ
ทางานชัดเจน
ค่ าเฉลีย่ รวม

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
115
62
336
3.67
(34.23) (18.45) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
1

73
(21.73)

44
(13.10)

336
3.21
(100.00) (ปานกลาง)

4

91
(27.08)

49
(14.58)

336
(100.00)

2

93
(27.68)

50
(14.88)

336
3.46
(100.00) (ปานกลาง)

3.51
(มาก)

3

3.47
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.11 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
นโยบายการบริ หาร โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.47 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุ น ด้านนโยบายการบริ หารใน
ระดับ มาก ได้แก่ เรื่ องบริ ษ ทั มี การก าหนดกฏระเบี ยบต่าง ๆ อย่างชัดเจน มี ค่าเฉลี่ ย 3.67 และเรื่ อง
ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตามกฏระเบียบที่กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลาดับ

24

ปั จจัยย่อยที่ พนักงานปฏิ บตั ิก ารรายวัน ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.46 และเรื่ องมีส่วนร่ วม
ในการกาหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.21 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.12 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านความสัมพันธ์ น้ อยทีส่ ุ ด
กับผู้บังคับบัญชา จานวน
(ร้ อยละ)
10
การติดต่อสื่ อสาร
กับผูบ้ งั คับบัญชา
(2.98)
ความสนิทสนม
10
ความจริ งใจและ
(2.98)
ความเป็ นกันเอง
ของผูค้ บั บัญชา
ความเอาใจใส่ต่อ
4
สภาพความเป็ นอยู่ (1.19)
จากผูบ้ งั คับบัญชา
8
ความเอื้ออาทรของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
(2.38)

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้ อยละ)
46
(13.69)
47
(13.99)

จานวน
(ร้ อยละ)
145
(43.15)
135
(40.18)

จานวน
(ร้ อยละ)
82
(24.40)
90
(26.79)

จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
53
336
3.36
(15.77) (100.00) (ปานกลาง)
54
336
3.39
(16.07) (100.00) (ปานกลาง)

45
(13.39)

132
(39.29)

111
(33.04)

44
(13.10)

336
3.43
(100.00) (ปานกลาง)

1

51
144
(15.18) (42.86)
ค่ าเฉลีย่ รวม

98
(29.17)

35
(10.42)

336
3.30
(100.00) (ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)

4

3
2

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.12 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชาในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องความเอาใจใส่ ต่อสภาพความเป็ นอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชา
มีค่าเฉลี่ ย 3.43 เรื่ องความสนิ ทสนม ความจริ งใจและความเป็ นกันเองของผูค้ บั บัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.39
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เรื่ องการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ ย 3.36 และเรื่ องความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ย 3.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.13 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านความสัมพันธ์ น้ อยทีส่ ุ ด
กับเพือ่ นร่ วมงาน จานวน
(ร้ อยละ)
0
มีการร่ วมกัน
วางแผนปฏิบตั ิงาน (0.00)
ความสนิทสนม
0
ความจริ งใจ ความ
(0.00)
เป็ นกันเองของ
เพื่อนร่ วมงาน
การปรึ กษาหารื อ
9
เมื่อประสบปั ญหา
(2.68)
ในการทางาน
มีการเปิ ดโอกาสให้
3
ทุกคนได้แสดง
(0.89)
ความคิดเห็น
มีการช่วยเหลือกัน
1
ในการทางาน
(0.30)
เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
5
188
98
(1.49) (55.95) (29.17)
7
171
97
(2.08) (50.89) (28.87)

จานวน
(ร้ อยละ)
45
(13.39)
61
(18.15)

จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (แปลผล)
336
3.54
(100.00) (มาก)
336
3.63
(100.00) (มาก)

รวม

ลาดับ
ที่
3
1

16
(4.76)

179
(53.27)

90
(26.79)

42
(12.50)

336
3.42
(100.00) (ปานกลาง)

5

18
(5.36)

168
(50.00)

99
(29.46)

48
(14.29)

336
(100.00)

3.51
(มาก)

4

9
(2.68)

170
(50.60)

104
(30.95)

52
(15.48)

336
(100.00)

3.59
(มาก)

2
3

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.54
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิ การรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสั มพันธ์ ก ับ เพื่ อนร่ วมงาน โดยรวมในระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย 3.54 เมื่ อพิ จารณาในรายละเอีย ด
พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงานในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องความสนิ ทสนม ความจริ งใจ ความเป็ นกันเองของเพื่อน
ร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ ย 3.63 เรื่ องมี การช่ วยเหลื อกันในการทางานเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ ย 3.59
เรื่ องมีการร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 3.54 และเรื่ องมีการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องการ
ปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปั ญหาในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.42
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการทางาน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านสภาพของการ
ทางาน
จานวนชัว่ โมงและ
จานวนวันในการ
ทางานมีความ
เหมาะสม
ระบบความปลอดภัย
ของบริ ษทั
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน เช่น แสงสว่าง
เพียงพอ/ เสี ยงดัง
เครื่ องมือและอุปกรณ์
อานวยความสะดวก
เพียงพอ
ปริ มาณงานที่
รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม

ระดับความสาคัญ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
0
0
90
127
119
336
4.09
(0.00) (0.00) (26.79) (37.80) (35.42) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
1

0
(0.00)
0
(0.00)

6
(1.79)
6
(1.79)

164
(48.81)
164
(48.81)

116
(34.52)
86
(25.60)

50
(14.88)
80
(23.81)

336
(100.00)
336
(100.00)

3.63
(มาก)
3.71
(มาก)

5

0
(0.00)

1
(0.30)

158
(47.02)

115
(34.23)

62
(18.45)

336
(100.00)

3.71
(มาก)

3

0
(0.00)

6
(1.79)

159
(47.32)

104
(30.95)

67
(19.94)

336
(100.00)

3.69
(มาก)

4

ค่ าเฉลีย่ รวม

2

3.76
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.14 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
สภาพของการทางาน โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการ
ทางานในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องจานวนชั่วโมงและจานวนวันในการทางานมี ความเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ ย 4.09 เรื่ องสภาพแวดล้อมการท างาน เช่ น แสงสว่างเพี ยงพอ/ เสี ยงดัง มี ค่ าเฉลี่ ย 3.71 เรื่ อง
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เครื่ องมือและอุป กรณ์ อานวยความสะดวกเพีย งพอ มี ค่าเฉลี่ ย 3.71 เรื่ องปริ มาณงานที่ รับผิดชอบมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.69 และเรื่ องระบบความปลอดภัยของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ย 3.63 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.15 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชา
ปัจจัยคา้ จุน
ระดับความสาคัญ
ด้ านการบังคับบัญชา น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

หัวหน้างานให้
คาแนะนาและสอน
งาน
โครงสร้างของ
ตาแหน่งงานมีความ
ชัดเจน
การสัง่ งานหรื อการ
มอบหมายงานมีความ
ชัดเจน
สามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพื่อปรับใช้งาน
ได้
ความยุติธรรมในการ
บังคับบัญชา

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
0
0
156
109
71
336
3.75
(0.00) (0.00) (46.43) (32.44) (21.13) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
1

0
(0.00)

7
(2.08)

185
(55.06)

84
(25.00)

60
(17.86)

336
(100.00)

3.59
(มาก)

2

2
(0.60)

18
(5.36)

168
(50.00)

88
(26.19)

60
(17.86)

336
(100.00)

3.55
(มาก)

4

17
(5.06)

33
(9.82)

146
(43.45)

84
(25.00)

56
(16.67)

336
3.38
(100.00) (ปานกลาง)

5

3
(0.89)

13
168
(3.87) (50.00)
ค่ าเฉลีย่ รวม

91
(27.08)

61
(18.15)

336
(100.00)

3

3.58
(มาก)
3.57
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.15 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
การบังคับบัญชา โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่ พ นัก งานปฏิ บตั ิ ก ารรายวัน ให้ค วามส าคัญ ต่ อปั จจัย ค้ าจุ น ด้านการบังคับ
บัญชาในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องหัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงาน มีค่าเฉลี่ย 3.75 เรื่ องโครงสร้าง
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ของตาแหน่งงานมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ ย 3.59 เรื่ องความยุติธรรมในการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.58
และเรื่ องการสัง่ งานหรื อการมอบหมายงานมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.55 ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่ พนักงานปฏิ บตั ิก ารรายวัน ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ มีค่าเฉลี่ย 3.38
ตารางที่ 4.16 แสดงจานวนร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ด้านนโยบายการบริ หาร
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านสภาพของการทางาน
ด้านการบังคับบัญชา
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
3.83
3.47
3.37
3.54
3.76
3.57
3.59

ระดับความสาคัญ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

ลาดับที่
1
5
6
4
2
3

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.16 พบว่า พนั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ค้ า จุ น
โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 โดยให้ความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
มีค่าเฉลี่ย 3.83 ด้านสภาพของการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.76 ด้านการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.57 และด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลาดับ
พนักงานปฏิ บ ตั ิการรายวันให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านนโยบายการ
บริ หาร มีค่าเฉลี่ย 3.47 และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.37 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความสาเร็จใน
การทางาน
ได้ใช้ความรู ้ในการ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
ได้ใช้ความรู ้
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน
รู ้สึกว่าผลสาเร็ จของ
งานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ตัดสิ นใจหรื อแก้ไข
ปั ญหาในงานของ
ตนเองได้สาเร็จ
รู ้สึกถึงการเป็ นส่วน
หนึ่งของความสาเร็ จ
ในงาน

ระดับความสาคัญ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง
มาก
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
35
147
(0.00) (10.42) (43.75)

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
77
77
336
3.58
(22.92) (22.92) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
3

0
(0.00)

28
(8.33)

156
(46.43)

77
(22.92)

75
336
(22.32) (100.00)

3.59
(มาก)

2

0
(0.00)

27
(8.04)

151
(44.94)

87
(25.89)

71
336
(21.13) (100.00)

3.60
(มาก)

1

8
(2.38)

31
(9.23)

168
(50.00)

66
(19.64)

63
336
3.43
(18.75) (100.00) (ปานกลาง)

5

8
(2.38)

34
(10.12)

140
(41.67)

88
(26.19)

66
336
(19.64) (100.00)

4

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.51
(มาก)
3.54
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.17 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.54 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จใน
การทางานในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องรู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ มีค่าเฉลี่ย
3.60 เรื่ อ งได้ใ ช้ค วามรู ้ ค วามสามารถในการปฏิ บ ัติ ง าน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.59 เรื่ อ งได้ใ ช้ค วามรู้ ใ นการ

31

ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ย 3.58 และเรื่ องรู ้สึกถึงการเป็ นส่ วนหนึ่งของความสาเร็ จใน
งาน มีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่ พนักงานปฏิ บตั ิก ารรายวัน ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
ตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองได้สาเร็ จ มีค่าเฉลี่ย 3.43
ตารางที่ 4.18 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านการได้ รับการ
ยอมรับนับถือ

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง มาก

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
56
43
(16.67) (12.80)

ได้รับการยอมรับ
ยกย่องชมเชยจาก
บริ ษทั
46
ได้รับการยอมรับ ยก
ย่องและชมเชยจาก
(13.69)
หัวหน้างาน
ได้ใช้ความรู ้ในการ
23
ปฏิบตั ิงานอย่างมือ
(6.85)
อาชีพและเป็ นที่
ยอมรับในบริ ษทั ให้
เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
ได้รับความไว้วางใจ
17
ในการ และ
(5.06)
มอบหมายหน้าที่
สาคัญจากหัวหน้างาน
เสมอ

55
(16.37)
50
(14.88)

54
(16.07)

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
109
75
(32.44) (22.3
2)
96
85
(28.57) (25.3
0)
126
91
(37.50) (27.0
8)

จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
53
336
3.08
(15.77) (100.00) (ปานกลาง)

128
(38.10)

ค่ าเฉลีย่ รวม

81
(24.1
1)

ลาดับ
ที่

54
(16.07)

336
3.14
(100.00) (ปานกลาง)

3

46
(13.69)

336
3.26
(100.00) (ปานกลาง)

2

56
(16.67)

336
3.31
(100.00) (ปานกลาง)

1

3.20
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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4

จากตารางที่ 4.18 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถื อ โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องได้รับความไว้วางใจในการ และมอบหมายหน้าที่สาคัญ
จากหัวหน้างานเสมอ มี ค่าเฉลี่ ย 3.31 เรื่ องได้ใช้ค วามรู ้ ในการปฏิ บ ตั ิ งานอย่างมื ออาชี พ และเป็ นที่
ยอมรับในบริ ษทั ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น มีค่าเฉลี่ย 3.26 เรื่ องได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจาก
หัวหน้างาน มีค่าเฉลี่ย 3.14 และเรื่ องได้รับการยอมรับ ยกย่องและจากบริ ษทั มีค่าเฉลี่ย 3.08 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.19 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติ
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ี
ความน่าสนใจ
สามารถเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใน
สายธุรกิจผลิต
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ี
ความท้าทาย
ความสามารถ
งานที่ได้ปฏิบตั ิอยู่
เป็ นงานที่ตรงกับ
ความถนัด

น้ อยทีส่ ุ ด

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง มาก

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
2
18
(0.60) (5.36)

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
172
98
46
336
3.50
(51.19) (29.17) (13.69) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
2

3
(0.89)

19
(5.65)

181
(53.87)

87
(25.89)

46
(13.69)

336
3.46
(100.00) (ปานกลาง)

3

0
(0.00)

10
(2.98)

181
(53.87)

87
(25.89)

58
(17.26)

336
(100.00)

1

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.57
(มาก)
3.51
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิ บตั ิ ในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องงานที่ ได้ปฏิ บตั ิอยู่เป็ นงานที่ ตรงกับความถนัด มีค่าเฉลี่ ย 3.57 และ
เรื่ องงานที่ปฏิ บตั ิ อยู่มีความน่ าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ ในสายธุ รกิ จผลิ ต มี ค่าเฉลี่ ย 3.50
ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องงาน
ที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ย 3.46
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ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความรับผิดชอบ น้ อยทีส่ ุ ด
ในงาน
จานวน
(ร้ อยละ)
ได้รับความเชื่อถือ
8
และไว้วางใจในงานที่ (2.38)
รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ ง
มีการควบคุม
ได้มีโอกาสได้
38
รับผิดชอบในงานที่
(11.31)
สูงขึ้นหรื อท้าทาย
ความสามารถมากขึ้น
ได้ทางานตามความ
3
เหมาะสมของปริ มาณ (0.89)
งาน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วม
19
ในการตัดสิ นใจ
(5.65)
แก้ปัญหาของงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบ

ระดับความสาคัญ
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

ลาดับ
ที่

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
24
156
96
52
336
3.48
2
(7.14) (46.43) (28.57) (15.48) (100.00) (ปานกลาง)

11
(3.27)

152
(45.24)

90
(26.79)

45
(13.39)

336
3.28
4
(100.00) (ปานกลาง)

15
(4.46)

168
(50.00)

97
(28.87)

53
(15.77)

336
(100.00)

24
(7.14)

153
(45.54)

93
(27.68)

47
(13.99)

336
3.37
3
(100.00) (ปานกลาง)

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.54
(มาก)

1

3.42
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.20 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความรับผิดชอบในงาน โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.42 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จ จัย ย่ อ ยที่ พ นั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ ด้า นความ
รับผิดชอบในงานในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องได้ทางานตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน มีค่าเฉลี่ ย
3.54
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ปั จจัยย่อยที่ พนักงานปฏิ บตั ิก ารรายวัน ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
ได้รับความเชื่ อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ งมีการควบคุม มีค่าเฉลี่ย 3.48 เรื่ องได้มี
โอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาของงานในส่ วนที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.37 และเรื่ องได้มี
โอกาสได้รับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นหรื อท้าทายความสามารถมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.28 เรื่ อง ตามลาดับ
ตารางที่ 4.21 แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความก้ าวหน้ า

