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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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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 

แนวโน้มการส่งออกสินคา้อุตสาหกรรมไทยในปี 2557 น่าจะมีการปรับตวัในทิศทางท่ี
ดีกวา่ปี 2556 เน่ืองจากอตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2557 มีการขยายตวัร้อยละ 3.5-3.6 
ซ่ึงสูงกวา่ปี 2556 ซ่ึงมีอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.9-3.1 โดยท่ีอุตสาหกรรมไทย ณ 
ปัจจุบนั เร่ิมให้ความส าคญัเร่ืองการเพิ่มมูลค่าผลผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไทยก็ยงัมีขอ้จ ากดั
ในหลายด้าน เช่น ราคาและตน้ทุนการผลิตของประเทศท่ีเพิ่มสูงข้ึนซ่ึงลดขีดความสามารถในการ
แข่งขนั แรงงานท่ีขาดการพฒันาทกัษะ ผูป้ระกอบการขาดการพฒันาตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จกัในระดบั
นานาชาติ (กรุงเทพธุรกิจ,  2556 : ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าแรงงานเป็นปัจจยัการผลิตและเป็นทุน
มนุษยท่ี์มีความส าคญัต่อการพฒันาในทุกระดบั ทั้งระดบัส่วนย่อย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ  คือ
แรงงานในภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ และระดบัมหภาค (Macro) ของ
ประเทศ กล่าวคือถา้แรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ ของประเทศมีความรู้ความสามารถ มีทกัษะและ
ศกัยภาพสูงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิผลต่อการผลิตให้สูงข้ึน (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย,  2557 : ออนไลน์) ถึงแมจ้ะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เขา้มามีบทบาทต่อการ
ด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และท าให้การด าเนินธุรกิจเกิดความ
สะดวกสบายมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามกระบวนการต่าง ๆ ก็ยงัตอ้งอาศยัแรงงานทรัพยากรมนุษยท่ี์มี
ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ และทศันะคติท่ีเหมาะสมเป็นตวัขบัเคล่ือนพื้นฐานท่ีส าคญั องคก์รต่าง ๆ 
จึงใหค้วามส าคญักบัการรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าไวม้ากข้ึน 

องคก์รหลายองคก์รจะประสบวามส าเร็จไดปั้จจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีช่วยผลกัดนัและจะ
มองขา้มไปไม่ไดคื้อความสุขของพนกังาน เม่ือพนกังานมีความสุขในการท างานก็จะมีพลงัท่ีจะช่วย
ขบัเคล่ือนองคก์รให้พฒันาไปขา้งหนา้ โดยท่ีมีการให้ความส าคญักบัความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน
หรือผูท้  างาน ทั้ งน้ีเพราะเม่ือบุคคลมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ก็จะปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถโดยความกระตือรือร้นจนงานนั้ นประสบความส าเร็จ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้า
ผูป้ฏิบติังานไม่มีความพึงพอใจในการท างานประสิทธิภาพของงานก็อยูใ่นระดบัต ่าหรือลดลง ฉะนั้น
ความพึงพอใจในการท างานเป็นความรู้สึกรวม ของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุข
ของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน และไดรั้บผลตอบแทน คือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคล
กิดความรู้สึกกระตือรือร้นมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานนั้น ๆ เกิดขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการท างานทั้งส้ิน ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะส่งผลต่อความส าเร็จและความ
เป็นไปไดต้ามเป้าหมายขององคก์รนั้น ๆ (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2554 : ออนไลน์) แต่บาง
องคก์รท่ีถือเอาก าลงัการผลิตเป็นหลกัโดยไม่มองวา่ทรัพยากรมนุษยก์็เป็นส่วนหน่ึงในการขบัเคล่ือน
การท าธุรกิจและไม่เห็นความส าคญัของความสุขและความพึงพอใจของพนกังาน ก็จะมีการท างานท่ี
ไม่มีความผูกพนักบัองค์กร และอาจเป็นช่องวางการท างานและอาจท าให้เกิดการเบ่ือหน่ายในงาน
ส่งผลใหง้านท่ีออกมาไม่มีประสิทธิภาพ อาจท าใหเ้กิดการหยดุงานและลาออกในท่ีสุด 

บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ จ  ากดั ตั้งอยู่ท่ี ถนนพระราม 2 ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัสมุทรสาคร เร่ิมก่อตั้งด าเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปร
รูปผลิตภณัฑ์อาหารทะเลเพื่อการส่งออก ปัจจุบนั บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั ประกอบธุรกิจ
หลกัดา้นอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์ จากทะเล (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง) เพื่อการส่งออก โดยมี
ตลาดส าคญัแถบ ตะวนัออกกลาง และสถานะของบริษทัไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ จ  ากดั เม่ือเทียบกบั
ตลาดปลาทูน่าบรรจุกระป๋องบริษัท ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จ  ากัด มีการเจริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ 
ตามล าดบั โดยเทียบกบัยอดขายในปี 2554 มียอดส่งออกอยูท่ี่ 150 ลา้นบาท ปี 2555 มียอดส่งออก 350 
ลา้นบาท ปี 2556 มียอดส่งออก 550 ลา้นบาท และในปี 2557 มียอดส่งออก 750 ลา้นบาท และในปี 
2558 บริษทัตั้งเป้าการส่งออกอยู่ท่ี 1,000 ล้านบาท ถือได้ว่าบริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ จ  ากดั มี
ยอดขายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองเม่ือเทียบกับตลาดปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในประเทศ แต่ บริษทั ได
มอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จ  ากัด ก็เป็นอีกบริษัทหน่ึงท่ีประสบปัญหาเร่ืองแรงงานเช่นกัน เน่ืองจาก
กระบวนการผลิตยงัตอ้งอาศยัแรงงานคนท่ีมีความช านาญการในการผลิตและการวางแผนการแกไ้ข
ปัญหางาน แต่ปัญหาท่ีส าคัญท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับแรงงาน คือ การขาดแคลนแรงงานท่ีมีทักษะ
ความสามารถ เน่ืองจากพนกังานไดมี้การลาออก เพื่อไปประกอบอาชีพ หรือธุรกิจอ่ืนกนัมาก จึงเป็น
สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน ในการแกไ้ขปัญหาแรงงานขาดแคลนทางบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปร
ดกัท์ จ  ากดั ก็มีการสรรหาและคดัเลือกแรงงานเพื่อเข้ามาท างานอย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยจ านวนการ
ลาออกของพนกังานในบริษทัมีอตัราการลาออกของพนกังานรายวนัเฉล่ียต่อเดือน 20 คน หรือ 5% ต่อ
เดือน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการลาออกท่ีค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัจ านวนคนงานท่ีมีอยูแ่ละมีผลกระทบกบั
การท างานเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้ฝีมือแรงงานและตอ้งอาศยัพนกังานท่ีมี
ทกัษะ ความช านาญ เฉพาะดา้น (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทัไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั,  2557)  
   ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
รายวนัใน บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั เพื่อท่ีจะน าผลการศึกษาท่ีไดม้าประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร
และเผยแพร่ให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแปรรูปอาหารทะเล (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง) แกไ้ข 
ปรับปรุง และ พฒันา เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนัใน บริษทั ไดมอนฟู้ ด  

โปรดกัท ์จ ากดั 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั  
ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั 

2. สามารถน าขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันา ประยกุต ์ใหพ้นกังาน
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน 
 
1,4 นิยำมศัพท์ 
 ควำมพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการท างานของพนักงานรายวนั บริษทั ได
มอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จ  ากัด ในด้านปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors)  และปัจจยัค ้ าจุน หรือปัจจยั       
สุขอนมยั (Maintenance or Hygiene Factors)  
 พนักงำนรำยวัน หมายถึง บุคลากรทุกต าแหน่งท่ีท างานในบริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปร
ดกัท ์จ ากดั ท่ีไดรั้บค่าจา้งรายวนั 
 บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ำกัด  หมายถึง บริษทัท่ีผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเพื่อ
การส่งออกปัจจุบนัมีพนกังานรายวนั 336 คน ตั้งอยูเ่ลขท่ี 189/4 หมู่ท่ี 6 ต าบลบางกระเจา้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000  
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังานรายวนั บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด          
โปรดกัท ์จ ากดั   ผูศึ้กษาไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบ
แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 วเิชียร  วทิยอุดม (2547: 163-168) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก วา่มีปัจจยั
สองกลุ่มคือ ส่ิงท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจกบัส่ิงท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจยัจูงใจกับ
ปัจจยัอนามยั อนัเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 
 จากการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์ก สรุปวา่ปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานจะเกิด
จากปัจจยัภายนอกของส่ิงแวดลอ้มของงาน เฮอร์ซเบอร์ก เรียกปัจจยัท่ีท าให้เกิดความไม่พึงพอใจน้ีวา่
ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัอนามยั (Maintenance or Hygiene Factors) ส่วนปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ
ในงานจะเกิดจากปัจจยัภายในของส่ิงแวดลอ้มของงาน และเฮอร์ซเบอร์กเรียกปัจจยัท่ีท าให้เกิดความ
พึงพอใจน้ีวา่ ปัจจยัจูงใจ (Motivation or Satisfiers Factors)  
   ทฤษฎีสองปัจจัย Herzberg (Herzberg’s Two-factor Theory) เป็นทฤษฎีท่ี  Frederick 
K.Herzberg and Others. ได้ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของบุคคล โดยศึกษาถึงความ
ตอ้งการของบุคคลในองค์การ หรือการจูงใจจากการท างานโดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาว่าคนเรา
ตอ้งการอะไรจากการท างาน ซ่ึงสรุปไดว้า่ ความสุขจากการท างานนั้น เกิดจากความพึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจในงานท่ีท า มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ  
 1. ปัจจยัจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจให้
คนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติอยู่ เป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์การ ให้
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป็นปัจจยัท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในของบุคคลได ้ประกอบไปดว้ย 
 1.1 ความส าเร็จในการท างาน 
 1.2 การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 1.3 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
 1.4 ความรับผดิชอบในงาน 
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 1.5 ความกา้วหนา้ 
 2. ปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึงปัจจยัท่ี
จะค ้ าจุนให้บุคคลมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือมีในลกัษณะไม่สอดคล้องกบั
บุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิดความไม่ชอบงานข้ึน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมาจากภายนอกตวั
บุคคล ปัจจยัเหล่าน้ีไดแ้ก่  
 2.1 เงินเดือน 
 2.2 นโยบายและการบริหาร 
 2.3 ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
 2.4 สภาพการท างาน 
 2.5 วธีิปกครองบงัคบับญัชา 
 2.6 สถานะทางอาชีพ 
 2.7 ความมัน่คงในการท างาน 
 จากทฤษฎีดงักล่าวสรุปไดว้า่ปัจจยัทั้งสองดา้นน้ีเป็นส่ิงท่ีคนตอ้งการ เพราะเป็นแรงจูงใจ
ในการท างาน 
 ปัจจัยจูงใจ  เป็นองค์ประกอบส าคัญ ท่ีท าให้ เกิดความสุขในการท างาน โดยมี
ความสัมพนัธ์กบัแนวคิดท่ีวา่ เม่ือคนไดรั้บการตอบสนองดว้ยปัจจยัน้ีแลว้ จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างาน ผลท่ีตามมาก็คือคนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ปัจจยัค ้าจุนหรือสุขศาสตร์ ท าหน้าท่ีเป็นตวัป้องกนัมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข หรือไม่
พึงพอใจในงาน ช่วยท าใหค้นเปล่ียนเจตคติจากการไม่อยากท างานมาสู่ความพร้อมท่ีจะท างาน  
 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 132) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างานเป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
และได้รับผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของการ 
ท างานรวมทั้งการส่งผลต่อความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์ร 
 
 แนวคิดการวเิคราะห์ความคาดหวงัและความพงึพอใจ 

การวิเคราะห์คาดหวงัและความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis : IPA) 
ไดน้ ากรอบแนวคิดมาจาก Martilla and James (1977) สรุปไดด้งัน้ี 
 IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิ เคราะห์ เก่ียวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่ อว ัดผล                  
หรือประเมินการยอมรับในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะรูปแบบต่างๆ เป็นวธีิการ
วเิคราะห์ท่ีใชไ้ดง่้ายส าหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลกัษณะผลประกอบการและความส าคญัของ
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ผลิตภณัฑ์   มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผู ้บริโภค  เน่ืองจากเป็นการประเมินท่ีมี
ตน้ทุนต ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจง่าย และให้ขอ้มูลในเชิงลึกท่ีส าคญัในแง่ของส่วนประสม
การตลาดกบักิจการ กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ี
อาจใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ ท าให้สามารถแปลผล 
จดัการขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและเขา้ใจมากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์
และตดัสินใจในดา้นการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ IPA คือ ผลท่ีไดส้ามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการ
แปรผล ในรูปของกราฟ 2 มิติ จากคุณลกัษณะต่างๆ ซึงมาจากมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
(Martilla and James, 1977) ดงัภาพท่ี 1 

 
ส าคญัมาก 
(คาดหวงัสูง) 

พึงพอใจ 
นอ้ยท่ีสุด 

Concentrate here 

 

Keep up with good work 
พึงพอใจมาก

ท่ีสุด 
ตอ้งใหค้วามสนใจ A B พึงพอใจต่อผูใ้หบ้ริการ 

Low priority C D Possible over skill 
ไม่ตอ้งใหค้วามส าคญั

มาก 
 ใหบ้ริการไดดี้มาก แต่ลูกคา้

ไม่ค่อยใหค้วามส าคญั 

 ส าคญันอ้ย 
(คาดหวงันอ้ย) 

 
                  ภาพท่ี 2.1 แสดงการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลการใหร้ะดบัความคาดหวงัและการ
ประเมินความคิดเห็น (ความพึงพอใจ)  
                 ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977) : Importance Analysys. 
Journal of Marketing. อา้งใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2550 

 
เม่ือน าค่าความคาดหวงัและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ี

ไดต้กอยูท่ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อลูกค้า และ

ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 
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 Quadrants B (Keep up the good Work) หมายถึง ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็น
อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 

 Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต ่าหรือมีการบริการต ่าใน
คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

 Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญัมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 

บริษัทไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จ  ากัดเร่ิมด าเนินกิจการเม่ือปี 2554 ซ่ึงประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่าบรรจุกระป๋องส่งออก ดว้ยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และขยาย
เงินทุนจดทะเบียนเป็น 55,000,000 บาทในปี 2557 ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานปฏิบัติงานรายวนั       
336 คน โดยมีรายได้เฉล่ีย 356.25 บาท/วนั/คน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษทัไดมอนด์ ฟู้ ดโปรดกัท ์
จ ากดั, 2557)  

 

 

                 ภาพท่ี 2.2   แสดงผงัองคก์ร บริษทัไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั 
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     บริษทั ไดมอนด ์ ฟู้ ด โปรดกัท ์ จ ากดั เป็นบริษทัผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออก 
ลูกคา้ส่วนใหญ่อยูใ่นแถบประเทศตะวนัออกกลาง ไดแ้ก่ประเทศจอร์แดน ซีเรีย ซาอุดิอารเบีย ทวปี
แอฟริกา ไดแ้ก่ประเทศอียปิต ์ ลิเบีย แอลจีเรีย และทวปีอเมริกาใต ้ไดแ้ก่ประเทศเปรู ชิลี ปานามา ซ่ึง
การส่งออกน้ีบริษทั ไดมอนด ์ ฟู้ ด โปรดกัท ์ จ ากดั สามารถส่งออกได ้ 500-600 ตูค้อนเทนเนอร์ต่อปี 
และบริษทัไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท ์ จ ากดั ยงัมีการพฒันาตลาดในประเทศไทย โดยมีการผลิตสินคา้
ภายใตแ้บรนด ์Fine Chef เพื่อท่ีจะน าสินคา้ภายใตแ้บรนด์สินคา้น้ีมาวางขายในประเทศไทยอีกดว้ย 
 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 สุมณฑา  โรจรุจิพงษ์  (2549) ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานบริษทั ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั โดยใชแ้บบสอบถามรวบรวมจากพนกังานในบริษทั
จ านวน 413 ราย ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี พนกังานมีความพึงพอใจต่อปัจจยั 9 ดา้นโดยภาพรวมใน
ระดบัปานกลาง ซ่ึงพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับในความสามารถ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความ
รับผดิชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในการเล่ือนต าแหน่ง ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นสภาพการท างาน
และสถานท่ีท างาน ดา้นการนิเทศงานและดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ดา้นความส าเร็จในงาน พนกังานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจดา้นความส าเร็จใน
การท างาน โดยรวมในระดบัปานกลาง คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงานท่ีท า การได้
ใช้ความสามารถในการปฏิบติังาน งานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดรั้บ ความสามารถในการแกปั้ญหา
งานท่ีปฏิบติัได ้ความสามรถในการตดัสินใจในงานท่ีปฏิบติัได ้และมีรางวลัตอบแทนความดีความช่ืน
ชอบ 
 2. ดา้นการยอมรับในความสามารถ พนกังานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจดา้นการ
ยอมรับในความสามารถ โดยรวมในระดบัมาก คือ การได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และมี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือความภูมิใจในงานท่ีท า การได้รับการยกย่องชมเชยจาก
ผูบ้งัคบับญัชาและการไดรั้บการยกยอ่งชมเชยภายในองคก์ร 
 3. ดา้นลกัษณะของงาน พนกังานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจดา้นลกัษณะของงาน
โดยรวมในระดบัปานกลาง ความน่าสนใจของงาน การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 
งานท่ีท าตรงกบัความถนดั ลกัษณะงานมีความทา้ทาย ความเป็นอิสระในระหวา่งการปฏิบติังาน และ
งานท่ีท าตรงกบัความรู้ท่ีศึกษา 
 4. ด้านความรับผิดชอบ พนักงานให้ความส าคัญกับความพึงพอใจด้านด้านความ
รับผิดชอบโดยรวมในระดบัมาก คือ การได้รับความไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
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รับผิดชอบในการปฏิบติังาน และมีความพึงพอใจระดบัปานกลางคือ สามารถตดัสินใจในงานท่ีท าได ้
และการไดรั้บผดิชอบงานส าคญั ๆ 
  5. ดา้นความกา้วหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง พนักงานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจ
ดา้นความก้าวหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง โดยรวมในระดบัปานกลาง ได้แก่ การไดรั้บโอกาสอบรม
เพิ่มพนูความรู้ ความยติุธรรมในการพิจารณาผลงาน การมีโอกาสกา้วหนา้ในงานท่ีปฏิบติั 
  6. ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ พนกังานให้ความส าคญัความพึงพอใจดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการโดยรวมระดับปานกลาง คือสวสัดิการด้านการรักษาพยาบาล สวสัดิการด้านรถรับส่ง 
สวสัดิการด้านชุดพนักงาน สวสัดิการด้านการกีฬา เงินเดือนท่ีได้รับ และการข้ึนเงินเดือนมีความ
ยติุธรรม 
  7. ด้านสภาพการท างานและสถานท่ีการท างาน พนักงานให้ความส าคญักบัความพึง
พอใจด้านสภาพการท างานและสถานท่ีท างาน โดยรวมในระดับปานกลาง คือ ความสะอาดของ
สถานท่ีท างาน จ านวนชัว่โมงในการท างานมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของปริมาณงาน ความ
พอเพียงของอุปกรณ์ในการท างาน และความสะดวกของสถานท่ีท างาน 
  8. ด้านการนิเทศงาน พนักงานให้ความส าคัญกับความพึงพอใจด้านการนิเทศงาน
โดยรวมในระดบัปานกลาง คือ การให้ค  าแนะน าจากผูบ้งัคบับญัชา การสอนงานจากผูบ้งัคบับัญชา 
และการไดรั้บความช่วยเหลือจากผูบ้งัคบับญัชา 
  9. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พนักงานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมพนักงานในระดบัปานกลาง คือ ความสนิทสนมกบัเพื่อน
ร่วมงาน การช่วยเหลือกนัจากเพื่อนร่วมงาน การเปิดโอกาสให้ทุกคนไดแ้สดงความคิดเห็นและการ
ปรึกษาหารือกนัเม่ือประสบปัญหาในการท างาน 

