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บทคดัย่อ 
 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการในบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน โดยวิธีการเก็บตวัอยา่ง
จากพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพนู จ านวน  
360 ราย ซ่ึงใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire)เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้ทฤษฏี 2 
ปัจจยัของเฮอร์สเบริก และน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงน าไปสู่แนวทางในการแกปั้ญหา     

   ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26 – 33 ปี มีระดบั
การศึกษาข้ึนสูงสุด คือ มัธยม6 หรือ ปวช  สถานะภาพโสด อายุการท างานมากกว่า 3 ปีซ่ึงเป็น
พนักงานระดับปฏิบัติการ(รายวนั)ทั้ งหมด ได้รับค่าจ้างรายวนัเฉล่ีย 300– 350 บาท และเคยมี
ประสบการณ์การท างานกบับริษทัอ่ืนมาก่อน   

  ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
สามารถแยกออกเป็นระดบัความส าคญัต่อ กลุ่มปัจจยัจูงใจ(Motivation Factor) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียรวมใน
ระดบัมาก และ เรียงล าดบัไดด้งัน้ี  ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบในการท างาน ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความยอมรับนบัถือ และ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ตามล าดบั ส่วน
กลุ่มปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) พนกังานให้ระดบัความส าคญัในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัดงัน้ี  
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ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
ควบคุมหรือการนิเทศงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ตามล าดบั 

  ส่วนระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถแยกออกเป็นระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในกลุ่มปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับดังน้ี   ด้านความส าเร็จของท างาน   ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานท่ีท า 
ความกา้วหนา้ในหน้าท่ีการงาน และดา้นความยอมรับนบัถือ ตามล าดบั  ส่วนความพึงพอใจต่อกลุ่ม
ปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) ในระดบัปานกลาง โดยเรียงล าดบัดงัน้ี ดา้นนโยบายและการบริหาร
ของบริษทั  ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และ ดา้นรายไดแ้ละ สวสัดิการ ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

   

  The objective of this research was to study motivation factors of operational employees 
at Hana Microelectronics Co. Ltd., Lanphun Branch.  The samples were 360 employees.  The tool to 
collect the data was questionnaire.  The analysis was based on the Two-factor Theory by Hertzberg.  
Descriptive statistics, namely frequency, percentage and mean were used to analyse the data.  
  The results of the research showed that most questionnaire respondents were female, 
26-33 years old, with the highest education being high school or vocational.  Most were single with 
3 years of working experience.  All were daily operational employees, with daily wage of 300-350 
baht.  They had experience working at other places before. 
 The respondents ranked the overall motivation factors at the high level.  They also 
ranked each of the factor group at the high level, in the following order: success, responsibility, job, 
type of work, recognition, and promotion.  They ranked hygiene factors at the high level, in the 
following order: organisation’s policy and administration, relationship with supervisor and co-
workers, control, work environment, and income and benefits. 
 For their satisfaction with the overall motivation factors, it was found that the 
respondents were satisfied at the medium level.  They were also satisfied with each of the factor 
group at the medium level, in the following order: success, responsibility, type of work, promotion 
and recognition.  They were satisfied with hygiene factors at the medium level, in the following 
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order: organisation’s policy and administration, relationship with supervisor and co-workers, work 
environment, and income and benefits. 
  
 
  
 
 



 

ช 

 

สารบญั 

   หน้า 

กิตติกรรมประกาศ ค 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ง 
ABSTRCT ฉ 
สารบญั ช 
สารบญัตาราง ฌ 
สารบญัรูปภาพ ฐ 

บทที ่1 บทน า 1 

 1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวจิยั 1 
 1.2 วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3 
 1.3 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 3 
 1.4 นิยามศพัท ์ 3 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 7 

 2.1 แนวคิด และทฤษฎี 7 
 2.2 ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 13 

บทที ่3 ระเบียบวธีิการศึกษา 16 

 3.1 ขอบเขตการศึกษา 16 
 3.2 วธีิการศึกษา 17 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 17 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 17 
 3.5 สถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 20 
 3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 20 



 

ซ 

 

สารบญั (ต่อ) 

   หน้า 

บทที ่4 ผลการศึกษา 21 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคลของพนกังงานผูต้อบแบบสอบถาม 22 

 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 25 

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของผูต้อบ

แบบสอบถาม 36 

 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจใน

การท างานของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 47 

 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค  
(Importance Performance Analysis : IPA)  

59 

บทที ่5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ  

 5.1 สรุปผลการศึกษา 63 
 5.2 อภิปรายผล 107 
 5.3 ขอ้คน้พบ 110 
 5.4 ขอ้เสนอแนะ 121 

บรรณานุกรม 127 

ภาคผนวก 129 
 ภาคผนวก ก ตวัอยา่งเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 129 
 ภาคผนวก ข หนงัสือยนิยอมใหข้อ้มูลเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ผลการศึกษา 137 

ประวติัผูเ้ขียน 138 
 
 
 

 



 

ฌ 

 

 

สารบัญตาราง 
  หน้า 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 22 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ 22 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามสภาพครอบครัว 23 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา

สูงสุด 
23 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าจา้งต่อวนั 23 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายกุารท างาน 24 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทส่วนงาน  

(Operation: OP) 
24 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประสบการณ์เคยท างาน
บริษทัอ่ืน 

24 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงาน 

25 

ตารางท่ี 4.10 แสดงแสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบั 
ความพึงพอใจดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 

26 

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้น
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

27 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นความ
ยอมรับนบัถือ 

28 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นความ
รับผดิชอบ 

29 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัอนามยัดา้น
นโยบายการบริหารงานของบริษทั 

30 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้น
ควบคุมหรือการนิเทศงานAdministration) 

31 

 



 

ญ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   หน้า 

ตารางท่ี 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน 32 

ตารางท่ี 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้น
ความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 33 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้นรายได้
และสวสัดิการ 34 

ตารางท่ี 4.19 สรุปขอ้มูลค่าเฉล่ียรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั 35 
ตารางท่ี 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้น

ความส าเร็จของงาน 36 
ตารางท่ี 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้น

ลกัษณะงานท่ีท า 37 
ตารางท่ี 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้น

ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 38 
ตารางท่ี 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้น

ความยอมรับนบัถือ 39 
ตารางท่ี 4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้น

ความรับผดิชอบ 40 
ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุนดา้น

นโยบายการบริหารงานของบริษทั 41 
ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุนดา้น

ควบคุมหรือการนิเทศงาน 42 
ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 43 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุน 

ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 44 
 



 

ฎ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 
   หน้า 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุนดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการ 45 

ตารางท่ี 4.30 สรุปขอ้มูลค่าเฉล่ียรวมระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั 46 
ตารางท่ี 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 47 
ตารางท่ี 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 49 
ตารางท่ี 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายงุาน 51 
ตารางท่ี 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายงุาน 55 
ตารางท่ี 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงาน (Operation) 55 
ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยั

อนามยัของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงาน (Operation) 57 
ตารางท่ี 4.37 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจแต่ละ

Quadrants 59 
ตารางท่ี 4.38 แสดงปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ 

Quadrants 60 
ตารางท่ี 5.1 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 63 
ตารางท่ี 5.2 สรุปขอ้มูลระดบัการใหค้วามส าคญัและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัในการ

ท างาน 65 
ตารางท่ี 5.3 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจ ของ

พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 68 
 
 



 

ฏ 

 

สารบัญตาราง(ต่อ) 

   หน้า 

ตารางท่ี 5.4 แสดงระดบัความส าคญัของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 
อนัดบัแรก 71 

ตารางท่ี 5.5 แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 
อนัดบัแรก 72 

ตารางท่ี 5.6 แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 
อนัดบัทา้ย 74 

ตารางท่ี 5.7 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 75 

ตารางท่ี 5.8 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 85 

ตารางท่ี 5.9 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน
(Operation) 92 

ตารางท่ี 5.10 ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ 
Quadrants 100 

ตารางท่ี 5.11 แสดงขอ้เสนอแนะภาพรวม 122 
ตารางท่ี 5.12 แสดงขอ้เสนอแนะของพนกังานในแต่ละกลุ่ม 124 

 
 
 
 
 
 
 



 

ฐ 

 

 
สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการวเิคราะห์และเปรียบเทียบผลการใหร้ะดบัความส าคญัและการ

ประเมินความคิดเห็น (ความพึงพอใจ) ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 12 
ภาพท่ี 4.1 แสดงการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลความส าคญัและความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน 61 
ภาพท่ี 5.1 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจ

ต่อปัจจยัจูงใจในแต่ละปัจจยัรอง 66 
ภาพท่ี 5.2 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจ

ต่อปัจจยัอนามยั ในแต่ละปัจจยัรอง   67 
 



 

 

1 

 

 

บทที ่1 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมุ่งเน้นการส่งออกสินคา้เป็นหลกั ซ่ึงก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมสินคา้ประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electrical and Electronics Institute) ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการสร้างรายไดภ้ายในประเทศไทยอย่าง
ต่อเน่ือง ปัจจุบนัประเทศไทยติดอนัดบั 1 ใน 15 ประเทศของโลกท่ีมีการส่งออกภาคอุตสาหกรรม
สินค้าประเภทไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Electrical and Electronics Institute) มากท่ีสุด (สุธีกานต ์
ฟองอิสสระ , 2555) แต่ในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ภาคอุตสาหกรรมสินค้าประเภทไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Institute) จะปรับระบบการจา้งแรงงานในอุตสาหกรรมน้ี 
เน่ืองจากการพฒันาของระบบเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยน าระบบอตัโนมติัมาใช้ใน
กระบวนการผลิตมากข้ึนเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานท่ีไม่จ  าเป็นแต่มุ่งเน้นแรงงานท่ีมีคุณภาพ ศกัยภาพ
และมีความช านาญเฉพาะทางดา้นอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ามากข้ึน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีศกัยภาพ
ท างานคู่กบัเคร่ืองจกัรและระบบการผลิตท่ีทนัสมยัได ้ ซ่ึงปัจจุบนัแรงงานในอุตสาหกรรมน้ียงัขาด
แคลนแรงงานท่ีมีศกัยภาพเป็นจ านวนมากกว่า 5 แสนคน เน่ืองจากแรงงานท่ีมีศกัยภาพและความ
ช านาญในดา้นอิเล็กทรอนิคส์มกัมีปัญหาดา้นค่าแรงเป็นส่วนมากและแรงงานท่ีช านาญในดา้นน้ียงัมี
จ  านวนจ ากดั ส่งผลใหเ้กิดการโยกยา้ยแรงงานจากโรงงานหน่ึงไปอีกโรงงานหน่ึงอยูบ่่อยคร้ัง ดว้ยเหตุ
น้ีประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาแรงงาน ท่ี มีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพในด้านไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองต่ออตัราการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมประเทศสินคา้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีบทบาทในการสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ ปัจจุบนัมีมูลค่าการผลิตเพื่อส่งออก 1.6-
1.7 ลา้นลา้นบาทต่อปี (สมบูรณ์ หอตระกลู. 2557: ออนไลน์)  

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางจ าเป็นต้องเร่งแก้ไข 
เพราะแรงงานท่ีช านาญถือเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการผลิตและบริหารภายในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิคส์เป็นอย่างมาก เน่ืองจากขั้นตอนของการด าเนินการและการจดัการระบบของ
เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีในการผลิตจ าเป็นตอ้งก ากบั ควบคุมและดูแลเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีใน
สายการผลิตทั้งหมด ดว้ยเหตุน้ีการจา้งแรงงานเฉพาะทางจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความสามารถ และมี
แรงจูงใจในการท างาน ส่งผลให้องค์กรจ าเป็นตอ้งหากลไกสร้างแรงจูงใจในการท างาน  เพื่อให้
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แรงงานเกิดแรงจูงใจและตั้งใจท างานมากยิ่งข้ึน โดยน าความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการ
ท างานอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ ภายใตเ้ป้าหมายท่ีองคก์รไดว้างเอาไว ้

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน มีโรงงานตั้งอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นบริษทัอิสระชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงเป็นผูใ้ห้ บริการ
ผลิตผลิตภณัฑ์ อิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service: EMS) มีพนักงาน
รวมทั้งส้ิน 4,679 คน แบ่งเป็น พนกังานระดบัปฏิบติัการจ านวน 3,579 คน และพนักงานส านักงาน
จ านวน 1,118 คน และบริษทัก าลงัเตรียมความพร้อมส าหรับขยายหน่วยงานการผลิตแห่งใหม่ ซ่ึงมี
พื้นท่ีมากกว่าสองเท่าของพื้นท่ีโรงงานปัจจุบันก าลังก่อสร้างท่ีสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 
จงัหวดัล าพูน ตั้งอยู่จากหน่วยการผลิตปัจจุบนั 10 กิโลเมตร หน่วยการผลิตแห่งใหม่มีก าหนดเปิด
อย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2558 ซ่ึง จะช่วยให้ บ.ฮานาฯ สาขาล าพูนได้ขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับการ
เติบโตของต่อไปอีกไม่ก่ีปีขา้งหน้า  เพื่อรองรับลูกคา้รายใหม่ท่ียงัคงเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้
บริษทัมีความตอ้งการแรงงานในการผลิตอยูจ่  านวนมาก แต่ก็พบวา่มีปัญหาดา้นแรงงานเกิดข้ึนเสมอ 
ซ่ึงก็คือ ปัญหาอตัราการเขา้-ออก ของพนักงานระดบัปฏิบติัการค่อนขา้งสูง มีการโยกยา้ยงานบ่อย 
โดยมีอัตราการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ เฉล่ีย 3.3% ใน ปี พ.ศ.2557 ท าให้โรงงาน
ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญ มีความเส่ียงในการเกิดความผิดพลาดในการ
ผลิต ซ่ึงเกิดมาจากพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีขาดความรู้ ทกัษะและความช านาญ ท าให้ตอ้งเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานระดบัปฏิบติัการใหม่ โดยบริษทัมีการรับสมคัร และ ฝึกงาน
พนกังานระดบัปฏิบติัการ มากกวา่ 20 รอบต่อปี (ฐานขอ้มูลจากฝ่ายบุคคลบริษทัฮานาฯ สาขาล าพูน, 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2557) ส่งผลให้ตน้ทุนของบริษทัฯสูงข้ึนโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในโรงงานอุตสาหกรรม
ท่ีตอ้งใชแ้รงงานฝีมือยา่งบริษทัฮานาฯ ทั้งยงัมีบริษทัอิเล็คโทรนิกสโดยรอบอีกหลายบริษทัท่ีตอ้งการ
แหล่งงานเหล่าน้ีเช่นกนั บริษทัจึงตอ้งพยายามสร้างแรงจูงใจใหเ้กิดกบัพนกังานระดบัปฏิบติัการใหไ้ด ้
เพื่อให้การปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถด ารงอยู่ใน
องค์กรให้นานท่ีสุด ซ่ึงการท างานในองค์กรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีผลต่อความส าเร็จของ
องคก์รไดต่้อเม่ือปัจจยัจูงใจในการท างานสอดคลอ้งเป็นท่ีพอใจกบัความตอ้งการของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ ดว้ยเหตุท่ีแรงจูงใจจากตวัพนกังานระดบัปฏิบติัการไม่ไดเ้กิดจากผูบ้ริหารโดยตรงเพียงแต่
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัตวัพนกังานระดบัปฏิบติัการเพื่อความส าเร็จในงานท่ีจะ
ส่งผลไปถึงความเจริญก้าวหน้าขององค์กร ดงันั้นปัจจยัจูงใจในการท างานจึงมีความส าคญักับทุก
องคก์ร เพราะหากปัจจยัจูงใจไม่เหมาะสมจะเป็นสาเหตุอยา่งหน่ึงท่ีท าให้คุณภาพของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการต ่าลง มีการขาดงานและลาออกจากงาน ท าให้เกิดปัญหาทางวินยัตามมา ถา้สามารถท าให้
แรงงานฝีมืออยู่กบัองค์กรไดน้าน ก็จะท าให้บริษทัมีสามารถพฒันากระบวน การผลิตอย่างต่อเน่ือง
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เพื่อเขา้สู่มาตรฐาน “ความผิดพลาดเป็นศูนย”์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษทัอีกดว้ย (วิง เกิง เชาว ์,
รายงานประจ าปีหลกัทรัพย ์HANA ,ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 2556: ออนไลน์) 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้จึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบติัการบริษทัฮานาไมโครอิเล็คโทรนิกส์ จ  ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งจะใช้ในการวางแผนดา้นบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกบัการวางแผน
ก าลงัการผลิต นโยบายขอบริษทั ตอบสนองถึงความตอ้งการของพนกังานระดบัปฏิบติัการอยา่งตรง
จุดสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงค์ขององค์กร ซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร และตอบสนอง
นโยบายของผูบ้ริหาร ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ “หน่ึงในความทา้ทายท่ีส าคญัท่ีสุดในการด าเนินงานของเรา คือ
การเพิ่มข้ึนของอตัราการเขา้ออกของพนกังานรายวนั ดงันั้นเราจึงมุ่งปรับปรุงและการจดัสรรกิจกรรม
ต่างๆซ่ึงส่งผลท่ีดีเยี่ยม ในปีพ.ศ. 2556 เราไดท้  าสถิติท่ีมีอตัราการเขา้ออกของพนกังานต ่าท่ีสุด ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะการมีแรงงานท่ีมีประสบการณ์จะช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิตของเรา ลดการ
สูญเสียและค่าใช้จ่ายโดยรวม” (วิง เกิง เชาว ์,รายงานประจ าปีหลกัทรัพย ์HANA ,ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย. 2556: ออนไลน์) 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ฮานาไม
โครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั(มหาชน) สาขาล าพนู 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.1 ท าใหท้ราบถึงปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการท างานของพนกังานบริษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพนู 

1.2 เพื่อสามารถน าขอ้มูลจากผลการศึกษาไปเป็นแนวทางส าหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
น าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รต่อไป 

 
1.4 นิยำมศัพท์ 
 ปัจจัยจูงใจในกำรท ำงำน  หมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการสร้างแรงกระตุน้หรือแรงผลกัดนั
ท่ีจะชกัจูงให้พนกังานปฏิบติังานอยา่งเต็มท่ี เพื่อช่วยให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จตามท่ีก าหนด
ไว ้แบ่งเป็น  2 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน หรือปัจจยัจูงใจ และ 
ปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน หรือ ปัจจยัอนามยั 
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 พนักงำนระดับปฏิบัติกำร (Operator) หมายถีง ลูกจา้งตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงได้รับการ
วา่จา้งให้ท างานกบับริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (สาขาล าพูน) ท างานอยูใ่นสายการผลิต 
และ มีการท างานเป็นกะ โดยจะไดรั้บค่าจา้งเป็นรายวนัตามท่ีบริษทัตกลง ตามนโยบายค่าแรงขั้นต ่า
ของรัฐบาล 
 บริษัท ฮำนำ ไมโครอเิลค็โทรนิกส จ ำกดั (สำขำล ำพูน) หมายถึง เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการรับจา้ง
ผลิตผลิตภณัฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร "Electronic Manufacturing Service" (EMS) และ ด าเนิน
กิจการประกอบและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์  ตั้งอยูใ่นล าพูน  เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือจงัหวดัล าพนู เลขท่ี 101/2 หมู่ 4 ถนน เชียงใหม-่ล าปาง ต าบล บา้นกลาง อ าเภอ เมือง  
จงัหวดัล าพนู 5100 มีพื้นท่ีบริษทัประมาณ 24,000 ตารางเมตร มีพนกังานมากกวา่ 4,000 คน 
ประกอบธุรกิจประเภทผลิตช้ินส่วน อิเล็คทรอนิคส์  Chip On Board ,Surface Mount Technology 
,Print Circuit Board Assembly   
 ลูกคา้ของบริษทัฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (สาขาล าพนู) มีมากกวา่ 50 บริษทั ซ่ึง
ทั้งหมดจะเป็นบริษทัท่ีอยูใ่นต่างประเทศ บริษทัท าการผลิตผลิตภณัฑเ์พื่อส่งออกต่างประเทศทั้งหมด
และไม่มีการส่งออกใหก้บัลูกคา้ภายในประเทศ 
 ปัจจุบนั หน่วยงานไมโครอิเล็คโทรนิกส์ใหบ้ริการรับจา้งผลิตผลิตภณัฑด์งัต่อไปน้ี 

- ช้ินสวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- ช้ินส่วนท่ีเป็นตวัควบคุมระบบในยานยนต ์
- ช้ินส่วนในอุปกรณ์การส่ือสาร 
- ช้ินส่วนในอุปกรทางการแพทย ์
- ช้ินส่วนในบตัรอิเล็คทรอนิกส์ 

บริษทัผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 , ISO/TS16949 , ISO 13485 ,ISO 14001 , 
OHSAS 18001,TIS 18001 
 ส่วนงำน (Operation) หมายถึง ส่วนงานการผลิตผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัไดมี้การแบ่งตาม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์และ กลุ่มลูกคา้ หรือ กลุ่มธุรกิจ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
รวดเร็วและเหมาะสม และ การบริหารจดัการภายในไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในแต่ละส่วนงานจะ
ประกอบไปดว้ยฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหารจดัการของแต่ละส่วนงานโดยจะมีผูอ้  านวยการของแต่ละ
ส่วนงาน(Director of Operation) ท าหนา้ท่ีในการบริหารงานในแต่ละส่วนงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
งาน หรือ 3 Operation ดงัน้ี  
          ส่วนงาน Operation 1 : เป็นส่วนงานผลิตช้ินสวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ Touch screen 
และ Touch pad ในอุปกรณ์  Notebooks, Computers, Keyboards, Remote Controls และ ช้ินส่วนใน
บตัรอิเล็คทรอนิกส์  โดยลกัษณะในการผลิตจะใช้คนจ านวนมากในการประกอบช้ินงาน และ ส่วน
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น้อยในการดูแลการท างานของการผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัร ลกัษณะของผลิตภณัฑ์จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
เปล่ียนไวตามกระแสตลาด เพราะธุรกิจของผลิตภณัฑ์มีการแข่งขนัสูงในตลาดโลก มีการออกแบบดี
ไซดท่ี์เปล่ียนแปลงตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของลูกคา้ในตลาด มีการออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ทุกอาทิตย์ และ ผลัดเปล่ียนผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ การผลิตมีความต้องการสินค้าไม่
แน่นอนเปล่ียนแปลงไดเ้สมอข้ึนอยูก่บัเศรษฐกิจและตลาดโลก การท างานในสายการผลิตตอ้งยืดหยุน่
สามารถปรับเปล่ียนสายการผลิตเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่อยูเ่สมอ และ สามารถรองรับสายการผลิต
ท่ีมีค าสั่งซ้ือจ านวนมากไดด้ว้ย มีการจดัส่งผลิตภณัฑ์ใหม่ไปยงัลูกคา้ต่างประเทศทุกวนัโดยจ านวนท่ี
จดัส่งจะไม่มากแต่เน้นส่งทุกวนั ลกัษณะการท างานของพนกังานมีความเร่งรีบผลิตส้ินคา้เพื่อให้ทนั
กบัค าสั่งซ้ือท่ีมีทุกวนัและทนักบัคู่แข่งของลูกคา้ในตลาดโลก 