ระดับความสาคัญ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
บริ ษทั มีการหมุนเวียน
10
16
177
งานเพื่อให้ได้เรี ยนรู ้
(2.98) (4.76) (52.68)
งานด้านอื่น ๆ
บริ ษทั มีความยุติธรรม
1
5
114
และมีเหตุผลในการ
(0.30) (1.49) (33.93)
ปรับตาแหน่งงาน
บริ ษทั มีความเสมอ
4
5
184
ภาคกับพนักทุกคนใน (1.19) (1.49) (54.76)
การเลื่อนตาแหน่ง
ค่ าเฉลีย่ รวม

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
86
47
336
3.43
(25.60) (13.99) (100.00) (ปานกลาง)

ลาดับ
ที่
3

87
(25.89)

129
(38.39)

336
(100.00)

4.01
(มาก)

1

99
(29.46)

44
(13.10)

336
(100.00)

3.52
(มาก)

2

3.65
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.21 พบว่า พนักงานรายวันปฏิ บตั ิ การให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความก้าวหน้า โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
ในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องบริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ย 4.01
และเรื่ องบริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักทุกคนในการเลื่อนตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ
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ปั จจัยย่อยที่ พนักงานปฏิ บตั ิก ารรายวัน ให้ความส าคัญ ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
บริ ษทั มีการหมุนเวียนงานเพื่อให้ได้เรี ยนรู ้งานด้านอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.43
ตารางที่ 4.22 ค่าเฉลี่ย และระดับความสาคัญในการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูง
ใจ โดยรวม
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบในงาน
ด้านความก้าวหน้า
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่

ระดับความสาคัญ

ลาดับที่

3.54

มาก

2

3.20

ปานกลาง

5

3.51

มาก

3

3.42

ปานกลาง

4

3.65

มาก

1

3.46

ปานกลาง

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.22 พบว่ า พนั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ
โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.46 โดยให้ความสาคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านความก้าวหน้า
มีค่าเฉลี่ย 3.65 ด้านความสาเร็ จในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.54 และด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ย
3.51 ตามลาดับ
พนักงานปฏิบตั ิการรายวันให้ความสาคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ
ในงาน มีค่าเฉลี่ย 3.42 และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลาดับ
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4.3 ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันทีม่ ีต่อการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.23 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ปัจจัยจูงใจ

ด้ านค่ าจ้ างและ
สวัสดิการ
ค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มี
ความเหมาะสม
ความยุติธรรมในการ
ปรับขึ้นค่าจ้าง
ความยุติธรรมในการ
ปรับเลื่อนตาแหน่ง
มีเงินรางวัลพิเศษ เช่น
ค่ากะ ค่าร้อน ค่า
ตาแหน่ง
มีสวัสดิการสังคม เช่น
กองทุน สารองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวติ
การลา (พักร้อน ป่ วย กิจ
คลอด )
มีการให้สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
4
(1.19)
0
(0.00)

จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
20
(5.95)
1
(0.30)

จานวน
(ร้ อยละ)
132
(39.29)
165
(49.11)
25
(7.44)
169
(50.30)

จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (แปลผล)
336
4.09
(100.00) (มาก)
336
4.28
(100.00) (มาก)
336
3.28
(100.00) (ปานกลาง)
336
4.28
(100.00) (มาก)

4
(1.19)

9
(2.68)

188
(55.95)

113
(33.63)

22
(6.55)

336
3.42
(100.00) (ปานกลาง)

6

5
(1.49)
6
(1.79)

3
169
(0.89) (50.30)
11
167
(3.27) (49.70)
ค่ าเฉลีย่ รวม

113
(33.63)
119
(35.42)

46
(13.69)
33
(9.82)

336
3.57
(100.00) (มาก)
336
3.48
(100.00) (ปานกลาง)
3.77
(มาก)

4

จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
103
101
(30.65) (30.06)
72
99
(21.43) (29.46)
214
73
(63.69) (21.73)
74
92
(22.02) (27.38)

รวม

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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ลาดับ
ที่
3
1
7
1

5

จากตารางที่ 4.23 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ค่าจ้างและสวัสดิการ โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง เรื่ องมีเงินรางวัลพิเศษ เช่น ค่า
กะ ค่าร้อน ค่าตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ย 4.28 เรื่ องค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.09
เรื่ องการลา (พักร้อน ป่ วย กิจ คลอด ) มีค่าเฉลี่ย 3.57 ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องมี
การให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล มีค่าเฉลี่ย 3.48 เรื่ องมีสวัสดิการสังคม เช่น กองทุน สารองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวติ มีค่าเฉลี่ย 3.42 เรื่ องความยุติธรรมในการปรับเลื่อนตาแหน่ง มีค่าเฉลี่ย 3.28 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.24 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริ หาร
ปัจจัยคา้ จุน

ด้านนโยบายการ
บริหาร
บริ ษทั มีการกาหนด
กฏระเบียบต่าง ๆ
อย่างชัดเจน
มีส่วนร่ วมในการ
กาหนดนโยบายและ
กฎต่าง ๆ
ผูบ้ งั คับบัญชา
บริ หารงานได้ตามกฏ
ระเบียบที่กาหนดไว้
หน่วยงานมีการให้
ข้อมูลเพื่อสร้างความ
เข้าใจในการทางาน
ชัดเจน

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
0
6
167
134
29
336
3.55
(0.00) (1.79) (49.70) (39.88) (8.63) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
1

24
(7.14)

34
(10.12)

169
(50.30)

94
(27.98)

15
(4.46)

336
3.13
(100.00) (ปานกลาง)

4

1
(0.30)

15
(4.46)

189
(56.25)

104
(30.95)

27
(8.04)

336
3.42
(100.00) (ปานกลาง)

2

4
(1.19)

31
(9.23)

167
(49.70)

107
(31.85)

27
(8.04)

336
3.36
(100.00) (ปานกลาง)

3

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.37
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.24 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
นโยบายการบริ หาร โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.37 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการ
บริ หารในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องบริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.55
ปั จจัย ย่อยที่ พ นัก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน มี ความพึ งพอใจระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ เรื่ อ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตามกฏระเบียบที่กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.42 เรื่ องหน่วยงานมีการให้ขอ้ มูล
เพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานชัดเจน มีค่าเฉลี่ ย 3.36 และเรื่ องมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย
และกฎต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 3.13 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านความสัมพันธ์ กบั น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุ ด
ผู้บังคับบัญชา
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
10
46
150
102
28
การติดต่อสื่ อสารกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา
(2.98) (13.69) (44.64) (30.36) (8.33)
ความสนิทสนม ความ 11
42
131
121
31
จริ งใจและความเป็ น
กันเองของผูค้ บั บัญชา (3.27) (12.50) (38.99) (36.01) (9.23)
ความเอาใจใส่ต่อ
4
33
154
122
23
สภาพความเป็ นอยู่
จากผูบ้ งั คับบัญชา
(1.19) (9.82) (45.83) (36.31) (6.85)
6
54
153
114
9
ความเอื้ออาทรของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
(1.79) (16.07) (45.54) (33.93) (2.68)
ค่ าเฉลีย่ รวม
ปัจจัยคา้ จุน

รวม
จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (แปลผล)
336
3.27
(100.00) (ปานกลาง)
336
3.35

ลาดับ
ที่

(100.00) (ปานกลาง)
336
3.38
(100.00) (ปานกลาง)
336
3.20
(100.00) (ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

3
2

1

4

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.25 พบว่า พนัก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย ค้ าจุ น ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องความเอาใจใส่ ต่อสภาพความเป็ นอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ย 3.38 เรื่ องความสนิทสนม ความจริ งใจและความเป็ นกันเองของผูค้ บั บัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.35
เรื่ องการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.27 และเรื่ องความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา มี
ค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.26 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านความสัมพันธ์ กบั น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ุ ด
เพือ่ นร่ วมงาน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
8
199
99
30
มีการร่ วมกันวางแผน
ปฏิบตั ิงาน
(0.00) (2.38) (59.23) (29.46) (8.93)
ความสนิทสนม ความ
0
6
190
98
42
จริ งใจ ความเป็ น
(0.00) (1.79) (56.55) (29.17) (12.50)
กันเองของเพื่อน
ร่ วมงาน
การปรึ กษาหารื อเมื่อ
10
14
180
112
20
ประสบปั ญหาในการ (2.98) (4.17) (53.57) (33.33) (5.95)
ทางาน
มีการเปิ ดโอกาสให้
8
15
172
115
26
ทุกคนได้แสดงความ (2.38) (4.46) (51.19) (34.23) (7.74)
คิดเห็น
มีการช่วยเหลือกันใน
6
6
170
125
29
การทางานเพื่อให้
(1.79) (1.79) (50.60) (37.20) (8.63)
บรรลุเป้ าหมาย
ค่ าเฉลีย่ รวม
ปัจจัยคา้ จุน

รวม
จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (แปลผล)
336
3.45
(100.00) (ปานกลาง)
336
3.52
(100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
3
1

336
3.35
(100.00) (ปานกลาง)

5

336
3.40
(100.00) (ปานกลาง)

4

336
3.49
(100.00) (ปานกลาง)

2

3.44
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.26 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงานในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องความสนิ ทสนม ความจริ งใจ ความเป็ นกันเองของเพื่อน
ร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.52
42

ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องมีการ
ช่วยเหลือกันในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.49 เรื่ องมีการร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิงาน
มี ค่ า เฉลี่ ย 3.45 เรื่ อ งมี ก ารเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก คนได้แ สดงความคิ ด เห็ น มี ค่ า เฉลี่ ย 3.40 เรื่ อ งการ
ปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปั ญหาในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.35 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิการรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการทางาน
ปัจจัยคา้ จุน

ด้ านสภาพของการ
ทางาน
จานวนชัว่ โมงและ
จานวนวันในการ
ทางานมีความ
เหมาะสม
ระบบความปลอดภัย
ของบริ ษทั
สภาพแวดล้อมการ
ทางาน เช่น แสงสว่าง
เพียงพอ/ เสี ยงดัง
เครื่ องมือและอุปกรณ์
อานวยความสะดวก
เพียงพอ
ปริ มาณงานที่
รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
0
2
173
130
31
336
3.57
(0.00) (0.60) (51.49) (38.69) (9.23) (100.00) (มาก)

ลาดับ
ที่
2

2
(0.60)
0
(0.00)

2
(0.60)
1
(0.30)

192
(57.14)
167
(49.70)

118
(35.12)
116
(34.52)

22
336
3.46
(6.55) (100.00) (ปานกลาง)
52
336
3.65
(15.48) (100.00) (มาก)

5

0
(0.00)

4
(1.19)

173
(51.49)

125
(37.20)

34
336
(10.12) (100.00)

3.56
(มาก)

3

2
(0.60)

6
(1.79)

185
(55.06)

106
(31.55)

37
336
(11.01) (100.00)

3.51
(มาก)

4

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.55
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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1

จากตารางที่ 4.27 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
สภาพของการทางาน โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการ
ทางานในระดับมาก ได้แก่ เรื่ องสภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสี ยงดัง มีค่าเฉลี่ย
3.65 เรื่ องจานวนชัว่ โมงและจานวนวันในการทางานมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ ย 3.57 เรื่ องเครื่ องมือ
และอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกเพี ย งพอ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.56 เรื่ อ งปริ ม าณงานที่ รั บ ผิ ด ชอบมี ค วาม
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลาดับ
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
ระบบความปลอดภัยของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ย 3.46
ตารางที่ 4.28 แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน
ปฏิบตั ิการรายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชา
ระดับความพึงพอใจ
ด้ านการบังคับบัญชา น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก
ปัจจัยคา้ จุน

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
หัวหน้างานให้
คาแนะนาและสอน
งาน
โครงสร้างของ
ตาแหน่งงานมีความ
ชัดเจน
การสัง่ งานหรื อการ
มอบหมายงานมีความ
ชัดเจน
สามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพื่อปรับใช้งาน
ได้
ความยุติธรรมในการ
บังคับบัญชา

ลาดับ
ที่
จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
มากทีส่ ุ ด

รวม

2
(0.60)

0
(0.00)

164
(48.81)

131
(38.99)

39
336
(11.61) (100.00)

3.61
(มาก)

2
(0.60)

9
(2.68)

188
(55.95)

108
(32.14)

29
(8.63)

336
3.46
(100.00) (ปานกลาง)

2

4
(1.19)

19
(5.65)

179
(53.27)

100
(29.76)

34
336
3.42
(10.12) (100.00) (ปานกลาง)

3

19
(5.65)

31
(9.23)

160
(47.62)

101
(30.06)

25
(7.44)

336
3.24
(100.00) (ปานกลาง)

5

6
(1.79)

11
188
(3.27) (55.95)
ค่ าเฉลีย่ รวม

106
(31.55)

25
(7.44)

336
3.40
(100.00) (ปานกลาง)
3.43
(ปานกลาง)

4

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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1

จากตารางที่ 4.28 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
การบังคับบัญชา โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.43 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชาใน
ระดับมาก ได้แก่ เรื่ องหัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงาน มีค่าเฉลี่ย 3.61
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ อง
โครงสร้างของตาแหน่งงานมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.46 เรื่ องการสั่งงานหรื อการมอบหมายงานมี
ความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.42 เรื่ องความยุติธรรมในการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.40 และเรื่ องสามารถ
แนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ มีค่าเฉลี่ย 3.24 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.29 ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานปฏิ บตั ิการรายวันที่มีต่อ
ปั จจัยค้ าจุน โดยรวม
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ด้านนโยบายการบริ หาร
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านสภาพของการทางาน
ด้านการบังคับบัญชา
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่
3.77
3.37
3.30
3.44
3.55
3.43
3.48

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

ลาดับที่
1
5
6
3
2
4

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.29 พบว่า พนัก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จจัย ค้ า จุ น
โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.48 โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ได้แก่ ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 3.77 และด้านสภาพของการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.55 ตามลาดับ
พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน มีค่าเฉลี่ย 3.44 และด้านการบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.43 ด้านนโยบายการบริ หาร มี
ค่าเฉลี่ย 3.37 และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.30 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความสาเร็จใน น้ อยทีส่ ุ ด
การทางาน
จานวน
(ร้ อยละ)
ได้ใช้ความรู ้ในการ
2
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็ม (0.60)
ความสามารถ
ได้ใช้ความรู ้
2
ความสามารถใน
(0.60)
การปฏิบตั ิงาน
รู ้สึกว่าผลสาเร็ จของ
0
งานเป็ นไปตาม
(0.00)
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ตัดสิ นใจหรื อแก้ไข
7
ปั ญหาในงานของ
(2.08)
ตนเองได้สาเร็จ
รู ้สึกถึงการเป็ นส่วน
8
หนึ่งของ
(2.38)
ความสาเร็ จในงาน

ระดับความพึงพอใจ
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้ อยละ)
35
(10.42)

จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
153
104
42
336
3.44
(45.54) (30.95) (12.50) (100.00) (ปานกลาง)

26
(7.74)

164
(48.81)

106
38
(31.55) (11.31)

336
3.45
(100.00) (ปานกลาง)

1

25
(7.44)

174
(51.79)

101
36
(30.06) (10.71)

336
3.44
(100.00) (ปานกลาง)

3

39
(11.61)

174
(51.79)

86
(25.60)

30
(8.93)

336
3.28
(100.00) (ปานกลาง)

5

39
(11.61)

149
(44.35)

118
(35.12)

22
(6.55)

336
3.32
(100.00) (ปานกลาง)