 
        ปริญญา  สัตยธรรม(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ  านวน 120 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผลการศึกษาพบว่าในภาพรวมพนักงาน บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น มีความพึง
พอใจใน 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นบงัคบับญัชา ดา้นลกัษณะของท่ีท างาน และดา้นการท างานกบัเพื่อน
ร่วมงาน ส่วนดา้นท่ีมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ขอ้ท่ีเฉล่ียสูงสุดคือ พอใจกบัเงินเดือนท่ีไดรั้บ
ในปัจจุบนั และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ รู้สึกว่าอตัราเงินเดือนท่ีไดรั้บต ่ากวา่อตัราแรงงาน ดา้นลกัษณะงาน 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พอใจในงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ งานท่ีท าอยูไ่ม่บัน่ทอน
สุขภาพ ด้านสภาพการท างาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หน่วยงานมีการจดัสถานท่ีท างานอย่างเป็น
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สัดส่วน และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ พอใจกับอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการท างานท่ีบริษัทมีให้ ด้าน
ความกา้วหนา้ในการท างาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พอใจในการปฏิบติังานในต าแหน่งปัจจุบนัเพราะ
ท าให้มีโอกาสกา้วหนา้ และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การเล่ือนต าแหน่งในปัจจุบนัเป็นไปอยา่งมีระบบและมี
ความเหมาะสม ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ หวัหนา้งานมีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง 
และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ พอใจในประสิทธิภาพในการท างานของหวัหน้างาน ดา้นเพื่อนร่วมงาน ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เพื่อนร่วมงานใหค้วามร่วมมือและช่วยเหลือเก่ียวกบังานดว้ยดี และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
เพื่อนร่วมงานไม่มีความขดัแยง้แบ่งพรรคแบ่งพวก ดา้นความมัน่คงในการท างาน ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
คือ การท างานกบับริษทัท าใหรู้้สึกปลอดภยัและมัน่คง และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ จะท างานกบับริษทัจนถึง
เกษียณอาย ุ

 
     ชินวุธ  จงอยู่สุข (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจการท างาน

ของบริษทั สยามคาสทไ์อออ้นเวอร์คส์ จ  ากดั โดยท าการเก็บขอ้มูลจากพนกังาน จ านวน 170 คน  โดย
พิจารณาแบ่งปัจจยัจูงใจออกเป็น 2 ดา้น คือ ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัค ้าจุน  และปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุน้  โดยสรุปผลการศึกษาดงัน้ี  ด้านปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยค ้าจุน ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ด้านความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพของการท างาน ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษทั 
และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ       ด้านปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยตัวกระตุ้น ความพึงพอใจของพนกังาน
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของบริษทั สยามคาสท์ไอออ้นเวอร์คส์ จ  ากดั ดา้นปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุน้ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมาก คือ ดา้นความสัมฤทธ์ิผลของงาน ดา้น
ความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน และดา้นความ
เจริญเติบโต  
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 
 
 

ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานรายวนั บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด  
โปรดักท์ จ  ากัด    มีระเบียบวิธีการศึกษาประกอบด้วยขอบเขตการศึกษา  ขอ้มูลและแหล่งข้อมูล  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา  การวเิคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ย การศึกษาระดบัความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานรายวนั บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ จ  ากดั    ทั้งน้ีใช้ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก 
ประกอบดว้ยปัจจยั 2 กลุ่ม ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่
ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค ้ าจุน (Maintenance or Hygiene Factors) หรือปัจจัย
สุขอนามยั (Hygiene Factors) 
                        

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท์ จ  ากดั ซ่ึงจาก
การส ารวจจ านวนประชากรของบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั มีจ  านวนพนกังานรายวนัทั้งหมด 
336 ราย โดยเป็นแรงงานไทย 29 คน คิดเป็น 8.63% และเป็นแรงงานต่างดา้ว 307 คน คิดเป็น 91.37% 
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย,์ ขอ้มูลทะเบียนพนกังาน บริษทัไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั,12 มีนาคม 2557) 
ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 
                            แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามโดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด 
โปรดกัท ์จ ากดั  
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                    3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยจะจดัท า
แบบสอบถามเป็นภาษาไทยแต่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามจะเป็นแรงงานต่างดา้ว ดงันั้นผูศึ้กษาจึง
สร้างแบบสอบถามเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาพม่า หลงัจากนั้นจึงแปลเป็นภาษาไทยอีกคร้ัง
หน่ึงเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบแบบสอบถามเพื่อดูความสอดคลอ้งก่อนจะด าเนินการเก็บขอ้มูล 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานปฏิบัติการรายวนั  ประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด แผนก/ฝ่ายท่ีสังกดั ระยะเวลาในการท างานกับบริษทั เงินเดือน
(ค่าจา้งรายวนั/เดือน) รายไดอ่ื้นๆ เหตุผลส าคุญท่ีเลือกมาท างานท่ีบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั 

                  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับความส าคัญและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังานปฏิบติังานรายวนัในดา้นปัจจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ค่าจา้งและสวสัดิการ นโยบายการบริหาร 
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพของการท างาน การบงัคบั
บญัชา และปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะ
งานท่ีปฏิบติั ความรับผดิชอบในงาน ความกา้วหนา้ 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังานของ พนกังาน
ปฏิบติังานรายวนัในบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั  
 

                3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง  พรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
โดยใชม้าตรวดัแบบ Rating scale ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั และหลกัเกณฑ์
การแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี บุญชม ศรีสะอาด (2553) 

ระดับความส าคัญ            ระดับคะแนน 
 ส าคญัมากท่ีสุด                                  5 
 ส าคญัมาก                                         4 
 ส าคญัปานกลาง                                3 
 ส าคญันอ้ย                                         2 
 ส าคญันอ้ยท่ีสุด                                 1 
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นอกจากน้ีไดก้ าหนดค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ แปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็น  
5 ระดบั ดงัน้ี 

 ค่าเฉลีย่  การแปลผล 
 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัมาก 
 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบัปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ย 
 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความส าคญัในระดบันอ้ยท่ีสุด 

                                         
ระดับความพงึพอใจ                                  ระดับคะแนน 

 พึงพอใจมากท่ีสุด                       5 
                           พึงพอใจมาก                       4 
                           พึงพอใจปานกลาง          3 

พึงพอใจนอ้ย          2 
           พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด   1 

นอกจากน้ีไดก้ าหนดค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ แปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็น  
5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่  การแปลผล 
4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
น าค่าความส าคญัและความพึงพอใจ มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ีได้

ตกอยูท่ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ และ

ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 
 Quadrants B (Keep up the good Work) หมายถึง ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองได้

เป็นอยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 
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 Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผลิตภณัฑ์มีคุณภาพต ่าหรือมีการบริการต ่าใน
คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

 Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการให้ความส าคญัมากเกินความ
จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 

 
3.3 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
        ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษารวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

1. บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั 
2. มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร 

 
3.4 ระยะเวลาในการศึกษา 
    การศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาทั้งส้ิน 9 เดือน ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2557 ถึงเดือน สิงหาคม 
2558 โดยเก็บขอ้มูลช่วงเดือน มีนาคม 2558 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 

การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนกังานรายวนั บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด  
โปรดกัท ์จ ากดั    สามารถแบ่งผลการศึกษาออกเป็น  6 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานปฏิบติัการรายวนั ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา แผนก/ฝ่ายท่ีสังกดั อายุการท างานในบริษทั รายได้ต่อเดือน รายได้เสริมต่อ
เดือน และสาเหตุท่ีเลือกมาท างานท่ีบริษทั ตารางท่ี 4.1-4.9 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความส าคญัของพนักงานปฏิบติัการรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
ในดา้นปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ค่าจา้งและสวสัดิการ นโยบายการบริหาร ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพของการท างาน และการบงัคบับญัชา และในดา้นปัจจยัจยัจูงใจ 
ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผดิชอบในงาน และความกา้วหนา้  ตารางท่ี 4.10-4.22 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 
ในดา้นปัจจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ค่าจา้งและสวสัดิการ นโยบายการบริหาร ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพของการท างาน และการบงัคบับญัชา และในด้านปัจจยัจูงใจ 
ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผดิชอบในงาน และความกา้วหนา้ ตารางท่ี 4.23-4.35 
 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบความส าคญัและความพึงพอใจของพนักงาน
ปฏิบติัการรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ตารางท่ี 4.23-4.35 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปรียบเทียบความส าคญัและความพึงพอใจของพนักงาน
ปฏิบัติการรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน และอายุการท างานในบริษัท  
ตารางท่ี 4.48-4.71  
 ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการรายวนั ตารางท่ี 
4.72-4.73  
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4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานปฏิบัติการรายวนั  
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามเพศ 

  
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 145 43.15 
หญิง 191 56.85 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 56.85 
และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.15 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-20 ปี 28 8.33 
21-30 ปี 158 47.02 
31-40 ปี 108 32.14 
41-50 ปี 36 10.71 
มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 6 1.79 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัมีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.02 
รองลงมามีอายุ 31-40  ปี คิดเป็นร้อยละ 32.14 มีอายุ 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 10.71 มีอายุ 18-20  ปี  
คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีอายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 



 

17 

ตารางที ่4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 149 44.35 
สมรส 176 52.38 
หยา่ร้าง 11 3.27 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
52.38 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 44.35 และมีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 3.27 
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6 157 46.73 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 – มธัยมศึกษาตอนตน้ 133 39.58 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 40 11.90 
ปวส.หรือ อนุปริญญา 4 1.19 
ปริญญาตรี 2 0.60 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีการศึกษาต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6 
คิดเป็นร้อยละ 46.73 รองลงมามีการศึกษาระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 - มธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อย
ละ 39.58 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ  11.9 มีการศึกษาระดบั
ปวส.หรือ อนุปริญญา คิดเป็นร้อยละ  1.19 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 0.60 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามแผนก/ฝ่ายท่ี
สังกดั 

 
แผนก/ฝ่ายทีสั่งกดั จ านวน ร้อยละ 

พนกังานท าความสะอาด 18 5.36 
แผนกรับวตัถุดิบน่ึงปลา 19 5.65 
แผนกคิวซี 20 5.95 
แผนกบรรจุ/กระป๋องเปล่า 122 36.31 
แผนกคลงัสินคา้ 80 23.81 
แผนกคดัเศษ 6 1.79 
แผนกขดูเลือด/ขดูหนงั/แกะกา้ง 60 17.86 
แผนก RETORT 8 2.38 
แผนกวศิวกรรม 3 0.89 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัท างานแผนกบรรจุ/กระป๋องเปล่า      
คิดเป็นร้อยละ 36.31 รองลงมาท างานแผนกคลงัสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 23.81 ท างานแผนกขดูเลือด/ขดู
หนงั/แกะกา้ง คิดเป็นร้อยละ 17.86 ท างานแผนกคิวซี คิดเป็นร้อยละ 5.95 ท างานแผนกรับวตัถุดิบน่ึง
ปลา คิดเป็นร้อยละ 5.65 ท างานพนกังานท าความสะอาด คิดเป็นร้อยละ 5.36 ท างานแผนก RETORT 
คิดเป็นร้อยละ 2.38 ท างานแผนกคดัเศษ คิดเป็นร้อยละ 1.79 และท างานแผนกวิศวกรรม คิดเป็น     
ร้อยละ 0.89 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามอายกุารท างาน
ในบริษทั 

 
อายุการท างานในบริษัท จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 253 75.30 
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 34 10.12 
ตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป 49 14.58 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีอายุการท างานนอ้ยกว่า 1 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 75.3 รองลงมามีอายุการท างานตั้งแต่ 2 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 14.58 และมีอายุการท างาน
ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.12 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 3 0.89 
5,001-8,000 บาท 253 75.30 
8,001-10,000 บาท 75 22.32 
มากกวา่ 10,000 บาท 5 1.49 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัมีรายได้ต่อเดือน 5,001-8,000 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 75.3 รองลงมามีรายไดต่้อเดือน 8,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.32 มีรายได้ต่อ
เดือนมากกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.49 และมีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
0.89 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนัจ าแนกตามรายไดเ้สริมต่อ
เดือน 

 
รายได้เสริมต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาท 250 74.40 
1,001 - 2,000 บาท 46 13.69 
2,001 - 3,000 บาท 37 11.01 
3,001 บาทข้ึนไป 3 0.89 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า พนกังานรายปฏิบติัการวนัมีรายไดเ้สริมต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 74.4 รองลงมามีรายได้เสริมต่อเดือน 1,001-2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.69 มี
รายไดเ้สริมต่อเดือน 2,001-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 และมีรายไดเ้สริมต่อเดือน 3,001 บาทข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 0.89 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานปฏิบติัการรายวนั จ าแนกตามเหตุผลท่ีเลือก
มาท างานท่ีบริษทั 

 
เหตุผลที่เลอืกมาท างานทีบ่ริษัท จ านวน ร้อยละ 

ค่าจา้งสูงกวา่ท่ีเคยไดรั้บ 18 5.36 
มีความสะดวกในกากรเดินทางมาท างาน 72 21.43 
มีความรู้ความช านาญในงานดา้นน้ีอยูแ่ลว้ 127 37.80 
สภาพแวดลอ้มในการท างานดี 7 2.08 
สวสัดิการดี 6 1.79 
เพื่อนท่ีท างานในบริษทัน้ีชวน 99 29.46 
บริษทัมีช่ือเสียงมีความมัน่คง 7 2.08 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัเลือกมาท างานท่ีบริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด 
โปรดกัท ์จ ากดั เพราะมีความรู้ความช านาญในงานดา้นน้ีอยูแ่ลว้ คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมาเพราะ
เพื่อนท่ีท างานในบริษทัน้ีชวน คิดเป็นร้อยละ 29.46 เพราะมีความสะดวกในกากรเดินทางมาท างาน 
คิดเป็นร้อยละ 21.43 เพราะค่าจา้งสูงกวา่ท่ีเคยไดรั้บ คิดเป็นร้อยละ 5.36 เพราะสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานดี เพราะบริษทัมีช่ือเสียงมีความมัน่คง คิดเป็นร้อยละ 2.08 และเลือกมาท างานท่ีบริษทัเพราะ
สวสัดิการดี คิดเป็นร้อยละ 1.79 ตามล าดบั 
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4.2 ส่วนที ่2 ข้อมูลระดับความส าคัญของพนักงานรายวนัทีม่ีต่อการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  
 

ปัจจยัค า้จุน ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านค่าจ้างและ
สวสัดกิาร 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าจา้งท่ีไดรั้บ
ปัจจุบนัมีความ
เหมาะสม 

1 4 71 123 137 336 4.16 3 
(0.30) (1.19) (21.13) (36.61) (40.77) (100.00) (มาก) 

  
ความยติุธรรมใน
การปรับข้ึนค่าจา้ง 

0 0 63 88 185 336 4.36 1 
(0.00) (0.00) (18.75) (26.19) (55.06) (100.00) (มาก)   

ความยติุธรรมใน
การปรับเล่ือน
ต าแหน่ง     

0 24 203 61 48 336 3.40 7 
(0.00) (7.14) (60.42) (18.15) (14.29) (100.00) (ปานกลาง) 

  
มีเงินรางวลัพิเศษ 
เช่น ค่ากะ ค่าร้อน 
ค่าต าแหน่ง 

0 0 94 73 169 336 4.22 2 
(0.00) (0.00) (27.98) (21.73) (50.30) (100.00) (มาก) 

  
มีสวสัดิการสงัคม 
เช่น กองทุน 
ส ารองเล้ียงชีพ 
ประกนัชีวติ 

6 8 177 102 43 336 3.50 6 
(1.79) (2.38) (52.68) (30.36) (12.80) (100.00) (มาก) 

  
การลา (พกัร้อน 
ป่วย กิจ คลอด ) 

2 14 169 88 63 336 3.58 5 
(0.60) (4.17) (50.30) (26.19) (18.75) (100.00) (มาก)   

มีการให้
สวสัดิการค่า
รักษาพยาบาล     

6 16 154 94 66 336 3.59 4 
(1.79) (4.76) (45.83) (27.98) (19.64) (100.00) (มาก) 

 
ค่าเฉลีย่รวม 3.83  

 (มาก)  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.10 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้น
ค่าจา้งและสวสัดิการ โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.83 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองความยุติธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง มีค่าเฉล่ีย 4.36 เร่ืองมีเงินรางวลัพิเศษ เช่น 
ค่ากะ ค่าร้อน ค่าต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 4.22 เร่ืองค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.16 
เร่ืองมีการให้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล มีค่าเฉล่ีย 3.59 เร่ืองการลา (พกัร้อน ป่วย กิจ คลอด ) มี
ค่าเฉล่ีย 3.58 และเร่ืองมีสวสัดิการสังคม เช่น กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ ประกันชีวิต มีค่าเฉล่ีย 3.50 
ตามล าดบั 
  ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
ความยติุธรรมในการปรับเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.40  
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ตารางที ่4.11 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน
รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายการบริหาร 

 
ปัจจยัค า้จุน ระดบัความส าคญั  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ดา้นนโยบายการ
บริหาร 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีการก าหนด
กฏระเบียบต่าง ๆ 
อยา่งชดัเจน 

3 7 149 115 62 336 3.67 1 
(0.89) (2.08) (44.35) (34.23) (18.45) (100.00) (มาก) 

 
มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย
และกฎต่าง ๆ  

28 34 157 73 44 336 3.21 4 
(8.33) (10.12) (46.73) (21.73) (13.10) (100.00) (ปานกลาง) 