ส่วนงาน Operation 2 : เป็นส่วนงานท่ีผลิตช้ินส่วนในอุปกรณ์การส่ือสาร ไดแ้ก่พวก sensor 
ต่างๆในโทรศพัท์ อาทิเช่น ระบบส าผสัหน้าจอ ระบบแฟลช (Flash sensor), sensor ในกลอ้ง ,sensor 
ในเมาส์,sensorในเคร่ืองถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยลกัษณะในการผลิตจะใช้คนในการควบคุมเคร่ืองจกัร
เป็นส่วนมากเพราะช้ินงานเป็นช้ินเล็กๆและตอ้งใช้เคร่ืองจกัรผลิตเท่านั้น ลกัษณะของผลิตภณัฑ์จะ
เป็นผลิตภัณฑ์จะมีลูกค้าท่ีหลายหลายกว่า ส่วนงาน Operation 1 เพราะผลิตภัณฑ์มีลักษณะไม่
เหมือนกนัสายการผลิตจะถูกจดัแบ่งยอ่ยตาม Process โดยผลิตภณัฑ์ต่างลูกคา้สามารถใช้เคร่ืองจกัร
ร่วมกนัได้ลกัษณะผลิตภณัฑ์มีการเปล่ียนแปลงไม่มากนักและใช้เวลาการผลิตผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่
ยาวนาน Process การผลิตไม่มีการเปล่ียนแปลง ค าสั่งซ้ือมีจ านวนมากและค่อนคา้งคงท่ี มีก าหนดเวลา
ในการจดัส่งล่วงหน้าซ่ึงค่อนขา้งจะแน่นอน มีการจดัส่งผลิตภณัฑ์ใหม่ไปยงัลูกคา้ต่างประเทศเป็น
สัปดาห์และส่งคร้ังละมากๆตามแผนท่ีวางไว ้ลกัษณะการท างานของพนกังานสามารถปรับเปล่ียนการ
ผลิตต่างผลิตภณัฑ์ต่างลูกคา้ไดแ้ต่ Process ไม่เปล่ียนแปลง การท างานมีการวางแผนท่ีชดัเจนเพราะมี
ค าสั่งซ้ือคงท่ีเนน้พนกังานท่ีมีความรู้และประสบการณ์เฉพาะเคร่ือง 
 ส่วนงาน Operation 3 : เป็นส่วนงานท่ีผลิตช้ินส่วนท่ีเป็นตวัควบคุมระบบในยานยนต์ และ
ช้ินส่วนในอุปกรณ์ทางการแพทย ์ลกัษณะผลิตภณัฑ์มีการทดลองผลิตและตรวจสอบระบบการผลิตท่ี
ยาวนานกวา่ ส่วนงาน Operation 1 และ 2 ลูกคา้มีความหลากหลายกวา่ทุกส่วนงานเพราะลกัษณะการ
น าไปใชง้านของผลิตภณัฑ์ต่างกนัและไม่เหมือนกนั ความตอ้งการของลูกคา้หลากหลาย ดงันั้นการ
ผลิตจะเน้นผลิตและทดลองผลิตภณัฑ์ใหม่จนกว่าผลิตภณัฑ์มีการผลิตท่ีได้รับการอนุมติัจากลูกคา้
และสามารถผลิตได้ เพราะ ผลิตภัณฑ์มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการน าไปใช้งาน จึงมี
มาตรฐานท่ีจะตรวจสอบการผลิตท่ีเยอะกว่า ส่วนงานOperation 1 และ 2 โดยสินค้าใหม่มีระยะ
เวลานานในการผลิตและมีค าสั่งซ้ือแต่ละลูกคา้ต่างกนัมีการก าหนดระยะเวลาการทดลองและการผลิต
ล่วงหน้ายาวนานกว่า แต่เม่ือ Process การผลิตได้รับการอนุมติัการผลิตแล้วก็ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
Process การผลิต ไม่มีการเปล่ียนแปลงดีไซด์ของผลิตภัณฑ์ ถ้ามีการเปล่ียนแปลงก็จะผลิตเป็น
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ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แทน   Process การผลิตคงท่ี และ การจดัส่งผลิตภัณฑ์มีการวางแผนล่วงหน้า
ยาวนาน โดยจดัส่งคร้ังละมากๆ อาจจะเป็นรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน โดยพนักงานมีการแบ่ง
ออกเป็นส่วนย่อยเพื่อผลิตผลิตภณัฑ์ต่างลูกคา้กนั ไม่ไดท้  างานขา้มผลิตภณัฑ์การท างานจึงคงท่ีและ
พนกังานเกิดความช านาญในการผลิตแต่ละผลิตภณัฑ ์
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการบริษัทฮานา ไม

โครอิเล็ค โทรนิกส จ ากดั(มหาชน) สาขาล าพูน ไดน้ าแนวความคิดและทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน
ของ เฟรดเดอริก เฮิร์ชเบิร์ก (Frederick  Herzberg) โดยจะใช้ใช้ทฎษฎีความตอ้งการสองปัจจยัใจ มา
ใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษา รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดและทฤษฎปัีจจัยจูงใจในการท างาน  
ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน (Work Motivation Theories) ทฤษฎีความตอ้งการสอง

ปัจจัยของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Federick Herzberg’s need Two-Factor Theory ,1959 อ้างอิงในวิ
เชียร์ อุดมผล.2551: 163-168) 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์  (2553:112-115) ได้กล่าวว่า ในความหมายทางจิตวิทยา 
แรงจูงใจหมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีถูกกระตุน้ให้แสดงพฤติกรรมไปยงัจุดหมายปลายทาง ความ
ต้องการแรงจูงใจในการท างานจึงเป็นความพยายามของบุคคลในการท างานให้เจริญก้าวหน้า 
แรงจูงใจจะท าให้แต่ละบุคคลเลือกพฤติกรรมเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเหมาะสมท่ีสุดในแต่ละ
สถานการณ์ท่ีแตกต่างกนัออกไปพฤติกรรมท่ีเลือกแสดงน้ี เป็นผลมาจากลกัษณะในตวับุคคลและ
สภาพแวดลอ้ม  

วิรัช สงวนวงคว์าน (2550:185) ให้ค  านิยามว่า แรงจูงใจ คือความเต็มใจของพนกังานท่ี
จะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
พนกังานผูน้ั้นดว้ย การจูงใจในองคก์รจึงมีผลมาก ทั้งผลงานท่ีให้กบัองคก์ร ในขณะท่ีพนกังานผูน้ั้นก็
ได้ผลตอบแทนด้วย ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน  (Work Motivation Theories) โดยอธิบายให้
ความส าคญักบัปัจจยั 2 ประการ ได้แก่ “ตวักระตุ้น” (Motivator) และ “การบ ารุงรักษา” (Hygiene) 
สองปัจจยัดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอยา่งยิ่งซ่ึงผูบ้ริหารองคก์รควรพิจารณาเพื่อ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน 

1. ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยทีเ่ป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) ปัจจยัดา้น
น้ีมีผลต่อการกระตุน้ ท าให้บุคคลเกิดความพอใจแต่แมว้า่การไม่ใช่ปัจจยัน้ี ก็ไม่ใช่สาเหตุท่ีท าให้ไม่
พอใจเสมอไป ตวักระตุน้ประกอบดว้ยปัจจยั 5 ประการ ดงัน้ี 
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 1.1 ความส าเร็จในงาน (Achievement) คือ การท่ีบุคคลสามารถท างานได้
เสร็จส้ินและประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี และเม่ือผลงานส าเร็จก็จะเกิดความรู้สึกพอใจและปล้ืมใน
ผลส าเร็จของงานนั้น 

 1.2 การยอมรับนบัถือ (Recognition) คือ การไดรั้บการยกย่องยอมรับทาง
วาจา หรือ โดยทางอ่ืนวา่เป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัในกิจการท่ีรับผิดชอบ คือ บุคคลผูป้ฏิบติังานเม่ือ
ไดท้  างานท่ีไดรั้บมอบหมายประสบผลส าเร็จท่ีน่าพอใจ ย่อมตอ้งการไดรั้บการยอมรับนบัถือไดรั้บ
เกียรติได้รับการยกย่องและชมเชยจากผูบ้งัคบับญัชาตลอดจนจากเพื่อนร่วมงานว่าเป็นผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังาน และเป็นผูมี้คุณค่าแก่หน่วยงาน 

 1.3 ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หรือ โอกาสในการ
เจริญเติบโต (Possibility of Growth) คือ การท่ีผูป้ฏิบติังานมีการเปล่ียนแปลงสถานะหรือต าแหน่ง
สูงข้ึนในองคก์รรวมถึงการปรับเงินเดือน และค่าจา้งใหสู้งข้ึน 

 1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ ประเภทหรือชนิดของงานท่ี
รับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณ และคุณลกัษณะของงานท่ีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานอยูต่ามหนา้ท่ีต่าง ๆ เป็น
ตน้ 

 1.5 ลกัษณะของงาน (Work Itself) คือ การท่ีผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึกพึง
พอใจจากการท่ีไดรั้บมอบหมายความรับผดิชอบในงานท่ีเขาปฏิบติัหรือในงานของผูอ่ื้นรวมทั้งการพึง
พอใจท่ีไดรั้บความรับผดิชอบใหม่ๆ 

2. ปัจจัยค า้จุนหรือปัจจัยอนามัย (Maintenance or Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีสร้าง
ความไม่พอใจในงานท่ีท า ถา้หาพนกังานไม่ไดรั้บการตอบสนองจากปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ ก็จะเป็นการ
สร้างความไม่พึงพอใจและไม่มีความสุขในการท างาน ไดแ้ก่ 

 2.1 น โ ยบ าย แ ล ะ ก ารบ ริห าร ข อ งบ ริษั ท  (Company Policy and 
Administration) นโยบายขององคก์รไม่ส่งเสริมความเจริญเติบโตขององคก์รและของตวัพนกังาน การ
ไม่ด ารงรักษาและให้ความมัน่คงกบับุคลากร การบริหารงานไม่มีระบบ การท างานท่ีซ ้ าซ้อนกนั การ
แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น การใช้อ านาจอิทธิพลระหว่างบุคคลในองค์กร ความไม่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน การขาดความเป็นธรรมในองคก์ร 

 2.2 การปกครองบงัคบับญัชาหรือการควบคุมดูแล (Supervision) บงัคบั
บญัชาขาดความเป็นธรรม ล าเอียง อคติ ขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงานและปกครอง เป็น
คนอนุรักษนิ์ยมไม่สามารถแนะน าวชิาการหรือเทคนิคใหม่ๆ เขา้มาปรับใชใ้นองคก์รได ้

 2.3 ค วามสั มพัน ธ์ กับ ผู ้บั งคับ บัญ ช า  (Interpersonal Relations with 
Supervision) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับัญชากับผูใ้ต้บงัคับบัญชามีช่องว่างมากเข้ากันไม่ได ้
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ไม่ถึง ผูบ้งัคบับญัชาวางตวัเหนือกว่า ไม่มีความสนิทสนมเป็นกนัเอง ขาดความ
อบอุ่น ท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความรู้สึกไม่พอใจในงานท่ีท า 

 2.4 ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) 
พฤติกรรมของบุคคลต่างๆ ในองคก์ร ต่างคนต่างอวดดี แข่งขนัชิงดีชิงเด่น ต่างคนต่างเอาตวัรอด ทบั
ถมเพื่อนร่วมงาน เอารัดเอาเปรียบ ชอบเสียดสี ข้ีฟ้อง สาระแนแส่สอด ไม่มีความเป็นมิตรภาพ ท าให้
คบัขอ้งใจ เป็นผลใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

 2.5 ความสัมพัน ธ์กับผู ้ใต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations with 
Subordinators) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่ศรัทธาเช่ือถือ ไม่รับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ ท าตวัถ่วงความ
เจริญของหน่วยงานเขา้กนัไม่ไดส้นิทเป็นผูมี้ส่วนสร้างความไม่พอใจในการท างาน 

 2.6 ต  าแหน่งงาน (Status) อาชีพท่ีท าอยู่นั้นตอ้งเป็นท่ียอมรับนับถือของ
สังคม มีเกียรติและศกัด์ิศรี มีความส าคญัของงานต่อบริษทั เป็นตน้ 

 2.7 ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) เป็นความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อความมัน่คงในการท างาน ความย ัง่ยนืของหนา้ท่ีการงาน ความมัน่คง ภาพพจน์ ช่ือเสียง หรือขนาด
ของบริษทัหรือองคก์รท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 

 2.8 ชีวิตส่วนตวั (Personal Life) เป็นความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี อนัเป็นผลท่ี
ไดรั้บจากการท างานหรือหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ สภาพความเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ความสะดวกใน
การเดินทางมาท างาน 

 2.9 สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพแวดล้อมต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการท างาน บรรยากาศ ท าเลท่ีตั้งของท่ีท างาน ขาดวสัดุครุภณัฑ์อ านวยความสะดวกในการ
ท างานปริมาณงานมากหรือนอ้ยเกินไป 

 2.10 เงินเดือน (Salary) และสวสัดิการ (Welfares) ไม่เหมาะสมกบังานท่ี
ท า พนกังานเก่าหรือพนกังานใหม่ไดเ้งินไม่แตกต่างกนัพอเหมาะพอควร การเล่ือนข้ึนเงินเดือนและ
ต าแหน่งชา้เกินไปเป็นผลใหเ้กิดความไม่พอใจในองคก์ร 

ปัจจยัควบคุมท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี ถ้าเม่ือใดปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ลดลงต ่ากว่า
ระดบัท่ีควรจะเป็นอย่างมาก ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานท่ีจะลดต ่าไปด้วยและ
ในทางกลบักนั ถา้เม่ือใดท่ีปัจจยัอนามยั (Hygiene Factors) ลดต ่าลงกว่าระดบัท่ีควรจะเป็นหรือขาด
ไป ก็จะท าให้พนกังานเกิดความไม่พอใจในการปฏิบติังาน เกิดความเบ่ือหน่าย ทอ้ถอย หมดก าลงัใจ
ในการท างาน จนอาจเป็นสาเหตุท าให้พนกังานตดัสินใจลาออกจากงาน ดงันั้น จึงมีความจ าเป็นอยา่ง
ยิ่ง ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งจดัหาปัจจยัทั้งสองกลุ่มข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนักงานอย่าง
เหมาะสม เป็นการสร้างแรงจูงใจและขจดัความรู้สึกไม่พอใจในการท างานของพนักงานให้หมดไป 
ท าให้พนกังานในองคก์รมีความพึงพอใจ มีความรักและความผกูพนักบัองคก์ร เกิดการร่วมมือร่วมใจ
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ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้องค์กรเติบโตและพฒันาไปในทิศทางท่ีดีในอนาคต (ธีร
ภทัร์ ตั้ งวิชาชาญ,2555) น ามาศึกษาวิจยัเร่ืองความผูกพนัของพนักงานในการท างาน โดยได้แบ่ง
ประเภทของพนกังานไว ้ 3 ประเภท คือ 

1. พนกังานท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร (Engaged) คือ พนกังานท่ีท างานดว้ยความเต็มใจ
และตั้งใจ และค านึงถึงองคก์าร 

2. พนักงานท่ีไม่ยึดติดกับผูกพันต่อองค์การ (Not-engaged) คือ พนักงานไม่มีความ
กระตือรือร้นในการท างาน ท างานโดยไม่ตั้งใจ 

3. พนักงานท่ีไม่มีความผูกพนัต่อองค์การ (Actively disengaged) คือ พนักงานท่ีไม่มี
ความสุขในการท างาน 

นอกจากน้ี จากการส ารวจของ Gallup จากพนกังานจ านวน 3 ลา้นคน ใน 350 องค์การ
ของสหรัฐอเมริกา พบว่า ร้อยละ 70 ของพนักงานไม่มีความผูกพนัในงาน และคนกลุ่มน้ีหากอยู่ใน
องคก์ารนานข้ึนก็จะยิง่มีความผกูพนัลดนอ้ยลงเร่ือยๆแต่การให้พนกังานไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือ
รู้สึกวา่มีส่วนร่วมในองคก์าร จะท าใหพ้นกังานมีความผกูพนักบัองคก์ารเพิ่มมากข้ึน 

 
2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัเคร่ืองมือ IPA (Importance-Performance Analysis) 
เคร่ืองมือ IPA (Importance-Performance Analysis) เป็นแนวคิดของ John A. Martilla 

and John C. James ถูกคิดคน้ข้ึนในปี ค.ศ 1977 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากลยุทธ์การบริหารของ
องคก์ร  หลกัส าคญัของเคร่ืองมือ IPA คือ การวดัระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง ระดบัความส าคญั และ
ผลการปฎิบตังาน ซ่ึงจะแสดงออกมาในรูปของแกน Y และ แกน X โดยแกน Y จะแสดงถึงระดบั
ความส าคญั (Importance) ส่วนแกน X แสดงถึงระดบัผลการปฏิบติังาน (Performance) 

ซ่ึงเคร่ืองมือ IPA เป็นเทคนิคท่ีใชว้ิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ
เพื่อวดัผลหรือประเมินการยอมรับ และพึงพอใจในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะ
รูปแบบต่างๆ เป็นวิธีการวิเคราะห์ท่ีใช้ได้ง่ายส าหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลักษณะผล
ประกอบการและความส าคญัของผลิตภณัฑ์และบริการ หรืออีกนยัหน่ึงส่ิงน้ีก็คือความคาดหวงัของ
ลูกคา้ท่ีจะไดรั้บผลิตภณัฑห์รือบริการตามตอ้งการ 

โดย IPA มีขอ้ได้เปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบ้ริโภคในโปรแกรมทาง
การตลาด เป็นการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจง่าย และให้ขอ้มูลท่ีในเชิงลึกท่ี
ส าคญัในแง่ของส่วนประสมการตลาดกับกิจการ กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควร
ปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใช้ทรัพยากรเกินความจ าเป็น การน าเสนอผลการประเมิน IPA 
ในรูปกราฟ ท าให้สามารถแปลผล จดัการข้อมูลได้อย่างสะดวกและเขา้ใจมากข้ึน ท าให้สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในการวางกลยทุธ์และตดัสินใจดา้นการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน  
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เคร่ืองมือ IPA สามารถบ่งช้ีถึงล าดบัความส าคญัของผลการปฏิบติังานหรือ การบริการ 
อีกทั้งยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัพฤติกรรมของมนุษย ์ท าให้สามารถเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้  
หรือเพื่อใช้ในการบริหารองค์กรเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของคนภายในองคก์ร อีกทั้งยงัเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้วดัความมีประสิทธิภาพและประเมินผลการปฏิบติังานของคนในองค์กรได้อีกด้วย 
(Havitz, Twynam and DeLorenzo,1991) 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือ IPA ประกอบไปดว้ย 4 ขั้นตอน(Cheng-Min, F. and 
J.  Kung-Yuen. 2005) ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1. ระบุหัวข้อท่ี เก่ียวข้องกับทุกรายการและท าการพัฒนา
แบบสอบถามโดยยดึพื้นฐานในการตั้งค  าถามจากหวัขอ้ท่ีไดร้ะบุไว ้

 ขั้ นตอนท่ี  2. ให้คะแนนกับทุกๆ หัวข้อ ท่ี ระบุไว้ โดยจ าแนกเป็น 
ความส าคญั (Importance) และการกระท า (Performance) ในการช้ีวดัดา้นความส าคญั จะสะทอ้นถึง
ระดบัความสนใจท่ีมีต่อหวัขอ้นั้นๆ ส่วนการช้ีวดัดา้นการกระท า จะสะทอ้งถึงระดบัความพึงพอใจท่ีมี
ต่อหวัขอ้นั้นๆ 

 ขั้นตอนท่ี 3. ท าการสร้างแผนภาพ โดยให้แกนในแนวตั้ง (แกน Y) คือ 
ระดบัความส าคญั และแกนในแนวนอนคือ (แกน X)  คือ ผลการปฏิบติังาน จากนั้นน าคะแนนท่ีได้
จากขอ้ 2 มาก าหนดจุด 

 ขั้นตอนท่ี 4. ท าการแบ่งภาพออกเป็น 4 ส่วน โดยใช้ค่าคะแนนเฉล่ียของ
แต่ละแกนเป็นจุดแบ่งส่วน 

ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ IPA คือ ผลท่ีได้สามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการ
แปลผล ในรูปของกราฟมิติ จากคุณลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมาจากมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
(Martilla and James, 1977 : อา้งใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2550) ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงการวเิคราะห์และเปรียบเทียบผลการใหร้ะดบัความส าคญัและการประเมินความคิดเห็น  
(ความพึงพอใจ) ของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Martilla J.A. and James, J.C. (1977) : Importance-Performance Analysis. Journal of 
Marketing1) 
  เม่ือน าค่าความส าคญัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ี
ไดต้กอยูท่ี่ Quadrants ใด ๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 Quadrants A (Concentrate Here) คือ คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อผูบ้ริโภคและไม่ได้
รับการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 
 Quadrants B (Keep up the good Work) คือ ผูใ้หบ้ริการสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดี
ในคุณลกัษณะ ท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัมาก 
 Quadrants C (Low Priority) คือ ผลการบริการต ่า ในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อผูบ้ริโภค 
ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือยการปรับปรุงออกไปก่อน 
 Quadrants D (Possible Overskill) คือผูบ้ริการให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นใน
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
 การวิเคราะห์ IPA จะเป็นการวิเคราะห์ถึงความส าคญัและผลการปฏิบติังานควบคู่กนั 
โดยจะแบ่งการวเิคราะห์ ออก เป็น 2 รูปแบบ (Levenburg, N. M. and S. R. Magal, 2005) ไดแ้ก่ 
 1. วิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ซ่ึงเป็นวิเคราะห์ช่องว่างท่ีเกิดจากการวดัผลการ
ปฏิบติังานลบดว้ยระดบัความส าคญั ของประเด็นหรือหวัขอ้นั้นๆ 
 2. วิเคราะห์โดยการใช้แผนภาพ (IP Maps) คือ การลงจุดบนแผนภาพโดยมีแกนใน
แนวตั้ง (แกน Y) คือ ระดับความส าคัญ และแกนแนวนอน (แกน X) คือผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะ
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สามารถแบ่งเป็น 4 ส่วน ท่ีจะสามารถระบุพื้นท่ีแต่ละส่วนได้ว่า ประเด็นใดจ าเป็นจะตอ้งปรับปรุง
หรือประเด็นใดมีผลต่อการปฏิบติังานท่ีดีเยีย่ม 
 
2.2 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 นวพิทย์ เลีย้งเพช็ร (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังานใน
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษา
ปัจจยัจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนกังานในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน อ าเภอเมือง จงัหวดั
เชียงใหม่ : โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช ้แบบสอบถาม สอบถามจากพนกังานในธรุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่มในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 396 ราย โดยศึกษาตาม ทฤษฎีสองปัจจยั
ของเฮอร์ซเบิร์ก ซ่ึงแบ่งปัจจยัจูงใจในการท างานออกไดเ้ป็นสองประเภท คือปัจจยัสุขอนามยั ปัจจยัท่ี
เป็นตวักระตุน้ในการท างานหรือปัจจยัจูงใจ และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ โดยใชค้่าสถิติเชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ความถ่ีร้อยละและค่าเฉล่ีย โดยผลการศึกษาคือ ด้านปัจจยัสุขอนามยั พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัสุขอนามยัโดยรวมในระดบัมาก แต่มีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลางโดยให้ความส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยัยอ่ยดงัต่อไปน้ี ดา้นการบงัคบับญัชา ด้านสภาพ
การท างาน ดานค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อน ร่วมงาน และดา้นความ
มัน่คง และให้ความส าคญัต่อด้านนโยบายขององค์การและดา้นสถานภาพในระดบัปานกลาง และ
พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อด้านการลักษณะการบังคับ  บัญชา และด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในระดับมากในขณะท่ีมีความพึงพอใจต่อด้านนโยบายของ
องคก์ร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นสถานภาพและดา้นความมัน่คงใน
ระดับปานกลางด้านปัจจยักระตุน้การท างาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยั
กระตุ้นการท างานในระดับปานกลาง และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเช่นกัน โดยให้
ความส าคญัในระดบัมากต่อปัจจยัยอ่ยดงัต่อไปน้ี ดา้นความส าเร็จ ดา้นการท างานดว้ยตนเอง และการ
ยกยอ่งในขณะท่ีให้ความส าคญัต่อดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้และดา้นการเจริญเติบโต
ในระดับปานกลาง และพบว่ามีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยทุกด้านในระดับปานกลาง คือด้าน
ความส าเร็จ ดา้นการยกยอ่ง ดา้นการท างานดว้ยตนเอง ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้าและ
ดา้นความเจริญเติบโต 