4

ค่ าเฉลีย่ รวม

2

3.39
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.30 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความส าเร็ จในการท างาน โดยรวมในระดับ ปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย 3.39 เมื่ อพิ จารณาในรายละเอีย ด
พบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จใน
การทางานในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน มีค่าเฉลี่ย 3.45
เรื่ องได้ใช้ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ ย 3.44 เรื่ องรู ้ สึกว่าผลสาเร็ จของ
งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ มี ค่าเฉลี่ ย 3.44 เรื่ องรู ้ สึกถึ งการเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จใน
46

งาน มี ค่าเฉลี่ ย 3.32 และเรื่ องตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองได้สาเร็ จ มี ค่าเฉลี่ ย 3.28
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.31 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านการได้ รับการ
ยอมรับนับถือ

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

จานวน
(ร้ อยละ)
64
(19.05)
46
(13.69)

ได้รับการยอมรับ ยก
ย่องและจากบริ ษทั
ได้รับการยอมรับ ยก
ย่องและชมเชยจาก
หัวหน้างาน
ได้ใช้ความรู ้ในการ
23
ปฏิบตั ิงานอย่างมือ
(6.85)
อาชีพและเป็ นที่
ยอมรับในบริ ษทั ให้
เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
ได้รับความไว้วางใจ
27
ในการ และ
(8.04)
มอบหมายหน้าที่
สาคัญจากหัวหน้างาน
เสมอ

รวม

ลาดับ
ที่

จานวน
(ร้ อยละ)
38
(11.31)
53
(15.77)

จานวน
(ร้ อยละ)
119
(35.42)
119
(35.42)

จานวน
(ร้ อยละ)
94
(27.98)
100
(29.76)

จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
21
336
2.91
(6.25) (100.00) (ปานกลาง)
18
336
2.97
(5.36) (100.00) (ปานกลาง)

50
(14.88)

138
(41.07)

105
(31.25)

20
(5.95)

336
3.15
(100.00) (ปานกลาง)

1

53
(15.77)

137
(40.77)

98
(29.17)

21
(6.25)

336
3.10
(100.00) (ปานกลาง)

2

ค่ าเฉลีย่ รวม

4
3

3.03
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.31 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถื อ โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.03 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า
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ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องได้ใช้ความรู ้ในการปฏิ บตั ิงานอย่างมืออาชี พและเป็ นที่
ยอมรั บ ในบริ ษ ัท ให้ เป็ นตัว อย่า งแก่ ผู ้อื่ น มี ค่ า เฉลี่ ย 3.15 เรื่ อ งได้รั บ ความไว้ว างใจในการ และ
มอบหมายหน้าที่ สาคัญจากหัวหน้างานเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.1 เรื่ องได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชย
จากหัวหน้างาน มีค่าเฉลี่ย 2.97 เรื่ องได้รับการยอมรับ ยกย่องและจากบริ ษทั มีค่าเฉลี่ย 2.91 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.32 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านลักษณะงาน
ทีป่ ฏิบัติ
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ี
ความน่าสนใจ
สามารถเพิ่มพูน
ประสบการณ์ใน
สายธุรกิจผลิต
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ี
ความท้าทาย
ความสามารถ
งานที่ได้ปฏิบตั ิอยู่
เป็ นงานที่ตรงกับ
ความถนัด

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง
มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
4
17
204
(1.19) (5.06) (60.71)

จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
95
16
336
3.30
(28.27) (4.76) (100.00) (ปานกลาง)

5
(1.49)

17
(5.06)

199
(59.23)

98
(29.17)

17
(5.06)

2

8

196

106

24

ค่ าเฉลีย่ รวม

ลาดับ
ที่

336
3.31
(100.00) (ปานกลาง)
336

3.42
(ปานกลาง)

3

2

1

3.35
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.32 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ ในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องงานที่ได้ปฏิ บตั ิอยู่เป็ นงานที่ตรงกับความถนัด มีค่าเฉลี่ ย 3.42
48

เรื่ องงานที่ ป ฏิ บ ัติอยู่มี ค วามท้าทายความสามารถ มี ค่ าเฉลี่ ย 3.31 และเรื่ องงานที่ ป ฏิ บ ตั ิ อยู่มี ค วาม
น่าสนใจสามารถเพิม่ พูนประสบการณ์ในสายธุ รกิจผลิต มีค่าเฉลี่ย 3.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.33 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความรับผิดชอบ น้ อยทีส่ ุ ด
ในงาน
จานวน
(ร้ อยละ)
ได้รับความเชื่อถือ
10
และไว้วางใจในงานที่ (2.98)
รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ ง
มีการควบคุม
ได้มีโอกาสได้
39
รับผิดชอบในงานที่ (11.61)
สูงขึ้นหรื อท้าทาย
ความสามารถมากขึ้น
ได้ทางานตามความ
3
เหมาะสมของปริ มาณ (0.89)
งาน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วม 19
ในการตัดสิ นใจ
(5.65)
แก้ปัญหาของงานใน
ส่วนที่รับผิดชอบ

ระดับความพึงพอใจ
น้ อย ปานกลาง มาก

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
22
173
112
19
336
3.32
(6.55) (51.49) (33.33) (5.65) (100.00) (ปานกลาง)

ลาดับ
ที่
2

13
(3.87)

166
(49.40)

102
(30.36)

16
(4.76)

336
3.13
(100.00) (ปานกลาง)

4

15
(4.46)

182
(54.17)

109
(32.44)

27
(8.04)

336
3.42
(100.00) (ปานกลาง)

1

26
(7.74)

176
(52.38)

99
(29.46)

16
(4.76)

336
3.20
(100.00) (ปานกลาง)

3

ค่ าเฉลีย่ รวม

3.27
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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จากตารางที่ 4.33 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความรับผิดชอบในงาน โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.27 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จ จัย ย่ อ ยที่ พ นั ก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ ด้า นความ
รับ ผิดชอบในงานในระดับ ปานกลาง ได้แก่ เรื่ องได้ท างานตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน มี
ค่าเฉลี่ ย 3.42 เรื่ องได้รับ ความเชื่ อถื อและไว้วางใจในงานที่ รับ ผิดชอบโดยไม่ ต้องมี ก ารควบคุ ม มี
ค่าเฉลี่ ย 3.32 เรื่ องได้มีโอกาสมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาของงานในส่ วนที่ รับผิดชอบ มี
ค่าเฉลี่ ย 3.20 และเรื่ องได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่ สูงขึ้นหรื อท้าทายความสามารถมากขึ้ น มี
ค่าเฉลี่ย 3.13 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.34 แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความก้ าวหน้ า

ระดับความพึงพอใจ
น้ อยทีส่ ุ ด น้ อย ปานกลาง มาก

จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
บริ ษทั มีการหมุนเวียน 10
24
210
งานเพื่อให้ได้เรี ยนรู ้ (2.98) (7.14) (62.50)
งานด้านอื่น ๆ
บริ ษทั มีความยุติธรรม 19
13
210
และมีเหตุผลในการ
(5.65) (3.87) (62.50)
ปรับตาแหน่งงาน
บริ ษทั มีความเสมอ
14
12
207
ภาคกับพนักทุกคนใน (4.17) (3.57) (61.61)
การเลื่อนตาแหน่ง
ค่ าเฉลีย่ รวม

มากทีส่ ุ ด

รวม

จานวน จานวน จานวน ค่ าเฉลีย่
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (แปลผล)
72
20
336
3.20
(21.43) (5.95) (100.00) (ปานกลาง)

ลาดับ
ที่

80
(23.81)

14
(4.17)

336
3.17
(100.00) (ปานกลาง)

3

89
(26.49)

14
(4.17)

336
3.23
(100.00) (ปานกลาง)

1

3.20
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด
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จากตารางที่ 4.34 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
ความก้าวหน้า โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.20 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ปั จจัยย่อยที่พนักงานปฏิบตั ิการรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
ในระดับปานกลาง ได้แก่ เรื่ องบริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักทุกคนในการเลื่อนตาแหน่ ง มีค่าเฉลี่ ย
3.23 เรื่ องบริ ษทั มีการหมุนเวียนงานเพื่อให้ได้เรี ยนรู้งานด้านอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ ย 3.20 และเรื่ องบริ ษทั มี
ความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน มีค่าเฉลี่ย 3.17 ตามลาดับ

ตารางที่ 4.35 ค่าเฉลี่ย และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายวันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ
โดยรวม
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบในงาน
ด้านความก้าวหน้า
ค่ าเฉลีย่ รวม

ค่ าเฉลีย่

ระดับความพึงพอใจ

ลาดับที่

3.39

ปานกลาง

1

3.03

ปานกลาง

5

3.35

ปานกลาง

2

3.27

ปานกลาง

3

3.20

ปานกลาง

4

3.25

ปานกลาง

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.35 พบว่า พนัก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ปั จ จัย จู ง ใจ
โดยรวมในระดับ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย 3.25 โดยมี ค วามพึ ง พอใจในระดับ ปานกลาง ได้แ ก่ ด้าน
ความส าเร็ จ ในการท างาน มี ค่ า เฉลี่ ย 3.39 ด้า นลัก ษณะงานที่ ป ฏิ บ ัติ มี ค่ า เฉลี่ ย 3.35 ด้า นความ
รับผิดชอบในงาน มีค่าเฉลี่ย 3.27 ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 3.20 และด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถือ มีค่าเฉลี่ย 3.03 ตามลาดับ
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4.4 ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเปรียบเทียบความสาคัญและความพึงพอใจของพนักงานปฏิบตั ิการ
รายวันทีม่ ีต่อการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านค่ าจ้ างและสวัสดิการ
ค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มีความเหมาะสม
ความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง
ความยุติธรรมในการปรับเลื่อนตาแหน่ง
มีเงินรางวัลพิเศษ เช่น ค่ากะ ค่าร้อน ค่าตาแหน่ง
มีสวัสดิการสังคม เช่น กองทุน สารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวติ
การลา (พักร้อน ป่ วย กิจ คลอด )
มีการให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.16
(มาก)
4.36
(มาก)
3.40
(ปานกลาง)
4.22
(มาก)
3.50
(มาก)
3.58
(มาก)
3.59
(มาก)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.09
(มาก)
4.28
(มาก)
3.28
(ปานกลาง)
4.28
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)
3.48
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.36 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การในระดับมากเกื อบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องความยุติธรรมใน
การปรับเลื่อนตาแหน่ง ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิ การรายวันส่ วนใหญ่ มี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากเกือบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องความยุติธรรมในการปรับเลื่อน
ตาแหน่ง เรื่ องมีสวัสดิการสังคม เช่น กองทุน สารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวติ และเรื่ องมีการให้สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.37 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านนโยบายการบริ หาร
ปัจจัยคา้ จุน

ด้านนโยบายการบริหาร
บริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน
มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ
ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้
หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานชัดเจน

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.67
(มาก)
3.21
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.55
(มาก)
3.13
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.37 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
นโยบายการบริ หารในระดับมาก และระดับปานกลางเท่ากัน
เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิ การรายวันส่ วนใหญ่ มี
ความพึ งพอใจในระดับ ปานกลางเกื อบทุ ก ปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องบริ ษทั มี การก าหนดกฏ
ระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ตารางที่ 4.38 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านความสัมพันธ์ กบั ผู้บงั คับบัญชา
การติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา
ความสนิทสนม ความจริ งใจและความเป็ นกันเองของผูค้ บั บัญชา
ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็ นอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชา
ความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.36
(ปานกลาง)
3.39
(ปานกลาง)
3.43
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.27
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.38
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.38 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อย
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อยเช่นกัน
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ตารางที่ 4.39 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านความสัมพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
มีการร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิงาน
ความสนิทสนม ความจริ งใจ ความเป็ นกันเองของเพื่อนร่ วมงาน
การปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปั ญหาในการทางาน
มีการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
มีการช่วยเหลือกันในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.54
(มาก)
3.63
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)
3.59
(มาก)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.45
(ปานกลาง)
3.52
(มาก)
3.35
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)
3.49
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.39 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงานในระดับมากเกื อบทุ กปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องการ
ปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปัญหาในการทางาน ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางเกือบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องความสนิ ทสนม ความจริ งใจ ความ
เป็ นกันเองของเพื่อนร่ วมงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก
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ตารางที่ 4.40 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านสภาพของการทางาน
ปัจจัยคา้ จุน
ด้ านสภาพของการทางาน
จานวนชัว่ โมงและจานวนวันในการทางานมีความเหมาะสม
ระบบความปลอดภัยของบริ ษทั
สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสี ยงดัง
เครื่ องมือและอุปกรณ์อานวยความสะดวกเพียงพอ
ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.09
(มาก)
3.63
(มาก)
3.71
(มาก)
3.71
(มาก)
3.69
(มาก)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.57
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
3.65
(มาก)
3.56
(มาก)
3.51
(มาก)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.40 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ าจุน ด้าน
สภาพของการทางานในระดับมากทุกปั จจัยย่อย
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับมากเกือบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องระบบความปลอดภัยของบริ ษทั มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4.41 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน ด้านการบังคับบัญชา
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านการบังคับบัญชา

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.75
(มาก)
3.59
(มาก)
3.55
(มาก)
3.38
(ปานกลาง)
3.58
(มาก)

หัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงาน
โครงสร้างของตาแหน่งงานมีความชัดเจน
การสัง่ งานหรื อการมอบหมายงานมีความชัดเจน
สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้
ความยุติธรรมในการบังคับบัญชา

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.61
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
3.24
(ปานกลาง)
3.40
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.41 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยค้ า
จุน ด้านการบังคับบัญชาในระดับมากเกือบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องสามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางเกื อบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องหัวหน้างานให้คาแนะนาและสอน
งาน มีความพึงพอใจในระดับมาก

57

ตารางที่ 4.42 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความสาเร็จในการทางาน

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.58
(มาก)
3.59
(มาก)
3.60
(มาก)
3.43
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)

ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
รู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองได้สาเร็จ
รู ้สึกถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จในงาน

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.44
(ปานกลาง)
3.45
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.32
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.42 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความสาเร็ จในการทางานในระดับ มากเกือบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องตัดสิ นใจหรื อ
แก้ไขปั ญหาในงานของตนเองได้สาเร็ จ ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อย
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ตารางที่ 4.43 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
ได้รับการยอมรับ ยกย่องและจากบริ ษทั
ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากหัวหน้างาน
ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและเป็ นที่ยอมรับใน
บริ ษทั ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
ได้รับความไว้วางใจในการ และมอบหมายหน้าที่สาคัญจากหัวหน้า
งานเสมอ

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.08
(ปานกลาง)
3.14
(ปานกลาง)
3.26
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
2.91
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)
3.10
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.43 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูงใจ ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อย
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อยเช่นกัน
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ตารางที่ 4.44 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสาย
ธุรกิจผลิต
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความท้าทายความสามารถ
งานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับความถนัด

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.50
(มาก)
3.46
(ปานกลาง)
3.57
(มาก)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.30
(ปานกลาง)
3.31
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.44 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิในระดับมากเกื อบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องงานที่ปฏิ บตั ิอยู่มี
ความท้าทายความสามารถ ให้ความสาคัญในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อย
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ตารางที่ 4.45 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความรับผิดชอบในงาน
ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ งมีการ
ควบคุม
ได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นหรื อท้าทายความสามารถ
มากขึ้น
ได้ทางานตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน
ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาของงานในส่วนที่
รับผิดชอบ

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.48
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.37
(ปานกลาง)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.32
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.45 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความรับผิดชอบในงานในระดับ ปานกลางเกือบทุกปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องได้ทางาน
ตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน ให้ความสาคัญในระดับมาก
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อย
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ตารางที่ 4.46 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยจูงใจ
ด้ านความก้ าวหน้ า
บริ ษทั มีการหมุนเวียนงานเพื่อให้ได้เรี ยนรู ้งานด้านอื่น ๆ
บริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน
บริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักทุกคนในการเลื่อนตาแหน่ง

ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.43
(ปานกลาง)
4.01
(มาก)
3.52
(มาก)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.20
(ปานกลาง)
3.17
(ปานกลาง)
3.23
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.46 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยจูง
ใจ ด้านความก้าวหน้าในระดับ มากเกื อบทุ กปั จจัยย่อย ยกเว้นปั จจัยย่อยเรื่ องบริ ษทั มีความยุติธรรม
และมีเหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน ให้ความสาคัญในระดับมาก
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจในระดับปานกลางทุกปั จจัยย่อย
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ตารางที่ 4.47 แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานราย
วันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจ

ปัจจัย
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ด้านนโยบายการบริ หาร
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ด้านสภาพของการทางาน
ด้านการบังคับบัญชา
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบในงาน
ด้านความก้าวหน้า
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ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

3.83
(มาก)
3.47
(ปานกลาง)
3.37
(ปานกลาง)
3.54
(มาก)
3.76
(มาก)
3.57
(มาก)
3.59
(มาก)

3.77
(มาก)
3.37
(ปานกลาง)
3.30
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)
3.55
(มาก)
3.43
(ปานกลาง)
3.48
(ปานกลาง)

3.54
(มาก)
3.20
(ปานกลาง)
3.51
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
3.65
(มาก)

3.39
(ปานกลาง)
3.03
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.27
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

ตารางที่ 4.47 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ ย ความสาคัญ และความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
รายวันที่มีต่อปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจ
ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.46
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)

ปัจจัย
ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.25
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 4.47 พบว่า พนักงานปฏิ บตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ ให้ความสาคัญต่อปั จจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 โดยให้ความสาคัญกับปั จจัย
ค้ าจุนในระดับมาก แต่ให้ความสาคัญกับปั จจัยจูงใจในระดับปานกลาง
เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานปฏิ บ ัติก ารรายวัน มี ค วามพึ ง
พอใจต่อปั จจัยความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย 3.36 และมี
ความพึงพอใจต่อปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจในระดับปานกลางเช่นกัน
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4.5 ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลการเปรียบเทียบความสาคัญและความพึงพอใจของพนักงานปฏิบัติการรายวันทีม่ ี
ต่ อการปฏิบัติงาน จาแนกตามรายได้ ต่อเดือน และอายุการทางานในบริษัท
จากการศึกษาเรื่ องความพึ งพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานรายวันใน บริ ษ ทั ได
มอนด์ ฟู้ ด โปรดัก ท์ จ ากัด เมื่ อ พิ จ ารณาตามแนวคิ ด การวิ เคราะห์ ค วามพึ ง พอใจ ด้ว ยเทคนิ ค
Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถทาได้โดยการนาค่าความสาคัญและความพึงพอใจ
มาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติที่ตกอยูใ่ น Quadrant ใดๆ โดยจุดตัดของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉลี่ย
รวมของความสาคัญ (ค่าเฉลี่ ย 3.53) และค่าเฉลี่ ยรวมของความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ ย 3.36) จะสามารถ
อธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะดังตารางที่ 4.48
ตารางที่ 4.48

แสดงการเปรี ยบเที ยบค่าเฉลี่ ยระดับความสาคัญกับระดับความพึงพอใจแต่ละ
Quadrants

Quadrants

ความหมาย

A
(Concentrate Here)
B
(Keep up good work)
C
(Low priority)

คุ ณ ลัก ษณะที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ พนั ก งานและ
ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ
บริ ษ ัท สามารถตอบสนองได้เป็ นอย่ า งดี ใ น
คุณลักษณะที่พนักงานให้ความสาคัญมาก
มี ก าร ส ร้ างแ รงจู งใจ ให้ พ นั ก งาน ต่ าใน
คุ ณ ลัก ษณะที่ ไ ม่ ส าคัญ ต่ อ พนั ก งาน บริ ษั ท
สามารถเลื่อนการปรับปรุ งออกไปก่อน
บริ ษทั ให้ค วามส าคัญ มากเกิ น ความจ าเป็ นใน
คุ ณ ลัก ษณะที่ มี ค วามส าคัญ น้ อ ยต่ อ ความพึ ง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน

D
(Possible Over Kill)

ค่ าเฉลีย่
ความสาคัญ
3.53 - 5.00

ค่ าเฉลีย่ ความ
พึงพอใจ
1.00 - 3.36

3.53 - 5.00

3.36 - 5.00

1.00 – 3.53

1.00 - 3.36

1.00 – 3.53

3.36 - 5.00

ซึ่งการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค IPA สามารถแสดงผลดังตารางที่ 4.48
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ตารางที่ 4.49 ปั จจัยย่อยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยูใ่ นแต่ละ Quadrants
อันดับ

1

1

2
2
4

ความสาคัญ
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยหลัก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
Quadrants A (Concentrate Here)
บริ ษทั มีความยุติธรรม และมี
ด้าน
4.01
เหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน ความก้าวหน้า
(มาก)
Quadrants B (Keep up good work)
จานวนชัว่ โมงและจานวนวัน
ด้านสภาพของ
4.09
ในการทางานมีความเหมาะสม
การทางาน
(มาก)
ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม
ความยุติธรรมในการบังคับ
บัญชา
ระบบความปลอดภัยของบริ ษทั

5

รู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไป
ตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ

6

งานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่
ตรงกับความถนัด
เครื่ องมือและอุปกรณ์อานวย
ความสะดวกเพียงพอ

6
8

8

ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างเต็มความสามารถ
ได้ใช้ความรู ้ความสามารถใน
การปฏิบตั ิงาน

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

IPA
Quadrants

3.17
(ปานกลาง)

A

3.57
(มาก)

B

ด้านสภาพของ
การทางาน
ด้านการบังคับ
บัญชา
ด้านสภาพของ
การทางาน
ด้านความสาเร็ จ
ในการทางาน

3.69
(มาก)
3.58

3.51
(มาก)
3.40

B

3.63
(มาก)
3.60
(มาก)

3.46
(ปานกลาง)
3.44
(ปานกลาง)

B

ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิ
ด้านสภาพของ
การทางาน
ด้านความสาเร็ จ
ในการทางาน

3.57
(มาก)
3.71
(มาก)
3.58
(มาก)

3.42
(ปานกลาง)
3.56
(มาก)
3.44
(ปานกลาง)

B

ด้านความสาเร็ จ
ในการทางาน

3.59
(มาก)

3.45
(ปานกลาง)

B
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B

B

B
B

ตารางที่ 4.49 (ต่อ) ปั จจัยย่อยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยูใ่ นแต่ละ Quadrants
ความสาคัญ
อันดับ
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยหลัก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
Quadrants B (Keep up good work)
8 หัวหน้างานให้คาแนะนาและ
3.75
ด้านการบังคับ
สอนงาน
บัญชา
(มาก)
11 การสัง่ งานหรื อการมอบหมาย
ด้านการบังคับ
3.55
บัญชา
งานมีความชัดเจน
(มาก)
11 โครงสร้างของตาแหน่งงานมี
ด้านการบังคับ
3.59
ความชัดเจน
บัญชา
(มาก)
13
13
15
15

17
19

บริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
ได้ทางานตามความเหมาะสม
ของปริ มาณงาน
มีการให้สวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล
ความสนิทสนม ความจริ งใจ
ความเป็ นกันเองของเพื่อน
ร่ วมงาน
มีการร่ วมกันวางแผน
ปฏิบตั ิงาน
มีการช่วยเหลือกันในการ
ทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

IPA
Quadrants

3.61
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
3.46
(ปานกลาง)

B
B
B

ด้านนโยบายการ
บริ หาร
ด้านความ
รับผิดชอบในงาน
ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการ
ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน

3.67
(มาก)
3.54
(มาก)
3.59
(มาก)
3.63
(มาก)

3.55
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
3.48
(ปานกลาง)
3.52
(มาก)

B

ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน
ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน

3.54
(มาก)
3.59
(มาก)

3.45
(ปานกลาง)
3.49
(ปานกลาง)

B
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B
B
B

B

ตารางที่ 4.49 (ต่อ) ปั จจัยย่อยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยูใ่ นแต่ละ Quadrants
อันดับ

20
21
22

23
24

1

2

3

4

ความสาคัญ
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยหลัก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
Quadrants B (Keep up good work)
ความยุติธรรมในการปรับขึ้น
ด้านค่าจ้างและ
4.36
ค่าจ้าง
สวัสดิการ
(มาก)
ค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มีความ
ด้านค่าจ้างและ
4.16
เหมาะสม
สวัสดิการ
(มาก)
สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น
ด้านสภาพของ
3.71
แสงสว่างเพียงพอ/ เสี ยงดัง
การทางาน
(มาก)

Quadrants

B

3.57
(มาก)
4.28
(มาก)

B

3.23
(ปานกลาง)

C

3.20
(ปานกลาง)

C

3.31
(ปานกลาง)

3.10
(ปานกลาง)

C

3.50
(มาก)

3.30
(ปานกลาง)

C

ด้านค่าจ้างและ
3.58
สวัสดิการ
(มาก)
ด้านค่าจ้างและ
4.22
สวัสดิการ
(มาก)
Quadrants C (Low priority)
บริ ษทั มีความเสมอภาคกับ
ด้าน
3.52
พนักงานทุกคนในการเลื่อน
ความก้าวหน้า
(มาก)
ตาแหน่ง
บริ ษทั มีการหมุนเวียนงาน
ด้าน
3.43
เพื่อให้ได้เรี ยนรู ้งานด้านอื่น ๆ
ความก้าวหน้า
(ปานกลาง)
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IPA

4.28
(มาก)
4.09
(มาก)
3.65
(มาก)

การลา (พักร้อน ป่ วย กิจ
คลอด )
มีเงินรางวัลพิเศษ เช่น ค่ากะ
ค่าร้อน ค่าตาแหน่ง

ได้รับความไว้วางใจในการ
ด้านการได้รับการ
มอบหมายหน้าที่สาคัญจาก
ยอมรับนับถือ
หัวหน้างานเสมอ
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความน่าสนใจ ด้านลักษณะงานที่
สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์
ปฏิบตั ิ
ในสายธุรกิจผลิต

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

B
B

B

ตารางที่ 4.49 (ต่อ) ปั จจัยย่อยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยูใ่ นแต่ละ Quadrants
อันดับ

5
6

6
6
9

9
11
12
13

14
15

ความสาคัญ
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยหลัก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
Quadrants C (Low priority)
รู ้สึกถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของ
ด้านความสาเร็ จ
3.51
ความสาเร็ จในงาน
ในการทางาน
(มาก)
ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการ
ด้านความ
3.37
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาของงานใน
รับผิดชอบในงาน (ปานกลาง)
ส่วนที่รับผิดชอบ
ได้รับการยอมรับ ยกย่องและ
ด้านการได้รับการ
3.08
ชมเชยจากบริ ษทั
ยอมรับนับถือ
(ปานกลาง)
ได้รับการยอมรับ ยกย่องและ
ด้านการได้รับการ
3.14
ชมเชยจากหัวหน้างาน
ยอมรับนับถือ
(ปานกลาง)
ได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในงาน
ด้านความ
3.28
ที่สูงขึ้นหรื อท้าทายความสามารถ รับผิดชอบในงาน (ปานกลาง)
มากขึ้น
3.46
งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความท้าทาย
ด้านลักษณะงานที่
ความสามารถ
ปฏิบตั ิ
(ปานกลาง)
3.38
สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อ
ด้านการบังคับ
ปรับใช้งานได้
บัญชา
(ปานกลาง)
3.40
ความยุติธรรมในการปรับเลื่อน
ด้านค่าจ้างและ
ตาแหน่ง
สวัสดิการ
(ปานกลาง)
ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการได้รับการ
3.26
อย่างมืออาชีพและเป็ นที่ยอมรับ
ยอมรับนับถือ
(ปานกลาง)
ในบริ ษทั ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
ความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์
3.30
กับผูบ้ งั คับบัญชา (ปานกลาง)
การติดต่อสื่ อสารกับ
ด้านความสัมพันธ์
3.36
ผูบ้ งั คับบัญชา
กับผูบ้ งั คับบัญชา (ปานกลาง)
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ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

IPA
Quadrants

3.32
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

C

2.91
(ปานกลาง)
2.97
(ปานกลาง)
3.13
(ปานกลาง)

C

3.31
(ปานกลาง)
3.24
(ปานกลาง)
3.28
(ปานกลาง)
3.15
(ปานกลาง)

C

3.20
(ปานกลาง)
3.27
(ปานกลาง)

C

C

C
C

C
C
C

C

ตารางที่ 4.49 (ต่อ) ปั จจัยย่อยความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่อยูใ่ นแต่ละ Quadrants
อันดับ

16
17

18

ความสาคัญ
ปัจจัยย่ อย
ปัจจัยหลัก
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
Quadrants C (Low priority)
มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบาย ด้านนโยบายการ
3.21
และกฏต่าง ๆ
บริ หาร
(ปานกลาง)
การปรึ กษาหารื อเมื่อประสบ
ด้านความสัมพันธ์
3.42
ปั ญหาในการทางาน
กับเพื่อนร่ วมงาน (ปานกลาง)

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.13
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)

C

ความสนิทสนม ความจริ งใจและ
ความเป็ นกันเองของผูค้ บั บัญชา

3.35
(ปานกลาง)

C

3.42

D

ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา

3.39
(ปานกลาง)

IPA
Quadrants

C

Quadrants D (Possible Over Kill)
ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตาม ด้านนโยบายการ
3.51
กฏระเบียบที่กาหนดไว้
บริ หาร
(มาก)

(ปานกลาง)

2

มีการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้
แสดงความคิดเห็น

ด้านความสัมพันธ์
กับเพื่อนร่ วมงาน

3.51
(มาก)

3.40
(ปานกลาง)

D

3

หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลเพื่อ
สร้างความเข้าใจในการทางาน
ชัดเจน

ด้านนโยบายการ
บริ หาร

3.46

3.36

D

(ปานกลาง)
3.42
(ปานกลาง)

D

3.38
(ปานกลาง)

1

4

มีสวัสดิการสังคม เช่น กองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ประกันชีวติ

ด้านค่าจ้างและ
สวัสดิการ

(ปานกลาง)
3.50
(มาก)

5

ความเอาใจใส่ต่อสภาพความ
เป็ นอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชา

ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา

3.43
(ปานกลาง)