 
ผูบ้งัคบับญัชา
บริหารงานไดต้าม
กฏระเบียบท่ี
ก าหนดไว ้

6 4 186 91 49 336 3.51 2 
(1.79) (1.19) (55.36) (27.08) (14.58) (100.00) (มาก) 

 
หน่วยงานมีการให้
ขอ้มูลเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในการ
ท างานชดัเจน 

9 20 164 93 50 336 3.46 3 
(2.68) (5.95) (48.81) (27.68) (14.88) (100.00) (ปานกลาง) 

 
ค่าเฉลีย่รวม 3.47  

 (ปานกลาง)  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้น
นโยบายการบริหาร โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.47 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านนโยบายการบริหารใน
ระดบัมาก ได้แก่ เร่ืองบริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 3.67 และเร่ือง
ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ีย 3.51 ตามล าดบั 
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  ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
หน่วยงานมีการใหข้อ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจในการท างานชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.46 และเร่ืองมีส่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.21 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.12 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 

ปัจจยัค า้จุน ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความสัมพนัธ์
กบัผู้บังคบับัญชา 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การติดต่อส่ือสาร
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

10 46 145 82 53 336 3.36 3 
(2.98) (13.69) (43.15) (24.40) (15.77) (100.00) (ปานกลาง)   

ความสนิทสนม 
ความจริงใจและ
ความเป็นกนัเอง
ของผูค้บับญัชา 

10 47 135 90 54 336 3.39 2 
(2.98) (13.99) (40.18) (26.79) (16.07) (100.00) (ปานกลาง) 

  
ความเอาใจใส่ต่อ
สภาพความเป็นอยู่
จากผูบ้งัคบับญัชา 

4 45 132 111 44 336 3.43 1 
(1.19) (13.39) (39.29) (33.04) (13.10) (100.00) (ปานกลาง) 

  
ความเอ้ืออาทรของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

8 51 144 98 35 336 3.30 4 
(2.38) (15.18) (42.86) (29.17) (10.42) (100.00) (ปานกลาง)   

ค่าเฉลีย่รวม 3.37  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.12 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยูจ่ากผูบ้งัคบับญัชา 
มีค่าเฉล่ีย 3.43 เร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจและความเป็นกนัเองของผูค้บับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.39 
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เร่ืองการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.36 และเร่ืองความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา มี
ค่าเฉล่ีย 3.30 ตามล าดบั 
  
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 

ปัจจยัค า้จุน ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความสัมพนัธ์
กบัเพือ่นร่วมงาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการร่วมกนั
วางแผนปฏิบติังาน 

0 5 188 98 45 336 3.54 3 
(0.00) (1.49) (55.95) (29.17) (13.39) (100.00) (มาก)  

ความสนิทสนม 
ความจริงใจ ความ
เป็นกนัเองของ
เพ่ือนร่วมงาน 

0 7 171 97 61 336 3.63 1 
(0.00) (2.08) (50.89) (28.87) (18.15) (100.00) (มาก)  

การปรึกษาหารือ
เม่ือประสบปัญหา
ในการท างาน 

9 16 179 90 42 336 3.42 5 
(2.68) (4.76) (53.27) (26.79) (12.50) (100.00) (ปานกลาง)  

มีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนไดแ้สดง
ความคิดเห็น 

3 18 168 99 48 336 3.51 4 
(0.89) (5.36) (50.00) (29.46) (14.29) (100.00) (มาก)  

มีการช่วยเหลือกนั
ในการท างาน
เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมาย 

1 9 170 104 52 336 3.59 2 
(0.30) (2.68) (50.60) (30.95) (15.48) (100.00) (มาก) 3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.54  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.13 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.54 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัมาก ไดแ้ก่  เร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกนัเองของเพื่อน
ร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.63 เร่ืองมีการช่วยเหลือกนัในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.59 
เร่ืองมีการร่วมกนัวางแผนปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.54 และเร่ืองมีการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความ
คิดเห็น มีค่าเฉล่ีย 3.51 ตามล าดบั  

ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองการ
ปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.42  
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน
รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพของการท างาน 

 
ปัจจยัค า้จุน ระดบัความส าคญั  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านสภาพของการ
ท างาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวนชัว่โมงและ
จ านวนวนัในการ
ท างานมีความ
เหมาะสม   

0 0 90 127 119 336 4.09 1 
(0.00) (0.00) (26.79) (37.80) (35.42) (100.00) (มาก)  

ระบบความปลอดภยั
ของบริษทั 

0 6 164 116 50 336 3.63 5 
(0.00) (1.79) (48.81) (34.52) (14.88) (100.00) (มาก)  

สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน เช่น แสงสวา่ง
เพียงพอ/ เสียงดงั 

0 6 164 86 80 336 3.71 2 
(0.00) (1.79) (48.81) (25.60) (23.81) (100.00) (มาก)  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
เพียงพอ 

0 1 158 115 62 336 3.71 3 
(0.00) (0.30) (47.02) (34.23) (18.45) (100.00) (มาก)  

ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม 

0 6 159 104 67 336 3.69 4 
(0.00) (1.79) (47.32) (30.95) (19.94) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.76  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.14 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้น
สภาพของการท างาน โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพของการ
ท างานในระดับมาก ได้แก่   เร่ืองจ านวนชั่วโมงและจ านวนวนัในการท างานมีความเหมาะสม   มี
ค่าเฉล่ีย 4.09 เร่ืองสภาพแวดล้อมการท างาน  เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสียงดัง มีค่าเฉล่ีย 3.71 เร่ือง
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.71 เร่ืองปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมี
ความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.69 และเร่ืองระบบความปลอดภยัของบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.63 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นการบงัคบับญัชา 
 

ปัจจยัค า้จุน ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านการบังคบับญัชา น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หวัหนา้งานให้
ค าแนะน าและสอน
งาน 

0 0 156 109 71 336 3.75 1 
(0.00) (0.00) (46.43) (32.44) (21.13) (100.00) (มาก)  

โครงสร้างของ
ต าแหน่งงานมีความ
ชดัเจน 

0 7 185 84 60 336 3.59 2 
(0.00) (2.08) (55.06) (25.00) (17.86) (100.00) (มาก)  

การสัง่งานหรือการ
มอบหมายงานมีความ
ชดัเจน 

2 18 168 88 60 336 3.55 4 
(0.60) (5.36) (50.00) (26.19) (17.86) (100.00) (มาก)  

สามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพ่ือปรับใชง้าน
ได ้

17 33 146 84 56 336 3.38 5 
(5.06) (9.82) (43.45) (25.00) (16.67) (100.00) (ปานกลาง)  

ความยติุธรรมในการ
บงัคบับญัชา 

3 13 168 91 61 336 3.58 3 
(0.89) (3.87) (50.00) (27.08) (18.15) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.57  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ดา้น
การบงัคบับญัชา โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้านการบังคบั
บญัชาในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองหวัหนา้งานให้ค  าแนะน าและสอนงาน มีค่าเฉล่ีย 3.75 เร่ืองโครงสร้าง
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ของต าแหน่งงานมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.59 เร่ืองความยุติธรรมในการบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.58 
และเร่ืองการสั่งงานหรือการมอบหมายงานมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.55 ตามล าดบั  

ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใชง้านได ้มีค่าเฉล่ีย 3.38  
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน  
 

ปัจจัยค า้จุน ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคัญ ล าดับที ่
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  3.83 มาก 1 
ดา้นนโยบายการบริหาร  3.47 ปานกลาง 5 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  3.37 ปานกลาง 6 
ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  3.54 มาก 4 
ดา้นสภาพของการท างาน  3.76 มาก 2 
ดา้นการบงัคบับญัชา 3.57 มาก 3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 มาก  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยค ้ าจุน 
โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 โดยให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 
มีค่าเฉล่ีย 3.83 ดา้นสภาพของการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.76 ดา้นการบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.57 และดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.54 ตามล าดบั  
 พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ด้านนโยบายการ
บริหาร มีค่าเฉล่ีย 3.47 และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.37 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน
รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

 
ปัจจยัจูงใจ ระดบัความส าคญั  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความส าเร็จใน
การท างาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

0 35 147 77 77 336 3.58 3 
(0.00) (10.42) (43.75) (22.92) (22.92) (100.00) (มาก)  

ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

0 28 156 77 75 336 3.59 2 
(0.00) (8.33) (46.43) (22.92) (22.32) (100.00) (มาก)  

รู้สึกวา่ผลส าเร็จของ
งานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

0 27 151 87 71 336 3.60 1 
(0.00) (8.04) (44.94) (25.89) (21.13) (100.00) (มาก)  

ตดัสินใจหรือแกไ้ข
ปัญหาในงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ 

8 31 168 66 63 336 3.43 5 
(2.38) (9.23) (50.00) (19.64) (18.75) (100.00) (ปานกลาง)  

รู้สึกถึงการเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จ
ในงาน 

8 34 140 88 66 336 3.51 4 
(2.38) (10.12) (41.67) (26.19) (19.64) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.54  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.17 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.54 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จใน
การท างานในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองรู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 
3.60 เร่ืองได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ีย 3.59 เร่ืองได้ใช้ความรู้ในการ
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ปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.58 และเร่ืองรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จใน
งาน มีค่าเฉล่ีย 3.51 ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
ตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองไดส้ าเร็จ มีค่าเฉล่ีย 3.43  
 
ตารางที ่4.18 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถอื 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดรั้บการยอมรับ    
ยกยอ่งชมเชยจาก
บริษทั 

56 43 109 75 53 336 3.08 4 
(16.67) (12.80) (32.44) (22.3

2) 
(15.77) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดรั้บการยอมรับ ยก
ยอ่งและชมเชยจาก
หวัหนา้งาน 

46 55 96 85 54 336 3.14 3 
(13.69) (16.37) (28.57) (25.3

0) 
(16.07) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานอยา่งมือ
อาชีพและเป็นท่ี
ยอมรับในบริษทัให้
เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

23 50 126 91 46 336 3.26 2 
(6.85) (14.88) (37.50) (27.0

8) 
(13.69) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดรั้บความไวว้างใจ
ในการ และ
มอบหมายหนา้ท่ี
ส าคญัจากหวัหนา้งาน
เสมอ 

17 54 128 81 56 336 3.31 1 
(5.06) (16.07) (38.10) (24.1

1) 
(16.67) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.20  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.18 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ด้าน
การไดรั้บการยอมรับนับถือ โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 

ปัจจยัย่อยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองไดรั้บความไวว้างใจในการ และมอบหมายหนา้ท่ีส าคญั
จากหัวหน้างานเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.31 เร่ืองได้ใช้ความรู้ในการปฏิบติังานอย่างมืออาชีพและเป็นท่ี
ยอมรับในบริษทัให้เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ีย 3.26 เร่ืองไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและชมเชยจาก
หวัหนา้งาน มีค่าเฉล่ีย 3.14 และเร่ืองไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและจากบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.08 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านลกัษณะงาน 
ทีป่ฏิบัต ิ

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

งานท่ีปฏิบติัอยูมี่
ความน่าสนใจ
สามารถเพ่ิมพนู
ประสบการณ์ใน
สายธุรกิจผลิต 

2 18 172 98 46 336 3.50 2 
(0.60) (5.36) (51.19) (29.17) (13.69) (100.00) (มาก)  

งานท่ีปฏิบติัอยูมี่
ความทา้ทาย
ความสามารถ 

3 19 181 87 46 336 3.46 3 
(0.89) (5.65) (53.87) (25.89) (13.69) (100.00) (ปานกลาง)  

งานท่ีไดป้ฏิบติัอยู่
เป็นงานท่ีตรงกบั
ความถนดั 

0 10 181 87 58 336 3.57 1 
(0.00) (2.98) (53.87) (25.89) (17.26) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.51  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.19 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ด้าน
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.51 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ในระดบัมาก ได้แก่ เร่ืองงานท่ีได้ปฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีตรงกบัความถนดั มีค่าเฉล่ีย 3.57 และ
เร่ืองงานท่ีปฏิบติัอยู่มีความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายธุรกิจผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.50 
ตามล าดบั  
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองงาน
ท่ีปฏิบติัอยูมี่ความทา้ทายความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.46  
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน
รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบในงาน   

 
ปัจจยัจูงใจ ระดบัความส าคญั  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความรับผดิชอบ 
ในงาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดรั้บความเช่ือถือ
และไวว้างใจในงานท่ี
รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ง
มีการควบคุม 

8 24 156 96 52 336 3.48 2 
(2.38) (7.14) (46.43) (28.57) (15.48) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดมี้โอกาสได้
รับผิดชอบในงานท่ี
สูงข้ึนหรือทา้ทาย
ความสามารถมากข้ึน 

38 11 152 90 45 336 3.28 4 
(11.31) (3.27) (45.24) (26.79) (13.39) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดท้ างานตามความ
เหมาะสมของปริมาณ
งาน 

3 15 168 97 53 336 3.54 1 
(0.89) (4.46) (50.00) (28.87) (15.77) (100.00) (มาก)  

ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาของงานใน
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

19 24 153 93 47 336 3.37 3 
(5.65) (7.14) (45.54) (27.68) (13.99) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.42  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

  
  จากตารางท่ี 4.20 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ด้าน
ความรับผดิชอบในงาน โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจัยย่อยท่ีพนักงานปฏิบัติการรายว ันให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ ด้านความ
รับผิดชอบในงานในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองไดท้  างานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน มีค่าเฉล่ีย 
3.54 
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 ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
ไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบโดยไม่ตอ้งมีการควบคุม มีค่าเฉล่ีย 3.48 เร่ืองไดมี้
โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาของงานในส่วนท่ีรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ีย 3.37 และเร่ืองไดมี้
โอกาสไดรั้บผดิชอบในงานท่ีสูงข้ึนหรือทา้ทายความสามารถมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.28 เร่ือง ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21 แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังาน

รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้   
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความส าคญั  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความก้าวหน้า น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีการหมุนเวยีน
งานเพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้
งานดา้นอ่ืน ๆ 

10 16 177 86 47 336 3.43 3 
(2.98) (4.76) (52.68) (25.60) (13.99) (100.00) (ปานกลาง) 

  
บริษทัมีความยติุธรรม 
และมีเหตผุลในการ
ปรับต าแหน่งงาน 

1 5 114 87 129 336 4.01 1 
(0.30) (1.49) (33.93) (25.89) (38.39) (100.00) (มาก) 

  
บริษทัมีความเสมอ
ภาคกบัพนกัทุกคนใน
การเล่ือนต าแหน่ง 

4 5 184 99 44 336 3.52 2 
(1.19) (1.49) (54.76) (29.46) (13.10) (100.00) (มาก) 

  
ค่าเฉลีย่รวม 3.65  

 (มาก)  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.21 พบว่า พนักงานรายวนัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ด้าน
ความกา้วหนา้ โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.65 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหน้า
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองบริษทัมีความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับต าแหน่งงาน มีค่าเฉล่ีย 4.01 
และเร่ืองบริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกัทุกคนในการเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.52 ตามล าดบั  
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  ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
บริษทัมีการหมุนเวยีนงานเพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้งานดา้นอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.43  
 
ตารางที ่4.22 ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัในการปฏิบติังานของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูง

ใจ โดยรวม 
 

ปัจจัยจูงใจ ค่าเฉลีย่ ระดับความส าคัญ ล าดับที ่
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  3.54 มาก 2 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  3.20 ปานกลาง 5 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  3.51 มาก 3 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน  3.42 ปานกลาง 4 

ดา้นความกา้วหนา้ 3.65 มาก 1 

ค่าเฉลีย่รวม 3.46 ปานกลาง  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ 
โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.46 โดยให้ความส าคญัในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ 
มีค่าเฉล่ีย 3.65 ดา้นความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.54 และดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  มีค่าเฉล่ีย 
3.51 ตามล าดบั  
 พนกังานปฏิบติัการรายวนัใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความรับผดิชอบ
ในงาน มีค่าเฉล่ีย 3.42 และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ีย 3.20 ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจของพนักงานรายวันทีม่ีต่อการปฏิบัติงาน 
 
ตารางที ่4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย

วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  
 

ปัจจัยจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านค่าจ้างและ
สวสัดกิาร 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมี
ความเหมาะสม 

0 0 103 101 132 336 4.09 3 
(0.00) (0.00) (30.65) (30.06) (39.29) (100.00) (มาก)  

ความยติุธรรมในการ
ปรับข้ึนค่าจา้ง 

0 0 72 99 165 336 4.28 1 
(0.00) (0.00) (21.43) (29.46) (49.11) (100.00) (มาก)  

ความยติุธรรมในการ
ปรับเล่ือนต าแหน่ง     

4 20 214 73 25 336 3.28 7 
(1.19) (5.95) (63.69) (21.73) (7.44) (100.00) (ปานกลาง)  

มีเงินรางวลัพิเศษ เช่น 
ค่ากะ ค่าร้อน ค่า
ต าแหน่ง 

0 1 74 92 169 336 4.28 1 
(0.00) (0.30) (22.02) (27.38) (50.30) (100.00) (มาก)  

มีสวสัดิการสงัคม เช่น 
กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ 
ประกนัชีวติ 

4 9 188 113 22 336 3.42 6 
(1.19) (2.68) (55.95) (33.63) (6.55) (100.00) (ปานกลาง)  

การลา (พกัร้อน ป่วย กิจ 
คลอด ) 

5 3 169 113 46 336 3.57 4 
(1.49) (0.89) (50.30) (33.63) (13.69) (100.00) (มาก)  

มีการใหส้วสัดิการค่า
รักษาพยาบาล     

6 11 167 119 33 336 3.48 5 
(1.79) (3.27) (49.70) (35.42) (9.82) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.77  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.23 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
ค่าจา้งและสวสัดิการ โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.77 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง เร่ืองมีเงินรางวลัพิเศษ เช่น ค่า
กะ ค่าร้อน ค่าต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 4.28 เร่ืองค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.09 
เร่ืองการลา (พกัร้อน ป่วย กิจ คลอด ) มีค่าเฉล่ีย 3.57 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองมี
การใหส้วสัดิการค่ารักษาพยาบาล มีค่าเฉล่ีย 3.48 เร่ืองมีสวสัดิการสังคม เช่น กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ 
ประกนัชีวติ มีค่าเฉล่ีย 3.42 เร่ืองความยุติธรรมในการปรับเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 3.28 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายการบริหาร 

 
ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ดา้นนโยบายการ
บริหาร 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีการก าหนด
กฏระเบียบต่าง ๆ 
อยา่งชดัเจน 

0 6 167 134 29 336 3.55 1 
(0.00) (1.79) (49.70) (39.88) (8.63) (100.00) (มาก)  

มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและ
กฎต่าง ๆ  

24 34 169 94 15 336 3.13 4 
(7.14) (10.12) (50.30) (27.98) (4.46) (100.00) (ปานกลาง)  

ผูบ้งัคบับญัชา
บริหารงานไดต้ามกฏ
ระเบียบท่ีก าหนดไว ้

1 15 189 104 27 336 3.42 2 
(0.30) (4.46) (56.25) (30.95) (8.04) (100.00) (ปานกลาง)  