 น ้าฝน วิภูสันติ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต
บริษทั แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จ ากดัจงัหวดัล าพูน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการ
ท างานของพนกังานฝ่ายผลิต บริษทั แอบบีเครสท ์(ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัล าพูน ตามทฤษฎีสอง
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ปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Frederick Herzberg การศึกษาคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
ออกแบบสอบถามพนกังานฝ่ายผลิต ในส่วนของ Gold Division บริษทั แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด จังหวดัล าพูน จ านวน 152 รายและน ามาประมวลผลโดยใช้สถิติร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย ผล
การศึกษา คือ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจโดยรวมในระดบัเดียวกนัคือระดบั
ปานกลาง โดยให้ความส าคญักับปัจจยัย่อย ดังน้ีคือ ให้ความส าคญัระดับปานกลางต่อปัจจยัด้าน
ความกา้วหน้าในหนา้ท่ีการงาน ดา้นโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ดา้นความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ยกยอ่งและชมเชย
และดา้นลกัษณะงานท่ีท า ส่วนการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัอนามยั ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญั
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย ดงัน้ีคือ ให้ความส าคญัระดบั
มากต่อปัจจยัดา้นสภาพการท างาน และดา้นค่าตอบแทน ให้ความส าคญัระดบัปานกลางต่อปัจจยัดา้น
การบงัคบับญัชาและการควบคุมดูแล ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานดา้นนโยบายและการบริหารงานของบริษทั  ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นชีวิต
ส่วนตวัด้านความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน และให้ความส าคญัระดบัน้อยต่อปัจจยัดา้นต าแหน่งงาน
ส าหรับระดบัปัญหา ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหา ต่อปัจจยัจูงใจโดยรวมในระดบัปานกลางโดยมี
ปัญหากบัปัจจยัย่อย ดงัน้ี คือ มีปัญหาระดบัปานกลางต่อปัจจยัด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ดา้นโอกาสในการเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบ
ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการไดร้บการยอมรับนบัถือ ยกยอ่งและชมเชย และดา้นลกัษณะงานท่ีท า ส่วน
ปัจจยัอนามยั ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหาโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนัโดยมีปัญหากบัปัจจยั
ยอ่ย ดงัน้ีคือ มีปัญหาระดบัปานกลาง  ต่อปัจจยัดา้นสภาพการท างาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการบงัคบั
บญัชาและการควบคุมดูแล ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้นนโยบายและการบริหารงานของ
บริษทั และมีปัญหาระดบันอ้ย  ต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ี
การงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นชีวติส่วนตวัและดา้นต าแหน่งงาน 
 สุขสมเกียรติ  เสือกลิ่นศักดิ์  (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความภักดีของ
พนกังาน: กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.เอส.ดี. ทรานสปอร์ต โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความภักดีของพนักงาน: กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอส.เอส.ดี. ทรานสปอร์ต ใน
การศึกษาคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงาน จ านวน 200 คน ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 63 อายุ 25 ปี ข้ึน
ไป-35 ปั จ  านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8ระดบัการศึกษาปริญญาตรีจานวน  79 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.5 รายได้ของพนักงานส่วนใหญ่10,001 บาท -20,000บาท จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45 
สถานภาพสมรส จ านวน 98 คนคิดเป็นร้อยละ 49 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ไม่มีความแตกตาง
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ของค่าเฉล่ียในดา้นวามภกัดีของพนกังานระหวา่งปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีแตกตางกนัทางสถิติ
อยา่งมีนยัส าคญั  

 อนุชา พรหมปัญญา (2550) ได้ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจในการท างานของ
พนกังานฝ่ายปฎิบติัการ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาตวัอย่างบริษทัอิเล็กทรอนิกส์ ใน
นิคมอุสาหกรรมล าพูน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงานท่ีใช้สายตา 
ท างานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไดท้  าการรวบรวมโดยใชแ้บบสอบถามจากพนกังานระดบั
ปฏิบติัการใน ตวัอยา่งบริษทัอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมล าพูน จ านวน 200 คน ขอ้มูลท่ีได้
น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติความถ่ีร้อยละและ ค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงถึงความส าคญัและความพอใจของ
พนักงานท่ีใช้สายตาท างานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานตามทฤษฎีสองปัจจยัของ เฟรเดอริก เฮอร์
สเบิร์ก โดยปัจจยัจูงใจท่ีท าการศึกษาครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านผลงานและการประเมินผลด้าน
ความส าเร็จในชีวิต ดา้นการยกยอ่งดา้นสังคม/ส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสวสัดิการดา้นต่าง ๆ หลงัจากนั้น
ท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียรสันเพื่อหาความสัมพนัธ์ ระหวา่งความส าคญัและ
ความพอใจของพนกังานในแต่ละปัจจยัจูงใจ และท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรเชิงกลุ่ม 2 
ตวัระหวา่งขอ้มูลทัว่ไปกบัปัจจยัจูงใจในดา้นต่างๆจากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีควรน ามา
ปรับปรุง พฒันา ได้แก่ ปัจจยัย่อยด้าน นโยบายการข้ึนเงินเดือน (ปัจจยัหลักด้านผลงานและการ
ประเมินผล) ปัจจยัย่อยดา้นบริษทัให้ความมัน่คงแก่พนักงาน (ปัจจยัหลกัด้านความส าเร็จในชีวิต) 
ปัจจยัยอ่ยดา้นการยกยอ่ง ชมเชยจากหวัหนา้งาน (ปัจจยัหลกัดา้นการยกยอ่ง) ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงอ านวย
ความสะดวกมีความเหมาะสม (ปัจจยัหลักด้านสังคม/ส่ิงแวดล้อม) และปัจจยัย่อยด้านเงินโบนัส
ประจ าปี (ปัจจยัหลกัดา้นสวสัดิการดา้นต่าง ๆ)  นอกจากนั้นการพิจารณาผลความสัมพนัธ์ของตวัแปร
เชิงกลุ่ม 2 ตวั ปรากฏวาปัจจยัหลกัดา้นการยกยอ่ง มีความสัมพนัธ์กบัรายไดต่้อเดือน และอายงุานของ
ผูต้อบแบบสอบถาม นัน่คือรายไดต่้อเดือนของพนกังาน และอายงุาน มีผลต่อระดบัความพึงพอใจและ
ระดบัความส าคญัในการไดรั้บการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างาน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
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บทที ่3 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ฮานา  
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาถึงปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีระเบียบวิธี
การศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
  เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปด้วย การศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานของ
พนงังานระดบัปฎิบติัการของบริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั(มหาชน) สาขาล าพูน โดยใช ้
ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory) ซ่ึงประกอบดว้ย 
  1. ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัท่ี เป็นตวักระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) เป็น
ปัจจยัภายในหรือความตอ้งการภายในของพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอิทธิพลในการสร้างความพึง
พอใจในการท างาน 
  2. ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Maintenance of 
Hygiene Factors) เป็นปัจจยัภายนอกซ่ึงไม่เก่ียวกับงานโดยตรง ไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่
สามารถช่วยไม่ใหพ้นกังานระดบัปฏิบติัการเกิดความไม่พึงพอใจในการท างานข้ึน 

 3.1.2 ขอบเขตประชากร 
  ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการ(Operator) ของบริษทั ฮา
นา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั(มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ านวน 3,479 คน (ขอ้มูล
จากแผนกบุคคลบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส์ จ  ากดั(มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 
วนัท่ี 31 กนัยายน.2557) 
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 3.1.3 ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
  โดยในการวิจยัคร้ังน้ีผูท้  าวิจยัรู้ขนาดของประชากรคือพนกังานระดบัปฎิบติัการของ
บริษทั ฮานาฯล าพนู ท่ีท าการศึกษาจึงใชต้ารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ โดยก าหนดขนาดตวัอยา่ง
ตามค่าความเช่ือมัน่ 95% และความผดิพลาดไม่เกิน 5% จากจ านวนประชากรทั้งหมด 3,479 คน จะได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 360 คน (Yamane, 1973 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2553) โดยจะเก็บขอ้มูล
จากพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสายการผลิตท่ีมีการเขา้ท างานเป็นช่วงเวลา (ช่วงเวลา
เช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. และช่วงเวลาค ่า ตั้งแต่เวลา 19.00 – 06.00 น.) และรับเงินค่าจา้งเป็น
รายวนั 

3.2 วธีิการศึกษา 

 3.2.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล  
  แหล่งขอ้มูลหลกัของการสึกษาน้ี คือ  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชว้ธีิเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม จ านวน 360 คน โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล 
คือบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็ค โทรนิกส จ ากดั(มหาชน) สาขาล าพนู 

 3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถามโดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน (อศัวนิ เศรษฐศิลป์,2554) คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส รายได ้ระดบัการศึกษา อายงุาน หน่วยงานท่ีสังกดั และ ประวติัการท างาน   
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญั และระดบัความพึงพอใจ ของปัจจยัจูงใจ
หรือปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างานและปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการ
ท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ สอบถามโดยใชม้าตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อ
วดัระดบัการให้ความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั คือ มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด  
  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ท างานของพนกังานบริษทัฮานา ไมโครอิเล็ค โทรนิกส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพนู 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ 
  ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามทั้ งหมด จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และจะใช้ส ถิ ติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เข้ามาร่วม
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วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับปัจจยัจูงใจในการท างาน 2 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัอนามยัหรือปัจจยัค ้าจุน และปัจจยัจูงใจหรือปัจจยัตวักระตุน้ โดยผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลจาก
แบบสอบถามจ านวน 360 ชุดเพื่อน ามาท าการวิเคราะห์ หาค่าสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์น้ีใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS มาวิ เคราะห์  โดยข้อมูลค ร้ังน้ี  ได้แก่  ความ ถ่ี  (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) และค่าเฉล่ีย(Mean) แลว้สรุปผลการศึกษาน าเสนอโดยใชต้ารางซ่ึงมีส่วนประกอบดงัน้ี  
  ส่วนที่ 1  แบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรท่ีท าการศึกษาจ านวน 8 ขอ้ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ค่าจา้ง อายงุาน ส่วนงาน และ ประวติัการท างาน 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการท างาน และความส าคญัของปัจจยัจูงใจ
ในการท างาน  ต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน โดยใช้ค  าถามแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2  ดา้น  ดงัน้ี 
  ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factor) คือ ดา้น
ความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะขอบเขตงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการยอมรับ 
และดา้นความรับผิดชอบ 
  ปัจจัยค า้จุน หรือ ปัจจัยอนามัย (Motivation Factor) คือ ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสัมพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
  ค าถามในแบบทดสอบด้านภาวะผูน้ าใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย
แบ่งการแสดงออกของพฤติกรรมเป็น  5  ระดบั  ซ่ึงมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี(สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2548: 
400) 
  คะแนนและแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญั ระดบัคะแนน 
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 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถึง  ความส าคญัมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง  ความส าคญัมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  ความส าคญัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง  ความส าคญันอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  ความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
   
  คะแนนและแปลความหมายของระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี   

ระดบัความพึงพอใจ ระดบัคะแนน 
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 5 
มีความพึงพอใจส าคญัมาก 4 
มีความพึงพอใจส าคญัปานกลาง 3 
มีความพึงพอใจส าคญันอ้ย 2 
มีความพึงพอใจส าคญันอ้ยท่ีสุด 1 

  นอกจากน้ีไดก้ าหนดค่าเฉล่ียท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์ แปลความหมาย โดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดบั ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  คะแนนเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   
  ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจและระดับความส าคัญโดยใช้
เคร่ืองมือ IPA (Importance-Performance Analysis:) ท าได้โดยน าค่าระดับความส าคญัและความพึง
พอใจมาก าหนดต าแหน่งลงบนแผนภูมิ  IPA โดยมีแกนตั้งเป็นค่าของระดบัความส าคญัและแกนนอน
เป็นค่าของระดบัความพึงพอใจ การแบ่งแกนส าหรับการศึกษาใช้ค่าเฉล่ียของความส าคญัรวมและ
ความพึงพอใจรวม มาเป็นแกนวดัการแบ่งแกนของระดบัของความส าคญัและความพึงพอใจในกราฟ
โดยจุดตดัของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉล่ียรวมของระดบัความส าคญั และค่าเฉล่ียรวมของระดบัความพึง
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พอใจ และท าการเปรียบเทียบคุณสมบติัท่ีตกอยู่ใน 4 Quadrant  (Chai and Chu, 2000: อา้งในศุภจิต 
สนิทวงศ ์ณ อยธุยา ,2550: 48) ไดแ้ก่ 
  Quadrant A หมายถึง ระดบัความส าคญัของความส าคญัอยู่ในระดบัสูงแต่ความพึง
พอใจต่อการบริการต ่ากว่ามาตรฐานซ่ึงคะแนนเฉล่ียความส าคัญอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียและ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
  Quadrant B หมายถึงระดบัความส าคญัของความส าคญัอยู่ในระดบัสูงและความพึง
พอใจต่อการบริการสูงกว่ามาตรฐานซ่ึงคะแนนเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉล่ียและ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
  Quadrant C หมายถึงระดบัความส าคญัของความส าคญัอยู่ในระดบัต ่าและความพึง
พอใจต่อการบริการต ่ากว่ามาตรฐานซ่ึงคะแนนเฉล่ียความส าคัญอยู่ในระดับต ่ากว่าค่าเฉล่ียและ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ค่าเฉล่ีย 
  Quadrant D หมายถึงระดบัความส าคญัของความส าคญัอยูใ่นระดบัต ่าและความพึง
พอใจต่อการบริการสูงกว่ามาตรฐานซ่ึงคะแนนเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดบัสูงกว่าค่าเฉล่ีย และ
คะแนนความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 
 
3.3 ระยะเวลาในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีใชเ้วลาในการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ จดัท าฐานขอ้มูล วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผล 
จดัท าและเสนอรายงานทั้งส้ินตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 – กรกฎาคม  2558 
 
3.4 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล คือ บริษทั ฮานา  
ไมโครอิเล็คทรอนิกส จ ากดั(มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการศึกษาดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 360 
ชุด ของพนกังานระดบัปฏิบติัการ (Operator) ของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) 
เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลระดบัความส าคญัท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความสัมพนัธ์ของขอ้มูลส่วนต่อระดบัความส าคญัและความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัจูงใจ 
  ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค (Importance Performance Analysis 
: IPA) 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของพนักงานระดับปฏิบัติการ (Operator) ของบริษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ  ระดบั
การศึกษา ค่าจา้งต่อวนั อายกุารท างาน และประสบการณ์การท างาน (ตารางท่ี 1-7)  

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 72 20.0 
หญิง 288 80.0 
รวม 360 100.0 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมีจ านวน 360 คน ซ่ึงเป็นเพศชายร้อยละ 
20.0  และเป็นเพศหญิงร้อยละ 80.0 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 25 ปี 77 21.4 
26 – 33 ปี 162 45.0 
34 – 42 ปี 103 28.6 
43 – 50 ปี 18 5.0 

อายตุั้งแต่ 53 ปีข้ึนไป 0 0.0 
รวม 360 100 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่จ านวนผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุท่ีมากท่ีสุดคือ อายุ 26 – 33  
ปี ร้อยละ 45.0 รองลงมามีอาย ุ34 - 42 ปี ร้อยละ 28.6  และอาย ุ18 – 25  ปี ร้อยละ 21.4 อาย ุ43 – 50 ปี 
ร้อยละ 5.0 และอายตุั้งแต่ 53 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 0.0 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน ร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถามตามสภาพครอบครัว 
สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 

โสด 208 57.8 
สมรส 130 36.1 

หมา้ย/หยา่ร้าง 14 3.9 
แยกกนัอยู ่ 8 2.2 

รวม 360 100.0 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด ร้อยละ 57.8 รองลงมา
สถานภาพสมรสร้อยละ 36.1  สถานภาพหมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 3.9 และสถานภาพแยกกนัอยูร้่อยละ 
2.2 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มธัยม 6 หรือ ปวช. 189 52.5 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 132 36.7 
ปริญญาตรี 39 10.8 

รวม 360 100.0 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยม 6 หรือ ปวช. มาก
ท่ีสุดร้อยละ 52.5  รองลงมาอนุปริญญา หรือ ปวส. ซ่ึงมีร้อยละเท่ากนัคือ  36.7  และสุดทา้ยระดบั
ปริญญาตรีร้อยละ 10.8 
 
ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าจา้งต่อวนั 

ค่าจ้างต่อวนั จ านวน ร้อยละ 
300 – 350 บาท 306 85.0 
351 – 400 บาท 47 13.1 

ตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป 7 1.9 
รวม 360 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บค่าจา้งต่อวนั 300 – 350 บาท มากท่ีสุด ร้อย
ละ 85.0 รองลงมาไดรั้บค่าจา้งต่อวนั 351 – 400 บาท ร้อยละ 13.8 และนอ้ยท่ีสุดไดรั้บค่าจา้งต่อวนั
ตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป ร้อยละ 1.9 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายกุารท างาน 

อายุการท างาน จ านวน ร้อยละ 
อายงุานไม่เกิน 3 ปี 153 42.5 
อายงุานมากกวา่ 3 ปี 207 57.5 

รวม 360 100.0 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายกุารท างานมากท่ีสุด คือ อายงุานมากกวา่ 3 
ปีข้ึนไป ร้อยละ 57.5 รองลงมาอายไุม่เกิน 3 ปี ร้อยละ 42.5 
 
ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทส่วนงาน  
(Operation: OP) 

ประเภทของส่วนงาน จ านวน ร้อยละ 
Operation: OP1 122 33.9 
Operation: OP2 122 33.9 
Operation: OP3 116 32.2 

รวม 360 100.0 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทส่วนงาน ร้อยละ 33.9 เป็น
พนกังานส่วนงาน Operatopn: OP1 และ พนกังานส่วนงาน Operatopn: OP2 และ เป็นพนกังานส่วน
งาน Operatopn: OP3 ร้อยละ 32.2 
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามตามประสบการณ์เคยท างานบริษทัอ่ืน 

เคยมีประสบการณ์/ไม่มี จ านวน ร้อยละ 
เคย 221 61.4 

ไม่เคย 139 38.6 
รวม 360 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเคยมีประสบการณ์การท างานบริษทัอ่ืนมากท่ีสุด
ร้อยละ 64.1 และไม่เคยมีประสบการณ์การท างานบริษทัอ่ืนร้อยละ 38.6 
 
ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความส าคัญทีม่ีต่อปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.9 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จของ
งาน 

ปัจจยัจูงใจด้าน
ความส าเร็จของงาน 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความรู้สึกวา่ตนเอง 
เป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

32 
(8.9) 

121 
(33.6) 

198 
(55.0) 

9 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.49 มาก 

ภูมิใจต่อความส าเร็จ
ของงานท่ีท า 

34 
(9.4) 

129 
(35.8) 

189 
(52.5) 

8 
(2.2) 

0 
(0.0) 

3.53 มาก 

สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด 

42 
(11.7) 

127 
(35.3) 

182 
(50.6) 

9 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.56 มาก 

ไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหไ้ดค้วามรู้
เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

35 
(9.7) 

118 
(32.8) 

192 
(53.3) 

13 
(3.6) 

2 
(0.6) 

3.48 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.52 มาก 

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จของ
งานอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั 
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด ภูมิใจต่อ
ความส าเร็จของงานท่ีท า ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน และไดรั้บการส่งเสริม
และสนบัสนุนใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ 
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ตารางที ่4.10 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ี 
                      ท า 

ปัจจยัจูงใจด้าน
ลกัษณะงานทีท่ า 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

35 
(9.7) 

115 
(31.9) 

203 
(56.4) 

7 
(1.9) 

0 
(0.0) 

3.49 มาก 

ลกัษณะงานท่ีท าเป็น
งานท่ีทา้ทายและ
น่าสนใจ 

32 
(8.9) 

105 
(29.2) 

204 
(56.7) 

18 
(5.0) 

1 
(0.3) 

3.41 มาก 

มีความภูมิใจในงานท่ี
ท า 

44 
(12.2) 

122 
(33.9) 

182 
(50.6) 

11 
(3.1) 

1 
(0.3) 

3.55 มาก 

งานท่ีท าเปิดโอกาส
ใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์

36 
(10.0) 

91 
(25.3) 

206 
(57.2) 

22 
(6.1) 

5 
(1.4) 

3.36 
ปาน
กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.45 มาก 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ี
ท า อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.45 โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยต่างๆ ใกล้เคียงกัน 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ มีความภูมิใจในงานท่ีท า งานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและน่าสนใจ และงานท่ีท าเปิดโอกาสให้ใชค้วามคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้า
ในหนา้ท่ีการงาน 

ปัจจยัจูงใจด้าน
ความก้าวหน้า 
ในหน้าทีก่ารงาน 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ 
ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่

30 
(8.3) 

124 
(34.4) 

191 
(53.1) 

12 
(3.3) 

3 
(0.8) 

3.46 มาก 

ไดรั้บการอบรมสมัมนา 
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้
ความสามารถอยู่
สม ่าเสมอ 

30 
(8.3) 

104 
(28.9) 

197 
(54.7) 

23 
(6.4) 

6 
(1.7) 

3.36 ปานกลาง 

มีโอกาสโยกยา้ยงาน
ตามความรู้  
และความสามารถ 

21 
(5.8) 

88 
(24.4) 

207 
(57.5) 

34 
(9.4) 

10 
(2.8) 

3.21 ปานกลาง 

การเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง เป็นไป
ดว้ยความยติุธรรม  
และเหมาะสมกบั
ความสามารถ 

29 
(8.1) 

83 
(23.1) 

194 
(53.9) 

35 
(9.7) 

19 
(5.3) 

3.19 ปานกลาง 

งานท่ีท าอยูส่่งเสริมให้
เกิดความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

27 
(7.5) 

92 
(25.6) 

198 
(55.0) 

31 
(8.6) 

12 
(3.3) 

3.25 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.29 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้า
ในหนา้ท่ีการงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.29 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆ 
ใกล้เคียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ได้เรียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู่ ได้รับการ
อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยูส่ม ่าเสมอ งานท่ีท าอยูส่่งเสริมให้เกิดความกา้วหนา้
ในอาชีพ  มีโอกาสโยกยา้ยงานตามความรู้และความสามารถ และการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เป็นไป
ดว้ยความยติุธรรมและเหมาะสมกบัความสามารถ ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับนบั
ถือ 

ปัจจยัจูงใจด้านความ
ยอมรับนบัถอื 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หวัหนา้งานไวว้างใจ
มอบหมายงานส าคญัให้
ท า 

29 
(8.1) 

116 
(32.2) 

192 
(53.3) 

23 
(6.4) 

0 
(0.0) 

3.42 มาก 

ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
จากหวัหนา้งานเม่ือ
ปฏิบติังานดี 

20 
(5.6) 

99 
(27.5) 

189 
(52.5) 

42 
(11.7) 

10 
(2.8) 

3.21 ปานกลาง 

ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
จากเพ่ือนร่วมงานเม่ือ
ผลการปฏิบติังานดี 

18 
(5.0) 

87 
(24.2) 

212 
(58.9) 

35 
(9.7) 

8 
(2.2) 

3.20 ปานกลาง 

เพ่ือนร่วมงานยอมรับ 
และไวว้างใจในการ
ท างาน 

22 
(6.1) 

96 
(26.7) 

221 
(61.4) 

19 
(5.3) 

2 
(0.6) 

3.33 ปานกลาง 

การไดรั้บความเช่ือถือ
จากหน่วยงานอ่ืนใน
การท างาน 

19 
(5.3) 

100 
(27.8) 

219 
(60.8) 

20 
(5.6) 

2 
(0.6) 

3.32 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.30 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับ
นบัถือ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆใกลเ้คียงกนั 
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ  หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า เพื่อนร่วมงานยอมรับ 
และไวว้างใจในการท างาน เพื่อนร่วมงานยอมรับ และไวว้างใจในการท างาน ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
จากหวัหนา้งานเม่ือปฏิบติังานดี และไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อนร่วมงานเม่ือผลการปฏิบติังานดี 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจดา้นความรับผดิชอบ 

ปัจจยัจูงใจด้านความ
รับผดิชอบ 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ทราบขอบเขตและความ
รับผิดชอบของงานท่ีท า 

42 
(11.7) 

133 
(36.9) 

183 
(50.8) 

2 
(0.6) 

0 
(0.0) 

3.60 มาก 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

55 
(15.3) 

131 
(36.4) 

169 
(46.9) 

5 
(1.4) 

0 
(0.0) 

3.66 มาก 

ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบในปัจจุบนั
เหมาะสมตาม
ความสามารถ 

23 
(6.4) 

120 
(33.3) 

206 
(57.2) 

11 
(3.1) 

0 
(0.0) 

3.43 มาก 

มีอิสระในการคิด
แกปั้ญหาและปรับปรุง
งาน 

24 
(6.7) 

97 
(26.9) 

206 
(57.2) 

25 
(6.9) 

8 
(2.2) 

3.29 ปานกลาง 

มีโอกาสในการแสดง
ความสามารถในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรือ
งานท่ีรับผิดชอบอยา่ง
เตม็ท่ี 

26 
(7.2) 

111 
(30.8) 

197 
(54.7) 

21 
(5.8) 

5 
(1.4) 

3.37 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.47 มาก 

 จากตารางท่ี  4.13 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจด้านความ
รับผิดชอบ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.47 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทราบขอบเขตและ
ความรับผิดชอบของงานท่ีท า ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเหมาะสมตามความสามารถ มี
โอกาสในการแสดงความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรืองานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี และมี
อิสระในการคิดแกปั้ญหาและปรับปรุงงาน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัอนามยัดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

ปัจจยัค า้จุนด้าน
นโยบายการบริหารงาน

ของบริษัท 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างาน 
ท่ีชดัเจน 

58 
(16.1) 

129 
(35.8) 

162 
(45.0) 

9 
(2.5) 

2 
(0.6) 

3.64 มาก 

มีการช้ีแจงนโยบายของ
บริษทัใหท้ราบโดย
ทัว่ถึงและชดัเจน 

46 
(12.8) 

133 
(36.9) 

164 
(45.6) 

15 
(4.2) 