D

จากตารางที่ 4.49 พบว่า ปั จจัยย่อ ยส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ น Quadrant B : Keep up good work
โดยปั จจัย ที่ อ ยู่ใ น Quadrant B มากที่ สุ ด คื อ ปั จจัย ด้านสภาพของการท างาน และด้า นค่ า จ้างและ
สวัสดิการ มี 5 ปั จจัยย่อย รองลงมาคือ ปั จจัยด้านการบังคับบัญชา มี 4 ปั จจัยย่อย ด้านความสาเร็ จใน
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การทางาน ด้านความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงาน มี 3 ปั จจัยย่อย ส่ วนปั จจัยด้านลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ
ด้านนโยบายการบริ หาร ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านนโยบายการบริ หาร มีเพียง 1 ปั จจัยย่อย
ดังนั้นบริ ษทั ต้องรักษาคุณภาพให้อยูใ่ นระดับสู งต่อไป
ปั จจั ย ย่ อ ยล าดั บ รองลงมาจะอยู่ ใ น Quadrant C : Low Priority โดยปั จจัย ที่ อ ยู่ ใ น
Quadrant C มากที่สุด คือ ปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ซึ่ งอยูใ่ น Quadrant C ทุกปัจจัย รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งอยูใ่ น Quadrant C เกือบทุกปั จจัย ยกเว้นเรื่ องความเอาใจใส่
ต่อสภาพความเป็ นอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชา ดังนั้นบริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นต้องรี บแก้ไขอย่างเร่ งด่วน แต่ควรแก้
ในลาดับต่อไป เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญต่อพนักงานรายวันในระดับต่า
ปั จจัยย่อยลาดับรองลงมาอีกจะอยูใ่ น Quadrant D : Possible Overkill โดยปั จจัยที่อยูใ่ น
Quadrant D จะมี 4 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านนโยบายการบริ หาร
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ดังนั้นบริ ษทั ไม่มีความจาเป็ นต้อง
รี บ แก้ไ ขอย่า งเร่ ง ด่ วน แต่ ค วรแก้ใ นล าดับ ต่ อ ไป เนื่ อ งจากเป็ นองค์ป ระกอบที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ
พนักงานรายวันในระดับต่า เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ
ปั จ จัย ย่ อ ยล าดับ สุ ดท้า ยจะอยู่ ใ น Quadrant A : Concentrate Here โดยปั จ จัย ที่ อ ยู่ ใ น
Quadrant A มีเพียงปัจจัยเดียวคือ ปั จจัยด้านความก้าวหน้า ในเรื่ องบริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผล
ในการปรับตาแหน่งงาน ดังนั้นทางบริ ษทั ต้องให้ความสาคัญในการแก้ไขปรับปรุ งโดยเร่ งด่วน
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ภาพที่ 4.1 แสดง Quadrants Analysis ผลระดับความสาคัญและระดับความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด แยกตามปั จจัยย่อย
หมายเหตุ: จุดตัดคานวณจากค่าเฉลี่ยรวมระดับความสาคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.55) และค่าเฉลี่ยรวมของระดับ
ความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.40)
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4.6 ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน
ตารางที่ 4.50 แสดงจานวน และร้อยละของพนักงานรายวัน จาแนกตามปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ไม่เข้าใจนโยบายแผนงานทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้
ตามเป้ าหมาย
ไม่มีการแนะนาหรื อสอนงานจากผูบ้ งั คับบัญชาทาให้งาน
ขาดประสิ ทธิภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานไม่มีความจริ งใจทาให้
ไม่มีความสุ ขในการทางาน
ไม่มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่
ปฏิบตั ิให้ชดั เจน
ไม่มีอิสระในการทางาน ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจใน
การทางาน
งานในความรับผิดชอบมีมากเกินไป ทาให้งานไม่สาเร็ จตรง
ตามเวลา
อื่นๆ คือ ไม่มีปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
รวม

จานวน

ร้ อยละ

105

31.25

8

2.38

8

2.38

54

16.07

20

5.95

26
115
336

7.74
34.23
100.00

จากตารางที่ 4.72 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ตอบข้ออื่นๆ โดยให้เหตุผล
ว่า ไม่ มี ปั ญ หาในการปฏิ บ ัติงาน คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.23 รองลงมามี ปั ญ หาในเรื่ องของการไม่ เข้าใจ
นโยบายแผนงานทาให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย คิดเป็ นร้อยละ 31.25 ไม่มีการกาหนด
หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของต าแหน่ ง งานที่ ป ฏิ บ ัติ ใ ห้ ชั ด เจน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.07 งานในความ
รับผิดชอบมีมากเกินไป ทาให้งานไม่สาเร็ จตรงตามเวลา คิดเป็ นร้อยละ 7.74 ไม่มีอิสระในการทางาน
ไม่ได้รับความเชื่ อถื อไว้วางใจในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 5.95 ไม่มีการแนะนาหรื อสอนงานจาก
ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาท าให้ง านขาดประสิ ท ธิ ภาพ คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 2.38 และความสั ม พัน ธ์ ระหว่างเพื่ อ น
ร่ วมงานไม่มีความจริ งใจทาให้ไม่มีความสุ ขในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 2.38 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.51 แสดงจานวน และร้ อยละของพนัก งานรายวัน จาแนกตามสาเหตุ ที่ ส่ งผลให้ เกิ ด
ความท้อถอยในการทางาน
สาเหตุทสี่ ่ งผลให้ เกิดความท้ อถอยในการทางาน
ไม่ได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงาน
ไม่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา
ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาผลงาน
ตาแหน่งงานที่ทาอยูไ่ ม่มีโอกาสก้าวหน้า
ลักษณะงานที่ทาอยูไ่ ม่ตรงกับความรู ้ที่ได้ศึกษามา
อื่นๆ ไม่มีสาเหตุที่ทาให้เกิดความท้อถอยในการทางาน
รวม

จานวน
59
16
14
37
88
122
336

ร้ อยละ
17.56
4.76
4.17
11.01
26.19
36.31
100.00

จากตารางที่ 4.73 พบว่า พนักงานปฏิบตั ิการรายวันส่ วนใหญ่ตอบข้ออื่นๆ โดยให้เหตุผล
ว่า ไม่มีสาเหตุที่ทาให้เกิ ดความท้อถอยในการทางาน คิดเป็ นร้อยละ 36.31 รองลงมาพบว่าสาเหตุ ที่
ส่ งผลให้เกิดความถ้อถอยในการทางาน คือ ลักษณะงานที่ทาอยูไ่ ม่ตรงกับความรู ้ที่ได้ศึกษามา คิดเป็ น
ร้อยละ 26.19 ไม่ได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงาน คิดเป็ นร้อยละ 17.56 ตาแหน่งงานที่ทาอยูไ่ ม่มีโอกาส
ก้าวหน้า คิดเป็ นร้ อยละ 11.01 ไม่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา คิดเป็ นร้ อยละ 4.76 ไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาผลงาน คิดเป็ นร้อยละ 4.17 ตามลาดับ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้นพบ และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจในการทางานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานรายวันใน
บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมดซึ่ งเป็ นพนักงานรายวัน จานวน 336 คน ซึ่ งข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ และค่าเฉลี่ ย สามารถสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ
และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการศึ ก ษา พบว่า พนัก งานปฏิ บ ัติ ก ารรายวัน เป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาต่ากว่าประถมศึกษาปี ที่ 6 ส่ วนใหญ่ทางานแผนกบรรจุ/กระป๋ องเปล่า มี
อายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี มีรายได้ต่อเดือน 5,001-8,000 บาท มีรายได้เสริ มต่อเดือนน้อยกว่า 1,000
บาท สาเหตุที่เลือกมาทางานที่บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด เพราะมีความรู้ความชานาญในงาน
ด้านนี้อยูแ่ ล้ว
5.1.2 ข้ อมูลเกีย่ วกับระดับความสาคัญ และระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มี
ต่ อการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาระดับความสาคัญ และระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการ
ปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณาจากทฤษฎีสองปั จจัยของเฮอร์ ซเบอร์ ก ได้แก่ ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการ
ทางาน หรื อปั จจัยจูงใจ (Motivators) และปั จจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทางาน หรื อปั จจัยค้ า
จุน สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5.1- 5.4
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ตารางที่ 5.1 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)

ปัจจัย
ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

3.83

1

(มาก)
ด้านนโยบายการบริ หาร

3.47
3.37

5

3.54

6

3.76

4

ค่ าเฉลีย่ รวมปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ด้านความรับผิดชอบในงาน
ด้านความก้าวหน้า
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5

3.30

6

3.44

3

(ปานกลาง)

2

(มาก)
ด้านการบังคับบัญชา

3.37

(ปานกลาง)

(มาก)
ด้านสภาพของการทางาน

1

(ปานกลาง)

(ปานกลาง)
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน

3.77
(มาก)

(ปานกลาง)
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)

3.55

2

(มาก)

3.57
(มาก)
3.59
(มาก)

3

3.43
(ปานกลาง)
3.48
(ปานกลาง)

4

3.54
(มาก)
3.20

2

1

3.51
(มาก)
3.42
(ปานกลาง)
3.65
(มาก)

3

3.39
(ปานกลาง)
3.03
(ปานกลาง)
3.35
(ปานกลาง)
3.27
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

5

4
1

5
2
3
4

ตารางที่ 5.1 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความสาคัญของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ความสาคัญ
ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)
3.46
(ปานกลาง)
3.53
(มาก)

ปัจจัย
ค่ าเฉลีย่ รวมปัจจัยจูงใจ
ค่ าเฉลีย่ รวม

ความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)
3.25
(ปานกลาง)
3.36
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย
1.50-2.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 5.1 พบว่า พนักงานรายวัน ให้ความสาคัญต่อปั จจัยความพึ งพอใจในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 โดยให้ความสาคัญกับปั จจัยค้ าจุนในระดับมาก แต่
ให้ความสาคัญกับปั จจัยจูงใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานรายวันให้
ความส าคัญ ต่ อ ปั จจัย ด้านค่ า จ้างและสวัส ดิ ก ารเป็ นล าดับ แรก และให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ด้า น
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาเป็ นลาดับสุ ดท้าย ส่ วนปั จจัยจูงใจ พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยด้านความก้าวหน้าเป็ นลาดับแรก และให้ความสาคัญต่อปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ
เป็ นลาดับสุ ดท้าย
เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัย
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.36 และมีความพึงพอใจต่อ
ปั จจัยค้ าจุน และปั จจัยจูงใจในระดับปานกลางเช่นกัน
เมื่อพิจารณาถึงปั จจัยค้ าจุน พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
เป็ นลาดับแรก และมี ความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับ บัญชาเป็ นลาดับสุ ดท้าย
ส่ วนปั จจัยจูงใจ พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านความสาเร็ จในการทางานเป็ นลาดับแรก
และมีความพึงพอใจต่อปั จจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือเป็ นลาดับสุ ดท้าย
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ตารางที่ 5.2 แสดงค่าเฉลี่ยสู งสุ ดลาดับแรกของความสาคัญ และความพึงพอใจของพนักงานราย
วันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัย

ค่ าเฉลีย่ ความสาคัญสู งสุ ด
ค่ าเฉลีย่ (แปลผล)

ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจสู งสุ ด
ค่ าเฉลีย่ (แปลผล)

- ความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง
4.36 (มาก)
- บริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
3.67 (มาก)
- ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็ นอยู่
จากผูบ้ งั คับบัญชา
3.43 (ปานกลาง)
- ความสนิทสนม ความจริ งใจ ความ
เป็ นกันเองของเพื่อนร่ วมงาน
3.63 (มาก)
- จานวนชัว่ โมงและจานวนวันในการ
ทางานมีความเหมาะสม
4.09 (มาก)
- หัวหน้างานให้คาแนะนาและสอน
งาน
3.75 (มาก)

- ความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง
4.28 (มาก)
- บริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบ
ต่าง ๆ อย่างชัดเจน
3.55 (มาก)
- ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็ นอยู่
จากผูบ้ งั คับบัญชา
3.38 (ปานกลาง)
- ความสนิทสนม ความจริ งใจ ความ
เป็ นกันเองของเพื่อนร่ วมงาน
3.52 (มาก)
- สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสง
สว่างเพียงพอ/ เสี ยงดัง
3.65 (มาก)
- หัวหน้างานให้คาแนะนาและสอน
งาน
3.61 (มาก)

ปัจจัยจูงใจ
ด้านความสาเร็ จในการทางาน - รู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ตอ้ งการ
3.60 (มาก)
ด้านการได้รับการยอมรับนับ - ได้รับความไว้วางใจในการ
ถือ
มอบหมายหน้าที่สาคัญจากหัวหน้า
งานเสมอ
3.31 (ปานกลาง)

- ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงาน
3.45 (ปานกลาง)
- ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่าง
มืออาชีพและเป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั
ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
3.15 (ปานกลาง)

ปัจจัยคา้ จุน
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ด้านนโยบายการบริ หาร

ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน
ด้านสภาพของการทางาน

ด้านการบังคับบัญชา
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ตารางที่ 5.2 (ต่ อ ) แสดงค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ล าดับ แรกของความส าคัญ และความพึ ง พอใจของ
พนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน
ปัจจัย
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

ด้านความรับผิดชอบในงาน

ด้านความก้าวหน้า

ค่ าเฉลีย่ ความสาคัญสู งสุ ด
ค่ าเฉลีย่ (แปลผล)
- งานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับ
ความถนัด
3.57 (มาก)
- ได้ทางานตามความเหมาะสมของ
ปริ มาณงาน
3.54 (มาก)
- บริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผล
ในการปรับตาแหน่งงาน
4.01 (มาก)

ค่ าเฉลีย่ ความพึงพอใจสู งสุ ด
ค่ าเฉลีย่ (แปลผล)
- งานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับ
ความถนัด
3.42 (ปานกลาง)
- ได้ทางานตามความเหมาะสมของ
ปริ มาณงาน
3.42 (ปานกลาง)
- บริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักงาน
ทุกคนในการเลื่อนตาแหน่ง
3.23 (ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.502.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 5.2 แสดงค่าเฉลี่ยสู งสุ ดลาดับแรกของความสาคัญ และความพึงพอใจของ
พนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
1. ปัจจัยคา้ จุน
จากผลการศึกษาปั จจัยค้ าจุนพบว่า พนักงานรายวันให้ความสาคัญ และความพึงพอใจต่อ
การปฏิบตั ิงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกในแต่ละปั จจัย โดยมีรายละเอียดแยกตามปั จจัยดังนี้
ด้ านค่ าจ้ างและสวัสดิการ
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง
สู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจ
ในเรื่ องความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้างสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
ด้ านนโยบายการบริหาร
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องบริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง
ๆ อย่างชัดเจนสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวันมี
ความพึงพอใจในเรื่ องบริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจนสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
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ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องความเอาใจใส่ ต่อสภาพความเป็ นอยู่
จากผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวัน
มีความพึงพอใจในเรื่ องความเอาใจใส่ ต่อสภาพความเป็ นอยู่จากผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก
เช่นกัน
ด้ านความสั มพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องความสนิทสนม ความจริ งใจ ความ
เป็ นกัน เองของเพื่ อนร่ วมงานสู งสุ ดเป็ นลาดับ แรก เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ยของความพึ งพอใจ พบว่า
พนัก งานรายวัน มี ค วามพึ งพอใจในเรื่ องความสนิ ท สนม ความจริ งใจ ความเป็ นกัน เองของเพื่ อ น
ร่ วมงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
ด้ านสภาพของการทางาน
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องจานวนชัว่ โมงและจานวนวันในการ
ทางานมีความเหมาะสมสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงาน
รายวันมีความพึงพอใจในเรื่ องสภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสี ยงดังสู งสุ ดเป็ น
ลาดับแรก
ด้ านการบังคับบัญชา
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องหัวหน้างานให้คาแนะนาและสอน
งานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวันมี ความพึ ง
พอใจในเรื่ องหัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
2. ปัจจัยจูงใจ
จากผลการศึกษาปั จจัยจูงใจพบว่า พนักงานรายวันให้ความสาคัญ และความพึงพอใจต่อ
การปฏิบตั ิงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกในแต่ละปั จจัย โดยมีรายละเอียดแยกตามปั จจัยดังนี้
ด้ านความสาเร็จในการทางาน
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องรู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่ ต้องการสู งสุ ดเป็ นล าดับ แรก เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของความพึ งพอใจ พบว่า พนัก งาน
รายวันมีความพึงพอใจในเรื่ องได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก
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ด้ านการได้ รับการยอมรับนับถือ
พนั ก งานรายวัน ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ย่ อ ยในเรื่ อ งได้รั บ ความไว้ว างใจในการ
มอบหมายหน้าที่สาคัญจากหัวหน้างานเสมอสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ ยของความพึง
พอใจ พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจในเรื่ องได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชี พและ
เป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่นสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องงานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับ
ความถนัดสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวันมีความ
พึงพอใจในเรื่ องงานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับความถนัดสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
ด้ านความรับผิดชอบในงาน
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องได้ทางานตามความเหมาะสมของ
ปริ มาณงานสู งสุ ดเป็ นลาดับ แรก เมื่ อพิ จารณาค่าเฉลี่ ยของความพึ งพอใจ พบว่า พนักงานรายวันมี
ความพึงพอใจในเรื่ องได้ทางานตามความเหมาะสมของปริ มาณงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรกเช่นกัน
ด้ านความก้าวหน้ า
พนักงานรายวันให้ความสาคัญต่อปั จจัยย่อยในเรื่ องบริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผล
ในการปรับตาแหน่งงานสู งสุ ดเป็ นลาดับแรก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ พบว่า พนักงาน
รายวันมีความพึงพอใจในเรื่ องบริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนในการเลื่ อนตาแหน่งสู งสุ ด
เป็ นลาดับแรก
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ตารางที่ 5.3 แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน 10 อันดับแรก
ปัจจัยย่ อย