หน่วยงานมีการให้
ขอ้มูลเพื่อสร้างความ
เขา้ใจในการท างาน
ชดัเจน 

4 31 167 107 27 336 3.36 3 
(1.19) (9.23) (49.70) (31.85) (8.04) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.37  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.24 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
นโยบายการบริหาร โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.37 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายการ
บริหารในระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองบริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.55  
  ปัจจยัย่อยท่ีพนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึงพอใจระดับปานกลาง ได้แก่ เร่ือง
ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามกฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้มีค่าเฉล่ีย 3.42 เร่ืองหน่วยงานมีการให้ขอ้มูล
เพื่อสร้างความเขา้ใจในการท างานชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.36 และเร่ืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และกฎต่าง ๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.13 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 
ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความสัมพนัธ์กบั
ผู้บังคบับัญชา 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การติดต่อส่ือสารกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

10 46 150 102 28 336 3.27 3 
(2.98) (13.69) (44.64) (30.36) (8.33) (100.00) (ปานกลาง)  

ความสนิทสนม ความ
จริงใจและความเป็น
กนัเองของผูค้บับญัชา 

11 42 131 121 31 336 3.35 2 

(3.27) (12.50) (38.99) (36.01) (9.23) (100.00) (ปานกลาง)  
ความเอาใจใส่ต่อ
สภาพความเป็นอยู่
จากผูบ้งัคบับญัชา 

4 33 154 122 23 336 3.38 1 

(1.19) (9.82) (45.83) (36.31) (6.85) (100.00) (ปานกลาง)  
ความเอ้ืออาทรของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

6 54 153 114 9 336 3.20 4 
(1.79) (16.07) (45.54) (33.93) (2.68) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.30  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.30 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยูจ่ากผูบ้งัคบับญัชา มี
ค่าเฉล่ีย 3.38 เร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจและความเป็นกนัเองของผูค้บับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.35 
เร่ืองการติดต่อส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.27 และเร่ืองความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา มี
ค่าเฉล่ีย 3.20 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 
ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ  

รวม 
 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความสัมพนัธ์กบั
เพือ่นร่วมงาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีการร่วมกนัวางแผน
ปฏิบติังาน 

0 8 199 99 30 336 3.45 3 
(0.00) (2.38) (59.23) (29.46) (8.93) (100.00) (ปานกลาง)  

ความสนิทสนม ความ
จริงใจ ความเป็น
กนัเองของเพ่ือน
ร่วมงาน 

0 6 190 98 42 336 3.52 1 
(0.00) (1.79) (56.55) (29.17) (12.50) (100.00) (มาก)  

การปรึกษาหารือเม่ือ
ประสบปัญหาในการ
ท างาน 

10 14 180 112 20 336 3.35 5 
(2.98) (4.17) (53.57) (33.33) (5.95) (100.00) (ปานกลาง)  

มีการเปิดโอกาสให้
ทุกคนไดแ้สดงความ
คิดเห็น 

8 15 172 115 26 336 3.40 4 
(2.38) (4.46) (51.19) (34.23) (7.74) (100.00) (ปานกลาง)  

มีการช่วยเหลือกนัใน
การท างานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 

6 6 170 125 29 336 3.49 2 
(1.79) (1.79) (50.60) (37.20) (8.63) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.44  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.26 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.44 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัมาก ไดแ้ก่  เร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกนัเองของเพื่อน
ร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.52  
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  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองมีการ
ช่วยเหลือกนัในการท างานเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย มีค่าเฉล่ีย 3.49 เร่ืองมีการร่วมกนัวางแผนปฏิบติังาน 
มีค่าเฉล่ีย 3.45 เร่ืองมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  มีค่าเฉล่ีย 3.40 เร่ืองการ
ปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.35 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ปฏิบติัการรายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพของการท างาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านสภาพของการ
ท างาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวนชัว่โมงและ
จ านวนวนัในการ
ท างานมีความ
เหมาะสม   

0 2 173 130 31 336 3.57 2 
(0.00) (0.60) (51.49) (38.69) (9.23) (100.00) (มาก)  

ระบบความปลอดภยั
ของบริษทั 

2 2 192 118 22 336 3.46 5 
(0.60) (0.60) (57.14) (35.12) (6.55) (100.00) (ปานกลาง)  

สภาพแวดลอ้มการ
ท างาน เช่น แสงสวา่ง
เพียงพอ/ เสียงดงั 

0 1 167 116 52 336 3.65 1 
(0.00) (0.30) (49.70) (34.52) (15.48) (100.00) (มาก)  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์
อ านวยความสะดวก
เพียงพอ 

0 4 173 125 34 336 3.56 3 
(0.00) (1.19) (51.49) (37.20) (10.12) (100.00) (มาก)  

ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบมีความ
เหมาะสม 

2 6 185 106 37 336 3.51 4 
(0.60) (1.79) (55.06) (31.55) (11.01) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.55  
 (มาก)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.27 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
สภาพของการท างาน โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.55 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพของการ
ท างานในระดบัมาก ไดแ้ก่  เร่ืองสภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ/ เสียงดงั มีค่าเฉล่ีย 
3.65 เร่ืองจ านวนชัว่โมงและจ านวนวนัในการท างานมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.57 เร่ืองเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ มีค่าเฉล่ีย 3.56 เร่ืองปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 3.51 ตามล าดบั 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ือง
ระบบความปลอดภยัของบริษทั มีค่าเฉล่ีย 3.46  
 
ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

ปฏิบติัการรายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นการบงัคบับญัชา 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านการบังคบับญัชา น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หวัหนา้งานให้
ค าแนะน าและสอน
งาน 

2 0 164 131 39 336 3.61 1 
(0.60) (0.00) (48.81) (38.99) (11.61) (100.00) (มาก)  

โครงสร้างของ
ต าแหน่งงานมีความ
ชดัเจน 

2 9 188 108 29 336 3.46 2 
(0.60) (2.68) (55.95) (32.14) (8.63) (100.00) (ปานกลาง)  

การสัง่งานหรือการ
มอบหมายงานมีความ
ชดัเจน 

4 19 179 100 34 336 3.42 3 
(1.19) (5.65) (53.27) (29.76) (10.12) (100.00) (ปานกลาง)  

สามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพ่ือปรับใชง้าน
ได ้

19 31 160 101 25 336 3.24 5 
(5.65) (9.23) (47.62) (30.06) (7.44) (100.00) (ปานกลาง)  

ความยติุธรรมในการ
บงัคบับญัชา 

6 11 188 106 25 336 3.40 4 
(1.79) (3.27) (55.95) (31.55) (7.44) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.43  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.28 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น
การบงัคบับญัชา โดยรวมในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.43 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นการบงัคบับญัชาใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ เร่ืองหวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอนงาน มีค่าเฉล่ีย 3.61  
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ือง
โครงสร้างของต าแหน่งงานมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.46 เร่ืองการสั่งงานหรือการมอบหมายงานมี
ความชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.42 เร่ืองความยุติธรรมในการบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.40 และเร่ืองสามารถ
แนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใชง้านได ้มีค่าเฉล่ีย 3.24 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.29 ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานปฏิบติัการรายวนัท่ีมีต่อ

ปัจจยัค ้าจุน โดยรวม 
 

ปัจจัยค า้จุน ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ ล าดับที ่
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  3.77 มาก 1 

ดา้นนโยบายการบริหาร  3.37 ปานกลาง 5 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  3.30 ปานกลาง 6 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  3.44 ปานกลาง 3 

ดา้นสภาพของการท างาน  3.55 มาก 2 

ดา้นการบงัคบับญัชา 3.43 ปานกลาง 4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.48 ปานกลาง  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจัยค ้ าจุน 
โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.48 โดยมีความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ มีค่าเฉล่ีย 3.77 และดา้นสภาพของการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.55 ตามล าดบั 
  พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์
กบัเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ีย 3.44 และดา้นการบงัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.43 ดา้นนโยบายการบริหาร มี
ค่าเฉล่ีย 3.37 และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ีย 3.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความส าเร็จใน
การท างาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

2 35 153 104 42 336 3.44 2 
(0.60) (10.42) (45.54) (30.95) (12.50) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถใน
การปฏิบติังาน 

2 26 164 106 38 336 3.45 1 
(0.60) (7.74) (48.81) (31.55) (11.31) (100.00) (ปานกลาง)  

รู้สึกวา่ผลส าเร็จของ
งานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

0 25 174 101 36 336 3.44 3 
(0.00) (7.44) (51.79) (30.06) (10.71) (100.00) (ปานกลาง)  

ตดัสินใจหรือแกไ้ข
ปัญหาในงานของ
ตนเองไดส้ าเร็จ 

7 39 174 86 30 336 3.28 5 
(2.08) (11.61) (51.79) (25.60) (8.93) (100.00) (ปานกลาง)  

รู้สึกถึงการเป็นส่วน
หน่ึงของ
ความส าเร็จในงาน 

8 39 149 118 22 336 3.32 4 
(2.38) (11.61) (44.35) (35.12) (6.55) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.39  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
 

  จากตารางท่ี 4.30 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้น
ความส าเร็จในการท างาน โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.39 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 
 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จใน
การท างานในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 3.45 
เร่ืองได้ใช้ความรู้ในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.44 เร่ืองรู้สึกว่าผลส าเร็จของ
งานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.44 เร่ืองรู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จใน
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งาน มีค่าเฉล่ีย 3.32 และเร่ืองตดัสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานของตนเองได้ส าเร็จ มีค่าเฉล่ีย 3.28 
ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.31 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย

วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถอื 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดรั้บการยอมรับ ยก
ยอ่งและจากบริษทั 

64 38 119 94 21 336 2.91 4 
(19.05) (11.31) (35.42) (27.98) (6.25) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดรั้บการยอมรับ ยก
ยอ่งและชมเชยจาก
หวัหนา้งาน 

46 53 119 100 18 336 2.97 3 
(13.69) (15.77) (35.42) (29.76) (5.36) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดใ้ชค้วามรู้ในการ
ปฏิบติังานอยา่งมือ
อาชีพและเป็นท่ี
ยอมรับในบริษทัให้
เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

23 50 138 105 20 336 3.15 1 
(6.85) (14.88) (41.07) (31.25) (5.95) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดรั้บความไวว้างใจ
ในการ และ
มอบหมายหนา้ท่ี
ส าคญัจากหวัหนา้งาน
เสมอ 

27 53 137 98 21 336 3.10 2 
(8.04) (15.77) (40.77) (29.17) (6.25) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.03  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.31 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนับถือ โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.03 เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
พบวา่ 
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 ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองไดใ้ช้ความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเป็นท่ี
ยอมรับในบริษัทให้เป็นตัวอย่างแก่ผู ้อ่ืน  มีค่าเฉล่ีย 3.15 เร่ืองได้รับความไวว้างใจในการ  และ
มอบหมายหน้าท่ีส าคญัจากหัวหน้างานเสมอ มีค่าเฉล่ีย 3.1 เร่ืองไดรั้บการยอมรับ ยกย่องและชมเชย
จากหวัหนา้งาน มีค่าเฉล่ีย 2.97 เร่ืองไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและจากบริษทั มีค่าเฉล่ีย 2.91 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.32 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย

วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั   
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านลกัษณะงาน 
ทีป่ฏิบัต ิ

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

งานท่ีปฏิบติัอยูมี่
ความน่าสนใจ
สามารถเพ่ิมพนู
ประสบการณ์ใน
สายธุรกิจผลิต 

4 17 204 95 16 336 3.30 3 
(1.19) (5.06) (60.71) (28.27) (4.76) (100.00) (ปานกลาง)  

งานท่ีปฏิบติัอยูมี่
ความทา้ทาย
ความสามารถ 

5 17 199 98 17 336 3.31 2 
(1.49) (5.06) (59.23) (29.17) (5.06) (100.00) (ปานกลาง)  

งานท่ีไดป้ฏิบติัอยู่
เป็นงานท่ีตรงกบั
ความถนดั 

2 8 196 106 24 336 3.42 1 
      (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.35  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 4.32 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้น
ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.35 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัอยู่เป็นงานท่ีตรงกบัความถนัด มีค่าเฉล่ีย 3.42 
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เร่ืองงานท่ีปฏิบัติอยู่มีความท้าทายความสามารถ มีค่าเฉล่ีย 3.31 และเร่ืองงานท่ีปฏิบติัอยู่มีความ
น่าสนใจสามารถเพิ่มพนูประสบการณ์ในสายธุรกิจผลิต มีค่าเฉล่ีย 3.30 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.33 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย

วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบในงาน   
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความรับผดิชอบ 
ในงาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดรั้บความเช่ือถือ
และไวว้างใจในงานท่ี
รับผิดชอบโดยไม่ตอ้ง
มีการควบคุม 

10 22 173 112 19 336 3.32 2 
(2.98) (6.55) (51.49) (33.33) (5.65) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดมี้โอกาสได้
รับผิดชอบในงานท่ี
สูงข้ึนหรือทา้ทาย
ความสามารถมากข้ึน 

39 13 166 102 16 336 3.13 4 
(11.61) (3.87) (49.40) (30.36) (4.76) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดท้ างานตามความ
เหมาะสมของปริมาณ
งาน 

3 15 182 109 27 336 3.42 1 
(0.89) (4.46) (54.17) (32.44) (8.04) (100.00) (ปานกลาง)  

ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาของงานใน
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

19 26 176 99 16 336 3.20 3 
(5.65) (7.74) (52.38) (29.46) (4.76) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.27  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
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  จากตารางท่ี 4.33 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้น
ความรับผดิชอบในงาน โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.27 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจัยย่อยท่ีพนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ ด้านความ
รับผิดชอบในงานในระดบัปานกลาง ได้แก่ เร่ืองได้ท างานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน  มี
ค่าเฉล่ีย 3.42 เร่ืองได้รับความเช่ือถือและไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบโดยไม่ต้องมีการควบคุม มี
ค่าเฉล่ีย 3.32 เร่ืองได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแก้ปัญหาของงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ มี
ค่าเฉล่ีย 3.20 และเร่ืองได้มีโอกาสไดรั้บผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึนหรือทา้ทายความสามารถมากข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 3.13 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานราย

วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้   
 

ปัจจยัจูงใจ ระดบัความพงึพอใจ  
รวม 

 
 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
ล าดบั 
ที ่

ด้านความก้าวหน้า น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีการหมุนเวยีน
งานเพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้
งานดา้นอ่ืน ๆ 

10 24 210 72 20 336 3.20 2 
(2.98) (7.14) (62.50) (21.43) (5.95) (100.00) (ปานกลาง)  

บริษทัมีความยติุธรรม 
และมีเหตผุลในการ
ปรับต าแหน่งงาน 

19 13 210 80 14 336 3.17 3 
(5.65) (3.87) (62.50) (23.81) (4.17) (100.00) (ปานกลาง)  

บริษทัมีความเสมอ
ภาคกบัพนกัทุกคนใน
การเล่ือนต าแหน่ง 

14 12 207 89 14 336 3.23 1 
(4.17) (3.57) (61.61) (26.49) (4.17) (100.00) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.20  
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 



 

51 

  จากตารางท่ี 4.34 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้น
ความกา้วหนา้ โดยรวมในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.20 เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่ 
  ปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานปฏิบติัการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้
ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เร่ืองบริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกัทุกคนในการเล่ือนต าแหน่ง มีค่าเฉล่ีย 
3.23 เร่ืองบริษทัมีการหมุนเวียนงานเพื่อให้ไดเ้รียนรู้งานดา้นอ่ืน  ๆ มีค่าเฉล่ีย 3.20 และเร่ืองบริษทัมี
ความยติุธรรม และมีเหตุผลในการปรับต าแหน่งงาน มีค่าเฉล่ีย 3.17 ตามล าดบั 
 
 
ตารางที่ 4.35 ค่าเฉล่ีย และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ 

โดยรวม 
 

ปัจจัยจูงใจ ค่าเฉลีย่ ระดับความพงึพอใจ ล าดับที ่
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  3.39 ปานกลาง 1 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  3.03 ปานกลาง 5 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  3.35 ปานกลาง 2 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน  3.27 ปานกลาง 3 

ดา้นความกา้วหนา้ 3.20 ปานกลาง 4 

ค่าเฉลีย่รวม 3.25 ปานกลาง  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ 
โดยรวมในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.25 โดยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน  มีค่าเฉล่ีย 3.39 ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  มีค่าเฉล่ีย 3.35 ด้านความ
รับผิดชอบในงาน มีค่าเฉล่ีย 3.27 ดา้นความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ีย 3.20 และดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ มีค่าเฉล่ีย 3.03 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 



 

52 

4.4 ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัการเปรียบเทียบความส าคัญและความพงึพอใจของพนักงานปฏิบติัการ
รายวนัทีม่ีต่อการปฏิบัติงาน 
 

ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 

 

ปัจจยัค า้จุน ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านค่าจ้างและสวสัดกิาร ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
ค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความเหมาะสม 4.16 4.09 
 (มาก) (มาก) 
ความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง 4.36 4.28 
 (มาก) (มาก) 
ความยติุธรรมในการปรับเล่ือนต าแหน่ง     3.40 3.28 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
มีเงินรางวลัพิเศษ เช่น ค่ากะ ค่าร้อน ค่าต าแหน่ง 4.22 4.28 
 (มาก) (มาก) 
มีสวสัดิการสงัคม เช่น กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ 3.50 3.42 
 (มาก) (ปานกลาง) 
การลา (พกัร้อน ป่วย กิจ คลอด ) 3.58 3.57 
 (มาก) (มาก) 
มีการใหส้วสัดิการค่ารักษาพยาบาล     3.59 3.48 
 (มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้า
จุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการในระดบัมากเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองความยุติธรรมใน
การปรับเล่ือนต าแหน่ง ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองความยติุธรรมในการปรับเล่ือน
ต าแหน่ง เร่ืองมีสวสัดิการสังคม เช่น กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ และเร่ืองมีการให้สวสัดิการ
ค่ารักษาพยาบาล มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง     
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายการบริหาร 

 
ปัจจยัค า้จุน ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ดา้นนโยบายการบริหาร ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
บริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 3.67 3.55 
 (มาก) (มาก) 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ  3.21 3.13 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้ 3.51 3.42 
 (มาก) (ปานกลาง) 
หน่วยงานมีการใหข้อ้มูลเพ่ือสร้างความเขา้ใจในการท างานชดัเจน 3.46 3.36 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.37 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น

นโยบายการบริหารในระดบัมาก และระดบัปานกลางเท่ากนั  
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลางเกือบทุกปัจจยัย่อย ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองบริษทัมีการก าหนดกฏ
ระเบียบต่าง ๆ อยา่งชดัเจน มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก     
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ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 
ปัจจยัค า้จุน ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
การติดต่อส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา 3.36 3.27 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ความสนิทสนม ความจริงใจและความเป็นกนัเองของผูค้บับญัชา 3.39 3.35 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยูจ่ากผูบ้งัคบับญัชา 3.43 3.38 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา 3.30 3.20 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น

ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ย  
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ยเช่นกนั 
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ตารางที ่4.39 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

 
ปัจจยัค า้จุน ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
มีการร่วมกนัวางแผนปฏิบติังาน 3.54 3.45 
 (มาก) (ปานกลาง) 
ความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกนัเองของเพ่ือนร่วมงาน 3.63 3.52 
 (มาก) (มาก) 
การปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน 3.42 3.35 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
มีการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็น 3.51 3.40 
 (มาก) (ปานกลาง) 
มีการช่วยเหลือกนัในการท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 3.59 3.49 
 (มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้า

จุน ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในระดบัมากเกือบทุกปัจจยัย่อย ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองการ
ปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง  
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
เป็นกนัเองของเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในระดบัมาก   
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ตารางที ่4.40 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพของการท างาน 

 
ปัจจยัค า้จุน ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านสภาพของการท างาน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
จ านวนชัว่โมงและจ านวนวนัในการท างานมีความเหมาะสม   4.09 3.57 
 (มาก) (มาก) 
ระบบความปลอดภยัของบริษทั 3.63 3.46 
 (มาก) (ปานกลาง) 
สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ/ เสียงดงั 3.71 3.65 
 (มาก) (มาก) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ 3.71 3.56 
 (มาก) (มาก) 
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสม 3.69 3.51 
 (มาก) (มาก) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.40 พบว่า พนกังานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้น

สภาพของการท างานในระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย  
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัมากเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองระบบความปลอดภยัของบริษทั มีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง   
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ตารางที ่4.41 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน ดา้นการบงัคบับญัชา 

 
ปัจจยัค า้จุน ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ดา้นการบงัคบับญัชา ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
หวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอนงาน 3.75 3.61 
 (มาก) (มาก) 
โครงสร้างของต าแหน่งงานมีความชดัเจน 3.59 3.46 
 (มาก) (ปานกลาง) 
การสัง่งานหรือการมอบหมายงานมีความชดัเจน 3.55 3.42 
 (มาก) (ปานกลาง) 
สามารถแนะแนวทางใหม่เพ่ือปรับใชง้านได ้ 3.38 3.24 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ความยติุธรรมในการบงัคบับญัชา 3.58 3.40 
 (มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้า

จุน ดา้นการบงัคบับญัชาในระดบัมากเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองสามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพื่อปรับใชง้านได ้ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางเกือบทุกปัจจยัย่อย ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองหวัหน้างานให้ค  าแนะน าและสอน
งาน มีความพึงพอใจในระดบัมาก   
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ตารางที ่4.42 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน 

 
ปัจจยัจูงใจ ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 3.58 3.44 
 (มาก) (ปานกลาง) 
ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 3.59 3.45 
 (มาก) (ปานกลาง) 
รู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 3.60 3.44 
 (มาก) (ปานกลาง) 
ตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองไดส้ าเร็จ 3.43 3.28 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงาน 3.51 3.32 
 (มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูง

ใจ ดา้นความส าเร็จในการท างานในระดบัมากเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองตดัสินใจหรือ
แกไ้ขปัญหาในงานของตนเองไดส้ าเร็จ ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ย  
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

 
ปัจจยัจูงใจ ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านการได้รับการยอมรับนบัถอื ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและจากบริษทั 3.08 2.91 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและชมเชยจากหวัหนา้งาน 3.14 2.97 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเป็นท่ียอมรับใน
บริษทัใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

3.26 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ไดรั้บความไวว้างใจในการ และมอบหมายหนา้ท่ีส าคญัจากหวัหนา้
งานเสมอ 

3.31 3.10 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.43 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ ด้าน

การไดรั้บการยอมรับนบัถือในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ย  
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ยเช่นกนั  
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

 
ปัจจยัจูงใจ ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิัต ิ ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความน่าสนใจสามารถเพ่ิมพนูประสบการณ์ในสาย
ธุรกิจผลิต 

3.50 3.30 
(มาก) (ปานกลาง) 

งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความทา้ทายความสามารถ 3.46 3.31 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

งานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบัความถนดั 
3.57 3.42 

(มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูง

ใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในระดับมากเกือบทุกปัจจยัย่อย ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองงานท่ีปฏิบติัอยู่มี
ความทา้ทายความสามารถ ใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ย  
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ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบในงาน 

 
ปัจจยัจูงใจ ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านความรับผดิชอบในงาน ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
ไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบโดยไม่ตอ้งมีการ
ควบคุม 

3.48 3.32 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ไดมี้โอกาสไดรั้บผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึนหรือทา้ทายความสามารถ
มากข้ึน 

3.28 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ไดท้ างานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน 3.54 3.42 
(มาก) (ปานกลาง) 

ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาของงานในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

3.37 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูง

ใจ ดา้นความรับผิดชอบในงานในระดบัปานกลางเกือบทุกปัจจยัยอ่ย ยกเวน้ปัจจยัยอ่ยเร่ืองไดท้  างาน
ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ย  
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ตารางที ่4.46 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้   

 
ปัจจยัจูงใจ ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ด้านความก้าวหน้า  ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
บริษทัมีการหมุนเวยีนงานเพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้งานดา้นอ่ืน ๆ 3.43 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
บริษทัมีความยติุธรรม และมีเหตผุลในการปรับต าแหน่งงาน 4.01 3.17 

(มาก) (ปานกลาง) 
บริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกัทุกคนในการเล่ือนต าแหน่ง 3.52 3.23 

(มาก) (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูง

ใจ ดา้นความกา้วหน้าในระดบัมากเกือบทุกปัจจยัย่อย ยกเวน้ปัจจยัย่อยเร่ืองบริษทัมีความยุติธรรม 
และมีเหตุผลในการปรับต าแหน่งงาน ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลางทุกปัจจยัยอ่ย  
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ตารางที ่4.47 แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานราย
วนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน และปัจจยัจูงใจ    

 

ปัจจยั 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 

ปัจจยัค า้จุน   
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  
 

3.83 3.77 
(มาก) (มาก) 

ดา้นนโยบายการบริหาร  
 

3.47 3.37 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  
 

3.37 3.30 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  
 

3.54 3.44 
(มาก) (ปานกลาง) 

ดา้นสภาพของการท างาน  
 

3.76 3.55 
(มาก) (มาก) 

ดา้นการบงัคบับญัชา 
 

3.57 3.43 
(มาก) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.59 3.48 
(มาก) (ปานกลาง) 

ปัจจยัจูงใจ   
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  
 

3.54 3.39 
(มาก) (ปานกลาง) 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
 

3.20 3.03 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  
 

3.51 3.35 
(มาก) (ปานกลาง) 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน  
 

3.42 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ดา้นความกา้วหนา้ 
 

3.65 3.20 
(มาก) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.47 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ีย ความส าคญั และความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
รายวนัท่ีมีต่อปัจจยัค ้าจุน และปัจจยัจูงใจ    

 

ปัจจยั 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) (แปลผล) 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.46 3.25 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.53 3.36 
 (มาก) (ปานกลาง) 

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.47 พบว่า พนักงานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยั

ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยั
ค ้าจุนในระดบัมาก แต่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัมีความพึง
พอใจต่อปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.36 และมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุน และปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลางเช่นกนั  
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4.5 ส่วนที ่5 ข้อมูลการเปรียบเทยีบความส าคัญและความพงึพอใจของพนักงานปฏิบัติการรายวันทีม่ี
ต่อการปฏิบัติงาน จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน และอายุการท างานในบริษัท 
 

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนัใน  บริษทั ได
มอนด์ ฟู้ ด  โปรดักท์  จ ากัด  เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจ  ด้วยเทคนิค 
Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าความส าคญัและความพึงพอใจ
มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัท่ีตกอยูใ่น Quadrant ใดๆ โดยจุดตดัของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉล่ีย
รวมของความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.53) และค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 3.36) จะสามารถ
อธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัตารางท่ี 4.48  

 
 ตารางที ่4.48 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจแต่ละ

Quadrants 
 

Quadrants ความหมาย ค่าเฉลีย่
ความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจ 

A 
(Concentrate Here) 

คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญต่อพนักงานและ
ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 

3.53 - 5.00 1.00 - 3.36 

B 
(Keep up good work) 

บริษัทสามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีใน
คุณลกัษณะท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัมาก 

3.53 - 5.00 3.36 - 5.00 

C 
(Low priority) 

มี ก ารส ร้ างแ รง จู ง ใจ ให้ พ นั ก ง าน ต ่ าใน
คุณลักษณะท่ีไม่ส าคัญต่อพนักงาน บริษัท
สามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 

1.00 – 3.53 1.00 - 3.36 

D 
(Possible Over Kill) 

บริษทัให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลักษณะท่ีมีความส าคัญน้อยต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

1.00 – 3.53 3.36 - 5.00 

 

ซ่ึงการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IPA สามารถแสดงผลดงัตารางท่ี 4.48 

 
 
 
 
 
 
 



 

66 

 

ตารางที ่4.49 ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 
 

อนัดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ความส าคญั ความพงึพอใจ  

IPA 
Quadrants 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

Quadrants A (Concentrate Here) 
1 บริษทัมีความยติุธรรม และมี

เหตผุลในการปรับต าแหน่งงาน 
ดา้น

ความกา้วหนา้ 
 

4.01 3.17 A 
 (มาก) (ปานกลาง)  

Quadrants B (Keep up good work) 
1 จ านวนชัว่โมงและจ านวนวนั

ในการท างานมีความเหมาะสม   
ดา้นสภาพของ
การท างาน 

 

4.09 3.57 B 
 (มาก) (มาก)  

2 ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความ
เหมาะสม 

ดา้นสภาพของ
การท างาน 

3.69 3.51 B 
 (มาก) (มาก)  
2 ความยติุธรรมในการบงัคบั

บญัชา 
ดา้นการบงัคบั

บญัชา 
3.58 3.40 B 

    
4 ระบบความปลอดภยัของบริษทั ดา้นสภาพของ

การท างาน 
3.63 3.46 B 

 (มาก) (ปานกลาง)  
5 รู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน 

 

3.60 3.44 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  

6 งานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ี
ตรงกบัความถนดั 

ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

3.57 3.42 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  
6 เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวย

ความสะดวกเพียงพอ 
ดา้นสภาพของ
การท างาน 

3.71 3.56 B 
 (มาก) (มาก)  
8 

ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 

ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน  

 

3.58 3.44 B 
 (มาก) (ปานกลาง) 

 

8 ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถใน
การปฏิบติังาน 

ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน  

3.59 3.45 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

 

อนัดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ความส าคญั ความพงึพอใจ  

IPA 
Quadrants 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

Quadrants B (Keep up good work) 
8 หวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและ

สอนงาน 
ดา้นการบงัคบั

บญัชา 
3.75 3.61 B 

 (มาก) (มาก)  
11 การสัง่งานหรือการมอบหมาย

งานมีความชดัเจน 
ดา้นการบงัคบั

บญัชา 
3.55 3.42 B 

 (มาก) (ปานกลาง)  
11 โครงสร้างของต าแหน่งงานมี

ความชดัเจน 
ดา้นการบงัคบั

บญัชา 
 

3.59 3.46 B 
 (มาก) (ปานกลาง) 

 

13 บริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบ
ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

ดา้นนโยบายการ
บริหาร  

3.67 3.55 B 
 (มาก) (มาก)  

13 ไดท้ างานตามความเหมาะสม
ของปริมาณงาน 

ดา้นความ
รับผิดชอบในงาน  

3.54 3.42 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  

15 มีการใหส้วสัดิการค่า
รักษาพยาบาล     

ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ 

3.59 3.48 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  

15 ความสนิทสนม ความจริงใจ 
ความเป็นกนัเองของเพ่ือน
ร่วมงาน 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

3.63 3.52 B 
 (มาก) (มาก)  

17 มีการร่วมกนัวางแผน
ปฏิบติังาน 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

3.54 3.45 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  

19 มีการช่วยเหลือกนัในการ
ท างานเพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

3.59 3.49 B 
 (มาก) (ปานกลาง)  
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 
 

อนัดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ความส าคญั ความพงึพอใจ  

IPA 
Quadrants 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

Quadrants B (Keep up good work) 
20 ความยติุธรรมในการปรับข้ึน

ค่าจา้ง 
ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ 

4.36 4.28 B 
 (มาก) (มาก)  

21 ค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความ
เหมาะสม 

ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ 

4.16 4.09 B 
 (มาก) (มาก)  

22 สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น 
แสงสวา่งเพียงพอ/ เสียงดงั 

ดา้นสภาพของ
การท างาน 

 

3.71 3.65 B 
 (มาก) (มาก)  

23 การลา (พกัร้อน ป่วย กิจ  
คลอด ) 

ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ 

3.58 3.57 B 
 (มาก) (มาก)  

24 มีเงินรางวลัพิเศษ เช่น ค่ากะ  
ค่าร้อน ค่าต าแหน่ง 

ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ 

4.22 4.28 B 
 (มาก) (มาก)  

Quadrants C (Low priority) 
1 บริษทัมีความเสมอภาคกบั

พนกังานทุกคนในการเล่ือน
ต าแหน่ง 

ดา้น
ความกา้วหนา้ 

 

3.52 3.23 C 
 (มาก) (ปานกลาง)  

2 บริษทัมีการหมุนเวยีนงาน
เพื่อใหไ้ดเ้รียนรู้งานดา้นอ่ืน ๆ 

ดา้น
ความกา้วหนา้ 

 

3.43 3.20 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

3 ไดรั้บความไวว้างใจในการ
มอบหมายหนา้ท่ีส าคญัจาก
หวัหนา้งานเสมอ 

ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

 

3.31 3.10 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

4 งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความน่าสนใจ
สามารถเพ่ิมพนูประสบการณ์
ในสายธุรกิจผลิต 

ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั 

 

3.50 3.30 C 
 (มาก) (ปานกลาง)  
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 
 

อนัดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ความส าคญั ความพงึพอใจ  

IPA 
Quadrants 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

Quadrants C (Low priority) 
5 รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของ

ความส าเร็จในงาน 
ดา้นความส าเร็จ
ในการท างาน 

3.51 3.32 C 
 (มาก) (ปานกลาง)  

6 ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาของงานใน
ส่วนท่ีรับผดิชอบ 

ดา้นความ
รับผิดชอบในงาน 

 

3.37 3.20 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

6 ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและ
ชมเชยจากบริษทั 

ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

3.08 2.91 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

6 ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและ
ชมเชยจากหวัหนา้งาน 

ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

3.14 2.97 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

9 ไดมี้โอกาสไดรั้บผิดชอบในงาน
ท่ีสูงข้ึนหรือทา้ทายความสามารถ
มากข้ึน 

ดา้นความ
รับผิดชอบในงาน 

3.28 3.13 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

9 งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความทา้ทาย
ความสามารถ 

ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติั  

3.46 3.31 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

11 สามารถแนะแนวทางใหม่เพ่ือ
ปรับใชง้านได ้

ดา้นการบงัคบั
บญัชา 

3.38 3.24 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

12 ความยติุธรรมในการปรับเล่ือน
ต าแหน่ง      

ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ  

3.40 3.28 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

13 ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังาน
อยา่งมืออาชีพและเป็นท่ียอมรับ
ในบริษทัใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

 

3.26 3.15 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

14 ความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

3.30 3.20 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

15 การติดต่อส่ือสารกบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

3.36 3.27 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  
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ตารางที ่4.49 (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 
 

อนัดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 
ความส าคญั ความพงึพอใจ  

IPA 
Quadrants 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

Quadrants C (Low priority) 
16 มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

และกฏต่าง ๆ  
ดา้นนโยบายการ

บริหาร 
3.21 3.13 C 

 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  
17 การปรึกษาหารือเม่ือประสบ

ปัญหาในการท างาน 
ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

3.42 3.35 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

18 ความสนิทสนม ความจริงใจและ
ความเป็นกนัเองของผูค้บับญัชา 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

 

3.39 3.35 C 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

Quadrants D (Possible Over Kill) 
1 ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้าม

กฏระเบียบท่ีก าหนดไว ้
ดา้นนโยบายการ

บริหาร 
 

3.51 

(มาก) 

3.42 

(ปานกลาง) 

D 

2 มีการเปิดโอกาสใหทุ้กคนได้
แสดงความคิดเห็น 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงาน 

 

3.51 3.40 D 
 (มาก) (ปานกลาง)  

3 หน่วยงานมีการใหข้อ้มูลเพ่ือ
สร้างความเขา้ใจในการท างาน
ชดัเจน 

ดา้นนโยบายการ
บริหาร 

 

3.46 3.36 D 

 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  
4 มีสวสัดิการสงัคม เช่น กองทุน 

ส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวติ 
ดา้นค่าจา้งและ
สวสัดิการ 

 

3.50 3.42 D 
(มาก) (ปานกลาง)  

5 ความเอาใจใส่ต่อสภาพความ
เป็นอยูจ่ากผูบ้งัคบับญัชา 

ดา้นความสมัพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา 

3.43 3.38 D 
 (ปานกลาง) (ปานกลาง)  

 
 จากตารางท่ี 4.49 พบว่า ปัจจยัย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B : Keep up good work 

โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน Quadrant B มากท่ีสุดคือ ปัจจยัด้านสภาพของการท างาน และด้านค่าจ้างและ
สวสัดิการ มี 5 ปัจจยัยอ่ย รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา มี 4 ปัจจยัยอ่ย ดา้นความส าเร็จใน
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การท างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มี 3 ปัจจยัย่อย ส่วนปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นนโยบายการบริหาร มีเพียง 1 ปัจจยัยอ่ย 
ดงันั้นบริษทัตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป 

ปัจจัยย่อยล าดับรองลงมาจะอยู่ใน  Quadrant C : Low Priority โดยปัจจัย ท่ีอยู่ใน 
Quadrant C มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ซ่ึงอยูใ่น Quadrant C ทุกปัจจยั รองลงมา
คือ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงอยูใ่น Quadrant C เกือบทุกปัจจยั ยกเวน้เร่ืองความเอาใจใส่
ต่อสภาพความเป็นอยูจ่ากผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้นบริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควรแก้
ในล าดบัต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อพนกังานรายวนัในระดบัต ่า 

ปัจจยัยอ่ยล าดบัรองลงมาอีกจะอยูใ่น Quadrant D : Possible Overkill โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น 
Quadrant D จะมี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  ดา้นนโยบายการบริหาร 
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดงันั้นบริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้ง
รีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ควรแก้ในล าดับต่อไป เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญต่อ
พนกังานรายวนัในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัปัจจยัอ่ืน ๆ 