2 
(0.6) 

3.57 มาก 

บริษทัมีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างาน
ท่ีเหมาะสม 

52 
(14.4) 

122 
(33.9) 

169 
(46.9) 

14 
(3.9) 

3 
(0.8) 

3.57 มาก 

นโยบายท่ีประกาศเพื่อ
ประโยชนข์องบริษทั
และพนกังาน 

53 
(14.7) 

110 
(30.6) 

179 
(49.7) 

15 
(4.2) 

3 
(0.8) 

3.54 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.58 มาก 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยต่างๆ 
ใกล้เคียงกัน เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน 
ตามล าดบั มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้ทราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ในการท างานท่ีเหมาะสม และนโยบายท่ีประกาศเพื่อประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน 

ปัจจัยค า้จุนด้านควบคุม
หรือการนิเทศงาน 

ระดับความส าคญั รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หวัหนา้งานใหค้วามเป็น
ธรรมต่อลกูนอ้งอยา่งเท่า
เทียม 

38 
(10.6) 

110 
(30.6) 

178 
(49.4) 

20 
(5.6) 

14 
(3.9) 

3.83 มาก 

หวัหนา้งานกระจายความ
รับผดิชอบของงานอยา่ง
เหมาะสม 

34 
(9.4) 

107 
(29.7) 

194 
(53.9) 

19 
(5.3) 

6 
(1.7) 

3.40 มาก 

หวัหนา้งานมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ 

38 
(10.6) 

105 
(29.2) 

188 
(52.2) 

22 
(6.1) 

7 
(1.9) 

3.40 มาก 

หวัหนา้งานใหค้วามสนใจ
เร่ืองงาน  
คอยแนะน าในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

51 
(14.2) 

103 
(28.6) 

179 
(49.7) 

20 
(5.6) 

7 
(1.9) 

3.48 มาก 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล 
ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่ง
สม ่าเสมอ 

50 
(13.9) 

 113 
(31.4) 

172 
(47.8) 

20 
(5.6) 

5 
(1.4) 

3.51 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.52 มาก 

 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยต่างๆ ใกลเ้คียง
กนั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ หวัหนา้งานใหค้วามเป็นธรรมต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม หวัหนา้งาน
ส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ หวัหนา้งานให้ความสนใจ
เร่ืองงานคอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี หวัหนา้งานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ และหวัหนา้งานกระจายความรับผดิชอบของงานอยา่งเหมาะสม ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

ปัจจัยค า้จุนด้าน
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

ระดับความส าคญั รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สภาพการท างาน เช่น แสง
สวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ 
เหมาะสมในการท างาน 

48 
(13.3) 

114 
(31.7) 

185 
(51.4) 

12 
(3.3) 

1 
(0.3) 

3.54 มาก 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์  
ในการท างาน มีเพียงพอ
และเหมาะสม 

37 
(10.3) 

118 
(32.8) 

178 
(49.4) 

26 
(7.2) 

1 
(0.3) 

3.46 มาก 

มาตรการและขอ้ปฏิบติั
ดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานมีอยา่งชดัเจน และ
ประกาศใหพ้นกังาน
รับทราบอยา่งเปิดเผยและ
ทัว่ถึง 

52 
(14.4) 

124 
(34.4) 

175 
(48.6) 

9 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.61 มาก 

สถานท่ีท างานเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

43 
(11.9) 

116 
(32.2) 

185 
(51.4) 

16 
(4.4) 

0 
(0.0) 

3.52 มาก 

ความสะดวกในการมา
เดินทางมาท างานในแต่
ละวนัมีมากนอ้ยเพียงใด 

42 
(11.7) 

105 
(29.2) 

196 
(54.4) 

14 
(3.9) 

3 
(0.8) 

3.47 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.52 มาก 

 จากตารางท่ี  4.16 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ ความส าคัญ ต่อปัจจัยค ้ า จุนด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ย
ต่างๆ ใกลเ้คียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการ
ท างานมีอยา่งชดัเจน และประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง สภาพการท างาน เช่น 
แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน สถานท่ีท างานเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะดวกใน
การมาเดินทางมาท างานในแต่ละวนั และ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการท างาน มีเพียงพอและเหมาะสม  
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์
ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 

ปัจจยัค า้จุนด้าน
ความสัมพนัธ์ของ

หัวหน้างานและเพือ่น
ร่วมงาน 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การวางตวัของหวัหนา้
งาน เช่น กิริยา ท่าทาง 
การพดูจา 

57 
(15.8) 

102 
(28.3) 

180 
(50.0) 

18 
(5.0) 

3 
(0.8) 

3.53 มาก 

หวัหนา้งานแสดง
ความเห็นใจ  
และเป็นกนัเอง 

53 
(14.7) 

109 
(30.3) 

178 
(49.4) 

14 
(3.9) 

6 
(1.7) 

3.53 มาก 

หวัหนา้เตม็ใจให้
ค  าปรึกษาปัญหางานและ
ปัญหาส่วนตวั 

47 
(13.1) 

102 
(28.3) 

183 
(50.8) 

23 
(6.4) 

5 
(1.4) 

3.45 มาก 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเอง
ต่อท่าน 

64 
(17.8) 

108 
(30.0) 

170 
(47.2) 

11 
(3.1) 

7 
(1.9) 

3.59 มาก 

เพ่ือนร่วมงานให้
ค  าปรึกษาหารือระหวา่ง
กนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

59 
(16.4) 

117 
(32.5) 

170 
(47.2) 

9 
(2.5) 

5 
(1.4) 

3.60 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.54 มาก 

 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์
ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.54 โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ย่อยต่างๆ ใกล้เคียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหว่างกนั 
เม่ือพบปัญหาในการท างาน เพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน การวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา 
ท่าทาง การพดูจา หวัหนา้งานแสดงความเห็นใจและเป็นกนัเอง และหวัหนา้เตม็ใจให้ค  าปรึกษาปัญหา
งานและปัญหาส่วนตวั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัค ้ าจุนด้านรายได้และ
สวสัดิการ 

ปัจจยัค า้จุนด้านรายได้
และสวสัดกิาร 

ระดบัความส าคญั รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รายได ้ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

75 
(20.8) 

77 
(21.4) 

172 
(47.8) 

30 
(8.3) 

6 
(1.7) 

3.51 มาก 

รายได ้ค่าจา้ง เหมาะสม
กบัปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบ 

55 
(15.3) 

92 
(25.6) 

182 
(50.6) 

26 
(7.2) 

5 
(1.4) 

3.46 มาก 

โบนสัประจ าปี และ 
เบ้ียขยนั มีความ
เหมาะสม 

63 
(17.5) 

83 
(23.1) 

167 
(46.4) 

36 
(10.0) 

11 
(3.1) 

3.42 มาก 

สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล  
เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ 

60 
(16.7) 

75 
(20.8) 

166 
(46.1) 

50 
(13.9) 

9 
(2.5) 

3.35 ปานกลาง 

บริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

54 
(15.0) 

89 
(24.7) 

184 
(51.1) 

28 
(7.8) 

5 
(1.4) 

3.44 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.44 มาก 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัค ้ าจุนด้านรายไดแ้ละ
สวสัดิการ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.44 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม  รายได ้
ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง โบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19 สรุปขอ้มูลค่าเฉล่ียรวมระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั 
ปัจจยัในการท างาน ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดบั 

ปัจจยัจูงใจ       
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.52 มาก 1 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.45 มาก 3 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.29 ปานกลาง 5 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.30 ปานกลาง 4 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.47 มาก 2 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ 3.41 มาก   

ปัจจยัค ้าจุน       
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.58 มาก 1 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.52 มาก 3 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.52 มาก 4 
ดา้นความสมัพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 3.54 มาก 2 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.44 มาก 5 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัอนามยั 3.52 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัจูงใจในระดบั 
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยัแต่ละดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี  
ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหน้า
ในหนา้ท่ีการงาน  
 ส าหรับปัจจยัอนามยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมระดบั มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.52 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัแต่ละดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ด้านนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้านควบคุมหรือการ
นิเทศงานและดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานม่าเฉล่ียเท่ากนั และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จ
ของงาน 

ปัจจยัจูงใจด้าน
ความส าเร็จของงาน 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ความรู้สึกวา่ตนเอง 
เป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

41 
(11.4) 

148 
(41.1) 

166 
(46.1) 

5 
(1.4) 

0 
(0.0) 

3.63 มาก 

ภูมิใจต่อความส าเร็จ
ของงานท่ีท า 

41 
(11.4) 

156 
(43.3) 

159 
(44.2) 

4 
(1.1) 

0 
(0.0) 

3.65 มาก 

สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด 

41 
(11.4) 

150 
(41.7) 

162 
(45.0) 

7 
(1.9) 

0 
(0.0) 

3.63 มาก 

ไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหไ้ดค้วามรู้
เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

31 
(8.6) 

118 
(32.8) 

192 
(53.3) 

15 
(4.2) 

4 
(1.1) 

3.44 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 มาก 

 จากตารางท่ี  4.20  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจของปัจจัยจูงใจด้าน
ความส าเร็จของงาน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.59 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยต่างๆ 
ใกลเ้คียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า ความรู้สึกวา่ตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด และ
ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ี
ท า 

ปัจจยัจูงใจด้าน
ลกัษณะงานทีท่ า 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

30 
(8.3) 

124 
(34.4) 

195 
(54.2) 

11 
(3.1) 

0 
(0.0) 

3.48 มาก 

ลกัษณะงานท่ีท าเป็น
งานท่ีทา้ทายและ
น่าสนใจ 

29 
(8.1) 

109 
(30.3) 

198 
(55.0) 

21 
(5.8) 

3 
(0.8) 

3.39 
ปาน
กลาง 

มีความภูมิใจในงานท่ี
ท า 

44 
(12.2) 

134 
(37.2) 

168 
(46.7) 

14 
(3.9) 

0 
(0.0) 

3.58 มาก 

งานท่ีท าเปิดโอกาส
ใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค ์

31 
(8.6) 

88 
(24.4) 

192 
(53.3) 

40 
(11.1) 

9 
(2.5) 

3.26 
ปาน
กลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.43 มาก 

 จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงาน
ท่ีท าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.43 โดยให้ความส าคัญกับปัจจยัย่อยต่างๆ ใกล้เคียงกัน 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ มีความภูมิใจในงานท่ีท า งานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและน่าสนใจ และงานท่ีท าเปิดโอกาสให้ใชค้วามคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.22  แสดงจ านวน  ร้อยละ ค่ าเฉ ล่ียและระดับความพึงพอใจของปัจจัยจูงใจด้าน
ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 

ปัจจยัจูงใจด้าน
ความก้าวหน้า 
ในหน้าทีก่ารงาน 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ 
ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่

30 
(8.3) 

130 
(36.1) 

188 
(52.2) 

8 
(2.2) 

4 
(1.1) 

3.48 มาก 

ไดรั้บการอบรมสมัมนา 
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้
ความสามารถอยู่
สม ่าเสมอ 

23 
(6.4) 

105 
(29.2) 

192 
(53.3) 

31 
(8.6) 

9 
(2.5) 

3.28 ปานกลาง 

มีโอกาสโยกยา้ยงาน
ตามความรู้  
และความสามารถ 

13 
(3.6) 

77 
(21.4) 

215 
(59.7) 

39 
(10.8) 

16 
(4.4) 

3.09 ปานกลาง 

การเล่ือนขั้น 
เล่ือนต าแหน่ง เป็นไป
ดว้ยความยติุธรรม  
และเหมาะสมกบั
ความสามารถ 

14 
(3.9) 

74 
(20.6) 

201 
(55.8) 

43 
(11.9) 

28 
(7.8) 

3.01 ปานกลาง 

งานท่ีท าอยูส่่งเสริมให้
เกิดความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

19 
(5.3) 

77 
(21.4) 

195 
(54.2) 

47 
(13.1) 

22 
(6.1) 

3.07 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.19 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี  4.22 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความพึ งพอใจต่อปัจจัยจูงใจด้าน
ความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 โดยให้ความส าคญักบั
ปัจจยัยอ่ยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท า
อยู ่ไดรั้บการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยู่สม ่าเสมอ มีโอกาสโยกยา้ยงานตาม
ความรู้ และความสามารถ งานท่ีท าอยูส่่งเสริมให้เกิดความกา้วหน้าในอาชีพ และการเล่ือนขั้นเล่ือน
ต าแหน่ง เป็นไปดว้ยความยติุธรรมและเหมาะสมกบัความสามารถ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับ
นบัถือ 

ปัจจยัจูงใจด้านความ
ยอมรับนบัถอื 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หวัหนา้งานไวว้างใจ
มอบหมายงานส าคญัให้
ท า 

21 
(5.8) 

112 
(31.1) 

208 
(57.8) 

18 
(5.0) 

1 
(0.3) 

3.37 ปานกลาง 

ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
จากหวัหนา้งานเม่ือ
ปฏิบติังานดี 

12 
(3.3) 

80 
(22.2) 

200 
(55.6) 

58 
(16.1) 

10 
(2.8) 

3.07 ปานกลาง 

ไดรั้บการยกยอ่งชมเชย
จากเพ่ือนร่วมงานเม่ือ
ผลการปฏิบติังานดี 

13 
(3.6) 

70 
(19.4) 

226 
(62.8) 

43 
(11.9) 

8 
(2.2) 

3.10 ปานกลาง 

เพ่ือนร่วมงานยอมรับ 
และไวว้างใจในการ
ท างาน 

15 
(4.2) 

90 
(25.0) 

229 
(63.6) 

23 
(6.4) 

3 
(0.8) 

3.25 ปานกลาง 

การไดรั้บความเช่ือถือ
จากหน่วยงานอ่ืนใน
การท างาน 

13 
(3.6) 

76 
(21.1) 

238 
(66.1) 

30 
(8.3) 

3 
(0.8) 

3.18 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.19 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับ
นบัถือ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆใกลเ้คียงกนั 
เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ  หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า เพื่อนร่วมงานยอมรับ 
และไวว้างใจในการท างาน การไดรั้บความเช่ือถือจากหน่วยงานอ่ืนในการท างาน ไดรั้บการยกยอ่ง
ชมเชยจากเพื่อนร่วมงานเม่ือผลการปฏิบติังานดี และได้รับการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างานเม่ือ
ปฏิบติังานดี ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของปัจจัยจูงใจด้านความ
รับผดิชอบ 

ปัจจยัจูงใจด้านความ
รับผดิชอบ 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ทราบขอบเขตและความ
รับผิดชอบของงานท่ีท า 

36 
(10.0) 

155 
(43.1) 

164 
(45.6) 

4 
(1.1) 

1 
(0.3) 

3.61 มาก 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

56 
(15.6) 

145 
(40.3) 

153 
(42.5) 

5 
(1.4) 

1 
(0.3) 

3.69 มาก 

ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบในปัจจุบนั
เหมาะสมตาม
ความสามารถ 

23 
(6.4) 

126 
(35.0) 

201 
(55.8) 

10 
(2.8) 

0 
(0.0) 

3.45 มาก 

มีอิสระในการคิด
แกปั้ญหาและปรับปรุง
งาน 

21 
(5.8) 

79 
(21.9) 

218 
(60.6) 

34 
(9.4) 

8 
(2.2) 

3.20 ปานกลาง 

มีโอกาสในการแสดง
ความสามารถในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรือ
งานท่ีรับผิดชอบอยา่ง
เตม็ท่ี 

17 
(4.7) 

106 
(29.4) 

202 
(56.1) 

30 
(8.3) 

5 
(1.4) 

3.28 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.45 มาก 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจดา้นดา้นความ
รับผิดชอบอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.45 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั 
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ทราบขอบเขตและ
ความรับผิดชอบของงานท่ีท า ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเหมาะสมตามความสามารถ  มี
โอกาสในการแสดงความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรืองานท่ีรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี และมี
อิสระในการคิดแกปั้ญหาและปรับปรุงงาน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุนดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

ปัจจยัค า้จุนด้าน
นโยบายการบริหารงาน

ของบริษัท 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างาน 
ท่ีชดัเจน 

57 
(15.8) 

143 
(39.7) 

146 
(40.6) 

10 
(2.8) 

4 
(1.1) 

3.66 มาก 

มีการช้ีแจงนโยบายของ
บริษทัใหท้ราบโดย
ทัว่ถึงและชดัเจน 

49 
(13.6) 

132 
(36.7) 

163 
(45.3) 

14 
(3.9) 

2 
(0.6) 

3.59 มาก 

บริษทัมีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างาน
ท่ีเหมาะสม 

50 
(13.9) 

135 
(37.5) 

163 
(45.3) 

9 
(2.5) 

3 
(0.8) 

3.61 มาก 

นโยบายท่ีประกาศเพื่อ
ประโยชนข์องบริษทั
และพนกังาน 

45 
(12.5) 

115 
(31.9) 

178 
(49.4) 

18 
(5.0) 

4 
(1.1) 

3.50 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 มาก 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยต่างๆ 
ใกล้เคียงกัน เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน 
บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้ทราบโดย
ทัว่ถึงและชดัเจน และนโยบายท่ีประกาศเพื่อประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุนดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน 

ปัจจัยค า้จุนด้านควบคุม
หรือการนิเทศงาน 

ระดับความพงึพอใจ รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

หวัหนา้งานใหค้วามเป็น
ธรรมต่อลกูนอ้งอยา่งเท่า
เทียม 

21 
(5.8) 

106 
(29.4) 

184 
(51.1) 

31 
(8.6) 

18 
(5.0) 

3.23 ปานกลาง 

หวัหนา้งานกระจาย
ความรับผดิชอบของงาน
อยา่งเหมาะสม 

16 
(4.4) 

109 
(30.3) 

199 
(55.3) 

29 
(8.1) 

7 
(1.9) 

3.27 ปานกลาง 

หวัหนา้งานมี
ความสามารถในการ
แกปั้ญหาเม่ือเกิดความ
ขดัแยง้ 

24 
(6.7) 

99 
(27.5) 

197 
(54.7) 

32 
(8.9) 

8 
(2.2) 

3.28 ปานกลาง 

หวัหนา้งานใหค้วาม
สนใจเร่ืองงาน  
คอยแนะน าในการ
ปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

30 
(8.3) 

105 
(29.2) 

186 
(51.7) 

32 
(8.9) 

7 
(1.9) 

3.33 ปานกลาง 

หวัหนา้งานส่ือสาร
ขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย 
เป้าหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ 

31 
(8.6) 

110 
(30.6) 

182 
(50.6) 

29 
(8.1) 

8 
(2.2) 

3.35 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.29 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 โดยให้ความส าคญักับปัจจยัย่อยต่างๆ 
ใกล้เคียงกัน เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ หัวหน้างานส่ือสารข้อมูล ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ หัวหน้างานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอยแนะน าในการปฏิบติังาน
เป็นอยา่งดี หวัหนา้งานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้ หวัหนา้งานกระจายความ
รับผิดชอบของงานอย่างเหมาะสม และหัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้องอย่างเท่าเทียม
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ปัจจัยค า้จุนด้าน
สภาพแวดล้อม 
ในการท างาน 

ระดับความพงึพอใจ รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

สภาพการท างาน เช่น 
แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ 
เหมาะสมในการท างาน 

23 
(6.4) 

113 
(31.4) 

199 
(55.3) 

23 
(6.4) 

2 
(0.6) 

3.37 ปานกลาง 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์  
ในการท างาน มีเพียงพอ
และเหมาะสม 

13 
(3.6) 

98 
(27.2) 

211 
(58.6) 

36 
(10.0) 

2 
(0.6) 

3.23 ปานกลาง 

มาตรการและขอ้ปฏิบติั
ดา้นความปลอดภยัใน
การท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศใหพ้นกังาน
รับทราบอยา่งเปิดเผย
และทัว่ถึง 

25 
(6.9) 

131 
(36.4) 

187 
(51.9) 

17 
(4.7) 

0 
(0.0) 

3.46 มาก 

สถานท่ีท างานเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

16 
(4.4) 

110 
(30.6) 

207 
(57.5) 

25 
(6.9) 

2 
(0.6) 

3.31 ปานกลาง 

ความสะดวกในการมา
เดินทางมาท างานในแต่
ละวนัมีมากนอ้ยเพียงใด 

17 
(4.7) 

103 
(28.6) 

215 
(59.7) 

20 
(5.6) 

5 
(1.4) 

3.30 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี  4.27 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความพึ งพอใจต่อปัจจัยค ้ าจุนด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 โดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัใน
การท างานมีอย่างชดัเจน และประกาศให้พนกังานรับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง สภาพการท างาน 
เช่น แสงสว่าง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย ความ
สะดวกในการมาเดินทางมาท างานในแต่ละวนัมีมากนอ้ยเพียงใด และเคร่ืองมือ อุปกรณ์ในการท างาน 
มีเพียงพอและเหมาะสม ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุน 
ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน 

ปัจจยัค า้จุนด้าน
ความสัมพนัธ์ของ

หัวหน้างานและเพือ่น
ร่วมงาน 

ระดบัความพงึพอใจ รวม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

การวางตวัของหวัหนา้
งาน เช่น กิริยา ท่าทาง 
การพดูจา 

33 
(9.2) 

101 
(28.1) 

194 
(53.9) 

22 
(6.1) 

10 
(2.8) 

3.35 ปานกลาง 

หวัหนา้งานแสดง
ความเห็นใจ  
และเป็นกนัเอง 

33 
(9.2) 

105 
(29.2) 

189 
(52.5) 

23 
(6.4) 

10 
(2.8) 

3.36 ปานกลาง 

หวัหนา้เตม็ใจให้
ค  าปรึกษาปัญหางาน
และปัญหาส่วนตวั 

31 
(8.6) 

100 
(27.8) 

187 
(51.9) 

33 
(9.2) 

9 
(2.5) 

3.31 ปานกลาง 

เพ่ือนร่วมงานเป็น
กนัเองต่อท่าน 

51 
(14.2) 

119 
(33.1) 

174 
(48.3) 

12 
(3.3) 

4 
(1.1) 

3.56 มาก 

เพ่ือนร่วมงานให้
ค  าปรึกษาหารือระหวา่ง
กนั เม่ือพบปัญหาใน
การท างาน 

43 
(11.9) 

121 
(33.6) 

178 
(49.4) 

14 
(3.9) 

4 
(1.1) 

3.51 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.42 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี  4.28 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความพึ งพอใจต่อปัจจัยค ้ าจุนด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.42 โดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัย่อยต่างๆ ใกลเ้คียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ เพื่อนร่วมงานเป็นกนัเอง
ต่อท่าน เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหว่างกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน หัวหน้างานแสดง
ความเห็นใจและเป็นกนัเอง การวางตวัของหวัหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา และหัวหนา้เต็ม
ใจใหค้  าปรึกษาปัญหางานและปัญหาส่วนตวั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ียและระดบัความพึงพอใจของปัจจยัค ้าจุนดา้นรายไดแ้ละ
สวสัดิการ 

ปัจจัยค า้จุนด้านรายได้
และสวัสดิการ 

ระดับความพงึพอใจ รวม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉลีย่ แปลผล จ านวน 

(ร้อยละ) 
จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รายได ้ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

13 
(3.6) 

66 
(18.3) 

216 
(60.0) 

58 
(16.1) 

7 
(1.9) 

3.06 ปานกลาง 

รายได ้ค่าจา้ง เหมาะสม
กบัปริมาณงานและความ
รับผดิชอบ 

9 
(2.5) 

63 
(17.5) 

226 
(62.8) 

51 
(14.2) 

11 
(3.1) 

3.02 ปานกลาง 

โบนสัประจ าปี และ เบ้ีย
ขยนั มีความเหมาะสม 

6 
(1.7) 

46 
(12.8) 

206 
(57.2) 

74 
(20.6) 

28 
(7.8) 

2.80 ปานกลาง 

สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น  
ค่ารักษาพยาบาล  
เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ 

5 
(1.4) 

44 
(12.2) 

194 
(53.9) 

90 
(25.0) 

27 
(7.5) 

2.75 ปานกลาง 

บริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ 
ส่ง 

19 
(5.3) 

75 
(20.8) 

215 
(59.7) 

44 
(12.2) 

7 
(1.9) 

3.15 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 2.96 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัค ้าจุนดา้นรายไดแ้ละ
สวสัดิการ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.96 โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยต่างๆ 
ใกล้เคียงกนั เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน เช่น หอพกั 
สนามกีฬา รถรับ ส่ง รายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม รายได้ ค่าจา้ง 
เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ โบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และ
สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30 สรุปขอ้มูลค่าเฉล่ียรวมระดบัความพึงพอใจของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั 
ปัจจยัในการท างาน ค่าเฉลีย่ แปลผล ล าดบั 