ปัจจัยรอง

ปัจจัยหลัก

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

ค้ าจุน

มี เงิ น รางวัล พิ เศษ เช่ น ค่ า กะ ค่ า ร้ อ น ค่ า ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ตาแหน่ง
ค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มีความเหมาะสม
ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

ค้ าจุน

สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่าง
เพียงพอ/ เสี ยงดัง
หัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงาน

ด้านสภาพของการทางาน

ค้ าจุน

ด้านการบังคับบัญชา

ค้ าจุน

การลา (พักร้อน ป่ วย กิจ คลอด )

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ

ค้ าจุน

จานวนชัว่ โมงและจานวนวันในการทางาน
มีความเหมาะสม
เครื่ องมือและอุปกรณ์อานวยความสะดวก
เพียงพอ
บริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน
ความสนิทสนม ความจริ งใจ ความเป็ น
กันเองของเพื่อนร่ วมงาน
ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม

ด้านสภาพของการทางาน

ค้ าจุน

ด้านสภาพของการทางาน

ค้ าจุน

ด้านนโยบายการบริ หาร

ค้ าจุน

ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน
ด้านสภาพของการทางาน

ค้ าจุน

ด้านความสัมพันธ์กบั
เพื่อนร่ วมงาน

ค้ าจุน

ความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง

มีการช่วยเหลือกันในการทางานเพื่อให้
บรรลุเป้ าหมาย

ค้ าจุน

ค้ าจุน

ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)
4.28
1
(มาก)
4.28
1
(มาก)
4.09
2
(มาก)
3.65
3
(มาก)
3.61
4
(มาก)
3.57
5
(มาก)
3.57
5
(มาก)
3.56
6
(มาก)
3.55
7
(มาก)
3.52
8
(มาก)
3.51
9
(มาก)
3.49
10
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.502.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 5.3 พบว่า ปั จจัยหลักที่พนักงานรายวันมีความพึงพอใจ 10 อันดับแรก จะ
เป็ นปั จจัย ค้ าจุ น โดยไม่ พ บปั จจัย จูง ใจเลย ส่ วนปั จจัยย่อยที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บตั ิ งาน 3 ล าดับแรกที่
พนักงานรายวันมีความพึงพอใจมากที่สุดจะอยูใ่ นปั จจัยรองด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ 2 ลาดับ ได้แก่
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เรื่ องความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง และเรื่ องมีเงินรางวัลพิเศษ เช่ น ค่ากะ ค่าร้ อน ค่าตาแหน่ ง
และเรื่ องค่าจ้างที่ได้รับปั จจุบนั มีความเหมาะสม ลาดับที่ 3 คือ ด้านสภาพของการทางาน ได้แก่ เรื่ อง
สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสี ยงดัง
ตารางที่ 5.4 แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน 10 อันดับท้าย
ปัจจัยย่ อย

ปัจจัยรอง

ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจาก ด้านการได้รับการยอมรับ
บริ ษทั
นับถือ
ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจาก ด้านการได้รับการยอมรับ
หัวหน้างาน
นับถือ
ได้รับความไว้วางใจในการมอบหมาย
ด้านการได้รับการยอมรับ
หน้าที่สาคัญจากหัวหน้างานเสมอ
นับถือ
มีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและกฏ ด้านนโยบายการบริ หาร
ต่าง ๆ
ได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่สูงขึ้น ด้านความรับผิดชอบในงาน
หรื อท้าทายความสามารถมากขึ้น
ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมือ
ด้านการได้รับการยอมรับ
อาชีพและเป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั ให้เป็ น
นับถือ
ตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
บริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผลใน
ด้านความก้าวหน้า
การปรับตาแหน่งงาน
ความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา
ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ
ด้านความรับผิดชอบในงาน
แก้ปัญหาของงานในส่วนที่รับผิดชอบ
บริ ษทั มีการหมุนเวียนงานเพื่อให้ได้
ด้านความก้าวหน้า
เรี ยนรู ้งานด้านอื่น ๆ
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ปัจจัยหลัก
จูงใจ
จูงใจ
จูงใจ
ค้ าจุน
จูงใจ
จูงใจ

จูงใจ
ค้ าจุน
จูงใจ
จูงใจ

ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)
2.91
1
(ปานกลาง)
2.97
2
(ปานกลาง)
3.10
3
(ปานกลาง)
3.13
4
(ปานกลาง)
3.13
4
(ปานกลาง)
3.15
5
(ปานกลาง)
3.17
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)
3.20
(ปานกลาง)

6
7
7
7

ตารางที่ 5.4 (ต่อ) แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน 10 อันดับ
ท้าย
ปัจจัยย่ อย

ปัจจัยรอง

ปัจจัยหลัก

บริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักงานทุก
คนในการเลื่อนตาแหน่ง
สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งาน
ได้
การติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา

ด้านความก้าวหน้า

จูงใจ

ด้านการบังคับบัญชา

ค้ าจุน

ด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา

ค้ าจุน

ค่ าเฉลีย่
ลาดับที่
(แปลผล)
3.23
8
(ปานกลาง)
3.24
9
(ปานกลาง)
3.27
10
(ปานกลาง)

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากที่สุด,ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.502.49 = น้อย, ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ปั จจัย หลัก ที่ พ นัก งานรายวัน มี ค วามพึ งพอใจ 10 อัน ดับ ท้า ย
ส่ วนใหญ่จะเป็ นปั จจัยจูงใจ ส่ วนปั จจัยย่อยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงาน 3 ลาดับแรกที่พนักงานรายวันมี
ความพึงพอใจน้อยที่ สุดจะอยู่ในปั จจัยรองด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ ทั้ง 3 ลาดับ ได้แก่ เรื่ อง
ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากบริ ษทั เรื่ องได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากหัวหน้า
งานและเรื่ องได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายหน้าที่สาคัญจากหัวหน้างานเสมอ ตามลาดับ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานรายวัน ใน บริ ษ ัท
ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดัก ท์ จากัด เมื่ อพิ จ ารณาตามแนวคิ ด การวิเคราะห์ ค วามพึ งพอใจ ด้ว ยเทคนิ ค
Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถทาได้โดยการนาค่าความสาคัญและความพึงพอใจ
มาเปรี ยบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติที่ตกอยูใ่ น Quadrant ใดๆ โดยจุดตัดของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉลี่ย
รวมของความสาคัญ (ค่าเฉลี่ ย 3.53) และค่าเฉลี่ ยรวมของความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ ย 3.36) ซึ่ งสามารถ
แบ่งปั จจัยย่อยออกเป็ น 4 Quadrant คือ Quadrant A, B, C และ D ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
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ปั จจัยที่อยูใ่ น Quadrant A ซึ่ งหมายถึงคุณลักษณะที่มีความสาคัญต่อพนักงานและไม่ได้
รั บ การตอบสนองอย่างเพี ยงพอ คื อ ปั จจัยจู งใจด้านความก้าวหน้า ปั จจัยย่อยเรื่ องบริ ษ ทั มี ค วาม
ยุติธรรมและมีเหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน
ปั จจัยที่อยูใ่ น Quadrant B ซึ่ งหมายถึงบริ ษทั สามารถสนองได้เป็ นอย่างดีในคุณลักษณะ
ที่พนักงานให้ความสาคัญมาก แสดงรายละเอียดังนี้
ปัจจัยหลัก
ปั จจัยค้ าจุน

ปัจจัยรอง

ปัจจัยย่อย

ด้านสภาพการทางาน

-จานวนชัว่ โมงและจานวนวันในการทางานมีความเหมาะสม

ปั จจัยค้ าจุน

ด้านการบังคับบัญชา

ปั จจัยค้ าจุน
ปั จจัยค้ าจุน

ด้านนโยบายการบริ หาร

-ปริ มาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม
-ระบบความปลอดภัยของบริ ษทั
-เครื่ องมือและอุปกรณ์อานวยความสะดวกเพียงพอ
-สภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ
-ความยุติธรรมในการบังคับบัญชา
-หัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงาน
-การสัง่ งานหรื อการมอบหมายงานมีความชัดเจน
-โครงสร้างของตาแหน่งงานมีความชัดเจน
-บริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน

ปั จจัยค้ าจุน

ปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ
ปัจจัยจูงใจ

ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ -มีการให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
-ความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง
-ค่าจ้างที่ได้รับปัจจุบนั มีความเหมาะสม
-การลา (พักร้อน ป่ วย กิจ คลอด )
-มีเงินรางวัลพิเศษ เช่น ค่ากะ ค่าร้อน ค่าตาแหน่ง
-ความสนิทสนม ความจริ งใจ ความเป็ นกันเองของเพื่อน
ด้ านความสัมพันธ์ กบั
ผู้บังคับบัญชา และเพือ่ น ร่ วมงาน
-มีการช่วยเหลือกันในการทางานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ร่ วมงาน
-มีการร่ วมกันวางแผนปฏิบตั ิงาน
ด้านความสาเร็ จในการ
-รู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
ทางาน
-ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามารถ
-ได้ใช้ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ -งานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับความถนัด
ด้านความรับผิดชอบใน
งาน

ได้ทางานตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน
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ปั จจัยที่ อยู่ใน Quadrant C ซึ่ งหมายถึ ง ปั จจัยที่ มีการสร้ างแรงจูงใจให้พ นักงานต่ าใน
คุณลักษณะที่ไม่สาคัญต่อพนักงาน บริ ษทั สามารถเลื่อนการปรับปรุ งออกไปก่อน แสดงรายละเอียด
ดังนี้
ปัจจัยหลัก
ปัจจัยค่าจุน
ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยรอง
ด้านนโยบายการบริ หาร
ด้านความก้าวหน้า

ปัจจัยย่อย

ปัจจัยจูงใจ

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ

ปัจจัยจูงใจ

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ

ปัจจัยจูงใจ

ด้านความสาเร็ จในการทางาน

ปัจจัยจูงใจ

ด้านความรับผิดชอบในงาน

-ส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ
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-บริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักทุกคนในการเลื่อน
ตาแหน่ง
-บริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับ
ตาแหน่งงาน
-ได้รับความไว้วางใจในการ และมอบหมายหน้าที่
สาคัญจากหัวหน้างานเสมอ
-ได้รับการยอมรับ ยกย่องและจากบริ ษทั
-ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากหัวหน้างาน
-ได้ใช้ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพและเป็ น
ที่ยอมรับในบริ ษทั ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น
-งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูน
ประสบการณ์ในสายธุรกิจผลิต
-งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความท้าทายความสามารถ
-รู ้สึกถึงการเป็ นส่วนหนึ่งของความสาเร็ จในงาน
-ตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองได้สาเร็ จ
-ได้มีโอกาสมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจแก้ปัญหาของ
งานในส่วนที่รับผิดชอบ
-ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ
โดยไม่ตอ้ งมีการควบคุม
-ได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นหรื อท้าทาย
ความสามารถมากขึ้น

ปั จจัยที่ อยู่ใน Quadrant D ซึ่ งหมายถึ ง บริ ษ ทั ให้ ความส าคัญ มากเกิ นความจาเป็ นใน
คุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อยต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ปัจจัยหลัก
ปัจจัยค่าจุน
ปัจจัยจูงใจ

ปัจจัยค่าจุน

ปัจจัยรอง

ปัจจัยย่อย

-มีสวัสดิการสังคม เช่น กองทุน สารองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวติ
-หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการ
ด้านนโยบายการบริหาร
ทางานชัดเจน
-ผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้ตามกฎระเบียบที่กาหนด
ไว้
-มีการเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ด้ านความสัมพันธ์ กบั
ผู้บังคับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน -ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็ นอยูจ่ าก
ผูบ้ งั คับบัญชา
ด้ านค่ าจ้ างและสวัสดิการ

