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สารบัญ 
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บทคัดยอภาษาไทย ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ซ 
บทท่ี 1 บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา 2 
 ขอบเขตของการศึกษา 2 
 คํานิยามศัพทท่ีใชในการศึกษา 2 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 2 
บทท่ี 2 ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 3 
 ทฤษฎีท่ีใชในการศึกษา 3 
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 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษา 10 
บทท่ี 4 ผลการศึกษา 11 
 สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 12 
 สวนท่ี 2  การวิเคราะหระดบัความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานท่ีมีตอ 

                ปจจยัแรงจูงใจในการทํางาน 
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สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 12 
2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ 12 
3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ

สมรส 13 
4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 13 
5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับตําแหนง

งาน 14 
6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดตอเดือน 14 
7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการ

ทํางานในโรงแรมริเวอร จังหวัดนครปฐม 15 
8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเวลาทํางาน 15 
9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจ ในการ

ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามดานความสําเร็จในการทํางาน 16 
10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจ ในการ

ทํางานของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามดานความกาวหนาในตําแหนงการ
งาน 17 

11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยจูงใจ จําแนกตามดานการยอมรับนับถือ 18 

12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยจูงใจ จําแนกตามดานความรับผิดชอบ 19 

13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยจูงใจ  จําแนกตามดานลักษณะของงาน 20 

14 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมีผลตอปจจัยจูงใจ 21 

15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีตอปจจัยคํ้าจุน จําแนกตามดานนโยบายและการบริหารงาน 
 22 



 ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 
ตารางท่ี  หนา 

16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจนุ จําแนกตามดานเงินเดือนหรือคาจาง 23 

17 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และ ระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุน จาํแนกตามดานการปกครองบังคับบัญชา  

24 

18 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจยัคํ้าจนุ จาํแนกตามดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

25 

19 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบ 
   แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุน จําแนกตามดานสัมพันธภาพท่ีมีกับผูบังคับบัญชา 

26 

20 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางาน 
ของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจนุ จําแนกตามดานสัมพันธภาพกับ 
เพื่อนรวมงาน 

27 

21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุนจําแนกตามดานสัมพันธภาพกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

28 

22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุน จําแนกตามดานสถานภาพของงานหรือ
ตําแหนง 

29 

23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุน จําแนกตามดานความเปนอยู 

30 

24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจในการทํางานของ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุน จําแนกตามดานความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางาน 

31 

25 คาเฉล่ีย และการแปลผลระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบ 
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยคํ้าจุน 

32 

26 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมีตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามเพศ 

33 

 



 ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
 

   
ตารางท่ี  หนา 

27 แสดงคาเฉล่ียและลระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามสถานภาพ
สมรส 

35 

28 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมีตอปจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน จําแนกตามระยะเวลาการทํางานในโรงแรม 

37 

29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจในการทํางานของผูตอบแบบสอบถาม 
ท่ีมีตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางาน จําแนกตามระดับตําแหนงงาน 

40 

30 แสดงจํานวนและรอยละของขอคิดเห็นท่ีผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็น 

42 

 