ปัจจัยย่อยล าดับสุดท้ายจะอยู่ใน  Quadrant A : Concentrate Here โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน 
Quadrant A มีเพียงปัจจยัเดียวคือ ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ ในเร่ืองบริษทัมีความยติุธรรม และมีเหตุผล
ในการปรับต าแหน่งงาน ดงันั้นทางบริษทัตอ้งใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน  
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ภาพที ่4.1    แสดง Quadrants Analysis ผลระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานรายวนั บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั แยกตามปัจจยัยอ่ย 
 
หมายเหตุ: จุดตดัค านวณจากค่าเฉล่ียรวมระดบัความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.55) และค่าเฉล่ียรวมของระดบั
ความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 3.40) 
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4.6 ส่วนที ่6 ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน 
 
ตารางที ่4.50 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังานรายวนั จ าแนกตามปัญหาในการปฏิบติังาน 
 

ปัญหาในการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เขา้ใจนโยบายแผนงานท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานได้
ตามเป้าหมาย 105 31.25 
ไม่มีการแนะน าหรือสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชาท าใหง้าน
ขาดประสิทธิภาพ 8 2.38 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานไม่มีความจริงใจท าให้
ไม่มีความสุขในการท างาน 8 2.38 
ไม่มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบติัใหช้ดัเจน 54 16.07 
ไม่มีอิสระในการท างาน ไม่ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจใน
การท างาน 20 5.95 
งานในความรับผิดชอบมีมากเกินไป ท าใหง้านไม่ส าเร็จตรง
ตามเวลา 26 7.74 
อ่ืนๆ คือ ไม่มีปัญหาในการปฏิบติังาน 115 34.23 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ตอบขอ้อ่ืนๆ โดยใหเ้หตุผล
ว่า ไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 34.23 รองลงมามีปัญหาในเร่ืองของการไม่เข้าใจ
นโยบายแผนงานท าให้ไม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 31.25 ไม่มีการก าหนด
หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติให้ชัดเจน  คิดเป็นร้อยละ 16.07 งานในความ
รับผิดชอบมีมากเกินไป ท าให้งานไม่ส าเร็จตรงตามเวลา คิดเป็นร้อยละ 7.74 ไม่มีอิสระในการท างาน 
ไม่ได้รับความเช่ือถือไวว้างใจในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ไม่มีการแนะน าหรือสอนงานจาก
ผูบ้ ังคบับัญชาท าให้งานขาดประสิทธิภาพ  คิดเป็นร้อยละ 2.38 และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานไม่มีความจริงใจท าใหไ้ม่มีความสุขในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 2.38 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.51 แสดงจ านวน และร้อยละของพนักงานรายวนั จ าแนกตามสาเหตุท่ีส่งผลให้เกิด
ความทอ้ถอยในการท างาน 

 
สาเหตุทีส่่งผลให้เกดิความท้อถอยในการท างาน จ านวน ร้อยละ 

ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน 59 17.56 
ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 16 4.76 
ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาในการพิจารณาผลงาน 14 4.17 
ต าแหน่งงานท่ีท าอยูไ่ม่มีโอกาสกา้วหนา้ 37 11.01 
ลกัษณะงานท่ีท าอยูไ่ม่ตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 88 26.19 
อ่ืนๆ ไม่มีสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความทอ้ถอยในการท างาน 122 36.31 

รวม 336 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ พนกังานปฏิบติัการรายวนัส่วนใหญ่ตอบขอ้อ่ืนๆ โดยใหเ้หตุผล
ว่า ไม่มีสาเหตุท่ีท าให้เกิดความทอ้ถอยในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 36.31 รองลงมาพบว่าสาเหตุท่ี
ส่งผลใหเ้กิดความถอ้ถอยในการท างาน คือ ลกัษณะงานท่ีท าอยูไ่ม่ตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา คิดเป็น
ร้อยละ 26.19 ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน คิดเป็นร้อยละ 17.56 ต  าแหน่งงานท่ีท าอยูไ่ม่มีโอกาส
กา้วหน้า คิดเป็นร้อยละ 11.01 ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา คิดเป็นร้อยละ 4.76 ไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาในการพิจารณาผลงาน คิดเป็นร้อยละ 4.17 ตามล าดบั 
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานรายวนั บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด  

โปรดกัท์ จ  ากดั    มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนัใน 
บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรทั้งหมดซ่ึงเป็นพนกังานรายวนั จ านวน 336 คน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ 
และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม  
 จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวนัเป็นเพศหญิง  มีอายุ 21-30 ปี มี
สถานภาพสมรส มีการศึกษาต ่ากวา่ประถมศึกษาปีท่ี 6  ส่วนใหญ่ท างานแผนกบรรจุ/กระป๋องเปล่า มี
อายกุารท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี  มีรายไดต่้อเดือน 5,001-8,000 บาท มีรายไดเ้สริมต่อเดือนนอ้ยกวา่ 1,000 
บาท สาเหตุท่ีเลือกมาท างานท่ีบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั เพราะมีความรู้ความช านาญในงาน
ดา้นน้ีอยูแ่ลว้  
 
 5.1.2 ข้อมูลเกีย่วกับระดับความส าคัญ และระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มี
ต่อการปฏิบัติงาน 
 จากการศึกษาระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังาน โดยพิจารณาจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการ
ท างาน หรือปัจจยัจูงใจ (Motivators) และปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน หรือปัจจยัค ้า
จุน สรุปไดด้งัตารางท่ี 5.1- 5.4 
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ตารางที ่5.1 แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน  
 

ปัจจยั 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่ ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

(แปลผล)  (แปลผล)  

ปัจจยัค า้จุน     
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  3.83 1 3.77 1 
 (มาก)  (มาก)  
ดา้นนโยบายการบริหาร 3.47 5 3.37 5 
 (ปานกลาง)  (ปานกลาง)  
ดา้นความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  3.37 6 3.30 6 
 (ปานกลาง)  (ปานกลาง)  
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  3.54 4 3.44 3 
 (มาก)  (ปานกลาง)  
ดา้นสภาพของการท างาน  3.76 2 3.55 2 
 (มาก)  (มาก)  
ดา้นการบงัคบับญัชา 3.57 3 3.43 4 
 (มาก)  (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวมปัจจยัจูงใจ 3.59  3.48  
 (มาก)  (ปานกลาง)  

ปัจจยัจูงใจ     
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  3.54 2 3.39 1 
 (มาก)  (ปานกลาง)  
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  3.20 5 3.03 5 
   (ปานกลาง)  
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  3.51 3 3.35 2 
 (มาก)  (ปานกลาง)  
ดา้นความรับผดิชอบในงาน  3.42 4 3.27 3 
 (ปานกลาง)  (ปานกลาง)  
ดา้นความกา้วหนา้ 3.65 1 3.20 4 
 (มาก)  (ปานกลาง)  
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน  
 

ปัจจยั 

ความส าคญั ความพงึพอใจ 

ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่ ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

(แปลผล)  (แปลผล)  

ค่าเฉลีย่รวมปัจจยัจูงใจ 3.46  3.25  
 (ปานกลาง)  (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.53  3.36  
 (มาก)  (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 
 1.50-2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า พนักงานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัค ้าจุนในระดบัมาก แต่
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานรายวนัให้
ความส าคัญต่อปัจจัยด้านค่าจ้างและสวสัดิการเป็นล าดับแรก และให้ความส าคัญต่อปัจจยัด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นล าดบัสุดทา้ย ส่วนปัจจยัจูงใจ พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้เป็นล าดบัแรก และให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.36 และมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัค ้าจุน และปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลางเช่นกนั  
เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัค ้าจุน พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ
เป็นล าดบัแรก และมีความพึงพอใจต่อปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาเป็นล าดบัสุดทา้ย 
ส่วนปัจจยัจูงใจ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างานเป็นล าดบัแรก 
และมีความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือเป็นล าดบัสุดทา้ย 
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ตารางที ่5.2 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังานราย
วนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

 
ปัจจยั ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

ปัจจยัค า้จุน   
ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  - ความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง - ความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง 
 4.36 (มาก) 4.28 (มาก) 
ดา้นนโยบายการบริหาร - บริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบ   

ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 
- บริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบ     
ต่าง ๆ อยา่งชดัเจน 

 3.67 (มาก) 3.55 (มาก) 
ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา  

- ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่
จากผูบ้งัคบับญัชา 

- ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่
จากผูบ้งัคบับญัชา 

3.43 (ปานกลาง) 3.38 (ปานกลาง) 
ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน
ร่วมงาน  

- ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
เป็นกนัเองของเพ่ือนร่วมงาน 

- ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
เป็นกนัเองของเพ่ือนร่วมงาน 

 3.63 (มาก) 3.52 (มาก) 
ดา้นสภาพของการท างาน  - จ านวนชัว่โมงและจ านวนวนัในการ

ท างานมีความเหมาะสม   
- สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสง
สวา่งเพียงพอ/ เสียงดงั 

 4.09 (มาก) 3.65 (มาก) 
ดา้นการบงัคบับญัชา - หวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอน

งาน 
- หวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอน
งาน 

 3.75 (มาก) 3.61 (มาก) 
ปัจจยัจูงใจ   
ดา้นความส าเร็จในการท างาน  - รู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
- ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน 

3.60 (มาก) 3.45 (ปานกลาง) 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ  

- ไดรั้บความไวว้างใจในการ
มอบหมายหนา้ท่ีส าคญัจากหวัหนา้
งานเสมอ 

- ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่ง
มืออาชีพและเป็นท่ียอมรับในบริษทั
ใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

3.31 (ปานกลาง) 3.15 (ปานกลาง) 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดับแรกของความส าคัญ และความพึงพอใจของ
พนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

 
ปัจจยั ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 
ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  - งานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบั

ความถนดั 
- งานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบั
ความถนดั 

3.57 (มาก) 3.42 (ปานกลาง) 
ดา้นความรับผดิชอบในงาน  - ไดท้ างานตามความเหมาะสมของ

ปริมาณงาน 
- ไดท้ างานตามความเหมาะสมของ
ปริมาณงาน 

3.54 (มาก) 3.42 (ปานกลาง) 
ดา้นความกา้วหนา้ - บริษทัมีความยติุธรรม และมีเหตุผล

ในการปรับต าแหน่งงาน 
- บริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกังาน
ทุกคนในการเล่ือนต าแหน่ง 

 4.01 (มาก) 3.23 (ปานกลาง) 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย  1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5.2 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 

1. ปัจจัยค า้จุน  
  จากผลการศึกษาปัจจยัค ้าจุนพบวา่ พนกังานรายวนัใหค้วามส าคญั และความพึงพอใจต่อ
การปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
  ด้านค่าจ้างและสวสัดิการ  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความยุติธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง
สูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจ
ในเร่ืองความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้งสูงสุดเป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
  ด้านนโยบายการบริหาร  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองบริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง 
ๆ อยา่งชดัเจนสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานรายวนัมี
ความพึงพอใจในเร่ืองบริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อยา่งชดัเจนสูงสุดเป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
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  ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่
จากผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานรายวนั
มีความพึงพอใจในเร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่จากผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดเป็นล าดบัแรก
เช่นกนั 
  ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความ
เป็นกนัเองของเพื่อนร่วมงานสูงสุดเป็นล าดับแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า 
พนักงานรายวนัมีความพึงพอใจในเร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกันเองของเพื่อน
ร่วมงานสูงสุดเป็นล าดบัแรกเช่นกนั  
  ด้านสภาพของการท างาน  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองจ านวนชัว่โมงและจ านวนวนัในการ
ท างานมีความเหมาะสมสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังาน
รายวนัมีความพึงพอใจในเร่ืองสภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ/ เสียงดงัสูงสุดเป็น
ล าดบัแรก  
  ด้านการบังคับบัญชา 
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองหัวหน้างานให้ค  าแนะน าและสอน
งานสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวนัมีความพึง
พอใจในเร่ืองหวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอนงานสูงสุดเป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
 

2. ปัจจัยจูงใจ   
  จากผลการศึกษาปัจจยัจูงใจพบวา่ พนกังานรายวนัให้ความส าคญั และความพึงพอใจต่อ
การปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
  ด้านความส าเร็จในการท างาน  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองรู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้องการสูงสุดเป็นล าดับแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงาน
รายวนัมีความพึงพอใจในเร่ืองไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรก 
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  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  
  พนักงานรายวนัให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในเร่ืองได้รับความไว้วางใจในการ
มอบหมายหน้าท่ีส าคญัจากหัวหน้างานเสมอสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจ พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจในเร่ืองไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและ
เป็นท่ียอมรับในบริษทัใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้นสูงสุดเป็นล าดบัแรก  
  ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ  
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบั
ความถนดัสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานรายวนัมีความ
พึงพอใจในเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบัความถนดัสูงสุดเป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
  ด้านความรับผดิชอบในงาน  
  พนักงานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองไดท้  างานตามความเหมาะสมของ
ปริมาณงานสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานรายวนัมี
ความพึงพอใจในเร่ืองไดท้  างานตามความเหมาะสมของปริมาณงานสูงสุดเป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
  ด้านความก้าวหน้า   
  พนกังานรายวนัให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ืองบริษทัมีความยุติธรรม และมีเหตุผล
ในการปรับต าแหน่งงานสูงสุดเป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังาน
รายวนัมีความพึงพอใจในเร่ืองบริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกังานทุกคนในการเล่ือนต าแหน่งสูงสุด
เป็นล าดบัแรก 
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ตารางที ่5.3 แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบัแรก 
 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

ความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ค ้าจุน 4.28 1 
 (มาก)  

มีเงินรางวลัพิเศษ  เช่น  ค่ากะ ค่าร้อน  ค่า
ต าแหน่ง 

ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ค ้าจุน 4.28 1 
 (มาก)  

ค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความเหมาะสม ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ค ้าจุน 4.09 2 
 (มาก)  

สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่ง
เพียงพอ/ เสียงดงั 

ดา้นสภาพของการท างาน ค ้าจุน 3.65 3 
 (มาก)  

หวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอนงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ค ้าจุน 3.61 4 
 (มาก)  

การลา (พกัร้อน ป่วย กิจ คลอด ) ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ค ้าจุน 3.57 5 
 (มาก)  

จ านวนชัว่โมงและจ านวนวนัในการท างาน
มีความเหมาะสม   

ดา้นสภาพของการท างาน ค ้าจุน 3.57 5 
 (มาก)  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
เพียงพอ 

ดา้นสภาพของการท างาน ค ้าจุน 3.56 6 
 (มาก)  

บริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อยา่ง
ชดัเจน 

ดา้นนโยบายการบริหาร ค ้าจุน 3.55 7 
 (มาก)  

ความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็น
กนัเองของเพ่ือนร่วมงาน 

ดา้นความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 

ค ้าจุน 3.52 8 
 (มาก)  

ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสม ดา้นสภาพของการท างาน ค ้าจุน 3.51 9 
 (มาก)  

มีการช่วยเหลือกนัในการท างานเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย 

ดา้นความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 

ค ้าจุน 3.49 10 
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย  1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5.3 พบว่า ปัจจยัหลกัท่ีพนักงานรายวนัมีความพึงพอใจ 10 อนัดบัแรก จะ
เป็นปัจจยัค ้ าจุน โดยไม่พบปัจจยัจูงใจเลย ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 3 ล าดับแรกท่ี
พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจมากท่ีสุดจะอยูใ่นปัจจยัรองดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ 2 ล าดบั ไดแ้ก่  
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เร่ืองความยุติธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง และเร่ืองมีเงินรางวลัพิเศษ เช่น ค่ากะ ค่าร้อน ค่าต าแหน่ง 
และเร่ืองค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความเหมาะสม ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นสภาพของการท างาน ไดแ้ก่ เร่ือง
สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ/ เสียงดงั 
 
ตารางที ่5.4 แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบัทา้ย 

 
ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที ่

ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจาก
บริษทั 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ 

จูงใจ 2.91 1 
 (ปานกลาง)  

ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจาก
หวัหนา้งาน 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ 

จูงใจ 2.97 2 
 (ปานกลาง)  

ไดรั้บความไวว้างใจในการมอบหมาย
หนา้ท่ีส าคญัจากหวัหนา้งานเสมอ 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ 

จูงใจ 3.10 3 
 (ปานกลาง)  

มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฏ
ต่าง ๆ 

ดา้นนโยบายการบริหาร ค ้าจุน 3.13 4 
 (ปานกลาง)  

ไดมี้โอกาสไดรั้บผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึน
หรือทา้ทายความสามารถมากข้ึน 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน จูงใจ 3.13 4 
 (ปานกลาง)  

ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมือ
อาชีพและเป็นท่ียอมรับในบริษทัใหเ้ป็น
ตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ 

จูงใจ 3.15 5 
 (ปานกลาง)  

บริษทัมีความยติุธรรม และมีเหตผุลใน
การปรับต าแหน่งงาน 

ดา้นความกา้วหนา้ จูงใจ 3.17 6 
 (ปานกลาง)  

ความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

ค ้าจุน 3.20 7 
 (ปานกลาง)  

ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
แกปั้ญหาของงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 

ดา้นความรับผดิชอบในงาน จูงใจ 3.20 7 
 (ปานกลาง)  

บริษทัมีการหมุนเวยีนงานเพื่อใหไ้ด้
เรียนรู้งานดา้นอ่ืน ๆ 

ดา้นความกา้วหนา้ จูงใจ 3.20 7 
 (ปานกลาง)  
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ตารางที ่5.4 (ต่อ) แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานรายวนัท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบั
ทา้ย 

 
ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
ล าดบัที ่

บริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกังานทุก
คนในการเล่ือนต าแหน่ง 

ดา้นความกา้วหนา้ จูงใจ 3.23 8 
 (ปานกลาง)  

สามารถแนะแนวทางใหม่เพ่ือปรับใชง้าน
ได ้

ดา้นการบงัคบับญัชา ค ้าจุน 3.24 9 
 (ปานกลาง)  

การติดต่อส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

ค ้าจุน 3.27 10 
 (ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย  1.50-
2.49 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 5.4 พบว่า ปัจจยัหลักท่ีพนักงานรายวนัมีความพึงพอใจ 10 อันดับท้าย     
ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจยัจูงใจ ส่วนปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 3 ล าดบัแรกท่ีพนกังานรายวนัมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดจะอยู่ในปัจจยัรองด้านการได้รับการยอมรับนับถือทั้ง 3 ล าดบั ได้แก่ เร่ือง
ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและชมเชยจากบริษทั เร่ืองไดรั้บการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากหัวหน้า
งานและเร่ืองไดรั้บความไวว้างใจในการมอบหมายหนา้ท่ีส าคญัจากหวัหนา้งานเสมอ ตามล าดบั 

จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวนัใน  บริษัท         
ไดมอนด์ ฟู้ ด โปรดักท์ จ ากัด เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจ  ด้วยเทคนิค 
Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าความส าคญัและความพึงพอใจ
มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัท่ีตกอยูใ่น Quadrant ใดๆ โดยจุดตดัของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉล่ีย
รวมของความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.53) และค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 3.36) ซ่ึงสามารถ
แบ่งปัจจยัยอ่ยออกเป็น 4 Quadrant คือ Quadrant A, B, C และ D ตามล าดบั  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant A ซ่ึงหมายถึงคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อพนกังานและไม่ได้
รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  คือ ปัจจยัจูงใจด้านความก้าวหน้า  ปัจจยัย่อยเร่ืองบริษทัมีความ
ยติุธรรมและมีเหตุผลในการปรับต าแหน่งงาน   
 ปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant B  ซ่ึงหมายถึงบริษทัสามารถสนองไดเ้ป็นอยา่งดีในคุณลกัษณะ
ท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัมาก  แสดงรายละเอียดงัน้ี 
 

ปัจจัยหลกั ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย 
ปัจจยัค ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน -จ านวนชัว่โมงและจ านวนวนัในการท างานมีความเหมาะสม   

-ปริมาณงานท่ีรับผดิชอบมีความเหมาะสม 
-ระบบความปลอดภยัของบริษทั 
-เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกเพียงพอ 
-สภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นการบงัคบับญัชา -ความยติุธรรมในการบงัคบับญัชา 
-หวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอนงาน 
-การสัง่งานหรือการมอบหมายงานมีความชดัเจน 
-โครงสร้างของต าแหน่งงานมีความชดัเจน 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นนโยบายการบริหาร -บริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบตา่ง ๆ อยา่งชดัเจน 

ปัจจยัค ้าจุน ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ -มีการใหส้วสัดิการค่ารักษาพยาบาล     
-ความยติุธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง 
-ค่าจา้งท่ีไดรั้บปัจจุบนัมีความเหมาะสม 
-การลา (พกัร้อน ป่วย กิจ คลอด ) 
-มีเงินรางวลัพิเศษ เช่น ค่ากะ ค่าร้อน ค่าต าแหน่ง 

ปัจจยัค ้าจุน ด้านความสัมพนัธ์กบั
ผู้บังคบับัญชา และเพือ่น

ร่วมงาน 

-ความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกนัเองของเพ่ือน
ร่วมงาน 
-มีการช่วยเหลือกนัในการท างานเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมาย 
-มีการร่วมกนัวางแผนปฏิบติังาน 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

-รู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
-ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถ 
-ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั -งานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบัความถนดั 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบใน
งาน 

ไดท้ างานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน 
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 ปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant C  ซ่ึงหมายถึง ปัจจยัท่ีมีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานต ่าใน
คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อพนกังาน  บริษทัสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน แสดงรายละเอียด
ดงัน้ี 
 

ปัจจัยหลกั ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย 
ปัจจยัค ่าจุน ดา้นนโยบายการบริหาร -ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ 
ปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้ -บริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกัทุกคนในการเล่ือน

ต าแหน่ง 
-บริษทัมีความยติุธรรม และมีเหตผุลในการปรับ
ต าแหน่งงาน 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ -ไดรั้บความไวว้างใจในการ และมอบหมายหนา้ท่ี
ส าคญัจากหวัหนา้งานเสมอ 
-ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและจากบริษทั 
-ไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งและชมเชยจากหวัหนา้งาน 
-ไดใ้ชค้วามรู้ในการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพและเป็น
ท่ียอมรับในบริษทัใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั -งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความน่าสนใจสามารถเพ่ิมพนู
ประสบการณ์ในสายธุรกิจผลิต 
-งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความทา้ทายความสามารถ 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จในการท างาน -รู้สึกถึงการเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงาน 
-ตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองไดส้ าเร็จ 

ปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผดิชอบในงาน -ไดมี้โอกาสมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแกปั้ญหาของ
งานในส่วนท่ีรับผิดชอบ 
-ไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจในงานท่ีรับผิดชอบ
โดยไม่ตอ้งมีการควบคุม 
-ไดมี้โอกาสไดรั้บผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึนหรือทา้ทาย
ความสามารถมากข้ึน 
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 ปัจจยัท่ีอยู่ใน Quadrant D  ซ่ึงหมายถึง บริษทัให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
 

ปัจจัยหลกั ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย 
ปัจจยัค ่าจุน ด้านค่าจ้างและสวสัดกิาร -มีสวสัดิการสงัคม เช่น กองทุน ส ารองเล้ียงชีพ 

ประกนัชีวติ 
ปัจจยัจูงใจ ดา้นนโยบายการบริหาร -หน่วยงานมีการใหข้อ้มูลเพ่ือสร้างความเขา้ใจในการ

ท างานชดัเจน 
-ผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานไดต้ามกฎระเบียบท่ีก าหนด
ไว ้

ปัจจยัค ่าจุน ด้านความสัมพนัธ์กบั
ผู้บังคบับัญชา และเพือ่นร่วมงาน 

-มีการเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็น 
-ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยูจ่าก
ผูบ้งัคบับญัชา 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ีได้น าทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-
factor Theory of Motivation) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน 
หรือปัจจยัจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง และเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ให้
เกิดความพอใจในการท างาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผิดชอบในงาน และดา้นความกา้วหนา้ และปัจจยัท่ีช่วย
ลดความไม่พีงพอใจในการท างาน หรือปัจจยัค ้าจุน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล ถา้ไม่มี
ให ้หรือมีให้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รก็จะท าให้พนกังานเกิดความไม่
พึงพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย ปัจจยั 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ ดา้น
นโยบายการบริหาร ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สภาพของการท างาน และด้านการบงัคบับญัชา  สามารถน ามาอภิปรายผลตามทฤษฎีสองปัจจยั ซ่ึง
สามารถจ าแนกเป็น 2 ปัจจยัดงัน้ี  
 1. ปัจจัยค า้จุน พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปัจจัยค า้จุน โดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านสภาพ
ของการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหาร 
ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ มีรายละเอยีดดังนี ้
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 ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ พบว่า พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความยุติธรรมในการปรับข้ึนค่าจา้ง และมีความพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด ในเร่ืองความยุติธรรมในการปรับเล่ือนต าแหน่ง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมณฑา  
โรจรุจิพงษ์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียน โฟร
เซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั พบว่า พนักงานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจด้านเงินเดือนและสวสัดิการ
โดยรวมระดบัปานกลาง คือสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาล สวสัดิการดา้นรถรับส่ง สวสัดิการดา้น
ชุดพนกังาน สวสัดิการดา้นการกีฬา เงินเดือนท่ีไดรั้บ และการข้ึนเงินเดือนมีความยติุธรรม 
 ดา้นนโยบายการบริหาร พบว่า พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีการก าหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อยา่งชดัเจน และมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฏต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของชินวุธ  จงอยู่สุข (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจการ
ท างานของบริษทั สยามคาสทไ์อออ้นเวอร์คส์ จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจดา้น
นโยบายและการบริหารงานของบริษทัในระดบัปานกลาง 
 ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่จาก
ผูบ้งัคบับญัชา และมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาของปริญญา  สัตยธรรม (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนักงาน บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั พบว่า ด้านผูบ้งัคบับญัชา เฉล่ียสูงสุด คือ
หวัหนา้งานมีความใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง และค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ พอใจในประสิทธิภาพในการท างาน
ของหวัหนา้งาน 
 ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมใน
ระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกนัเอง
ของเพื่อนร่วมงาน และเร่ืองมีการช่วยเหลือกนัในการท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของปริญญา  สัตยธรรม (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบวา่ ดา้นเพื่อนร่วมงาน เฉล่ียสูงสุด คือเพื่อนร่วมงานใหค้วาม
ร่วมมือและช่วยเหลือเก่ียวกบังานดี 
  ดา้นสภาพของการท างาน พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัมาก 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองสภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น แสงสวา่งเพียงพอ/ เสียงดงั และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
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การศึกษาของชินวุธ  จงอยู่สุข  (2553) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจการ
ท างานของบริษทั สยามคาสทไ์อออ้นเวอร์คส์ จ  ากดั พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจดา้น
สภาพของการท างานในระดบัมาก แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549) 
ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั 
พบวา่ พนกังานให้ความส าคญักบัความพึงพอใจดา้นสภาพการท างานและสถานท่ีท างาน โดยรวมใน
ระดบัปานกลาง คือ ความสะอาดของสถานท่ีท างาน จ านวนชั่วโมงในการท างานมีความเหมาะสม 
ความเหมาะสมของปริมาณงาน ความพอเพียงของอุปกรณ์ในการท างาน และความสะดวกของ
สถานท่ีท างาน  
 ดา้นการบงัคบับญัชา พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองหวัหนา้งานใหค้ าแนะน าและสอนงาน และมีความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุดในเร่ืองสามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ปริญญา  สัตยธรรม (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั วาย 
เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั พบวา่ ดา้นผูบ้งัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

2. ปัจจัยจูงใจ พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงล าดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ตามล าดับ มรีายละเอยีดดังนี ้
 
 ดา้นความส าเร็จในการท างาน พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองตดัสินใจหรือแกไ้ขปัญหาในงานของตนเองไดส้ าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์  (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั พบวา่ พนกังานใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจดา้น
ความส าเร็จในการท างาน โดยรวมในระดบัปานกลาง คือความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จใน
งานท่ีท า การไดใ้ชค้วามสามารถในการปฏิบติังาน งานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดรั้บ ความสามารถใน
การแกปั้ญหางานท่ีปฏิบติัได ้ความสามรถในการตดัสินใจในงานท่ีปฏิบติัได ้และมีรางวลัตอบแทน
ความดีความช่ืนชอบ 
 ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั พบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปาน
กลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบัความถนดั และมีความ
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พึงพอใจน้อยท่ีสุดในเร่ืองงานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายธุรกิจ
ผลิต ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั พบวา่ พนกังานให้ความส าคญักบั
ความพึงพอใจด้านลักษณะของงานโดยรวมในระดบัปานกลาง ความน่าสนใจของงาน การได้ใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน งานท่ีท าตรงกบัความถนดั 
 ดา้นความรับผิดชอบในงาน พบว่า พนักงานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั
ปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองไดท้  างานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และมี
ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองไดมี้โอกาสไดรั้บผดิชอบในงานท่ีสูงข้ึนหรือทา้ทายความสามารถมาก
ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั พบวา่ พนกังานให้ความส าคญักบั
ความพึงพอใจระดบัปานกลางคือ สามารถตดัสินใจในงานท่ีท าได ้และการไดรั้บผดิชอบงานส าคญั ๆ 
 ดา้นความกา้วหน้า พบว่า พนักงานรายวนัมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัปานกลาง 
โดยมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกังานทุกคนในการเล่ือนต าแหน่ง 
และมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองบริษทัมีความยติุธรรม และมีเหตุผลในการปรับต าแหน่งงาน ซ่ึง
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549) ท่ีได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ยูเน่ียน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ  ากดั พบว่า พนักงานให้ความส าคญักบั
ความพึงพอใจดา้นความกา้วหน้าในการเล่ือนต าแหน่ง โดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การไดรั้บ
โอกาสอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การมีโอกาสก้าวหน้าในงานท่ี
ปฏิบติั 
 
5.3 ข้อค้นพบ  

จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนัใน  บริษทัไดมอนด์ 
ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั  มีประเด็นส าคญัท่ีน าเสนอเป็นขอ้คน้พบไดด้งัต่อไปน้ี 

ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อพนกังานและพนกังานไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเพียงพอมี
เพียงปัจจยัเดียวคือ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้  ปัจจยัยอ่ยเร่ืองบริษทัมีความยุติธรรมและมีเหตุผล
ในการปรับต าแหน่งงาน 

 ปัจจัยค ้าจุน  ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  เร่ืองมีการให้สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  ดา้น
สภาพการท างาน เร่ืองระบบความปลอดภยัของบริษทั  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน  เร่ือง มีการร่วมกนัวางแผนปฏิบติังาน  เร่ืองมีการช่วยเหลือกนัในการท างานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย  ดา้นการบงัคบับญัชาเร่ืองโครงสร้างของต าแหน่งมีความชดัเจน  เร่ืองการมอบหมายงานมี
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ความชดัเจน  และปัจจัยจูงใจ   ดา้นความส าเร็จในการท างาน  เร่ืองไดใ้ช้ความรู้ความสามารถในการ
ในการปฏิบติังาน  และเร่ืองรู้สึกวา่ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ  ดา้นลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติัเร่ืองงานท่ีไดป้ฏิบติัอยูเ่ป็นงานท่ีตรงกบัความถนดั   และดา้นความรับผดิชอบในงาน  เร่ืองได้
ท างานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน  ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะเป็นเร่ืองท่ีพนักงานให้
ความส าคญัมากและบริษทัสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น  แต่พนกังานมีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลางเท่านั้น 

 ปัจจัยค ้าจุน   ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ  เร่ืองความยุติธรรมในการปรับเล่ือนต าแหน่ง   
ด้านนโยบายการบริหาร  เร่ืองมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายต่างๆ  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  เร่ือง  ความเอ้ืออาทรของผูบ้งัคบับญัชา  เร่ืองการติดต่อส่ือสารกบั
ผูบ้งัคบับญัชา  เร่ืองความสนิทสนมจริงใจและความเป็นกันเองของผูบ้ ังคบับญัชา  และเร่ืองการ
ปรึกษาหารือเม่ือประสบปัญหาในการท างาน  และดา้นการบงัคบับญัชาเร่ืองสามารถแนะแนวทาง
ใหม่เพื่อปรับใชง้านได ้

 ปัจจัยจูงใจ  ดา้นความส าเร็จในการท างาน  เร่ือง  การเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จใน
งาน  ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ  เร่ืองได้รับความไวว้างใจในการมอบหมายงานท่ีส าคญัจาก
หัวหน้างานเสมอ  เร่ืองไดรั้บการยอมรับยกยอ่งชมเชยจากบริษทั จากหัวหน้า  เร่ืองไดใ้ช้ความรู้ใน
การปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ  และเป็นท่ียอมรับในบริษทัให้เป็นตวัอยา่งแก่ผูอ่ื้น  ดา้นลกัษณะงานท่ี
ปฏิบติัเร่ือง  งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความน่าสนใจสามารถเพิ่มพนูประสบการณ์ในสายธุรกิจผลิต  และเร่ือง
งานท่ีปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย  ด้านความรับผิดชอบในงาน  เร่ืองได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจแก้ปัญหาของงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ  เร่ืองไดมี้โอกาสรับผิดชอบในงานท่ีสูงข้ึนหรือทา้
ทายความสามารถมากข้ึน  และดา้นความกา้วหนา้  เร่ืองบริษทัมีความเสมอภาคกบัพนกังานทุกคนใน
การเล่ือนต าแหน่ง  และเร่ืองบริษทัมีการหมุนเวียนงานเพื่อให้ได้เรียนรู้งานดา้นอ่ืนๆ   ปัจจยัตามท่ี
กล่าวมาขา้งตน้  ถึงแมว้่าจะเป็นปัจจยัท่ีเป็นเร่ืองท่ีไม่ส าคญัต่อพนักงาน  และเป็นเร่ืองท่ีมีการสร้าง
แรงจูงใจใหพ้นกังานต ่านั้น  แต่พนกังานก็มีความพึงพอใจในระดบัปานกลางเท่านั้น 

 ปัจจยัท่ีบริษทัให้ความส าคญัมากเกิดความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัน้อยต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานเป็นปัจจยัค ้าจุนทั้งหมด  เช่น ดา้นค่าจา้งและสวสัดิการ
เร่ืองมีสวสัดิการสังคม  เช่น  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิต  ดา้นนโยบายการบริหาร เช่น เร่ือง
หน่วยงานมีการให้ขอ้มูลเพื่อสร้างความเขา้ใจในการท างานชดัเจน  เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาบริหารงานได้
ตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้ และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานเร่ืองมีการเปิด
โอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงความคิดเห็น  เร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยูจ่ากผูบ้งัคบับญัชา 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนั  บริษทัไดมอนด์ ฟู้ ด 
โปรดกัท์  จ  ากดั และการวิเคราะห์โมเดลความส าคญัและความพึงพอใจ  (Importance-Performance 
Analysis  Model)  มีข้อเสนอแนะท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้
พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานเพิ่มข้ึน ดงัน้ี 
 ปัจจยัจูงใจด้านความก้าวหน้า  เร่ืองบริษทัมีความยุติธรรมและมีเหตุผลในการปรับ
ต าแหน่งงาน  เป็นเร่ืองท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วน  เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีพนักงานให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก  แต่ยงัไม่ไดรั้บการตอบสนองอย่างเพียงพอ  ดงันั้นในการปรับต าแหน่งงานเพื่อเป็นการ
สร้างความมั่นใจแก่พนักงานว่าบริษัทมีความยุติธรรมและมีเหตุผล  บริษัทควรมีการก าหนด
หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินผลงาน  และเล่ือนต าแหน่งอยา่งชดัเจน  ช้ีแจง  วธีิการ/หลกัเกณฑต่์างๆ 
และอธิบายเหตุผลในการปรับเล่ือนต าแหน่งให้พนักงานเขา้ใจว่าใช้หลักความยุติธรรม  โปร่งใส่  
คุณธรรม  โดยพิจารณาจากความรู้  ความสามารถ  และผลการปฏิบติังานเป็นตน้ 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนันั้น  พบว่าปัจจยั  
ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 

1) เร่ืองท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัมาก และบริษทัสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี 
2) เร่ืองท่ีไม่ส าคญัต่อพนกังาน  และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานต ่า 
3) เร่ืองท่ีมีความส าคญัน้อยต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  แต่

บริษทัใหค้วามส าคญัมากเกินความจ าเป็น 
แต่ถึงแมว้า่จะเป็นเร่ืองท่ีพนกังานอาจไม่ไดใ้หค้วามส าคญัในระดบัมากหรือบริษทั 

ตอบสนองไดดี้อยู่แลว้นั้น  หากบริษทัมีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาให้ดียิ่งข้ึนจะช่วยให้
พนกังานไดรั้บความพึงพอใจ  และช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในอนาคต 

 
ประเด็นทีด่ าเนินการได้ในระดับปฏิบัติการหรือระดับหน่วยงาน 
ด้านความสัมพนัธ์กบัผู้บังคับบัญชาและเพือ่นร่วมงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาควรแสดงความเอาใจใส่พนกังานในเร่ืองการท างาน  ความเป็นอยู ่ และ 

เปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้พบเพื่อปรึกษาปัญหาในการท างานและเร่ืองส่วนตวัให้
ความช่วยเหลือพนกังานท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 
 ผูบ้งัคบับญัชาควรส่งเสริมใหพ้นกังานร่วมกนัเป็นทีม  โดยการเปิดโอกาสให้พนกังาน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  หรือร่วมก าหนดเป้าหมายของงาน  ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังาน  เพราะพนกังานท่ีมีความสามารถหรือประสบการณ์ในการท างานจะ
สามารถใหค้  าปรึกษาและช่วยแกปั้ญหาในการท างานแก่เพื่อนร่วมงาน 



 