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาครั้ งนี้ ได้นาทฤษฎีสองปั จจัยของเฟรเดอริ ก เฮอร์ ซเบอร์ ก (Herzberg’s Twofactor Theory of Motivation) ซึ่ งแบ่งเป็ น 2 ปั จจัย ประกอบด้วย ปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางาน
หรื อปั จจัยจูงใจ (Motivators) เป็ นปั จจัยที่เกี่ ยวข้องกับงานโดยตรง และเป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ ให้
เกิดความพอใจในการทางาน และเป็ นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วยปั จจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้า และปั จจัยที่ช่วย
ลดความไม่พีงพอใจในการทางาน หรื อปั จจัยค้ าจุน ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่เกิ ดจากภายนอกตัวบุคคล ถ้าไม่มี
ให้ หรื อมีให้ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรก็จะทาให้พนักงานเกิดความไม่
พึงพอใจในการทางาน ปั จจัยเหล่านี้ ประกอบด้วย ปั จจัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ ด้าน
นโยบายการบริ หาร ด้านความสัมพันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่ อนร่ วมงาน ด้าน
สภาพของการทางาน และด้านการบังคับบัญชา สามารถนามาอภิปรายผลตามทฤษฎี สองปั จจัย ซึ่ ง
สามารถจาแนกเป็ น 2 ปั จจัยดังนี้
1. ปั จจัยคา้ จุน พบว่ า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่ อปั จจัยคา้ จุน โดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ ด้ านค่ าจ้ างและสวัสดิการ ด้ านสภาพ
ของการทางาน ด้ านความสั มพันธ์ กับเพื่อนร่ วมงาน ด้ านการบังคับบัญชา ด้ านนโยบายการบริ หาร
ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชา ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
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ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง และมีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด ในเรื่ องความยุติธรรมในการปรับเลื่ อนตาแหน่ ง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ มณฑา
โรจรุ จิพงษ์ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั ยูเนี่ ยน โฟร
เซ่ น โปรดักส์ จากัด พบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับความพึ งพอใจด้านเงิ นเดื อนและสวัส ดิ การ
โดยรวมระดับปานกลาง คือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการด้านรถรับส่ ง สวัสดิการด้าน
ชุดพนักงาน สวัสดิการด้านการกีฬา เงินเดือนที่ได้รับ และการขึ้นเงินเดือนมีความยุติธรรม
ด้านนโยบายการบริ หาร พบว่า พนักงานรายวัน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องบริ ษทั มีการกาหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายและกฏต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของชิ นวุธ จงอยู่สุข (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูงใจการ
ทางานของบริ ษทั สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์ คส์ จากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจด้าน
นโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั ในระดับปานกลาง
ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับ ปานกลาง โดยมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในเรื่ อ งความเอาใจใส่ ต่ อ สภาพความเป็ นอยู่จ าก
ผูบ้ งั คับบัญชา และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของปริญญา สั ตยธรรม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งาน บริ ษ ทั วาย เอช เอส อิ นเตอร์ เนชั่นแนล จากัด พบว่า ด้านผูบ้ งั คับบัญ ชา เฉลี่ ยสู งสุ ด คื อ
หัวหน้างานมีความใกล้ชิดและเป็ นกันเอง และค่าเฉลี่ยต่าสุ ดคือ พอใจในประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของหัวหน้างาน
ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องความสนิ ทสนม ความจริ งใจ ความเป็ นกันเอง
ของเพื่อนร่ วมงาน และเรื่ องมีการช่ วยเหลื อกันในการทางานเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมาย และมีความพึ ง
พอใจน้อยที่สุดในเรื่ องการปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปัญหาในการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของปริญญา สั ตยธรรม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั
วาย เอช เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด พบว่า ด้านเพื่อนร่ วมงาน เฉลี่ยสู งสุ ด คือเพื่อนร่ วมงานให้ความ
ร่ วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงานดี
ด้านสภาพของการทางาน พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องสภาพแวดล้อมการทางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสี ยงดัง และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องการปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปัญหาในการทางาน ซึ่ งสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของชิ นวุธ จงอยู่สุข (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจของพนักงานต่อปั จจัยจูงใจการ
ทางานของบริ ษทั สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์ คส์ จากัด พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจด้าน
สภาพของการทางานในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ มณฑา โรจรุ จิพงษ์ (2549)
ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูเนี่ ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด
พบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจด้านสภาพการทางานและสถานที่ทางาน โดยรวมใน
ระดับปานกลาง คือ ความสะอาดของสถานที่ ทางาน จานวนชั่วโมงในการทางานมีความเหมาะสม
ความเหมาะสมของปริ ม าณงาน ความพอเพี ย งของอุ ป กรณ์ ในการท างาน และความสะดวกของ
สถานที่ทางาน
ด้านการบังคับบัญชา พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องหัวหน้างานให้คาแนะนาและสอนงาน และมีความพึงพอใจน้อย
ที่ สุ ด ในเรื่ องสามารถแนะแนวทางใหม่ เพื่ อปรั บ ใช้ง านได้ ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ
ปริญญา สั ตยธรรม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั วาย
เอช เอส อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด พบว่า ด้านผูบ้ งั คับบัญชา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ปั จจัยจู งใจ พบว่ า พนักงานรายวัน มีความพึงพอใจต่ อปั จจัยจู งใจ โดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยเรี ยงลาดับความพึงพอใจจากมากไปน้ อยได้ ดังนี้ ด้ านความสาเร็ จในการทางาน ด้ าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้ านความรั บผิดชอบในงาน ด้ านความก้ าวหน้ า และด้ านการได้ รับการยอมรั บ
นับถือ ตามลาดับ มีรายละเอียดดังนี้
ด้านความสาเร็ จในการทางาน พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิ บตั ิงาน และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องตัดสิ นใจหรื อแก้ไขปั ญหาในงานของตนเองได้สาเร็ จ ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุ มณฑา โรจรุ จิพงษ์ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานบริ ษทั ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด พบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับความพึงพอใจด้าน
ความสาเร็ จในการทางาน โดยรวมในระดับปานกลาง คือความรู ้สึกเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จใน
งานที่ทา การได้ใช้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน งานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ได้รับ ความสามารถใน
การแก้ปัญหางานที่ปฏิ บตั ิได้ ความสามรถในการตัดสิ นใจในงานที่ปฏิ บตั ิได้ และมีรางวัลตอบแทน
ความดีความชื่นชอบ
ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องงานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับความถนัด และมีความ
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พึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องงานที่ปฏิ บตั ิอยูม่ ีความน่ าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ ในสายธุ รกิ จ
ผลิต ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ มณฑา โรจรุ จิพงษ์ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด พบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับ
ความพึ งพอใจด้านลักษณะของงานโดยรวมในระดับ ปานกลาง ความน่ าสนใจของงาน การได้ใช้
ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน งานที่ทาตรงกับความถนัด
ด้านความรับผิดชอบในงาน พบว่า พนักงานรายวัน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องได้ทางานตามความเหมาะสมของปริ มาณงาน และมี
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องได้มีโอกาสได้รับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นหรื อท้าทายความสามารถมาก
ขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ มณฑา โรจรุ จิพงษ์ (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด พบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับ
ความพึงพอใจระดับปานกลางคือ สามารถตัดสิ นใจในงานที่ทาได้ และการได้รับผิดชอบงานสาคัญ ๆ
ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง
โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่ องบริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนในการเลื่อนตาแหน่ ง
และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่ องบริ ษทั มีความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับตาแหน่งงาน ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลการศึ ก ษาของสุ ม ณฑา โรจรุ จิพ งษ์ (2549) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องความพึ งพอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานบริ ษทั ยูเนี่ ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด พบว่า พนักงานให้ความสาคัญกับ
ความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในการเลื่อนตาแหน่ ง โดยรวมในระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับ
โอกาสอบรมเพิ่ ม พูนความรู ้ ความยุติธรรมในการพิ จารณาผลงาน การมี โอกาสก้าวหน้าในงานที่
ปฏิบตั ิ
5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานรายวันใน บริ ษทั ไดมอนด์
ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด มีประเด็นสาคัญที่นาเสนอเป็ นข้อค้นพบได้ดงั ต่อไปนี้
ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อพนักงานและพนักงานไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอมี
เพียงปั จจัยเดี ยวคือ ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า ปั จจัยย่อยเรื่ องบริ ษทั มีความยุติธรรมและมีเหตุผล
ในการปรับตาแหน่งงาน
ปั จจัยค้าจุ น ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ เรื่ องมีการให้สวัสดิ การค่ารักษาพยาบาล ด้าน
สภาพการทางาน เรื่ องระบบความปลอดภัยของบริ ษทั ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อน
ร่ วมงาน เรื่ อง มีการร่ วมกันวางแผนปฏิ บตั ิ งาน เรื่ องมีการช่ วยเหลื อกันในการทางานเพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมาย ด้านการบังคับบัญชาเรื่ องโครงสร้างของตาแหน่งมีความชัดเจน เรื่ องการมอบหมายงานมี
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ความชัดเจน และปั จจัยจู งใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน เรื่ องได้ใช้ความรู้ความสามารถในการ
ในการปฏิบตั ิงาน และเรื่ องรู ้สึกว่าผลสาเร็ จของงานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ด้านลักษณะงาน
ที่ปฏิบตั ิเรื่ องงานที่ได้ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ นงานที่ตรงกับความถนัด และด้านความรับผิดชอบในงาน เรื่ องได้
ท างานตามความเหมาะสมของปริ ม าณงาน ถึ ง แม้ว่า ปั จ จัย ดัง กล่ า วจะเป็ นเรื่ อ งที่ พ นั ก งานให้
ความสาคัญมากและบริ ษทั สามารถตอบสนองได้เป็ นอย่างดีน้ นั แต่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับ
ปานกลางเท่านั้น
ปั จจัยค้าจุ น ด้านค่าจ้างและสวัสดิ การ เรื่ องความยุติธรรมในการปรับเลื่ อนตาแหน่ ง
ด้า นนโยบายการบริ ห าร เรื่ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดนโยบายต่ า งๆ ด้า นความสั ม พัน ธ์ ก ับ
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงาน เรื่ อง ความเอื้ออาทรของผูบ้ งั คับบัญชา เรื่ องการติดต่อสื่ อสารกับ
ผูบ้ งั คับ บัญ ชา เรื่ องความสนิ ท สนมจริ งใจและความเป็ นกันเองของผูบ้ ังคับบัญ ชา และเรื่ องการ
ปรึ กษาหารื อเมื่อประสบปั ญหาในการทางาน และด้านการบังคับบัญชาเรื่ องสามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพื่อปรับใช้งานได้
ปั จจัยจู งใจ ด้านความสาเร็ จในการทางาน เรื่ อง การเป็ นส่ วนหนึ่ งของความสาเร็ จใน
งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ เรื่ องได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงานที่สาคัญจาก
หัวหน้างานเสมอ เรื่ องได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยจากบริ ษทั จากหัวหน้า เรื่ องได้ใช้ความรู ้ ใน
การปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชี พ และเป็ นที่ยอมรับในบริ ษทั ให้เป็ นตัวอย่างแก่ผอู ้ ื่น ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบตั ิเรื่ อง งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายธุ รกิจผลิต และเรื่ อง
งานที่ ป ฏิ บ ัติอ ยู่มี ค วามท้า ทาย ด้า นความรั บ ผิ ด ชอบในงาน เรื่ อ งได้มี โอกาสมี ส่ วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาของงานในส่ วนที่รับผิดชอบ เรื่ องได้มีโอกาสรับผิดชอบในงานที่ สูงขึ้นหรื อท้า
ทายความสามารถมากขึ้น และด้านความก้าวหน้า เรื่ องบริ ษทั มีความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนใน
การเลื่ อนตาแหน่ ง และเรื่ องบริ ษทั มีการหมุ นเวียนงานเพื่อให้ได้เรี ยนรู ้ งานด้านอื่นๆ ปั จจัยตามที่
กล่าวมาข้างต้น ถึ งแม้ว่าจะเป็ นปั จจัยที่ เป็ นเรื่ องที่ ไม่สาคัญต่อพนักงาน และเป็ นเรื่ องที่มีการสร้าง
แรงจูงใจให้พนักงานต่านั้น แต่พนักงานก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านั้น
ปั จจัยที่บริ ษทั ให้ความสาคัญมากเกิดความจาเป็ นในคุณลักษณะที่มีความสาคัญน้อยต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานเป็ นปั จจัย ค้ าจุนทั้งหมด เช่น ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
เรื่ องมีสวัสดิการสังคม เช่ น กองทุนสารองเลี้ ยงชี พ ประกันชี วิต ด้านนโยบายการบริ หาร เช่น เรื่ อง
หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลเพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานชัดเจน เรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาบริ หารงานได้
ตามกฎระเบียบที่กาหนดไว้ และด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานเรื่ องมีการเปิ ด
โอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เรื่ องความเอาใจใส่ ต่อสภาพความเป็ นอยูจ่ ากผูบ้ งั คับบัญชา
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานรายวัน บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด
โปรดักท์ จากัด และการวิเคราะห์ โมเดลความสาคัญและความพึงพอใจ (Importance-Performance
Analysis Model) มี ข ้อ เสนอแนะที่ ส ามารถใช้เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาเพื่ อ ให้
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเพิ่มขึ้น ดังนี้
ปั จจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า เรื่ องบริ ษทั มี ความยุติธรรมและมี เหตุ ผลในการปรั บ
ตาแหน่ งงาน เป็ นเรื่ องที่ควรปรับปรุ งโดยเร่ งด่ วน เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ พนักงานให้ความสาคัญใน
ระดับมาก แต่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ดังนั้นในการปรับตาแหน่ งงานเพื่อเป็ นการ
สร้ า งความมั่น ใจแก่ พ นั ก งานว่ า บริ ษ ัท มี ค วามยุ ติ ธ รรมและมี เหตุ ผ ล บริ ษ ัท ควรมี ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน และเลื่อนตาแหน่งอย่างชัดเจน ชี้แจง วิธีการ/หลักเกณฑ์ต่างๆ
และอธิ บ ายเหตุ ผลในการปรั บ เลื่ อนตาแหน่ งให้พ นัก งานเข้าใจว่าใช้หลักความยุติธรรม โปร่ งใส่
คุณธรรม โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานเป็ นต้น
ผลการศึก ษาความพึ งพอใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของพนักงานรายวันนั้น พบว่าปั จจัย
ส่ วนใหญ่แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน คือ
1) เรื่ องที่พนักงานให้ความสาคัญมาก และบริ ษทั สามารถตอบสนองได้เป็ นอย่างดี
2) เรื่ องที่ไม่สาคัญต่อพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานต่า
3) เรื่ องที่ มี ค วามส าคัญ น้อยต่ อความพึ งพอใจในการปฏิ บ ัติงานของพนัก งาน แต่
บริ ษทั ให้ความสาคัญมากเกินความจาเป็ น
แต่ถึงแม้วา่ จะเป็ นเรื่ องที่พนักงานอาจไม่ได้ให้ความสาคัญในระดับมากหรื อบริ ษทั
ตอบสนองได้ดีอยู่แล้วนั้น หากบริ ษทั มีการดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจะช่ วยให้
พนักงานได้รับความพึงพอใจ และช่วยป้ องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในอนาคต
ประเด็นทีด่ าเนินการได้ ในระดับปฏิบัติการหรือระดับหน่ วยงาน
ด้ านความสั มพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาควรแสดงความเอาใจใส่ พนักงานในเรื่ องการทางาน ความเป็ นอยู่ และ
เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาสามารถเข้าพบเพื่อปรึ กษาปั ญหาในการทางานและเรื่ องส่ วนตัวให้
ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน
ผูบ้ งั คับบัญชาควรส่ งเสริ มให้พนักงานร่ วมกันเป็ นทีม โดยการเปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ได้มี ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิ ดเห็ น หรื อร่ วมก าหนดเป้ าหมายของงาน ซึ่ งจะเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน เพราะพนักงานที่มีความสามารถหรื อประสบการณ์ ในการทางานจะ
สามารถให้คาปรึ กษาและช่วยแก้ปัญหาในการทางานแก่เพื่อนร่ วมงาน
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ด้ านการบังคับบัญชา
ในการมอบหมายงานหรื อสั่งงาน ผูบ้ งั คับบัญชาควรชี้ แจงหรื ออธิ บายให้ชดั เจน ไม่
คลุ ม เครื อ ควรมี การทวนค าสั่ งว่าพนัก งานเข้าใจตรงกับ ที่ ผูบ้ งั คับ บัญชาสั่ งการหรื อไม่ เนื่ องจาก
พนักงานส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานปฏิบิการรายวัน และเป็ นแรงงานด่างด้าว ซึ่ งควรสื่ อสารด้วยคาพูดที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบตั ิงาน
ด้ านลักษณะงานทีป่ ฏิบัติ
ผูบ้ งั คับ บัญชาควรมี การมอบหมายงานให้ตรงกับ ความสามารถหรื อความถนัดของ
พนั ก งานและมี ก ารสั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นให้ พ นั ก งานได้ ป ฏิ บ ั ติ ง านในส่ วนต่ า งๆ ที่ ไ ม่ เกิ น
ความสามารถเพื่อเป็ นการเพิม่ พูนประสบการณ์และเกิดความไม่น่าสนใจ
ด้ านความรับผิดชอบในงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาควรจัดสรรปริ มาณงานให้เ หมาะสมกับพนักงาน และจัดสรรจานวน
พนักงานให้เพียงพอกับปริ มาณงาน เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางาน นอกจากนี้ ผบู ้ งั คับบัญชา
ควรเปิ ดโอกาสให้ พ นัก งานไดรับ ผิด ชอบในงาน หรื อมอบหมายงานที่ ท้าทายความสามารถให้
พนักงาน รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในกรณี ที่พนักงานมีศกั ยภาพ
ประเด็นทีด่ าเนินการในระดับองค์ กร (บริษัท)
ด้ านค่ าจ้ างและสวัสดิ การ โดยมี ก ารจัดสวัส ดิ ก ารเพิ่ มเติ มให้แก่ พ นัก งาน เช่ น การ
จัดตั้งกองทุ นสวัส ดิ การเงิ นช่ วยเหลื อพิ เศษ หรื อกองทุ น กู้ยืม เงิ นแก่ พ นัก งานกรณี ฉุ ก เฉิ น โดยคิ ด
ดอกเบี้ยต่ า หรื อการให้เงิ นชดเชยรายวันแก่พนักงานที่หยุดงาน เนื่ องจากการเจ็บป่ วยที่เกิ ดจากการ
ทางาน
ด้ านนโยบายการบริ หาร บริ ษทั ควรกาหนดนโยบาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับและเป้ า
หมยในการทางานอย่างชัดเจน และชี้ แจงให้ทราบโดยทัว่ ถึงเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานอย่าง
เคร่ งครัด เช่น การจัดทาคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
ด้ านสภาพของการทางาน บริ ษทั ควรสนับสนุ นเพื่อก่อให้เกิ ดความปลอดภัยในการ
ทางาน เช่ น การกาหนดเป็ นนโยบายว่าผูบ้ งั คับบัญชาทุกคนมี หน้าที่ ดูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับความ
ปลอดภัยในการท างานของผูใ้ ต้บ งั คับบัญชาให้เป็ นไปตามกฎระเบี ยบอย่างเข้มงวด ควรส่ งเสริ ม
ความรู ้ด้านวิธีการทางานที่ ปลอดภัยแก่พนักงาน ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทางานที่ปลอดภัยและ
บารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องใช้ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
ด้ านความสั มพันธ์ กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่ วมงาน บริ ษทั ควรจัดให้มีกิจกรรม
สัมพันธ์ เช่น การจัดงานเลี้ยงตามเทศกาล การมอบรางวัลพนักงานดีเด่น เป็ นต้น
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ด้ านการบังคับบัญชา บริ ษทั ควรกาหนดโครงสร้ างของตาแหน่ งงานให้ชดั เจนว่าผูม้ ี
อานาจในการสั่งการเป็ นใคร และพนักงานขึ้นตรงต่อผูใ้ ด
ด้านการได้รับการยอมรับนับถื อ บริ ษทั ควรสรางวัฒนธรรมการยกย่อง ชมเชย จาก
หัวหน้างานและเพื่ อนร่ วมงาน แก่ พ นัก งานที่ มี ผ ลการปฏิ บ ตั ิ งานดี เพื่ อเป็ นขวัญ และกาลังใจแก่
พนักงานและรู ้สึกว่างานที่ทามีคุณค่าต่อบริ ษทั
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ภาคผนวก ก แบบสอบถาม
เลขที่แบบสอบถาม………………
เรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันใน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษาปริ ญญา
โท หลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จ(สาหรับผูบ้ ริ หาร) คณะบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ความ คิดเห็ น
และข้อมูลที่ท่านตอบจะถื อเป็ นความลับ ผลการศึกษาจะนาเสนอโดยภาพรวม และไม่มี ผลกระทบ
ใดๆต่อการทางานของท่านจึงขอความกรุ ณาตอบตามความเป็ นจริ งเพื่อประโยชน์ใน การศึกษา และ
ขอขอบคุณในความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมายถูก  ลงในช่องที่กาหนดให้ตรงตามคุณสมบัติของท่าน
1. เพศ
( )1.ชาย
( )2.หญิง
2. อายุปัจจุบนั
( )1 18 - 20 ปี
( )2.21 - 30 ปี ( )3.31 – 40 ปี
( )4. 41 – 50 ปี
( )5.มากกว่า 50 ปี
3. สถานภาพ
( )1.โสด
( )3.หม้าย
( )2. สมรส
( )4.หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
( )1. ต่ากว่า ป. 6
( )4.ปวส. หรื อ อนุปริ ญญา
( )2. ป. 6 – มัธยมศึกษาตอนต้น
( )5.ปริ ญญาตรี
( )3. มัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อ ปวช.
5. แผนก/ฝ่ ายที่สังกัด
( )1. พนักงานทาความสะอาด
( )6. แผนกคัดเศษ
( )2. แผนกรับวัตถุดิบ/นึ่งปลา
( )7. แผนกขูดเลือด/ขูดหนัง/แกะก้าง
( )3. แผนก QC
( )8. แผนก RETORT
( )4. แผนกบรรจุ/กระป๋ องเปล่า
( )9. แผนกวิศวกรรม
( )5. แผนกคลังสิ นค้า
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6. ระยะเวลาที่ทางานในบริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
( )1. น้อยกว่า 1 ปี ( )2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี ( )3.ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
7. เงินเดือน (ค่าจ้างรายวัน/เดือน)
( )1. ต่ากว่า 5,000 บาท
( )2. 5,001 – 8,000 บาท