ปัจจยัจูงใจ       
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.59 มาก 1 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.43 มาก 3 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.19 ปานกลาง 4 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.19 ปานกลาง 4 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.45 มาก 2 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ 3.37 ปานกลาง   

ปัจจยัค า้จุน       
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.59 มาก 1 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.29 ปานกลาง 4 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.33 ปานกลาง 3 
ดา้นความสมัพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 3.42 ปานกลาง 2 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 2.96 ปานกลาง 5 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัอนามยั 3.31 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจโดยรวมต่อปัจจยัจูงใจในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัแต่ละดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย
ไดด้งัน้ี  ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า และดา้นความยอมรับ
นบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 ส าหรับปัจจัยอนามยั ผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจโดยรวมระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 โดยให้ความส าคญักบัปัจจยัแต่ละดา้นเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้น
นโยบายการบริหารงานของบริษัท  ด้านความสัมพันธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

47 
 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลระดับความส าคัญ และระดับความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ตารางที ่ 4.31 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 
ระดบัความส าคัญ 

300 – 350 บาท 351 – 400 บาท ตั้งแต่ 401 บาท ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ             
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.53 มาก 3.31 ปานกลาง 3.82 มาก 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.45 มาก 3.44 มาก 3.79 มาก 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.29 ปานกลาง 3.26 ปานกลาง 3.66 มาก 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.28 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 3.71 มาก 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.48 มาก 3.31 ปานกลาง 3.86 มาก 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ 3.41 มาก 3.33 ปานกลาง 3.77 มาก 

ปัจจัยอนามัย          
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.60 มาก 3.43 มาก 3.86 มาก 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.44 มาก 3.31 ปานกลาง 3.86 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.52 มาก 3.47 มาก 3.91 มาก 
ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงาน 

3.54 มาก 3.46 มาก 3.97 มาก 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.43 มาก 3.45 มาก 3.63 มาก 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อ 

ปัจจัยอนามัย 
3.51 มาก 3.42 มาก 3.85 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.46 มาก 3.38 ปานกลาง 3.81 มาก 

 จากตารางท่ี 4.31 แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการท างานท่ี
มีต่อค่าจา้งรายวนั แบ่งตามค่าจา้งรายวนัระหว่าง 300 – 350 บาท ค่าจา้งรายวนัระหว่าง 351 – 400 
บาท และค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป  
 ผูต้อบแบบสอบถามค่าจา้งรายวนัระหว่าง 300 – 350 บาท ให้ระดับความส าคญัเฉล่ียรวม
ระดบัมาก ซ่ึงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจระดบัมาก โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านความยอมรับนับถือ  ส าหรับปัจจัยอนามัยผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการ
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บริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อน
ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน และด้านรายได้และ
สวสัดิการ 
 ผูต้อบแบบสอบถามค่าจา้งรายวนัระหว่าง 351 – 400 บาท ให้ระดับความส าคญัเฉล่ียรวม
ระดบัปานกลาง ซ่ึงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ย
มากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ด้านความยอมรับนับถือ และด้านความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ส าหรับปัจจยัอนามยั
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและ
เพื่อนร่วมงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน 
 ผูต้อบแบบสอบถามค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความส าคญัเฉล่ียรวมระดบั
มาก ซ่ึงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจระดบัมาก โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้น
ความรับผิดชอบ และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้น
ความยอมรับนับถือ  และด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  ส าหรับปัจจัยอนามัยผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก โดยให้ความส าคัญปัจจัยย่อยมากท่ีสุด คือ ด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน และดา้นรายได้
และสวสัดิการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

49 
 

ตารางที ่4.32 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 
ระดบัความพงึพอใจ 

300 – 350 บาท 351 – 400 บาท ตั้งแต่ 401 บาท ขึน้ไป 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ             
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.62 มาก 3.35 ปานกลาง 3.68 มาก 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.42 มาก 3.42 มาก 3.71 มาก 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.19 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 3.43 มาก 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.19 ปานกลาง 3.18 ปานกลาง 3.54 มาก 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.46 มาก 3.30 ปานกลาง 3.80 มาก 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ 3.38 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 3.63 มาก 

ปัจจัยอนามัย          
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.61 มาก 3.45 มาก 3.68 มาก 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.30 มาก 3.22 ปานกลาง 3.54 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.35 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 3.54 มาก 
ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งาน 
และเพ่ือนร่วมงาน 

3.42 มาก 3.34 ปานกลาง 3.74 มาก 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 2.95 ปานกลาง 2.96 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อ 

ปัจจัยอนามัย 
3.32 ปานกลาง 3.23 ปานกลาง 3.58 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.35 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.60 มาก 

 จากตารางท่ี 4.32 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัในการ
ท างานท่ีมีต่อค่าจา้งรายวนั แบ่งตามค่าจา้งรายวนัระหวา่ง 300 – 350 บาท ค่าจา้งรายวนัระหวา่ง 351 – 
400 บาท และค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป  
 ผูต้อบแบบสอบถามค่าจา้งรายวนัระหวา่ง 300 – 350 บาท ให้ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรวม
ระดบัปานกลาง ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจปัจจยั
ยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านความยอมรับนับถือส าหรับปัจจยั
อนามยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน และ
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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 ผูต้อบแบบสอบถามค่าจา้งรายวนัระหวา่ง 351 – 400 บาท ให้ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรวม
ระดบัปานกลาง ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจปัจจยั
ยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้น
ความรับผิดชอบ ด้านความยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ส าหรับปัจจยั
อนามยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดับ คือ ด้านความสัมพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 ผูต้อบแบบสอบถามค่าจา้งรายวนัตั้ งแต่ 401 บาทข้ึนไป ให้ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรวม
ระดบัมาก ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจระดบัมาก โดยให้ความพึงพอใจปัจจยัย่อยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความส าเร็จ
ของงาน ดา้นความยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ส าหรับปัจจยัอนามยัผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดับมาก โดยให้ความพึงพอใจปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ ด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ด้านนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  และด้าน
รายไดแ้ละสวสัดิการ 
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ตารางที ่4.33 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจยัในการท างาน 

ระดบัความส าคญั 

อายุงานไม่เกนิ 3 ปี อายุงานมากกว่า 3 ปี 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ปัจจยัจูงใจ     

ดา้นความส าเร็จของงาน 3.40 ปานกลาง 3.60 มาก 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.37 ปานกลาง 3.52 มาก 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.28 ปานกลาง 3.30 ปานกลาง 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.28 ปานกลาง 3.31 ปานกลาง 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.39 ปานกลาง 3.53 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ 3.34 ปานกลาง 3.45 มาก 

ปัจจยัอนามยั     
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.44 มาก 3.62 มาก 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.36 ปานกลาง 3.49 มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.42 มาก 3.59 มาก 
ดา้นความสมัพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 3.47 มาก 3.59 มาก 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.42 มาก 3.45 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัอนามยั 3.42 มาก 3.55 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.38 ปานกลาง 3.50 มาก 

 จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ แสดงให้เห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัในการ
ท างานท่ีมีต่ออายงุาน แบ่งตามอายงุานไม่เกิน 3 ปีและอายงุานมากกวา่ 3 ปี  
 ส าหรับอายุงานไม่เกิน 3 ปี ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัเฉล่ียรวมระดบัปาน
กลาง ซ่ึงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญัปัจจยัย่อยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะ
งานท่ีท า ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และดา้นความยอมรับนบัถือ  
 ส าหรับปัจจัยอนามัยผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับปานกลาง โดยให้
ความส าคญัปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน และปัจจยั
ต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการ และดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 



 
 

52 
 

 ส าหรับอายงุานมากกวา่ 3 ปี ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความส าคญัเฉล่ียรวมระดบัมาก ซ่ึง
ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัมากเช่นกนั โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
ดา้นความยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 ส าหรับปัจจยัอนามยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยให้ความส าคญั
ปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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ตารางที ่4.34 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจยัจูงใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

อายงุานไม่เกิน 3 ปี อายงุานมากกวา่ 3 ปี 
ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจยัจูงใจ     
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.49 มาก 3.65 มาก 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.33 ปานกลาง 3.50 มาก 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.17 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.17 ปานกลาง 3.21 ปานกลาง 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.36 ปานกลาง 3.51 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ 3.30 ปานกลาง 3.41 มาก 

ปัจจยัอนามยั     
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.42 มาก 3.60 มาก 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.22 ปานกลาง 3.34 ปานกลาง 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.23 ปานกลาง 3.41 มาก 
ดา้นความสมัพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 3.34 ปานกลาง 3.47 มาก 
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 2.93 ปานกลาง 2.97 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัอนามยั 3.23 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.27 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.34 พบวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัในการ
ท างานท่ีมีต่ออายงุาน แบ่งตามอายงุานไม่เกิน 3 ปีและอายงุานมากกวา่ 3 ปี  
 ส าหรับอายุงานไม่เกิน 3 ปี ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรวมระดบัปาน
กลาง ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัมาก โดยให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะ
งานท่ีท า ดา้นความยอมรับนบัถือ และด้านความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นปัจจยัอนามยัผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยมากท่ีสุด คือ 
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า
งานและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน และด้าน
รายไดแ้ละสวสัดิการ 
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 ส าหรับอายุงานมากกวา่ 3 ปี ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความพึงพอใจเฉล่ียรวมระดบัปาน
กลาง ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัมาก โดยให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะ
งานท่ีท า ดา้นความยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
 ส าหรับปัจจยัอนามยัผูต้อบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยให้ความ
พึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั 
คือ ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้าน
ควบคุมหรือการนิเทศงาน และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงาน (Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 
ระดบัความส าคัญ 

Operation 1 Operation 2 Operation 3 

ปัจจัยจูงใจ ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.47 มาก 3.76 มาก 3.30 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.35 ปานกลาง 3.64 มาก 3.37 ปานกลาง 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.25 ปานกลาง 3.41 มาก 3.21 ปานกลาง 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.32 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.45 มาก 3.67 มาก 3.28 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ 3.37 ปานกลาง 3.55 มาก 3.29 ปานกลาง 

ปัจจัยอนามัย          
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.59 มาก 3.80 มาก 3.34 ปานกลาง 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.50 มาก 3.50 มาก 3.30 ปานกลาง 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.61 มาก 3.63 มาก 3.31 ปานกลาง 
ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงาน 

3.65 มาก 3.62 มาก 3.64 มาก 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.65 มาก 3.62 มาก 3.34 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อปัจจัยอนามัย 3.57 มาก 3.59 มาก 3.34 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.47 มาก 3.57 มาก 3.31 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.35 พบวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัในการ
ท างานท่ีมีต่อส่วนงาน (Operation) แบ่งตาม Operation 1 Operation 2 และ Operation 3 
 ส าหรับกลุ่มพนกังานปฏิบติังาน Operation 1 ให้ระดบัความส าคญัเฉล่ียรวมระดบัมาก ซ่ึงให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้น
ความส าเร็จของงาน  และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้น
ความยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านปัจจยัอนามยักลุ่มพนักงาน
ปฏิบติังานให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์
ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานและดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการในระดบัท่ีเท่ากนั และปัจจยัต่างๆ 
ตามล าดบั คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษทั  และด้าน
ควบคุมหรือการนิเทศงาน 
 ส าหรับกลุ่มพนกังานปฏิบติังาน Operation 2 ให้ระดบัความส าคญัเฉล่ียรวมระดบัมาก ซ่ึงให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัมากเช่นกนั โดยใหค้วามส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้น
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ความส าเร็จของงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้น
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านความยอมรับนับถือ ในด้านปัจจยัอนามยักลุ่มพนักงาน
ปฏิบติังานให้ความส าคญัในระดบัมาก โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษัท  และปัจจัยต่างๆ ตามล าดับ คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
ความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ และดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 
 ส าหรับกลุ่มพนกังานปฏิบติังาน Operation 3 ให้ระดบัความส าคญัเฉล่ียรวมระดบัปานกลาง 
ซ่ึงให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัปานกลางเช่นกนั โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ด้านลกัษณะงานท่ีท า และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความ
ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ และดา้นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ในด้านปัจจยัอนามยั
กลุ่มพนกังานปฏิบติังานให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญัปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด คือ 
ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 
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ตารางที่ 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลผลระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัของ
ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามส่วนงาน (Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ระดบัความพงึพอใจ 

Operation 1 Operation 2 Operation 3 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ             
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.59 มาก 3.80 มาก 3.35 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.35 ปานกลาง 3.63 มาก 3.30 ปานกลาง 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.01 ปานกลาง 3.41 ปานกลาง 3.13 ปานกลาง 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.20 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.14 ปานกลาง 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.44 มาก 3.67 มาก 3.22 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ 3.32 ปานกลาง 3.55 มาก 3.23 ปานกลาง 

ปัจจัยอนามัย          
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.55 มาก 3.88 มาก 3.32 ปานกลาง 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.31 ปานกลาง 3.36 ปานกลาง 3.20 ปานกลาง 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.32 ปานกลาง 3.52 มาก 3.15 ปานกลาง 
ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงาน 

3.49 มาก 3.53 มาก 3.22 ปานกลาง 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 2.92 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 2.95 ปานกลาง 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคัญต่อ 

ปัจจัยอนามัย 
3.32 ปานกลาง 3.46 มาก 3.17 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวม 3.32 ปานกลาง 3.50 มาก 3.20 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัในการ
ท างานท่ีมีต่อส่วนงาน (Operation) แบ่งตาม Operation 1 Operation 2 และ Operation 3 
 ส าหรับกลุ่มพนักงานปฏิบติังาน Operation 1 ให้ระดับความพึงพอใจเฉล่ียรวมระดบัปาน
กลาง ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจต่อปัจจยั
ยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน  และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ด้านความยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ในด้านปัจจยั
อนามยักลุ่มพนกังานปฏิบติังานให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจปัจจยัยอ่ย
มากท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์
ของหัวหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 
และดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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 ส าหรับกลุ่มพนักงานปฏิบติังาน Operation 2 ให้ระดับความพึงพอใจเฉล่ียรวมระดบัปาน
กลาง ซ่ึงให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจต่อปัจจยั
ยอ่ยมากท่ีสุด คือ ดา้นความส าเร็จของงาน  และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และด้านความยอมรับนับถือ ในด้านปัจจยั
อนามยักลุ่มพนกังานปฏิบติังานใหค้วามพึงพอใจในระดบัมาก โดยใหค้วามพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน และ
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
 ส าหรับกลุ่มพนกังานปฏิบติังาน Operation 3 ให้ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียรวมระดบัมาก ซ่ึง
ให้ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจเฉล่ียระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจปัจจยัยอ่ยมากท่ีสุด 
คือ ด้านความส าเร็จของงาน  และปัจจัยต่างๆ ตามล าดับ คือ ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความยอมรับนับถือ และดา้นความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ในด้านปัจจยัอนามยั
กลุ่มพนกังานปฏิบติังานให้ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง โดยให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั และปัจจยัต่างๆ ตามล าดบั คือ ดา้นความสัมพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
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ส่วนที ่5  ข้อมูลเกีย่วกบัการวเิคราะห์ด้วยเทคนิค (Importance Performance Analysis : IPA)  

 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ฮานา 
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึง
พอใจ ดว้ยเทคนิค Importance - Performance Analysis (IPA) สามารถท าไดโ้ดยการน าค่าความส าคญั
และความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัท่ีตกอยูใ่น Quadrant ใดๆ โดยจุดตดัของแกน
ทั้งสอง คือ ค่าเฉล่ียรวมของความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.46) และค่าเฉล่ียรวมของความพึงพอใจ (ค่าเฉล่ีย 
3.35) จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัตารางท่ี 4.37 
 
ตารางที ่4.37 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความส าคญักบัระดบัความพึงพอใจแต่ละQuadrants 

Quadrants ความหมาย ค่าเฉลีย่ความส าคญั ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจ 
A 

(Concentrate Here) 
คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อพนกังาน
และไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่ง
เพียงพอ 

3.46 – 5.00 1.00 – 3.35 

B 
(Keep up good work) 

บริษทัสามารถตอบสนองไดเ้ป็น 
อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีพนกังาน 
ใหค้วามส าคญัมาก 

3.46 – 5.00 3.35 – 5.00 

C 
(Low priority) 

มีการสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังานต ่า 
ในคุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อพนกังาน 
บริษทัสามารถเล่ือนการปรับปรุง
ออกไปก่อน 

1.00 – 3.46 1.00 – 3.35 

D 
(Possible Over Skill) 

บริษทัใหค้วามส าคญัมากเกิน 
ความจ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมี
ความส าคญันอ้ยต่อความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของพนกังาน 

1.00 – 3.46 3.35 – 5.00 

 ซ่ึงการวเิคราะห์ดว้ยเทคนิค IPA สามารถแสดงผลดงัตารางท่ี 4.38 
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ตารางที ่4.38 แสดงปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

ปัจจยัในการท างาน 
ความส าคญั ความพงึพอใจ IPA 

Quadrant ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

                           ปัจจยัจูงใจ 
A1 ดา้นความส าเร็จของงาน 3.52 มาก 3.59 มาก B 

A2 ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.45 มาก 3.43 มาก D 

A3 ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.29 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง C 

A4 ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.30 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง C 

A5 ดา้นความรับผิดชอบ 3.47 มาก 3.45 มาก B 

ค่าเฉลีย่ปัจจยัจูงใจ 3.40 ปานกลาง 3.39 ปานกลาง 
 

                          ปัจจยัอนามยั 
B1 ดา้นนโยบายและการบริหารของบริษทั 3.58 มาก 3.59 มาก B 

B2 ดา้นการควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.52 มาก 3.29 ปานกลาง A 

B3 ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.52 มาก 3.33 ปานกลาง A 
B4 ดา้นความสมัพนัธ์ของหวัหนา้งานและ  
     เพ่ือนร่วมงาน 

3.54 มาก 3.42 มาก B 

B5 ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.44 มาก 2.96 ปานกลาง C 

ค่าเฉลีย่ปัจจยัอนามยั 3.52 มาก 3.31 ปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ทั้งสองปัจจยั 3.46 มาก 3.35 ปานกลาง 
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ภาพที ่4.1 แสดงการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลความส าคญัและความพึงพอใจในการปฏิบติังาน                 
ของพนกังาน 

 ภาพท่ี 4.1 เม่ือน าค่าระดบัความส าคญัและค่าระดบัความพึงพอใจของแต่ละปัจจยัมาวเิคราะห์
ดว้ยเทคนิค IPA ท่ีจุดตดั (3.35 , 3.46) เพื่อประโยชน์ในการวเิคราะห์ไปปรับปรุงแต่ละปัจจยั  ท าให้
แบ่งคุณลกัษณะออกเป็น Quadrants พบวา่ ปัจจยัความส าคญัและความพึงพอในการปฏิบติังานของ
พนกังานส่วนใหญ่อยูใ่น Quadrant B ซ่ึงหมายถึง พนกังานใหค้วามส าคญัต่อหวัขอ้น้ีและ  ส่ิงท่ีไดรั้บ
ในหวัขอ้น้ีสร้างความพึงพอใจไดสู้ง บริษทัสามารถตอบสนองไดเ้ป็นอยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการใหค้วามส าคญัมาก ดงันั้นบริษทัตอ้งรักษาคุณภาพใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป ส าหรับ
ปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน   ดา้นความรับผดิชอบ ส่วนปัจจยัอนามยั  ไดแ้ก่ ดา้น
นโยบายและการบริหารของบริษทั ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและ เพื่อนร่วมงาน 
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 ปัจจยัความส าคญัและความพึงพอในการปฏิบติังานท่ีพนกังานส่วนใหญ่ให้รอลงมาคือ ปัจจยั
ท่ีอยูใ่น Quadrant C  ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีพนกังานมกัจะไม่ให้ความส าคญัต่อหวัขอ้น้ีและส่ิงท่ีไดรั้บใน
หวัขอ้น้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ บริษทัสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน เน่ืองจากปัจจยัยอ่ย
ดงักล่าว พนกังานปฏิบติัการไม่ไดใ้หค้วามส าคญั ดงันั้นบริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่ง
เร่งด่วน แต่ควรแกไ้ขในล าดบัต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัในระดบัต ่า 
เม่ือเทียบกบับริการอ่ืนๆ ส าหรับปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความ
ยอมรับนบัถือ ส่วนปัจจยัอนามยั  ไดแ้ก่ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
 ส าหรับปัจจยัยท่ีอยูใ่น  Quadrants A ซ่ึงหมายถึง พนกังานไดใ้หค้วามส าคญัต่อหวัขอ้น้ี แต่
ส่ิงท่ีไดรั้บในหวัขอ้น้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ หวัขอ้ท่ีตกในจุดน้ีจะถือเป็นจุดอ่อนของบริษทั และ บริษทั
ควรใหค้วามสนใจเป็นพิเศษและควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนตามล าดบั  เน่ืองจากพนกังานให้
ความส าคญั แต่ไม่ไดรั้บการตอบสนองอยา่งเพียงพอ จึงท าใหพ้นกังานเกิดความไม่พึงพอใจข้ึน ไดแ้ก่ 
ปัจจยัอนามยัดา้นการควบคุมหรือการนิเทศงาน และ ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
 ปัจจยัยอ่ยท่ีอยูใ่น Quadrant D ซ่ึงเป็น Quadrant ท่ีบริษทัให้ความส าคญัมากเกินความจ าเป็น
ในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัน้อยต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานรายวนั ดังนั้น
บริษัทไม่มีความจ าเป็นต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่ควรแก้ไขในล าดับต่อไป เน่ืองจากเป็น
องคป์ระกอบท่ีพนกังานให้ความส าคญัในระดบัต ่า เม่ือเทียบกบัปัจจยับริการอ่ืน ๆ ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีอยู่
ใน Quadrant D ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
(Operator) บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ฮานา 
ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากัด(มหาชน) สาขาล าพูน เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 360 ราย ซ่ึงขอ้มูลท่ีได้น ามา
วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี       

สรุปผลการศึกษา     

ข้อมูลทัว่ไปผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่5.1 สรุปผลการศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 
เพศ หญิง 80.0 
อาย ุ 26 – 33 ปี 45.0 
สถานภาพ โสด 57.8 
ระดบัการศึกษา มธัยม 6 หรือ ปวช. 52.5 
ค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท 85.0 
อายใุนการท างาน 4 – 6 ปี 33.6 
ส่วนงาน (Operation: OP) Operation: OP1 33.9 
 Operation: OP2 33.9 
ประสบการณ์การท างาน เคยมีประสบการณ์ 64.1 

  จากผลการศึกษา พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อย
ละ 80.0 มีอายุ 26-33 ปี  คิดเป็นร้อยละ 45.0  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.8 มีการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาหรือ ปวช. คิดเป็นร้อยละ 52.5 ไดรั้บค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.0 
มีอายุการท างาน 4-6 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.6 ส่วนใหญ่ท างานในส่วนงาน Operation 1 และ ส่วนงาน
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Operation 2 ในปริมาณเท่ากนั คือ ร้อยละ 33.9 และ ส่วนมากเคยมีประสบการณ์การท างานมาก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 64.1 

ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญ และระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงาน 

ระดับความส าคัญและระดับความพงึพอใจต่อปัจจัยในการท างาน  

  จากการศึกษาระดับความส าคัญ และระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับ
ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน โดยพิจารณาจากทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก ได้แก่ ปัจจยัท่ี
เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน หรือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึง
พอใจในการท างาน หรือปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor)  สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

จากผลการศึกษาการให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัในการท างาน
ของพนักงานระดบัปฏิบติัการ (Operator) บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) เขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั
ในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถแยกออกเป็นระดบัความส าคญัต่อกลุ่มปัจจยัจูงใจ 
(Motivation Factor) ในระดบัมาก และ กลุ่มปัจจยัอนามยั (Hygiene Factor) ในระดบัมาก  

ส่วนผลการศึกษา ระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยสามารถแยกออกเป็นระดบัความพึงพอใจต่อกลุ่มปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) ในระดบั
ปานกลาง และกลุ่มปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) ในระดับปานกลาง โดยสามารถสรุประดับ
ความส าคญัและระดบัความพึงพอใจ ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที ่5.2  สรุปขอ้มูลระดบัการใหค้วามส าคญัและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัในการท างาน 

ปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ความส าคญั ความพึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย แปลผล ล าดบั ค่าเฉล่ีย แปลผล ล าดบั 
ดา้นความส าเร็จของงาน 3.52 มาก 1 3.59 มาก 1 
ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 3.45 มาก 3 3.43 มาก 3 
ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 3.29 ปานกลาง 5 3.19 ปานกลาง 4 
ดา้นความยอมรับนบัถือ 3.30 ปานกลาง 4 3.19 ปานกลาง 4 
ดา้นความรับผดิชอบ 3.47 มาก 2 3.45 มาก 2 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ 3.41 มาก  3.37 ปานกลาง   
ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั 3.58 มาก 1 3.59 มาก 1 
ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน 3.52 มาก 3 3.29 ปานกลาง 4 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 3.52 มาก 3 3.33 ปานกลาง 3 
ดา้นความสมัพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงาน 