93 

 ด้านการบังคับบัญชา 
 ในการมอบหมายงานหรือสั่งงาน  ผูบ้งัคบับญัชาควรช้ีแจงหรืออธิบายให้ชดัเจน  ไม่
คลุมเครือ  ควรมีการทวนค าสั่งว่าพนักงานเขา้ใจตรงกบัท่ีผูบ้งัคบับญัชาสั่งการหรือไม่  เน่ืองจาก
พนกังานส่วนใหญ่เป็นพนกังานปฏิบิการรายวนั  และเป็นแรงงานด่างดา้ว   ซ่ึงควรส่ือสารดว้ยค าพดูท่ี
เขา้ใจง่าย  เพื่อใหไ้ม่เกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน 
 ด้านลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ 
 ผูบ้งัคบับญัชาควรมีการมอบหมายงานให้ตรงกบัความสามารถหรือความถนัดของ
พนักงานและมีการสับ เป ล่ียนหมุนเวียนให้พนักงานได้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ  ท่ีไม่ เกิน
ความสามารถเพื่อเป็นการเพิ่มพนูประสบการณ์และเกิดความไม่น่าสนใจ 
 ด้านความรับผดิชอบในงาน 
 ผูบ้งัคบับญัชาควรจดัสรรปริมาณงานให้เหมาะสมกบัพนักงาน  และจดัสรรจ านวน
พนกังานให้เพียงพอกบัปริมาณงาน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  นอกจากน้ีผูบ้งัคบับญัชา
ควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดรับผิดชอบในงาน  หรือมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถให้
พนกังาน  รับผดิชอบเพิ่มมากข้ึน  ในกรณีท่ีพนกังานมีศกัยภาพ 
 ประเด็นทีด่ าเนินการในระดับองค์กร (บริษัท) 
 ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ โดยมีการจดัสวสัดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน   เช่น การ
จดัตั้งกองทุนสวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษ  หรือกองทุนกู้ยืมเงินแก่พนักงานกรณีฉุกเฉินโดยคิด
ดอกเบ้ียต ่า  หรือการให้เงินชดเชยรายวนัแก่พนกังานท่ีหยุดงาน  เน่ืองจากการเจ็บป่วยท่ีเกิดจากการ
ท างาน 
 ด้านนโยบายการบริหาร  บริษทัควรก าหนดนโยบาย  กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและเป้า
หมยในการท างานอยา่งชดัเจน  และช้ีแจงให้ทราบโดยทัว่ถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานอย่าง
เคร่งครัด  เช่น การจดัท าคู่มือเก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
 ด้านสภาพของการท างาน  บริษทัควรสนบัสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภยัในการ
ท างาน  เช่น  การก าหนดเป็นนโยบายว่าผูบ้งัคบับญัชาทุกคนมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบอย่างเขม้งวด  ควรส่งเสริม
ความรู้ด้านวิธีการท างานท่ีปลอดภยัแก่พนกังาน  ตลอดจนจดัให้มีสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชใ้หอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 
 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  และเพื่อนร่วมงาน  บริษทัควรจดัให้มีกิจกรรม
สัมพนัธ์  เช่น  การจดังานเล้ียงตามเทศกาล  การมอบรางวลัพนกังานดีเด่น  เป็นตน้ 
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 ด้านการบังคับบัญชา  บริษทัควรก าหนดโครงสร้างของต าแหน่งงานให้ชดัเจนว่าผูมี้
อ  านาจในการสั่งการเป็นใคร  และพนกังานข้ึนตรงต่อผูใ้ด 
 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  บริษทัควรสรางวฒันธรรมการยกย่อง ชมเชย  จาก
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน  แก่พนักงานท่ีมีผลการปฏิบติังานดี  เพื่อเป็นขวญัและก าลังใจแก่
พนกังานและรู้สึกวา่งานท่ีท ามีคุณค่าต่อบริษทั 
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ภาคผนวก  ก  แบบสอบถาม 
เลขท่ีแบบสอบถาม……………… 

เร่ือง  ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันใน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จ ากดั 
ค าช้ีแจง 

     แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาปริญญา
โท หลกัสูตรบริหารธุรกิจ(ส าหรับผูบ้ริหาร) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ความ คิดเห็น
และขอ้มูลท่ีท่านตอบจะถือเป็นความลบั ผลการศึกษาจะน าเสนอโดยภาพรวม และไม่มี ผลกระทบ
ใดๆต่อการท างานของท่านจึงขอความกรุณาตอบตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ใน การศึกษา และ
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี 
 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมายถูก    ลงในช่องท่ีก าหนดใหต้รงตามคุณสมบติัของท่าน 
1. เพศ 
                (      )1.ชาย  (     )2.หญิง 
2. อายปัุจจุบนั 

     (     )1  18 - 20  ปี (     )2. 21 - 30 ปี (     )3. 31 – 40 ปี        
     (     )4.  41 – 50 ปี (     )5. มากกวา่ 50 ปี  

3. สถานภาพ 
     (     )1.โสด  (     )3. หมา้ย   
     (     )2. สมรส  (     )4. หยา่ร้าง 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
     (     )1. ต  ่ากวา่ ป. 6    (     )4. ปวส. หรือ อนุปริญญา 
     (     )2. ป. 6 – มธัยมศึกษาตอนตน้  (     )5. ปริญญาตรี 
     (     )3. มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.   

5. แผนก/ฝ่ายท่ีสังกดั 
      (     )1. พนกังานท าความสะอาด  (     )6. แผนกคดัเศษ  
      (     )2. แผนกรับวตัถุดิบ/น่ึงปลา  (     )7. แผนกขดูเลือด/ขดูหนงั/แกะกา้ง 

     (     )3. แผนก QC    (     )8. แผนก RETORT 
       (     )4. แผนกบรรจุ/กระป๋องเปล่า  (     )9. แผนกวศิวกรรม 
      (     )5. แผนกคลงัสินคา้        
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6. ระยะเวลาท่ีท างานในบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั 
     (     )1. นอ้ยกวา่ 1 ปี    (     )2.   ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี (     )3. ตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

 
7. เงินเดือน (ค่าจา้งรายวนั/เดือน) 

     (     )1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท   (     )3. 8,001 – 10,000 บาท 
     (     )2.  5,001 – 8,000 บาท   (     )4. มากกวา่ 10,000 บาท 

 
8. รายไดอ่ื้น ๆ ประมาณหรือเฉล่ียต่อเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา เงินพิเศษ เป็นตน้ 

     (     )1. นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาท  (     )3. 2,001 – 3,000 บาท 
      (     )2.1,001 – 2,000 บาท    (     )4. 3,001 ข้ึนไป 
 
9. เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท่านเลือกมาท างานท่ีบริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั 
            (     )1. ค่าจา้งสูงกวา่ท่ีเคยไดรั้บ    
      (     )2. มีความสะดวกในการเดินทางมาท างาน   

     (     )3. มีความรู้ความช านาญในงานดา้นน้ีอยูแ่ลว้  
      (     )4. สภาพแวดลอ้มในการท างานดี   

     (     )5. สวสัดิการดี 
     (     )6. เพื่อนท่ีท างานในบริษทัน้ีชวน 
      (     )7. บริษทัมีช่ือเสียงมีความมัน่คง 
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ส่วนที ่2 ปัจจัยจูงใจในการท างาน 
2.1 ปัจจยัอนามยั (ปัจจยัค ้าจุน)  
โปรดพิจารณาวา่ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เพียงใด กรุณาท าเคร่ืองหมาย  
ลงในช่องวา่งทางดา้นขวาตามล าดบัความพึงพอใจของท่าน ซ่ึงตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ปัจจยัอนามยัหรือ
ปัจจยัค า้จุน 

ระดับความส าคัญ ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1. ค่าจ้างและสวสัดกิาร 
1) ค่าจา้งท่ีได ้
     ปัจจุบนัมีความ 
     เหมาะสม             

          

2) ความยติุธรรมใน 
    การปรับข้ึนค่าจา้ง 

          

3) ความยติุธรรมใน 
     การปรับเล่ือน 
     ต  าแหน่ง 

          

4) มีเงินรางวลัพิเศษ  
    เช่น ค่ากะ ค่าร้อน 
    ค่าต าแหน่ง 

          

5) มีสวสัดิการสงัคม  
    เช่น กองทุนส ารอง 
     เล้ียงชีพ ประกนั 
     สงัคม 

          

6) การลา (พกัร้อน        
     ป่วย กิจ คลอด) 

          

7)มีการใหส้วสัดิการ   
    ค่ารักษาพยาบาล    
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ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยค า้จุน 

ระดับความส าคัญ ระดับความพงึพอใจ 
มาก 
ทีสุ่ด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2. นโยบายการบริหาร 

1) บริษทัมีการ      
   ก าหนดกฎ 
   ระเบียบต่าง ๆ 
   อยา่งชดัเจน 

          

2) ท่านมีส่วนร่วมใน 
    ก าหนดนโยบาย 
    และกฎต่าง ๆ  

          

3) ผูบ้งัคบับญัชา 
   บริหารงานได้ตาม
กฏ ระเบียบท่ีวางไว ้

          

4) หน่วยงานมีการ 
    ใหข้อ้มูลเพื่อสร้าง 
    ความเขา้ใจในการ 
    ท างานชดัเจน 

          

3. ความสัมพนัธ์กบัผู้บังคบับัญชาและเพือ่นร่วมงาน 
3.1 ความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

1)  การติดต่อส่ือสาร 
    กบัผูบ้งัคบับญัชา 

          

2) ความสนิทสนม 
   ความจริงใจและ 
   ความเป็นกนัเอง 
   ของผูบ้งัคบับญัชา 
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ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยค า้จุน 

ระดับความส าคัญ ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3) ความเอาใจใส่ต่อ 
   สภาพความเป็นอยู ่
   จากผูบ้งัคบับญัชา     

          

4) ความเอ้ืออาทร 
    ของผูบ้งัคบับญัชา       

          

3.2 ความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 
1) มีการร่วมกนั 
   วางแผนปฏิบติังาน 

          

2) ความสนิทสนม 
    ความจริงใจ ความ 
    เป็นกนัเองของ 
    เพ่ือนร่วมงาน 

          

3) การปรึกษาหารือ 
    เม่ือประสบปัญหา 
    ในการท างาน 

          

4) มีการเปิดโอกาส        
    ใหทุ้กคนไดแ้สดง 
    ความคิดเห็น 

          

5) มีการช่วยเหลือ 
    กนัในการท างาน 
    ใหบ้รรลุเป้าหมาย 
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ปัจจัยอนามัยหรือ
ปัจจัยค า้จุน 

ระดับความส าคัญ ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. สภาพของการท างาน 
1) จ านวนชัว่โมง 
     และจ านวนวนัใน 
     การท างานมีความ 
     เหมาะสม 

          

2) ระบบความปลอด 
     ภยัของบริษทั 

          

3) สภาพแวดลอ้ม 
     การท างาน เช่น 
     แสงสวา่งเพียงพอ 
     /เสียงดงั 

          

4) เคร่ืองมือและ 
     อุปกรณ์อ านวย 
     ความสะดวกเพียง 
     พอ 

          

5) ปริมาณงานท่ีรับ 
     ชอบมีความ 
     เหมาะสม 
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ปัจจยัอนามยัหรือ
ปัจจยัค า้จุน 

ระดับความส าคัญ ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. การบังคบับัญชา 
1) หวัหนา้งานใหค้ า 
     แนะน าและสอน 
     งาน 

          

2) โครงสร้างของ 
     ต  าแหน่งงานมี 
     ความชดัเจน 

          

3) การสัง่งานหรือ 
    การมอบหมายงาน 
    มีความชดัเจน 

          

4) สามารถแนะแนว 
     ทางใหม่เพ่ือปรับ 
     ใชง้านได ้

          

5) ความยติุธรรมใน 
     การบงัคบับญัชา 
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2.2 ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้น  
โปรดพิจารณาว่าท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ เพียงใด ท าเคร่ืองหมาย 

 ลงในช่องวา่งตามล าดบัความพึงพอใจของท่านซ่ึงตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 

ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุ้น 

ระดบัความส าคญั ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความส าเร็จในการท างาน 
1) ท่านไดใ้ชค้วาม 
     รู้ในการปฏิบติั 
    งานอยา่งเตม็ 
    ความสามารถ 

          

2) ท่านไดใ้ชค้วาม 
    รู้ความสามรถ 
   ในการปฏิบติังาน 

          

3) ท่านรู้สึกวา่ผล 
     ส าเร็จของงาน 
     เป็นไปตามเป้า 
     หมายท่ีตอ้งการ 

          

4) ท่านตดัสินใจ 
    หรือแกไ้ขปัญหา  
  ในงานของตนเอง 
    ไดส้ าเร็จ 

          

5) ท่านรู้สึกถึงการ   
     เป็นส่วนหน่ึง     
     ของความส าเร็จ 
     ในงาน  
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ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุ้น 

ระดบัความส าคญั ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. การได้รับการยอมรับนบัถือ 
1) ท่านไดรั้บการ 
     ยอมรับ ยกยอ่ง  
     และชมเชย จาก 
     บริษทั     

          

2) ท่านไดรั้บการ 
     ยอมรับ ยกยอ่ง 
     และชมเชยจาก 
     หวัหนา้งาน 

          

3) ท่านไดใ้ชค้วาม 
     รู้ในการปฏิบติั 
     งานอยา่งมือ 
     อาชีพและเป็นท่ี 
     รับในบริษทัให ้
     เป็นตวัอยา่งแก่ 
     ผูอ่ื้น 

          

4) ท่านไดรั้บความ 
     ไวว้างใจในการ 
     มอบหมายหนา้ 
     ท่ีส าคญัจากหวั 
     หนา้งานเสมอ 
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ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุ้น 

ระดบัความส าคญั ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. ลกัษณะงานทีป่ฏิบตั ิ
1)งานท่ีท่านปฏิบติั 
    อยูมี่ความน่าสน 
    ใจสามารถเพ่ิม 
   พนูประสบการณ์ 
    ในสายธุรกิจการ 
    ผลิต 

          

2)งานท่ีท่านปฏิบติั 
   อยูมี่ความทา้ทาย 
   ความสามารถ 
   ของท่าน     

          

3) งานท่ีท่านได ้
     ปฏิบติัอยูเ่ป็น 
     งานท่ีตรงกบั 
     ความถนดัของ 
     ท่าน 
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ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุ้น 

ระดบัความส าคญั ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ความรับผดิชอบในงาน 
1) ท่านไดรั้บความ 
     เช่ือถือและไว ้
     วางใจในงานท่ี 
     รับผิดชอบโดย 
     ไม่ตอ้งมีการ 
      ควบคุม 

          

2) ท่านไดมี้โอกาส 
     ไดรั้บผิดชอบ 
      ในงานท่ีสูงข้ึน 
      หรือทา้ทาย 
      ความสามารถ 
      มากข้ึน     

          

3) ท่านไดท้ างาน 
    ตามความเหมาะ 
    สมของปริมาณ 
    งาน 

           

4) ท่านมีโอกาสมี 
  ส่วนร่วมในการ 
  ตดัสินใจแก ้
 ปัญหางานในส่วน 
  ท่ีรับผิดชอบ     
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ปัจจยัจูงใจหรือ
ปัจจยัตวักระตุ้น 

ระดบัความส าคญั ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

4. ความรับผดิชอบในงาน 
1) ท่านไดรั้บความ 
เช่ือถือและไว ้
วางใจในงานท่ี 
รับผิดชอบโดย 
ไม่ตอ้งมีการ 
ควบคุม 

          

2) ท่านไดมี้โอกาส 
ไดรั้บผดิชอบ  ใน
งานท่ีสูงข้ึน 
หรือทา้ทาย 
ความสามารถ 
มากข้ึน     

          

3) ท่านไดท้ างาน 
ตามความเหมาะ 
สมของปริมาณ 
งาน 

           

4) ท่านมีส่วนร่วม  
ในการตดัสินใจ 
แกปั้ญหางานใน 
ส่วนท่ีรับผดิชอบ     
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ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยั
ตวักระตุ้น 

ระดบัความส าคญั           ระดบัความพงึพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5. ความก้าวหน้า 
1) บริษทัมีการ 
     หมุนเวยีนงาน 
     เพ่ือใหท่้านได ้
     เรียนรู้งานดา้น 
     อ่ืน ๆ 

          

2) บริษทัมีความ 
     ยติุธรรม และมี 
     เหตุผลในการ 
     ปรับต าแหน่ง 
     งาน 

          

3) บริษทัมีความ 
     เสมอภาคกบั 
     พนกังานทุกคน 
     ในการเล่ือน 
      ต  าแหน่ง 
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ส่วนที ่3 ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1. ปัญหาในการปฏิบติังานของท่านในบริษทั มีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่  1 ขอ้) 
      (     )1. ไม่เขา้ใจนโยบายแผนงานท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย 
      (     )2.  ไม่มีการแนะน าหรือสอนงานจากผูบ้งัคบับญัชาท าใหง้านขาดประสิทธิภาพ 
      (     )3.  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงานไม่มีความจริงใจท าใหไ้ม่มีความสุข 
                            ในการท างาน 
      (     )4.  ไม่มีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใหช้ดัเจน 
      (     )5.  ไม่มีอิสระในการท างาน ไม่ไดรั้บความเช่ือถือไวว้างใจในการท างาน 
      (     )6.  งานในความรับผิดชอบมีมากเกินไป ท าใหง้านไม่ส าเร็จตรงตามเวลา 
      (     )7.  อ่ืน ๆ ระบุ…………………………………………………………… 
 
2. ขอ้ใดท่ีเป็นสาเหตุส่งผลใหท้่านเกิดความทอ้ถอยในการท างานมีอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
      (     )1.  ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูร่้วมงาน 
      (     )2.  ไม่ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 
      (     )3.  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาในการพิจารณาผลงาน 
      (     )4.  ต  าแหน่งงานท่ีท าอยูไ่ม่มีโอกาสกา้วหนา้ 
      (     )5.  ลกัษณะงานท่ีท าอยูไ่ม่ตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 
 (     )6.  อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………………………..   
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ภาคผนวก ข  แบบสอบถามภาษาพม่า 
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ภาคผนวก ค 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ – นามสกุล  นายสมพงษ ์ เงินอินตะ๊ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  28  มิถุนายน  2520 
 
ประวตัิการศึกษา  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้ จากโรงเรียนเนินพิทยาคม 
   จงัหวดัเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2536 
  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนวทิยานุกลูนารี 
   จงัหวดัเพชรบูรณ์  ปีการศึกษา 2539 
  ส าเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบณัฑิต 
   มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา  ปีการศึกษา 2553 
 
ประวตัิการท างาน   พ.ศ. 2548 – 2550 บริษทั ไทยแคนเนอร์ร่ี จ  ากดั 
   พ.ศ. 2550 – 2554 บริษทั ออโรร่าแคนน่ิง จ ากดั 
   พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบนั    บริษทั ไดมอนด ์ฟู้ ด โปรดกัท ์จ ากดั  

 

 