( )3.8,001 – 10,000 บาท
( )4.มากกว่า 10,000 บาท

8. รายได้อื่น ๆ ประมาณหรื อเฉลี่ยต่อเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษ เป็ นต้น
( )1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1,000 บาท
( )3. 2,001 – 3,000 บาท
( )2.1,001 – 2,000 บาท
( )4. 3,001 ขึ้นไป
9. เหตุผลที่สาคัญที่สุดที่ท่านเลือกมาทางานที่บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
( )1. ค่าจ้างสู งกว่าที่เคยได้รับ
( )2. มีความสะดวกในการเดินทางมาทางาน
( )3. มีความรู ้ความชานาญในงานด้านนี้อยูแ่ ล้ว
( )4. สภาพแวดล้อมในการทางานดี
( )5. สวัสดิการดี
( )6. เพื่อนที่ทางานในบริ ษทั นี้ชวน
( )7. บริ ษทั มีชื่อเสี ยงมีความมัน่ คง
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ส่ วนที่ 2 ปัจจัยจูงใจในการทางาน
2.1 ปั จจัยอนามัย (ปั จจัยค้ าจุน)
โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เพียงใด กรุ ณาทาเครื่ องหมาย 
ลงในช่องว่างทางด้านขวาตามลาดับความพึงพอใจของท่าน ซึ่ งตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยคา้ จุน

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

5

4

ปาน น้ อย
กลาง

3

2

1. ค่ าจ้ างและสวัสดิการ
1) ค่าจ้างที่ได้
ปั จจุบนั มีความ
เหมาะสม
2) ความยุติธรรมใน
การปรับขึ้นค่าจ้าง
3) ความยุติธรรมใน
การปรับเลื่อน
ตาแหน่ง
4) มีเงินรางวัลพิเศษ
เช่น ค่ากะ ค่าร้อน
ค่าตาแหน่ง
5) มีสวัสดิการสังคม
เช่น กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ประกัน
สังคม
6) การลา (พักร้อน
ป่ วย กิจ คลอด)
7)มีการให้สวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาล
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ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ทีส่ ุ ด

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1

5

4

3

2

1

ระดับความสาคัญ
ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยคา้ จุน

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

5

4

ปาน น้ อย
กลาง

3

2

2. นโยบายการบริหาร
1) บริ ษทั มีการ
กาหนดกฎ
ระเบียบต่าง ๆ
อย่างชัดเจน
2) ท่านมีส่วนร่ วมใน
กาหนดนโยบาย
และกฎต่าง ๆ
3) ผูบ้ งั คับบัญชา
บริ ห ารงานได้ต าม
กฏ ระเบียบที่วางไว้
4) หน่วยงานมีการ
ให้ขอ้ มูลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการ
ทางานชัดเจน
3. ความสัมพันธ์ กบั ผู้บังคับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน
3.1 ความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชา
1) การติดต่อสื่ อสาร
กับผูบ้ งั คับบัญชา
2) ความสนิทสนม
ความจริ งใจและ
ความเป็ นกันเอง
ของผูบ้ งั คับบัญชา
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ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ทีส่ ุ ด

มาก
ทีส่ ุ ด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ทีส่ ุ ด

1

5

4

3

2

1

ระดับความสาคัญ
ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยคา้ จุน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน น้ อย
กลาง
3
2

3) ความเอาใจใส่ต่อ
สภาพความเป็ นอยู่
จากผูบ้ งั คับบัญชา
4) ความเอื้ออาทร
ของผูบ้ งั คับบัญชา
3.2 ความสัมพันธ์ กบั เพือ่ นร่ วมงาน
1) มีการร่ วมกัน
วางแผนปฏิบตั ิงาน
2) ความสนิทสนม
ความจริ งใจ ความ
เป็ นกันเองของ
เพื่อนร่ วมงาน
3) การปรึ กษาหารื อ
เมื่อประสบปั ญหา
ในการทางาน
4) มีการเปิ ดโอกาส
ให้ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็น
5) มีการช่วยเหลือ
กันในการทางาน
ให้บรรลุเป้ าหมาย
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ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน น้ อย
กลาง
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ระดับความสาคัญ
ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยคา้ จุน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน น้ อย
กลาง
3
2

4. สภาพของการทางาน
1) จานวนชัว่ โมง
และจานวนวันใน
การทางานมีความ
เหมาะสม
2) ระบบความปลอด
ภัยของบริ ษทั
3) สภาพแวดล้อม
การทางาน เช่น
แสงสว่างเพียงพอ
/เสี ยงดัง
4) เครื่ องมือและ
อุปกรณ์อานวย
ความสะดวกเพียง
พอ
5) ปริ มาณงานที่รับ
ชอบมีความ
เหมาะสม
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ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน น้ อย
กลาง
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ระดับความสาคัญ
ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยคา้ จุน

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

5. การบังคับบัญชา
1) หัวหน้างานให้คา
แนะนาและสอน
งาน
2) โครงสร้างของ
ตาแหน่งงานมี
ความชัดเจน
3) การสัง่ งานหรื อ
การมอบหมายงาน
มีความชัดเจน
4) สามารถแนะแนว
ทางใหม่เพื่อปรับ
ใช้งานได้
5) ความยุติธรรมใน
การบังคับบัญชา

103

ระดับความพึงพอใจ
น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

มาก
4

ปาน น้ อย
กลาง
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

2.2 ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น
โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงานในด้านต่าง ๆ เพียงใด ทาเครื่ องหมาย
 ลงในช่องว่างตามลาดับความพึงพอใจของท่านซึ่ งตรงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย มาก
ตัวกระตุ้น
ทีส่ ุ ด
5
1. ความสาเร็จในการทางาน
1) ท่านได้ใช้ความ
รู ้ในการปฏิบตั ิ
งานอย่างเต็ม
ความสามารถ
2) ท่านได้ใช้ความ
รู ้ความสามรถ
ในการปฏิบตั ิงาน
3) ท่านรู ้สึกว่าผล
สาเร็ จของงาน
เป็ นไปตามเป้ า
หมายที่ตอ้ งการ
4) ท่านตัดสิ นใจ
หรื อแก้ไขปั ญหา
ในงานของตนเอง
ได้สาเร็ จ
5) ท่านรู ้สึกถึงการ
เป็ นส่วนหนึ่ง
ของความสาเร็ จ
ในงาน

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย มาก
ตัวกระตุ้น
ทีส่ ุ ด
5
2. การได้ รับการยอมรับนับถือ
1) ท่านได้รับการ
ยอมรับ ยกย่อง
และชมเชย จาก
บริ ษทั
2) ท่านได้รับการ
ยอมรับ ยกย่อง
และชมเชยจาก
หัวหน้างาน
3) ท่านได้ใช้ความ
รู ้ในการปฏิบตั ิ
งานอย่างมือ
อาชีพและเป็ นที่
รับในบริ ษทั ให้
เป็ นตัวอย่างแก่
ผูอ้ ื่น
4) ท่านได้รับความ
ไว้วางใจในการ
มอบหมายหน้า
ที่สาคัญจากหัว
หน้างานเสมอ

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย มาก
ตัวกระตุ้น
ทีส่ ุ ด
5
3. ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1)งานที่ท่านปฏิบตั ิ
อยูม่ ีความน่าสน
ใจสามารถเพิ่ม
พูนประสบการณ์
ในสายธุรกิจการ
ผลิต
2)งานที่ท่านปฏิบตั ิ
อยูม่ ีความท้าทาย
ความสามารถ
ของท่าน
3) งานที่ท่านได้
ปฏิบตั ิอยูเ่ ป็ น
งานที่ตรงกับ
ความถนัดของ
ท่าน

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย มาก
ตัวกระตุ้น
ทีส่ ุ ด
5
4. ความรับผิดชอบในงาน
1) ท่านได้รับความ
เชื่อถือและไว้
วางใจในงานที่
รับผิดชอบโดย
ไม่ตอ้ งมีการ
ควบคุม
2) ท่านได้มีโอกาส
ได้รับผิดชอบ
ในงานที่สูงขึ้น
หรื อท้าทาย
ความสามารถ
มากขึ้น
3) ท่านได้ทางาน
ตามความเหมาะ
สมของปริ มาณ
งาน
4) ท่านมีโอกาสมี
ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจแก้
ปั ญหางานในส่วน
ที่รับผิดชอบ

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ปัจจัยจูงใจหรือ
ปัจจัยตัวกระตุ้น

มาก
ทีส่ ุ ด
5
4. ความรับผิดชอบในงาน
1) ท่านได้รับความ
เชื่อถือและไว้
วางใจในงานที่
รับผิดชอบโดย
ไม่ตอ้ งมีการ
ควบคุม
2) ท่านได้มีโอกาส
ได้รับผิดชอบ ใน
งานที่สูงขึ้น
หรื อท้าทาย
ความสามารถ
มากขึ้น
3) ท่านได้ทางาน
ตามความเหมาะ
สมของปริ มาณ
งาน
4) ท่านมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหางานใน
ส่วนที่รับผิดชอบ

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

มาก
ทีส่ ุ ด
5

ระดับความพึงพอใจ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัย มาก
ตัวกระตุ้น
ทีส่ ุ ด
5
5. ความก้ าวหน้ า
1) บริ ษทั มีการ
หมุนเวียนงาน
เพื่อให้ท่านได้
เรี ยนรู ้งานด้าน
อื่น ๆ
2) บริ ษทั มีความ
ยุติธรรม และมี
เหตุผลในการ
ปรับตาแหน่ง
งาน
3) บริ ษทั มีความ
เสมอภาคกับ
พนักงานทุกคน
ในการเลื่อน
ตาแหน่ง

ระดับความสาคัญ
มาก ปาน น้ อย
กลาง
4
3
2
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น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ระดับความพึงพอใจ
มาก มาก ปาน น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
5
4
3
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1

ส่ วนที่ 3 ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ปัญหาในการปฏิบตั ิงานของท่านในบริ ษทั มีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. ไม่เข้าใจนโยบายแผนงานทาให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามเป้ าหมาย
( )2. ไม่มีการแนะนาหรื อสอนงานจากผูบ้ งั คับบัญชาทาให้งานขาดประสิ ทธิ ภาพ
( )3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงานไม่มีความจริ งใจทาให้ไม่มีความสุ ข
ในการทางาน
( )4. ไม่มีการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิให้ชดั เจน
( )5. ไม่มีอิสระในการทางาน ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในการทางาน
( )6. งานในความรับผิดชอบมีมากเกินไป ทาให้งานไม่สาเร็ จตรงตามเวลา
( )7. อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………
2. ข้อใดที่เป็ นสาเหตุส่งผลให้ท่านเกิดความท้อถอยในการทางานมีอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )1. ไม่ได้รับการยอมรับจากผูร้ ่ วมงาน
( )2. ไม่ได้รับการยอมรับจากผูบ้ งั คับบัญชา
( )3. ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาผลงาน
( )4. ตาแหน่งงานที่ทาอยูไ่ ม่มีโอกาสก้าวหน้า
( )5. ลักษณะงานที่ทาอยูไ่ ม่ตรงกับความรู ้ที่ได้ศึกษามา
( )6. อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………..
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ภาคผนวก ข แบบสอบถามภาษาพม่ า
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ภาคผนวก ค
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ – นามสกุล

นายสมพงษ์ เงินอินต๊ะ

วัน เดือน ปี เกิด

28 มิถุนายน 2520

ประวัติการศึกษา

สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรี ยนเนินพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี การศึกษา 2536
สาเร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรี ยนวิทยานุกลู นารี
จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี การศึกษา 2539
สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาบริ หารธุ รกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปี การศึกษา 2553

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2548 – 2550 บริ ษทั ไทยแคนเนอร์ รี่ จากัด
พ.ศ. 2550 – 2554 บริ ษทั ออโรร่ าแคนนิ่ง จากัด
พ.ศ. 2554 ถึงปั จจุบนั บริ ษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จากัด
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