3.54 มาก 2 3.42 ปานกลาง 2 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 3.44 มาก 4 2.96 ปานกลาง 5 
ค่าเฉลีย่รวมระดบัความส าคญัต่อปัจจยัอนามยั 3.52 มาก  3.31 ปานกลาง  
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

 จากตาราง 5.2 แสดงให้เห็นว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัปัจจยัจูงใจ
โดยเรียงล าดับตามคะแนนความส าคญั จากมากไปน้อยได้ดังน้ี คือ พนักงานระดับปฏิบัติการให้
ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นความส าเร็จของงานเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความยอมรับนบัถือ และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานเป็นล าดบัสุดทา้ย 

ส่วนปัจจยัอนามัย พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการให้ความส าคญัต่อปัจจยัด้าน
นโยบายการบริหารงานของบริษทัเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและ
เพื่อนร่วมงาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นรายไดแ้ละ
สวสัดิการเป็นล าดบัสุดทา้ย 

เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจจะเห็นว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัปัจจยัจูงใจ โดยเรียงล าดบัตามคะแนนความพึงพอใจจากมากไปน้อยไดด้งัน้ี 
คือ พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความพึงพอใจดา้นความส าเร็จของงานเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ 
ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ส่วนดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และ ดา้นความ
ยอมรับนบัถือมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากนัและเป็นล าดบัสุดทา้ย 
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ส่วนปัจจยัอนามยัพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการให้ความพึงพอใจต่อปัจจยัดา้น
นโยบายการบริหารงานของบริษทัเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและ
เพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน และ ดา้นรายไดแ้ละ
สวสัดิการเป็นล าดบัสุดทา้ย 

รูปที ่5.1 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจใน
แต่ละปัจจยัรอง 

          
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

  จากรูปท่ี 5.1 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในแต่ละปัจจยัรอง จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นความส าเร็จของงาน ปัจจยัดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า และปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ ทั้งสามปัจจยัจะมีระดบัความส าคญัเฉล่ียอยูใ่นระดบั
มาก และมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  
  ส่วนปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และปัจจยัดา้ยความยอมรับนบัถือมี
ระดบัความส าคญัเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง
เช่นเดียวกนั  
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รูปที ่5.2 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบัความพึงพอใจต่อปัจจยัอนามยั
 ในแต่ละปัจจยัรอง  

 
หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

  จากรูปท่ี 5.2 แสดงแผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญัและระดบั
ความพึงพอใจต่อปัจจยัอนามยัในแต่ละปัจจยัรอง จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษทั และปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน ทั้งสองปัจจยัจะมีระดบั
ความส าคญัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และมีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั  
  ส่วนปัจจยัดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน ปัจจยัดา้ยสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
และ ปัจจยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ทั้งสามปัจจยัมีระดบัความส าคญัเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก แต่จะมี
ระดบัความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น  
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ตารางที ่5.3  แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจ ของพนกังานระดบั
        ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่
(แปลผล) 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจยัจูงใจ         

ด้านความส าเร็จของงาน 
สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด 

3.56 
(มาก) 

ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ี
ท า 

3.65 
(มาก) 

ด้านลกัษณะงานทีท่ า มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3.55 

(มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.58 
(มาก) 

ด้านความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ 
ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่

3.46 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ 
ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่

3.48 
(มาก) 

ด้านความยอมรับนับถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจ
มอบหมายงานส าคญัใหท้ า 

3.42 
(มาก) 

หวัหนา้งานไวว้างใจ
มอบหมายงานส าคญัใหท้ า 

3.37 
(ปาน
กลาง) 

ด้านความรับผดิชอบ 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.66 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.69 
(มาก) 

ปัจจยัอนามยั         

ด้านนโยบายการ
บริหารงานของบริษัท 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมาย
ในการท างานท่ีชดัเจน 

3.64 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมาย
ในการท างานท่ีชดัเจน 

3.66 
(มาก) 

ด้านควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานใหค้วามเป็นธรรม
ต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม 

3.83 
(มาก) 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล
ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย
ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.35 
(ปาน
กลาง) 

ด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้น
ความปลอดภยัในการท างานมี
อยา่งชดัเจน และประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งเปิดเผย
และทัว่ถึง 

3.61 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้น
ความปลอดภยัในการท างานมี
อยา่งชดัเจน และประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งเปิดเผย
และทัว่ถึง 

3.46 
(มาก) 

ด้านความสัมพนัธ์ของ
หัวหน้างานและเพือ่น
ร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงานใหค้  าปรึกษา
หารือระหวา่งกนั เม่ือพบ
ปัญหาในการท างาน 

3.60 
(มาก) 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อ
ท่าน 

3.56 
(มาก) 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจ ของพนกังาน
               ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 

ปัจจยั 
ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่
(แปลผล) 

ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ด้านรายได้และ
สวสัดกิาร 

รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
สวสัดิการต่างๆ มีความ
เหมาะสม 

3.51 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวก
แก่พนกังาน เช่น หอพกั สนาม
กีฬา รถรับ ส่ง 

3.15 
(ปาน
กลาง) 

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5.3 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยจูงใจ   
 จากผลการศึกษาปัจจยัจูงใจพบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการให้ความส าคญั และความพึง
พอใจต่อการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 

 ด้านความส าเร็จของงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ 
พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจในเร่ือง ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า เป็นล าดบัแรก 
 ด้านลกัษณะงานที่ท า 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า เป็น
ล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจใน
เร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า เป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์
จากท่ีท าอยู ่เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการมี
ความพึงพอใจในเร่ือง ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่เป็นล าดบัแรกเช่นกนั  
 ด้านความยอมรับนับถือ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมาย
งานส าคญัใหท้ า เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบั
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ปฏิบติัการมีความพึงพอใจในเร่ือง หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัใหท้ า เป็นล าดบัแรก
เช่นกนั 
 ด้านความรับผดิชอบ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบั
ปฏิบติัการมีความพึงพอใจในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นล าดบัแรก
เช่นกนั 
 2. ปัจจัยอนามัย 
 จากผลการศึกษาปัจจยัอนามยัพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญั และความพึง
พอใจต่อการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
 ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมาย
ในการท างานท่ีชดัเจน เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนกังานระดบั
ปฏิบติัการมีความพึงพอใจในเร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน เป็นล าดบั
แรกเช่นกนั 

 ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้งานให้ความเป็นธรรม
ต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบั
ปฏิบัติการมีความพึงพอใจในเร่ือง หัวหน้างานส่ือสารข้อมูลได้แก่ นโยบาย เป้าหมายระเบียบ 
ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ เป็นล าดบัแรก 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 พนักงานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มาตรการและขอ้ปฏิบติัด้าน
ความปลอดภยัในการท างานมีอย่างชดัเจน และประกาศให้พนกังานรับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง 
เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการมีความพึง
พอใจในเร่ือง มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน และประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง เป็นล าดบัแรกเช่นกนั 
  

 ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพือ่นร่วมงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อนร่วมงานใหค้  าปรึกษา
หารือระหวา่งกนัเม่ือพบปัญหาในการท างาน เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ 
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พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจในเร่ือง เพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน เป็นล าดบั
แรก 
 ด้านรายได้และสวสัดิการ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม เป็นล าดบัแรก เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ 
พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจในเร่ือง บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง เป็นล าดบัแรก 

ตารางที ่5.4  แสดงระดบัความส าคญัของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบัแรก 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

หัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้อง
อยา่งเท่าเทียม 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

อนามยั 
3.83 

1 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

ปัจจยัจูงใจดา้นความ
รับผิดชอบ 

จูงใจ 
3.66 

2 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 
3.64 

3 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยั
ในการท างานมีอยา่งชดัเจนและประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

อนามยั 
3.61 

(มาก) 
4 

เพ่ือนร่วมงานใหค้  าปรึกษาหารือระหวา่ง
กนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อน

ร่วมงาน 
อนามยั 

3.60 
(มาก) 

4 

ทราบขอบเขตและความรับผดิชอบของงาน
ท่ีท า 

ปัจจยัจูงใจดา้นความ
รับผิดชอบ 

จูงใจ 
3.60 

(มาก) 
5 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อน

ร่วมงาน 
อนามยั 

3.59 
(มาก) 

5 

มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัใหท้ราบโดย
ทัว่ถึงและชดัเจน 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 
3.57 

(มาก) 
6 

บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน
ท่ีเหมาะสม 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 
3.57 

7 
(มาก) 
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ตารางที ่5.4 (ต่อ) แสดงระดบัความส าคญัของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบัแรก 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงาน 

จูงใจ 
3.57 
(มาก) 

8 

มีความภูมิใจในงานท่ีท า ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะ
งานท่ีท า 

จูงใจ 
3.55 

(มาก) 
9 

นโยบายท่ีประกาศเพื่อประโยชนข์อง
บริษทัและพนกังาน 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 3.54 
10 

 (มาก) 
สภาพการท างาน  เช่น  แสงสว่าง  ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

อนามยั 
3.54 

(มาก) 
10 

  หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5.4 พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการมีใหค้วามส าคญั 10 อนัดบั
แรก ส่วนมากจะเป็นปัจจยัอนามยั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 3 ล าดบัแรกท่ีพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดจะอยูใ่นปัจจยัรองดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน ไดแ้ก่เร่ือง 
หวัหนา้งานให้ความเป็นธรรมต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม รองลงมาคือ ดา้นความรับผดิชอบ ไดแ้ก่เร่ือง 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานของ
บริษทั ไดแ้ก่ เร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน 

ตารางที ่5.5  แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบัแรก 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

ดา้นความรับผดิชอบ จูงใจ 3.69 
1 

 (มาก) 
บริษัทมีนโยบายและเป้ าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 3.66 
2 

 (มาก) 
ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า ดา้นความส าเร็จของงาน จูงใจ 3.65 

3 
 (มาก) 

ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

ดา้นความส าเร็จของงาน จูงใจ 3.63 
4 

 (มาก) 
สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จ
ตามเวลาท่ีก าหนด 

ดา้นความส าเร็จของงาน จูงใจ 3.63 
4 

 (มาก) 
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ตารางที ่5.5  (ต่อ) แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบั 
แรก 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

ทราบขอบเขตและความรับผดิชอบของงาน
ท่ีท า 

ดา้นความรับผดิชอบ จูงใจ 3.61 
5 

 (มาก) 
บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน
ท่ีเหมาะสม 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 3.61 
5 

 (มาก) 
มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัใหท้ราบโดย
ทัว่ถึงและชดัเจน 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 3.59 
6 

 (มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า ดา้นลกัษณะงานท่ีท า จูงใจ 3.58 

7 
 (มาก) 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อน

ร่วมงาน 

อนามยั 3.56 
8  (มาก) 

เพ่ือนร่วมงานใหค้  าปรึกษาหารือระหวา่ง
กนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อน

ร่วมงาน 

อนามยั 3.51 
9  (มาก) 

นโยบายท่ีประกาศเพื่อประโยชนข์อง
บริษทัและพนกังาน 

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

อนามยั 3.50 
10 

 (มาก) 
  หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5.5 พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจ 10 อนัดบัแรก 
จะเป็นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัอนามยั ในสัดส่วนเท่าๆกนั ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน 3 
ล าดบัแรกท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพงึพอใจมากทีสุ่ดจะอยู่ในปัจจัยรองดา้นความรับผดิชอบ 
ไดแ้ก่เร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด รองลงมาคือ ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั ไดแ้ก่เร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน  ล าดบัท่ี 3 คือ 
ดา้นความส าเร็จของงาน ไดแ้ก่ เร่ืองภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า 
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  ตารางที ่5.6  แสดงระดบัความพึงพอใจของพนกังานปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน 10 อนัดบัทา้ย 

ปัจจยัย่อย ปัจจยัรอง ปัจจยัหลกั 
ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดบัที ่

สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ อนามยั 3.75 
1 

 (ปานกลาง) 
โบนัสประจ าปี  และ เบ้ี ยขยัน  มีความ
เหมาะสม 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ อนามยั 2.80 
2 

 (ปานกลาง) 
การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เป็นไปดว้ย
ความยติุธรรม และเหมาะสมกบั
ความสามารถ 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

จูงใจ 3.01 
3  (ปานกลาง) 

รายได ้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและ
ความรับผิดชอบ 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ อนามยั 3.02 
4 

 (ปานกลาง) 
รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ 
มีความเหมาะสม 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ อนามยั 3.06 
5 

 (ปานกลาง) 
งานท่ีท าอยูส่่งเสริมใหเ้กิดความกา้วหนา้ใน
อาชีพ 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

จูงใจ 3.07 
6 

 (ปานกลาง) 
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากหวัหนา้งานเม่ือ
ปฏิบติังานดี 

ดา้นความยอมรับนบัถือ จูงใจ 3.07 
6 

 (ปานกลาง) 
มีโอกาสโยกยา้ยงานตามความรู้ และ
ความสามารถ 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

จูงใจ 3.09 
7 

 (ปานกลาง) 
ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากเพ่ือนร่วมงาน
เม่ือผลการปฏิบติังานดี 

ดา้นความยอมรับนบัถือ จูงใจ 3.10 
8 

 (ปานกลาง) 
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน 
เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ อนามยั 3.15 
9 

 (ปานกลาง) 
ดา้นความยอมรับนบัถือ ดา้นความยอมรับนบัถือ จูงใจ 3.18 

10 
 (ปานกลาง) 

  หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,  
                  ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5.6 พบวา่ ปัจจยัหลกัท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจ 10 อนัดบัทา้ย 
จะเป็นปัจจยัจูงใจ และปัจจยัอนามยั ในสัดส่วนไม่ต่างกนัมากนกั โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังาน 3 ล าดบัแรกท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดจะอยูใ่นปัจจยัรองดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการทั้ง 2 ล าดบั ไดแ้ก่ เร่ืองสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือพิเศษ 
ฯลฯ และ เร่ืองโบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม ล าดบัท่ี 3 คือ ดา้นความกา้วหนา้ใน
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หนา้ท่ีการงาน ไดแ้ก่ เร่ืองการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เป็นไปดว้ยความยติุธรรม และเหมาะสมกบั
ความสามารถ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกบัการเปรียบเทยีบความส าคัญและความพึงพอใจของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานจ าแนกตาม ค่าจ้างรายวนั อายุการท างานในบริษัท และ ส่วนงาน (Operation) 

 จากผลการเปรียบเทียบความส าคญัและความพึงพอใจของพนักงานปฏิบติัการท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั อายุการท างานในบริษทั และ ส่วนงาน (Operation) สรุปผลได้
ดงัน้ี 

ระดับความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจและปัจจัยอนามัยของพนักงานระดับปฏิบัติการจ าแนกตามอายุงาน 

ตารางที ่5.7  แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังานระดบั
     ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั 300 – 350 บาท 

(n = 306) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.60 
(มาก) 

สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.69 
(มาก) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3.56 

(มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.60 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.45 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.49 
(มาก) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.42 
(มาก) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.37 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.69 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.73 
(มาก) 

ปัจจัยอนามัย         
ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.67 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.68 
(มาก) 
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ตารางที ่5.7  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั 300 – 350 บาท 

(n = 306) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.53 
(มาก) 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่ง
เปิดเผยและทัว่ถึง 

3.61 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบ
อยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง 

3.49 
(มาก) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

3.61 
(มาก) 

เพือ่นร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน 
3.58 

(มาก) 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.51 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.14 
(ปาน
กลาง) 

ตารางท่ี 5.7  (ต่อ)แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
      ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั 351 – 400 บาท 

 (n = 47) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

3.45 
(มาก) 

ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

3.55 
(มาก) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

3.49 
(มาก) 

งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

3.49 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.45 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.36 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.34 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ)แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
      ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั 351 – 400 บาท 
 (n = 47) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของ
งานท่ีท า 

3.49 
(มาก) 

ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบ
ของงานท่ีท า 

3.51 
(มาก) 

ปัจจัยอนามัย         

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

-บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 
- มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้
ทราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน 

3.47 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.55 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานกระจายความรับผิดชอบ
ของงานอยา่งเหมาะสม 

3.36 
(ปาน
กลาง) 

หวัหนา้งานกระจายความรับผิดชอบ
ของงานอยา่งเหมาะสม 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 

3.53 
(มาก) 

สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

3.72 
(มาก) 

หวัหนา้งานแสดงความเห็นใจ  
และเป็นกนัเอง 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.53 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.15 
(ปาน
กลาง) 

ตารางท่ี 5.7  (ต่อ)แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
      ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั ตั้งแต่ 401 บาท ขึน้ไป 

 (n = 7) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 

-ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า 
- สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
- ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ไดค้วามรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

3.86 
(มาก) 

-ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า 
- สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย
ไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
- ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ไดค้วามรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

3.71 
(มาก) 
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
      ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั ตั้งแต่ 401 บาท ขึน้ไป 

 (n = 7) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 

-งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 
- ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและ
น่าสนใจ 
-มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.86 
(มาก) 

-งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 
- ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทาย
และน่าสนใจ 
-มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
-งานท่ีท าเปิดโอกาสให้ใชค้วามคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์

3.71 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

-ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่
-การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เป็นไป
ดว้ยความยติุธรรม และเหมาะสมกบั
ความสามารถ 
-งานท่ีท าอยูส่่งเสริมให้เกิด
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

3.86 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.86 
(มาก) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 

-หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 
-ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากเพ่ือน
ร่วมงานเม่ือผลการปฏิบติังานดี 
-เพ่ือนร่วมงานยอมรับ และไวว้างใจใน
การท างาน 

3.86 
(มาก) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.71 
(มาก) 

ดา้นความรับผิดชอบ 

-ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบ
ของงานท่ีท า 
-มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
-ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั
เหมาะสมตามความสามารถ 
- มีอิสระในการคิดแกปั้ญหาและ
ปรับปรุงงาน 
-มีโอกาสในการแสดงความสามารถใน
งานท่ีไดรั้บมอบหมายหรืองานท่ี
รับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 

3.86 
(มาก) 

 
-มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 
-ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนั
เหมาะสมตามความสามารถ 
- มีอิสระในการคิดแกปั้ญหาและ
ปรับปรุงงาน 

3.86 
(มาก) 
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ตารางท่ี 5.7  (ต่อ)แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
      ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 

ปัจจัยในการท างาน 

ค่าจ้างรายวนั ตั้งแต่ 401 บาท ขึน้ไป 

 (n = 7) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยอนามัย         

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

-บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างาน 
ท่ีชดัเจน 
-มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้
ทราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน 
-บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างานท่ีเหมาะสม 
-นโยบายท่ีประกาศเพ่ือประโยชน์ของ
บริษทัและพนกังาน 

3.86 
(มาก) 

มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้
ทราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน 

3.86 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

-หวัหนา้งานให้ความเป็นธรรมต่อ
ลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม 
-หวัหนา้งานกระจายความรับผิดชอบ
ของงานอยา่งเหมาะสม 
-หวัหนา้งานมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้ 
-หวัหนา้งานให้ความสนใจเร่ืองงาน 
คอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่ง
ดี 
-หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.86 
(มาก) 

-หวัหนา้งานให้ความเป็นธรรมต่อ
ลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม 
-หวัหนา้งานกระจายความรับผิดชอบ
ของงานอยา่งเหมาะสม 
-หวัหนา้งานมีความสามารถในการ
แกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้ 
-หวัหนา้งานให้ความสนใจเร่ืองงาน 
คอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็น
อยา่งดี 

3.57 
(มาก) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
4.14 

(มาก) 
สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

3.86 
(มาก) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

การวางตวัของหวัหนา้งาน เช่น กิริยา 
ท่าทาง การพดูจา 

3.40 
(มาก) 

-การวางตวัของหวัหนา้งาน เช่น 
กิริยา ท่าทาง การพดูจา 
-เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน 

3.86 
(มาก) 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ 
ส่ง 

3.86 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.86 
(มาก) 

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย,ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด  
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จากตารางท่ี 5.7 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามค่าจา้งรายวนั ดงัน้ี 
   

 1. ปัจจัยจูงใจ   
 จากผลการศึกษาปัจจยัจูงใจพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนกตามจ าแนกตามค่าจา้ง
รายวนั ใหค้วามส าคญั และความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมี
รายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
 ด้านความส าเร็จของงาน 
 พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 300-350 บาท และ ให้ความส าคญัต่อปัจจยั
ยอ่ยในเร่ือง สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 300-350 
บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 351-400 บาท มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน สูงสุด
เป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามเวลาท่ี
ก าหนด และ ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ไดค้วามรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท 
ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด และ ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ไดค้วามรู้เพิ่มเติมอยู่
เสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านลกัษณะงานทีท่ า 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มี
ความภูมิใจในงานท่ีท าสูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
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 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง งานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สูงสุดเป็นอนัดับแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 351-400 บาท มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและ
น่าสนใจ และ มีความภูมิใจในงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ 
พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและ
น่าสนใจ มีความภูมิใจในงานท่ีท า และ งานท่ีท าเปิดโอกาสให้ใชค้วามคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์สูงสุดเป็น
อนัดบัแรก 
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ี มีค่าจ้างรายว ันอยู่ท่ี  300-350 บาท และ 351-400 บาท ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 300-350 
บาท และ 351-400 บาท  มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง ได้เรียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู่ การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม และเหมาะสมกับความสามารถ และ งานท่ีท าอยู่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ 
สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมี
ค่าจ้างรายว ันตั้ งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยในเร่ือง ได้เรียนรู้มีทักษะ 
ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านความยอมรับนับถือ 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ี มีค่าจ้างรายว ันอยู่ท่ี  300-350 บาท และ 351-400 บาท ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า สูงสุดเป็นอนัดบั
แรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 
300-350 บาท และ 351-400 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยในเร่ือง หัวหน้างานไว้วางใจ
มอบหมายงานส าคญัใหท้ า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
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 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง หัวหน้างานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า  ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน
เม่ือผลการปฏิบติังานดี และ เพื่อนร่วมงานยอมรับ และไวว้างใจในการท างานสูงสุดเป็นอนัดบัแรก
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 
บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า
สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านความรับผดิชอบ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 300-350 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 351-400 บาท มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ทราบขอบเขตและความรับผดิชอบของงานท่ีท าสูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของงานท่ีท า มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบนัเหมาะสมตามความสามารถ  มีอิสระในการคิดแกปั้ญหา
และปรับปรุงงาน และ มีโอกาสในการแสดงความสามารถในงานท่ีได้รับมอบหมายหรืองานท่ี
รับผิดชอบอย่างเต็มท่ี สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ี
จะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบในปัจจุบันเหมาะสมตาม
ความสามารถ มีอิสระในการคิดแกปั้ญหาและปรับปรุงงาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 2. ปัจจัยอนามัย 
 จากผลการศึกษาอนามยัพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนกตามจ าแนกตามค่าจา้งรายวนั 
ให้ความส าคัญ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสูงสุดเป็นล าดับแรกในแต่ละปัจจยั โดยมี
รายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
 ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
ของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 300-350 บาท มีความพึง
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พอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก
เช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน และ มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้
ทราบโดยทั่วถึงและชัดเจน สูงสุดเป็นอนัดับแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า 
พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 351-400 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง 
บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน  มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัใหท้ราบ
โดยทัว่ถึงและชดัเจน  บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม  นโยบายท่ีประกาศเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัและพนกังาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง 
มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัใหท้ราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่
ท่ี 300-350 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานส่ือสารข้อมูล ได้แก่ นโยบาย 
เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง หัวหน้างานกระจายความรับผิดชอบของงานอย่างเหมาะสม สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 351-400 บาท มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้งานกระจายความรับผดิชอบของงานอยา่งเหมาะสม สูงสุด
เป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง หัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม  หวัหน้างานกระจายความรับผิดชอบ
ของงานอยา่งเหมาะสม  หวัหนา้งานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้  หวัหนา้งาน
ใหค้วามสนใจเร่ืองงาน คอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี และ หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อย่างสม ่าเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้ งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมีความพึง
พอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้องอย่างเท่าเทียม หัวหน้างาน
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กระจายความรับผิดชอบของงานอยา่งเหมาะสม  หวัหนา้งานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิด
ความขดัแยง้  หวัหน้างานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดีสูงสุดเป็น
อนัดบัแรก 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน และประกาศให้พนกังาน
รับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า 
พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 300-350 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง 
มาตรการและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภยัในการท างานมีอย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงาน
รับทราบอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยู่ท่ี 351-400 
บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมใน
การท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อยเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพือ่นร่วมงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 300-350 
บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 บาท ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัอยูท่ี่ 351-400 
บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หัวหนา้งานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง สูงสุดเป็น
อนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง การวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
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ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง การวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจาเพื่อน
ร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านรายได้และสวสัดิการ 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ี มีค่าจ้างรายว ันอยู่ท่ี  300-350 บาท และ 351-400 บาท ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม สูงสุด
เป็นอนัดับแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้ง
รายวนัอยู่ท่ี 300-350 บาท และ 351-400 บาท มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง บริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไปให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง สูงสุดเป็นอนัดบั
แรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 
401 บาท ข้ึนไปมีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 

ตารางท่ี 5.8  แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังานระดบั
     ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจัยในการท างาน 

อายุงานไม่เกนิ 3 ปี 

(n = 153) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

3.43 
(มาก) 

ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

3.57 
(มาก) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3.43 

(มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.46 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท า
อยู ่

3.39 
(ปาน
กลาง) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.39 
(ปาน
กลาง) 

 

 



 

86 
 

ตารางที ่5.8 (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจัยในการท างาน 

อายุงานไม่เกนิ 3 ปี 

(n = 153) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.37 
(ปาน
กลาง) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.31 
(ปาน
กลาง) 

ตารางที ่5.8  (ต่อ)  แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจัยในการท างาน 

อายุงานไม่เกนิ 3 ปี 

(n = 153) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของ
งานท่ีท า 

3.52 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.52 
(มาก) 

ปัจจัยอนามัย         
ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.53 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.56 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอย
แนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 

3.41 
(มาก) 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.25 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

-สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 
-มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่ง
เปิดเผยและทัว่ถึง 

3.48 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบ
อยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง 

3.33 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน 

3.52 
(มาก) 

เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

3.42 
(มาก) 

ดา้นรายไดแ้ละ
สวสัดิการ 

รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.50 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.07 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่5.8  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจัยในการท างาน 

อายุงานมากกว่า 3 ปี 

 (n = 207) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.68 
(มาก) 

ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า 
3.74 

(มาก) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3.63 

(มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.67 
(มาก) 

ตารางที ่5.8  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจัยในการท างาน 

อายุงานมากกว่า 3 ปี 

 (n = 207) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.51 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.55 
(มาก) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.46 
(มาก) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.42 
(มาก) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.77 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.82 
(มาก) 

ปัจจัยอนามัย         

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.73 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.74 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.59 
(ปาน
กลาง) 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่ง
เปิดเผยและทัว่ถึง 

3.70 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบ
อยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง 

3.55 
(มาก) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

3.66 
(มาก) 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน 
3.68 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่5.8  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามอายงุาน 

ปัจจัยในการท างาน 

อายุงานมากกว่า 3 ปี 

 (n = 207) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นรายไดแ้ละ
สวสัดิการ 

รายได ้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.53 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.22 
(ปาน
กลาง) 

หมายเหตุ: การแปลผลค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 = มากท่ีสุด,ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 = มาก,ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 = ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 = นอ้ย, ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 = นอ้ยท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 5.8 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดับแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามอายกุารท างาน ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยจูงใจ   
 จากผลการศึกษาปัจจยัจูงใจพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนกตามอายุการท างาน ให้
ความส าคญั และความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียด
แยกตามปัจจยัดงัน้ี 
 ด้านความส าเร็จของงาน 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานไม่เกิน  3 ปี ให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในเร่ือง 
ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
ของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยั
ยอ่ยในเร่ือง ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปีให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในเร่ือง 
สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดับแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านลกัษณะงานทีท่ า 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีความ
ภูมิใจในงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
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 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มีความ
ภูมิใจในงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า
สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
 พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง ได้
เรียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ 
พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ไดเ้รียนรู้
มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปีให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง ได้
เรียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ 
พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง ได้
เรียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านความยอมรับนับถือ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้
งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ 
พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหน้า
งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัใหท้ า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้
งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ 
พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้
งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัใหท้ า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 
 ด้านความรับผดิชอบ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ทราบ
ขอบเขตและความรับผิดชอบของงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจ พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ี
จะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง
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พอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 2. ปัจจัยอนามัย 
 จากผลการศึกษาอนามยัพบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการ จ าแนกตามจ าแนกตามอายุการ
ท างาน ให้ความส าคญั และความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมี
รายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
 ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง บริษทัมี
นโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจ พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง 
บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง 'บริษทั
มีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึง
พอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง 
'บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้
งานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอยแนะน าในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สูงสุดเป็นอันดับแรกเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี มีความพึง
พอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานส่ือสารขอ้มูล ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปีใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้
งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรก
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปี มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานส่ือสารข้อมูล ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สภาพ
การท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 
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และ มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน และประกาศให้พนกังาน
รับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มาตรการและ
ขอ้ปฏิบติัด้านความปลอดภยัในการท างานมีอย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานรับทราบอย่าง
เปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปีให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในเร่ือง 
มาตรการและข้อปฏิบัติด้านความปลอดภยัในการท างานมีอย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงาน
รับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มาตรการและ
ขอ้ปฏิบติัด้านความปลอดภยัในการท างานมีอย่างชัดเจน และประกาศให้พนักงานรับทราบอย่าง
เปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพือ่นร่วมงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อน
ร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อนร่วมงานใหค้  าปรึกษาหารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปีให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อน
ร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านรายได้และสวสัดิการ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รายได ้
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ย
ในเร่ือง บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง สูงสุดเป็นอนัดบั
แรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปีให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รายได ้
ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปี มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ย
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ในเร่ือง บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง สูงสุดเป็นอนัดบั
แรก 

ตารางที่ 5.9  แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนักงานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 1 

(n = 122) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.56 
(มาก) 

สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.76 
(มาก) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3.48 

(มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.57 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.48 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.45 
(มาก) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.41 
(มาก) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.43 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.75 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.83 
(มาก) 

ตารางที่ 5.9  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 1 

(n = 122) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยอนามัย         
ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้ทราบ
โดยทัว่ถึงและชดัเจน 

3.57 
(มาก) 

บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการ
ท างานท่ีเหมาะสม 

3.60 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.54 
(มาก) 

หวัหนา้งานให้ความสนใจเร่ืองงาน 
คอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็น
อยา่งดี 

3.41 
(มาก) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่ง
เปิดเผยและทัว่ถึง 

3.70 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบ
อยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง 

3.47 
(มาก) 
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ตารางที่ 5.9  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนักงาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 1 

(n = 122) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

-เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน 
-เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

3.71 
(มาก) 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน 
3.74 

(มาก) 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.58 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

ตารางที ่5.9  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 2 

 (n = 122) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายได้
ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 

3.81 
(มาก) 

ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า 
3.85 

(มาก) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า มีความภูมิใจในงานท่ีท า 
3.79 

(มาก) 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

3.84 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.62 
(มาก) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.72 
(มาก) 

ตารางที ่5.9  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 2 

(n = 122) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.48 
(มาก) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.43 
(มาก) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.90 
(มาก) 

มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

3.97 
(มาก) 
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ตารางที ่5.9  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน ส่วนงาน Operation 2 
ปัจจัยใน
การ

ท างาน 
ส่วนงาน Operation 2 

ปัจจัยใน
การ

ท างาน 

ปัจจัยอนามัย         

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.92 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.98 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.68 
(มาก) 

หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ 
นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมอ 

3.57 
(มาก) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบอยา่ง
เปิดเผยและทัว่ถึง 

3.79 
(มาก) 

มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความ
ปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังานรับทราบ
อยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง 

3.73 
(มาก) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

เพ่ือนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

3.72 
(มาก) 

เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน 
3.72 

(มาก) 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.45 
(มาก) 

บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถ
รับ ส่ง 

3.17 
(ปาน
กลาง) 

ตารางที ่5.9  (ต่อ)แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 3 

 (n = 116) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ปัจจัยจูงใจ         

ดา้นความส าเร็จของงาน 
ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ได้
ความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

3.31 
(ปาน
กลาง) 

ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

3.47 
(มาก) 
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ตารางที ่5.9  (ต่อ) แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดบัแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังานจ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 

ปัจจัยในการท างาน 

ส่วนงาน Operation 3 

 (n = 116) 

ค่าเฉลีย่ความส าคญัสูงสุด 
ค่าเฉลีย่  

(แปลผล) 
ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลีย่  
(แปลผล) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีท า 
งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

3.45 
(มาก) 

งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

3.41 
(มาก) 

ดา้นความกา้วหนา้ใน
หนา้ท่ีการงาน 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.27 
(ปาน
กลาง) 

ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู ่

3.27 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความยอมรับนบัถือ 
หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.36 
(ปาน
กลาง) 

หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงาน
ส าคญัให้ท  า 

3.26 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความรับผิดชอบ 
ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของ
งานท่ีท า 

3.38 
(ปาน
กลาง) 

ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบ
ของงานท่ีท า 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

ปัจจัยอนามัย         

ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.41 
(มาก) 

บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน 

3.41 
(มาก) 

ดา้นควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

หวัหนา้งานให้ความเป็นธรรมต่อ
ลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม 

3.33 
(ปาน
กลาง) 

-หวัหนา้งานให้ความเป็นธรรมต่อ
ลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม 
-หวัหนา้งานกระจายความรับผิดชอบ
ของงานอยา่งเหมาะสม 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 

3.34 
(ปาน
กลาง) 

สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน 

3.28 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพ่ือน
ร่วมงาน 

การวางตวัของหวัหนา้งาน เช่น กิริยา 
ท่าทาง การพดูจา 

3.40 
(ปาน
กลาง) 

การวางตวัของหวัหนา้งาน เช่น กิริยา 
ท่าทาง การพดูจา 

3.29 
(ปาน
กลาง) 

ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ 
รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.51 
(มาก) 

รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

3.04 
(ปาน
กลาง) 
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 จากตารางท่ี 5.9 แสดงค่าเฉล่ียสูงสุดล าดับแรกของความส าคญั และความพึงพอใจของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีต่อการปฏิบติังาน จ าแนกตามส่วนงาน(Operation) ดงัน้ี 
 1. ปัจจัยจูงใจ   
 จากผลการศึกษาปัจจยัจูงใจพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนกตามส่วนงาน(Operation) 
ให้ความส าคัญ และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานสูงสุดเป็นล าดับแรกในแต่ละปัจจยั โดยมี
รายละเอียดแยกตามปัจจยัดงัน้ี 
 ด้านความส าเร็จของงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้ส าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
สูงสุดเป็นอนัดบัแรก เช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 2 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง สามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 2 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ไดค้วามรู้เพิ่มเติมอยูเ่สมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 3 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน สูงสุด
เป็นอนัดบัแรก 
 ด้านลกัษณะงานทีท่ า 
 พนักงานระดับป ฏิบัติการท่ีท างานอยู่ใน ส่วนงาน  Operation 1 และ Operation 2 ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
ของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 และ 
Operation 2  มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มีความภูมิใจในงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
เช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง งานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สูงสุดเป็นอนัดับแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 3 มี
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ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1,Operation 2  และ Operation 3
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ีท าอยู่เป็นอนัดบัแรก เม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 
1,Operation 2 และ Operation 3 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์
จากท่ีท าอยู ่สูงสุดเป็นอนัดบัแรก เช่นกนั  
 ด้านความยอมรับนับถือ 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1,Operation 2  และ Operation 3
ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัใหท้ า สูงสุดเป็นอนัดบั
แรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน 
Operation 1,Operation 2 และ Operation 3 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง หัวหนา้งานไวว้างใจ
มอบหมายงานส าคญัใหท้ า สูงสุดเป็นอนัดบัแรก เช่นกนั 
 ด้านความรับผดิชอบ 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 และ Operation 2  ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นอนัดบัแรก 
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน 
Operation 1 และ Operation 2  มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด สูงสุดเป็นอนัดบัแรก เช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง ทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของ
ความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 มีความพึงพอใจ
ต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง ทราบขอบเขตและความรับผดิชอบของงานท่ีท า สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 2. ปัจจัยอนามัย 
 จากผลการศึกษาอนามยัพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการ จ าแนกตามส่วนงาน(Operation) ให้
ความส าคญั และความพึงพอใจต่อการปฏิบติังานสูงสุดเป็นล าดบัแรกในแต่ละปัจจยั โดยมีรายละเอียด
แยกตามปัจจยัดงัน้ี 
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 ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง มีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้ทราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง บริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสม สูงสุดเป็น
อนัดบัแรก  
 พนักงานระดับป ฏิบัติการท่ีท างานอยู่ใน ส่วนงาน  Operation 2 และ Operation 3 ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน  สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วน
งาน Operation 2 และ Operation 3  มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อยในเร่ือง บริษัทมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วน
งาน Operation 1 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอย
แนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี สูงสุดเป็นอนัดบัแรก  
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 2 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วน
งาน Operation 2 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานส่ือสารข้อมูล ได้แก่ นโยบาย 
เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง หวัหนา้งานใหค้วามเป็นธรรมต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียม สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ีย
ของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 3 มีความพึง
พอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง หัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้องอย่างเท่าเทียม และ หัวหน้างาน
กระจายความรับผดิชอบของงานอยา่งเหมาะสมสูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 พนักงานระดับป ฏิบัติการท่ีท างานอยู่ใน ส่วนงาน  Operation 1 และ Operation 2ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง มาตรการและขอ้ปฏิบติัด้านความปลอดภยัในการท างานมีอย่าง
ชดัเจน และประกาศให้พนกังานรับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
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ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง มาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างานมีอยา่ง
ชดัเจน และประกาศใหพ้นกังานรับทราบอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง สูงสุดเป็นอนัดบัแรก เช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือ
พิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 
3 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง สภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการ
ท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพือ่นร่วมงาน 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1ให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง เพื่อนร่วมงานเป็นกันเองต่อท่าน และ เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหว่างกัน เม่ือพบ
ปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงาน
ระดับปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง เพื่อน
ร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก  
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 2 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน สูงสุดเป็นอนัดบัแรก
เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน 
Operation 2 มีความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง เพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน สูงสุดเป็นอนัดบั
แรก 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง การวางตัวของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา สูงสุดเป็นอันดับแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 3 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง การวางตวัของหวัหนา้งาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา สูงสุดเป็น
อนัดบัแรกเช่นกนั 
 ด้านรายได้และสวสัดิการ 
 พนักงานระดับป ฏิบัติการท่ีท างานอยู่ใน ส่วนงาน  Operation 1 และ Operation 2 ให้
ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยในเร่ือง รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม สูงสุด
เป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่น
ส่วนงาน Operation 1และ Operation 2  มีความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง บริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง สูงสุดเป็นอนัดบัแรก  
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 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 ใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยใน
เร่ือง รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจ พบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 3 มี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัย่อยในเร่ือง รายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม
สูงสุดเป็นอนัดบัแรกเช่นกนั 
 จากการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการของ บริษทั  
ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน เม่ือพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความ
พึ งพอใจ ด้วย เทคนิค  Importance-Performance Analysis (IPA) สามารถท าได้โดยการน าค่ า
ความส าคญัและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัท่ีตกอยู่ใน Quadrant ใดๆ โดย
จุดตดัของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉล่ียรวมของความส าคญั (ค่าเฉล่ีย 3.46) และค่าเฉล่ียรวมของความพึง
พอใจ (ค่าเฉล่ีย 3.35) ซ่ึงสามรรถแบ่งปัจจยัย่อยออกเป็น 4 Quadrant คือ Quadrant A, B, C และ D 
ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 5.10 

 ตารางที ่5.10  ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y) 

 
IPA 

Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

Quadrants A (Concentrate Here) 
1 หวัหนา้งานให้ความ

เป็นธรรมต่อลูกนอ้ง
อยา่งเท่าเทียม 

ปัจจยัอนามยัดา้น
ควบคุมหรือการ

นิเทศงาน 

3.83 3.23 A 0.60 
 (มาก) (ปานกลาง)   

2 รายได ้ค่าจา้ง 
เหมาะสมกบัปริมาณ
งานและความ
รับผิดชอบ 

ปัจจยัอนามยัดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการ 

3.46 
(มาก) 

3.02 
(ปานกลาง) 

A 0.44 

3 รายได ้ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม 

ปัจจยัอนามยัดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการ 

3.51 
(มาก) 

3.06 
(ปานกลาง) 

A 0.45 
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ตารางที ่5.10  (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y) 

 
IPA 

Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

4 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการ
ท างาน มีเพียงพอและ
เหมาะสม 

ปัจจยัอนามยัดา้น
สภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 

3.46 
(มาก) 

3.23 
(ปานกลาง) 

A 0.23 

5 สถานท่ีท างานเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 

ปัจจยัอนามยัดา้น
สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

3.52 
(มาก) 

3.31 
(ปานกลาง) 

A 0.21 

6 การวางตวัของหวัหนา้
งาน เช่น กิริยา ท่าทาง 
การพดูจา 

ปัจจยัอนามยัดา้น
ความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและ
เพ่ือนร่วมงาน 

3.53 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

A 0.18 

7 ความสะดวกในการมา
เดินทางมาท างานในแต่
ละวนัมีมากนอ้ยเพียงใด 

ปัจจยัอนามยัดา้น
สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

3.47 
(มาก) 

3.30 
(ปานกลาง) 

A 0.17 

8 หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล 
ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่ง
สม ่าเสมอ 

ปัจจยัอนามยัดา้น
ควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

3.51 
(มาก) 

3.35 
(ปานกลาง) 

A 0.16 

9 หวัหนา้งานให้ความ
สนใจเร่ืองงาน คอย
แนะน าในการปฏิบติังาน
เป็นอยา่งดี 

ปัจจยัอนามยัดา้น
ควบคุมหรือการ

นิเทศงาน 

3.48 
(มาก) 

3.33 
(ปานกลาง) 

A 0.15 

Quadrants B (Keep up good work) 

1 หวัหนา้งานแสดง
ความเห็นใจ และเป็น
กนัเอง 

ปัจจยัอนามยัดา้น
ความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและ
เพ่ือนร่วมงาน 

3.53 3.36 B 0.17 
 (มาก) (ปานกลาง)   

1 สภาพการท างาน เช่น 
แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ 
เหมาะสมในการท างาน 

ปัจจยัอนามยัดา้น
สภาพแวดลอ้มใน

การท างาน 

3.54 3.37 B 0.17 
 (มาก) (ปานกลาง)   
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ตารางที ่5.10  (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y) 

 
IPA 

Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

 
2 

 
มาตรการและขอ้ปฏิบติั
ดา้นความปลอดภยัใน
การท างานมีอยา่งชดัเจน 
และประกาศให้พนกังาน
รับทราบอยา่งเปิดเผยและ
ทัว่ถึง 

 
ปัจจยัอนามยั

ดา้น
สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

 
3.61 

 
3.46 

 
B 

 
0.15 

 (มาก) (มาก)   

3 เพือ่นร่วมงานให้
ค  าปรึกษาหารือระหวา่ง
กนั เม่ือพบปัญหาในการ
ท างาน 

ปัจจยัอนามยั
ดา้น

ความสมัพนัธ์
ของหวัหนา้งาน

และเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.60 3.51 B 0.09 
 (มาก) (มาก)   

4 นโยบายท่ีประกาศเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัและ
พนกังาน 

ปัจจยัอนามยั
ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของ

บริษทั 

3.54 3.50 B 0.04 
 (มาก) (มาก)   

5 ไดรั้บการส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ไดค้วามรู้
เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของ

งาน 

3.48 3.44 B 0.04 
 (มาก) (มาก)   

6 เพ่ือนร่วมงานเป็นกนัเอง
ต่อท่าน 

ปัจจยัอนามยั
ดา้น

ความสมัพนัธ์
ของหวัหนา้งาน

และเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.59 3.56 B 0.03 
 (มาก) (มาก)   

7 งานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ี
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า 

3.49 3.48 B 0.01 
 (มาก) (มาก) 

  

8 ทราบขอบเขตและความ
รับผิดชอบของงานท่ีท า 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความรับผิดชอบ 

3.60 3.61 B -0.01 
 (มาก) (มาก)   
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ตารางที ่5.10  (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y) 

 
IPA 

Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

9 ความรู้สึกวา่ตนเอง 
เป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของ

งาน 

3.49 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

B -0.14 

10 ภูมิใจต่อความส าเร็จของ
งานท่ีท า 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงาน 

3.53 
(มาก) 

3.65 
(มาก) 

B -0.12 

11 สามารถท างานท่ีไดรั้บ
มอบหมายไดส้ าเร็จตาม
เวลาท่ีก าหนด 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงาน 

3.56 
(มาก) 

3.63 
(มาก) 

B -0.07 

12 
บริษทัมีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการท างานท่ี
เหมาะสม 

ปัจจยัอนามยัดา้น
นโยบายการ

บริหารงานของ
บริษทั 

3.57 
(มาก) 

3.61 
(มาก) 

B -0.04 

13 
บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานท่ี
ชดัเจน 

ปัจจยัอนามยัดา้น
นโยบายการ

บริหารงานของ
บริษทั 

3.64 
(มาก) 

3.66 
(มาก) 

B -0.02 

14 
มีการช้ีแจงนโยบายของ
บริษทัให้ทราบโดยทัว่ถึง
และชดัเจน 

ปัจจยัอนามยัดา้น
นโยบายการ  

บริหารงานของ
บริษทั 

3.57 
(มาก) 

3.59 
(มาก) 

B -0.02 

15 
มีความภูมิใจในงานท่ีท า 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า 

3.55 
(มาก) 

3.58 
(มาก) 

B -0.03 

16 มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความรับผิดชอบ 

3.66 
(มาก) 

3.69 
(มาก) 

B -0.03 

Quadrants C (Low priority) 
1 

โบนสัประจ าปี และ เบ้ีย
ขยนั มีความเหมาะสม 

ปัจจยัอนามยัดา้น
รายไดแ้ละ
สวสัดิการ 

3.42 
(มาก) 

2.80 
(มาก) 

C 0.62 
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ตารางที ่5.10  (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y) 

 
IPA 

Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

2 สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
พิเศษ ฯลฯ 

ปัจจยัอนามยัดา้น
รายไดแ้ละ
สวสัดิการ 

3.35 
(มาก) 

2.75 
(มาก) 

C 0.60 

3 บริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 

ปัจจยัอนามยัดา้น
รายไดแ้ละ
สวสัดิการ 

3.44 
(มาก) 

3.15 
(ปานกลาง) 

C 0.29 

4 การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง 
เป็นไปดว้ยความยติุธรรม 
และเหมาะสมกบั
ความสามารถ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความกา้วหนา้ 

ในหนา้ท่ีการงาน 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.01 
(ปานกลาง) 

C 0.18 

4 
งานท่ีท าอยูส่่งเสริมให้เกิด
ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความกา้วหนา้ 

ในหนา้ท่ีการงาน 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

C 0.18 

5 ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจาก
หวัหนา้งานเม่ือปฏิบติังานดี 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความยอมรับนบั

ถือ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

C 0.14 

5 หวัหนา้เตม็ใจให้ค  าปรึกษา
ปัญหางานและปัญหา
ส่วนตวั 

ปัจจยัอนามยั
ดา้น
ความสมัพนัธ์
ของหวัหนา้งาน
และเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.45 
(มาก) 

3.31 
(ปานกลาง) 

C 0.14 

5 การไดรั้บความเช่ือถือจาก
หน่วยงานอ่ืนในการท างาน 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความยอมรับนบั
ถือ 

3.32 
(มาก) 

3.18 
(ปานกลาง) 

C 0.14 

6 หวัหนา้งานกระจายความ
รับผิดชอบของงานอยา่ง
เหมาะสม 

ปัจจยัอนามยั
ดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 

C 0.13 

7 มีโอกาสโยกยา้ยงานตาม
ความรู้ และความสามารถ 

"ปัจจยัจูงใจดา้น
ความกา้วหนา้ 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

C 0.12 
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ตารางที ่5.10  (ต่อ) ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจัยย่อย ปัจจัยหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y) 

 
IPA 

Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

7 หวัหนา้งานมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหาเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ 

ปัจจยัอนามยัดา้น
ควบคุมหรือการ
นิเทศงาน 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

C 0.12 

8 งานท่ีท าเปิดโอกาสให้ใช้
ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค ์

ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

C 0.10 

8 ไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจาก
เพ่ือนร่วมงานเม่ือผลการ
ปฏิบติังานดี 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความยอมรับนบั
ถือ 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

C 0.10 

9 มีอิสระในการคิดแกปั้ญหา
และปรับปรุงงาน 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความรับผิดชอบ 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

C 0.09 

9 มีโอกาสในการแสดง
ความสามารถในงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายหรืองานท่ี
รับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความรับผิดชอบ 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

C 0.09 

10 ไดรั้บการอบรมสมัมนา 
เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้
ความสามารถอยูส่ม  ่าเสมอ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความกา้วหนา้ 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.28 
(ปานกลาง) 

C 0.08 

10 เพ่ือนร่วมงานยอมรับ และ
ไวว้างใจในการท างาน 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความยอมรับนบั
ถือ 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

C 0.08 

11 ไดเ้รียนรู้มีทกัษะ 
ประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความกา้วหนา้ 

3.46 
(มาก) 

3.48 
(มาก) 

C -0.02 

Quadrants D (Possible Over Skill) 
1 หวัหนา้งานไวว้างใจ

มอบหมายงานส าคญัให้ท  า 
ปัจจยัจูงใจดา้น
ความยอมรับนบั
ถือ 

3.42 
(มาก) 

3.37 
(ปานกลาง) 

D 0.05 

2 ลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ี
ทา้ทายและน่าสนใจ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า 

3.41 
(มาก) 

3.39 
(ปานกลาง) 

D 0.02 
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ตารางที ่5.10  (ต่อ)  ปัจจยัยอ่ยความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานท่ีอยูใ่นแต่ละ Quadrants 

อนัดบั ปัจจยัย่อย ปัจจยัหลกั 

ความส าคญั 
(X) 

ความพงึพอใจ 
(Y)  

IPA 
Quadrants 

 
ส่วนต่าง 
(X-Y) 

ค่าเฉลีย่ 
 (แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

3 ปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบในปัจจุบนั
เหมาะสมตาม
ความสามารถ 

ปัจจยัจูงใจดา้น
ความรับผิดชอบ 

3.43 
(มาก) 

3.45 
(มาก) 

D -0.02 

 
จากตารางท่ี 5.10 พบว่า ปัจจยัย่อยส่วนใหญ่อยู่ใน Quadrant B : Keep up good work โดยปัจจยัท่ีอยู่
ใน Quadrant B มากท่ีสุดคือ ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จของงาน และ ปัจจยัอนามยัดา้นนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั มี 4 ปัจจยัย่อย รองลงมาคือ ปัจจยัอนามยัดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างาน
และเพื่ อนร่วมงาน มี 3 ปัจจัยย่อย ส่วน ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานท่ีท า  ปัจจัยอนามัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มี 2 ปัจจยัยอ่ย และ ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบ มีเพียง 1 ปัจจยัยอ่ย
ดงันั้นบริษทัตอ้งรักษาคุณภาพปัจจยัเหล่าน้ีใหอ้ยูใ่นระดบัสูงต่อไป 
 ปัจจยัยอ่ยล าดบัรองลงมาจะอยู่ใน Quadrant C : Low Priority โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant C 
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ ปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับนบัถือ 
มี 4 ปัจจยัย่อย รองลงมาคือ ปัจจยัอนามยัด้านรายได้และสวสัดิการ มี 3 ปัจจยัย่อย ส่วน ปัจจยัจูงใจ
ดา้นความรับผดิชอบ ปัจจยัอนามยัดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน มี 2 ปัจจยัยอ่ย และ ปัจจยัจูงใจดา้น
ลกัษณะงานท่ีท า มีเพียง 1 ปัจจยัยอ่ย ดงันั้นบริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควร
แกใ้นล าดบัต่อไป เน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อพนกังานระดบัปฏิบติัการในระดบัต ่า 
 ปัจจัยย่อยล าดับรองลงมาอีกจะอยู่ใน Quadrant A : Concentrate Here โดยปัจจัยท่ีอยู่ใน 
Quadrant A มากท่ีสุด คือ ปัจจัยอนามัยด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน  และ ปัจจัยอนามัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน มี 3 ปัจจยัย่อย ปัจจยัอนามยัดา้นรายได้และสวสัดิการ มี 2 ปัจจยัย่อย 
และ ปัจจยัอนามยัดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน มีเพียง 1 ปัจจยัยอ่ย ดงันั้นทาง
บริษทัตอ้งใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร่งด่วน 
 ปัจจยัย่อยล าดบัสุดทา้ยจะอยู่ใน Quadrant D : Possible Overkill โดยปัจจยัท่ีอยูใ่น Quadrant 
D จะมี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับนบัถือ ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีท า และ ปัจจยั
จูงใจดา้นความรับผดิชอบ ดงันั้นบริษทัไม่มีความจ าเป็นตอ้งรีบแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน แต่ควรแกใ้นล าดบั
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ต่อไปเน่ืองจากเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อพนกังานปฏิบติัการในระดบัต ่าเม่ือเทียบกบัปัจจยั
อ่ืน 
 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฎิบัติการ บริษัท ฮานา ไม

โครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) ดว้ยทฤษฏีของเฮิร์ชเบิร์ก (Two Factor  Theory) โดยแบ่งปัจจยัจูง

ใจในการท างานเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัอนามยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ระดบั

ความส าคญัเฉล่ียต่อปัจจยัจูงใจมีค่าระดบัปานกลางแต่หากพิจารณาปัจจยัยอ่ยนั้นผูต้อบแบบสอบถาม

ให้ความส าคญักับด้านความส าเร็จในการท างานระดบัมาก ส่วนระดับความส าคญัเฉล่ียต่อปัจจยั

อนามยัอยูใ่นระดบัมากซ่ึงให้ความส าคญักบัความมัน่คงในการท างานมาเป็นอนัดบัแรก ระดบัความ

พึงพอใจเฉล่ียต่อปัจจยัจูงใจมีค่าระดบัปานกลางซ่ึงสอคลอ้งกบัระดบัความส าคญัเฉล่ีย  ส่วนความพึง

พอใจเฉล่ียต่อปัจจยัอนามยัมีค่าระดบัมากซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความส าคญัเฉล่ีย แต่หากพิจารณา

ความสอดคลอ้งของระดบัความส าคญัปัจจยัยอ่ยกบัระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ดา้นความส าเร็จในการ

ท างาน ด้านต าแหน่งงาน ด้านความมั่นคงในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงเป็นผลวิเคราะห์ท่ีท าให้ต้องมี

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

 เม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาของน ้ าฝน วิภูสันติ (2551) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการ

ท างานของพนกังานบริษทั แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัล าพูนให้ระดบัความส าคญัต่อ

ปัจจยัจูงใจท่ีระดบัปานกลางเช่นเดียวกนักบับริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) โดย

ระดบัของความส าคญัท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัความส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ใน

หน้าท่ีการงาน ด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน ด้านความส าเร็จในการท างาน ดา้น

ความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการยอมรับนบัถือ และดา้นลกัษณะของงานท่ีท า ตามล าดบั ซ่ึง

เหมือนกบัผลของผูว้ิจยัแต่แตกต่างกนัท่ีดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีพนกังานให้ระดบัความส าคญั

มาก ส่วนปัจจยัอนามยันั้นระดับความส าคญัเฉล่ียแตกต่างกัน คือ ระดับปานกลาง โดยด้านท่ีให้

ความส าคญัระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการท างานและดา้นค่าตอบแทน ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น

การบังคบับัญชา ด้านความสัมพนัธ์กับหัวหน้างาน ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท ด้าน

ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน ส่วนดา้นท่ีให้

ความสัมพนัธ์นอ้ย คือ ดา้นต าแหน่งงาน ในขณะท่ีพนกังานบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั 
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(มหาชน) ให้ความส าคญัต่อปัจจยัอนามยัระดบัมากทุกดา้น โดยเฉพาะความมัน่คงในการท างานมา

เป็นอนัดบัแรก ความแตกต่างของการศึกษาของสองบริษทัเปรียบเทียบกนันั้นแตกต่างกนัมากท่ีปัจจยั

อนามยัทั้งน้ีอาจเน่ืองมากบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) มาจากพนกังนท่ีท างาน

กนัมานานและใกลชิ้ดกนัจึงใหค้วามส าคญักบัปัจจยัอนามยัเป็นส าคญั 

 เปรียบเทียบงานวิจยัของ ทศันีย ์ เอ่ียมสะอาด (2553) ได้ศึกษาวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการ

ท างานของพนกังานบริษทัอุตสาหกรรม ผลไมก้ระป๋องสยาม (1988) จ  ากดั อ าเภอ ปราณบุรี จงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ พบว่า พนักงงานให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจท่ีแตกต่างกนัคือ พนักงานให้

ความส าคญัดา้นความสัมพนัธ์ในทุกดา้นเท่ากนัหมด คือ ระดบัปานกลาง ซ่ึงใหค้วามส าคญัตามระดบั

คะแนนดงัน้ี ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล ดา้นนโยบายการบริหารงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความเจริญก้าวหน้าและ

ความส าเร็จในการท างาน ด้านสภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทน และด้านความปลอดภยัในการ

ท างาน  ซ่ึงผลท่ีไดแ้ตกต่างจากผลของผูต้อบแบบสอบถามบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั 

(มหาชน) อย่างชดัเจนท่ีให้ความส าคญัในระดบัมากในเร่ืองดา้นความส าเร็จในการท างาน และดา้น

ความมัน่คงในการท างาน แต่ส่ิงท่ีให้ระดบัความส าคญัท่ีสอดคลอ้งกนัคือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ

นบัถือและดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั  

 หากเปรียบเทียบของชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษทั บางกอกกล๊าส จ ากัด โรงงานจงัหวดัปทุมธานี พบว่า  ปัจจยัจูงใจมี

ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั ดา้นความส าเร็จในหนา้ท่ี 

ดา้นการยอมรับนบัถือและดา้นความกา้วหนา้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  ตามล าดบั ซ่ึงตรงขา้มกบัของ

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากัด (มหาชน) ทั้งค่าเฉล่ียและแต่ละด้านของปัจจยัจูงใจซึงมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบัระดบัปานกลางและให้ความส าคญัดา้นความส าเร็จในหน้าท่ีการงานส่วนดา้นอ่ืนให้

ระดับปานกลางทั้ งหมด  ส่วนปัจจัยอนามัยสอดคล้องกัน คือ ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยด้าน

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการนิเทศงาน  ดา้นสภาพ

ชีวิตส่วนตวั  ดา้นนโยบายและการบริหาร  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้

ดา้นค่าตอบแทนท่ีพนกังานบริษทั บางกอกกล๊าส ให้ความส าคญัระดบัปานกลางในขณะท่ีบริษทัวี.

เพาเดอร์เทค ใหร้ะดบัมาก นอกจากน้ีดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานมีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก
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ของบริษทั บางกอกกลาส แต่ของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) เป็นดา้นความ

มัน่คงในการท างาน 

 หากเปรียบเทียบงานวจิยัของประโภชน์ เกิดเจริญ (2554) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัจูงใจในการ

ท างานของพนกังานบริษทั เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากดั พบวา่พนกังานให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจท่ีให้

ความส าคัญมีค่าเฉล่ียระดับมากทุกด้านในขณะท่ีของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากัด 

(มหาชน) มีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลางทุกดา้นยกเวน้ดา้นความส าเร็จในการท างานท่ีอยูใ่นระดบัมาก

เช่นเดียวกนั หากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ดา้นความส าเร็จในงาน  ดา้นลกัษณะงานท่ีท า  ดา้นการไดรั้บ

การยอมรับยกยอ่งชมเชยจากผูอ่ื้น ดา้นความรับผดิชอบในหนา้ท่ีการงาน ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี

การงาน  และด้านโอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน  ส่วนความส าคญัต่อปัจจยัอนามัย

พนกังานให้ระดบัความส าคญัค่าเฉล่ียในระดบัมากและดา้นท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ดา้นความมัน่คงในการ

ท างานซ่ึงสอดคล้องกับผลของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากัด (มหาชน) นอกจากน้ี

ความส าคญัของบริษทั เชียงใหม่เบเวอเรช จ ากดั มีค่าเฉล่ียในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียคือ ดา้น

ต าแหน่งงาน ดา้นนโยบายและการบริหารงานของบริษทั ด้านความสัมพนัธ์กบับุคคลในแผนกอ่ืน 

ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นชีวติส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้น

ค่าตอบแทนและสวสัดิการ และดา้นความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 

 หากเปรียบเทียบงานของวจิยัทว ีทองอยู ่ (2556)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษาบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน)พบว่า ระดบัของ

แรงจูงใจส าหรับปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง และมีระดบัของแรงจูงใจส าหรับปัจจยัอนามยัท่ีอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงระดบัความส าคญัของค่าเฉล่ียของทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัสอดคลอ้งกบัผล

ของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) หากพิจารณาปัจจยัดา้นอายุงานท่ีแตกต่างกนั

พบวา่ใหผ้ลท่ีแตกต่างกนัส าหรับปัจจยัจูงใจแต่ไม่แตกต่างกนัในปัจจยัอนามยัซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของ

บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิกส จ ากดั (มหาชน) ท่ีอายุงานช่วง 6-10 ปี และ 10-15 ปี ให้ผลใน

ระดับความส าคัญท่ีมาก ในขณะท่ีช่วงอายุอ่ืนๆม่มีความแตกต่าง ส่วนผลของบริษัท เคซี อี 

อิเลคทรอนิคส์ ในปัจจยัดา้นการศึกษาดา้นอายุงานท่ีแตกต่างกนัพบวา่ให้ผลท่ีไม่แตกต่างกนัส าหรับ

ปัจจยัจูงใจแต่แตกต่างกนัในปัจจยัอนามยัซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลของบริษทั ว.ีเพาเดอร์เทค จ ากดั ท่ีให้

ความแตกต่างกนัทั้งปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั 
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ข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั ฮานา ไม
โครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ท าให้เห็นประเด็นส าคัญจึงเป็นข้อค้นพบได้
ดงัต่อไปน้ี 
 1. พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจต่อปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ในการ
ท างานมากกวา่ปัจจยัอนามยั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 2. พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัอนามยัในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทัพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจ
ในระดบัมาก ส่วนดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์
ของหัวหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน และ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ พนกังานระดบัปฏิบติัการมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง แสดงวา่ ปัจจยัอนามยัท่ีพนกังานไดรั้บยงัไม่สามารถเสริมสร้างความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นควบคุม
หรือการนิเทศงาน และ ดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเพียง  3.29 และ 2.96 ตามล าดบั 
 3. พนักงานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีท า และ ดา้นความรับผดิชอบ พนกังาน
ปฏิบติัการมีความพึงพอใจในระดบัมาก ส่วนด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน และ ด้านความ
ยอมรับนับถือ พนักงานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง แสดงว่า ปัจจยัจูงใจท่ี
พนกังานไดรั้บยงัไม่สามารถเสริมสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ
ไดอ้ย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และ ดา้นความยอมรับนบัถือ 
ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเพยีง  3.19  เท่ากนั 
 4. ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3 ล าดับแรกท่ีพนักงานระดับ
ปฏิบติัการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัจูงใจดา้นดา้นความรับผิดชอบในเร่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด รองลงมาคือ ปัจจยัอนามยัดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทัใน
เร่ือง บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน และ อนัดบัสามคือ ปัจจยัจูงใจด้านด้าน
ความส าเร็จของงานในเร่ืองภูมิใจต่อความส าเร็จของงานท่ีท า 
 5. ปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานน้อยท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ ปัจจยั
อนามยัด้านด้านรายได้และสวสัดิการในเร่ือง สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ
พิเศษ ฯลฯ และ โบนสัประจ าปี รองลงมาคือ ปัจจยัอนามยัดา้นดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการในเร่ือง เบ้ีย
ขยนั มีความเหมาะสม และ อนัดบัสามคือ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงานในเร่ือง การ
เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง เป็นไปดว้ยความยติุธรรม และเหมาะสมกบัความสามารถ 
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 6. ปัจจยัอนามยัของบริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน พนกังาน
ระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ได้แก่ ด้านด้านรายได้และสวสัดิการ ซ่ึงได้แก่เร่ือง
สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ รองลงมาคือโบนสัประจ าปี และ เบ้ีย
ขยนั มีความเหมาะสม  รายได ้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ  รายได ้ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม และ บริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง เน่ืองจากพนกังานระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจกบัปัจจยัดา้น  ดา้น
รายไดแ้ละสวสัดิการนอ้ยกวา่ปัจจยัอนามยัอ่ืนๆ 
 7. ปัจจยัจูงใจของบริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการมีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน และ ดา้นความ
ยอมรับนับถือ โดยด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ซ่ึงได้แก่เร่ืองการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง 
เป็นไปดว้ยความยติุธรรมและเหมาะสมกบัความสามารถ รองลงมาคือ เร่ืองงานท่ีท าอยูส่่งเสริมใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ในอาชีพ  เร่ืองมีโอกาสโยกยา้ยงานตามความรู้และความสามารถ เร่ืองไดรั้บการอบรม
สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอยูส่ม ่าเสมอ และ เร่ืองไดเ้รียนรู้มีทกัษะ ประสบการณ์จากท่ี
ท าอยู่  ส่วนด้านความยอมรับนับถือ ซ่ึงได้แก่เร่ืองได้รับการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างานเม่ือ
ปฏิบติังานดี รองลงมาคือเร่ืองไดรั้บการยกยอ่งชมเชยจากเพื่อนร่วมงานเม่ือผลการปฏิบติังานดี  เร่ือง
การไดรั้บความเช่ือถือจากหน่วยงานอ่ืนในการท างาน  เร่ืองเพื่อนร่วมงานยอมรับและไวว้างใจในการ
ท างาน และ เร่ืองหวัหนา้งานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า  เน่ืองจากพนกังานระดบัปฏิบติัการ
มีความพึงพอใจกบัปัจจยั ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน และ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ
นอ้ยกวา่ปัจจยัจูงใจอ่ืนๆ 
 8.ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัโดยรวมท่ีพนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ให้ค่าเฉล่ียความส าคัญอยู่ในระดับมาก แต่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าปัจจัยย่อยเหล่านั้ นยงัไม่สามารถ
ตอบสนองพนกังานไดดี้พอ เน่ืองจากพนกังานให้ความส าคญัในปัจจยัยอ่ยนั้นในระดบัมาก แต่ความ
พึงพอใจท่ีพนกังานรู้สึกไดอ้ยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั้น ไดแ้ก่  
 ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีท า เร่ืองลกัษณะงานท่ีท าเป็นงานท่ีทา้ทายและน่าสนใจ  
 ปัจจยัจูงใจด้านความยอมรับนับถือ เร่ืองหัวหน้างานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท า 
 ปัจจยัอนามยัด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน เร่ืองหัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้อง
อย่างเท่าเทียม เร่ืองหัวหน้างานกระจายความรับผิดชอบของงานอย่างเหมาะสม เร่ืองหัวหน้างานมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้ เร่ืองหัวหน้างานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอย
แนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี และ หวัหนา้งานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ  
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 ปัจจยัอนามยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เร่ืองสภาพการท างาน เช่น แสงสว่าง ฝุ่ น 
อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน เร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการท างาน มีเพียงพอและเหมาะสม เร่ือง
สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ เร่ืองความสะดวกในการมาเดินทางมาท างานในแต่ละวนัมี
มากนอ้ยเพียงใด  
 ปัจจัยอนามัยด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองการวางตัวของ
หัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา  เร่ืองหัวหน้างานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง และ 
เร่ืองหวัหนา้เตม็ใจใหค้  าปรึกษาปัญหางานและปัญหาส่วนตวั  
 ปัจจยัอนามยัดา้นรายได้และสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มี
ความเหมาะสม เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ เร่ืองโบนสัประจ าปี 
และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนาม
กีฬา รถรับ ส่ง 
 9. พนักงานระดับปฏิบติัการท่ีมีอายุการท างานอายุงานไม่เกิน 3 ปีมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกบับริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดบัปานกลาง ส่วน
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบับริษทั 
ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยั
อนามยัและปัจจยัจูงใจพบว่า พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีความพึงพอใจกบั
ปัจจยัอนามยัในระดบัปานกลาง ส่วนพนักงานปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกว่า 3 ปีข้ึนไปมีความพึง
พอใจกบัปัจจยัอนามยัในระดบัมาก ส าหรับปัจจยัจูงใจพบวา่ พนกังานปฏิบติัการท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 
ปี มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบัมาก ส่วนพนกังานปฏิบติัการท่ีมีอายุงานมากกวา่ 3 ปีข้ึนไป
มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบัมากเช่นเดียวกนั    
 10. พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีค่าจ้างรายวนั 300 – 350 บาทมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกับบริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดบัมาก ส่วน 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบับริษทั 
ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดับปานกลาง และ พนักงานระดับ
ปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนั ตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไป มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบับริษทั ฮานา
ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยัอนามยั
และปัจจยัจูงใจพบวา่ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท มีความพึงพอใจกบั
ปัจจยัอนามยัในระดบัมาก ส่วนพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท มีความ
พึงพอใจกบัปัจจยัอนามยัในระดบัปานกลาง และ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนั ตั้งแต่ 
401 บาท ข้ึนไป มีความพึงพอใจกบัปัจจยัอนามยัในระดบัมาก ส าหรับปัจจยัจูงใจพบว่า พนักงาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบัมาก ส่วน
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ระดบัปฏิบติัการท่ีมีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบัมาก  และ 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้งรายวนั ตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไป มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนั 
 11. พนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานกับบริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากัด (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดบัมาก ส่วน 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 2 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบั
บริษทั ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน ในระดบัมาก และ พนักงานระดบั
ปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานกบับริษทั ฮานาไม
โครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพนู ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาแยกตามปัจจยัอนามยั
และปัจจยัจูงใจพบว่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1 มีความพึงพอใจ
กบัปัจจยัอนามยัในระดบัมาก ส่วนพนักงานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 2 มี
ความพึงพอใจกบัปัจจยัอนามยัในระดบัมาก และ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน 
Operation 3 มีความพึงพอใจกบัปัจจยัอนามยัในระดบัปานกลาง ส าหรับปัจจยัจูงใจพบว่า พนกังาน
ระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 1 มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบัมาก ส่วน
ระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 2 มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบัมาก  และ 
พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยูใ่นส่วนงาน Operation 3 มีความพึงพอใจกบัปัจจยัจูงใจในระดบั
ปานกลาง 
 12.พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาทจะให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในปัจจยัจูงจยั
ดา้นความรับผิดชอบในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายอยู่ระดบัมาก และ ให้ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดับมากด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจยัอนามัยพนักงานกลุ่มน้ีจะให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด ด้านนโยบายการบริหารงานของบริษทัก าหนดอยู่ในระดบัมาก และ ให้
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
     พนักงานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท จะให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในปัจจยัจูงจยั
ดา้นลกัษณะงานท่ีท าในเร่ืองงานท่ีท าอยูเ่ป็นงานท่ีเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ และ ให้ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดับมากด้วยเช่นกัน ส่วนปัจจยัอนามัยพนักงานกลุ่มน้ีจะให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้งานและเพื่อนร่วมงานในเร่ือง เพื่อนร่วมงาน
ให้ค  าปรึกษาหารือระหว่างกนัเม่ือพบปัญหาในการท างานมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก แต่ให้ค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง หัวหน้างานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเองซ่ึงให้ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจในระดบัปานกลางเท่านั้น 
     พนักงานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 401 บาทข้ึนไปให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในปัจจยัจูงจยัทุก
ดา้นไม่วา่จะเป็นดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีท า ดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน 
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ดา้นความยอมรับนบัถือ และ ดา้นความรับผิดชอบ ปัจจยัในแต่ละดา้นมีค่าเฉล่ียอยูใ่ห้ระดบัมาก และ
ใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในทุกดา้นท่ีระดบัมากดว้ยเช่นกนั ส่วนปัจจยัอนามยัพนกังานกลุ่มน้ีจะ
ใหค้่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในเร่ือง สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย และให้
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
 ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดของพนักงานท่ีมีค่าจา้งรายวนัต่างกัน คือ ปัจจยัอนามยัในด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน โดยพนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท และ 
พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท จะให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ือง เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษา
หารือระหว่างกนั เม่ือพบปัญหาในการท างานเหมือนกนั แต่ค่าเฉล่ียความพึงพอสูงสุดในเร่ืองน้ีของ 
พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองเพื่อนร่วมงานเป็น
กนัเองต่อท่าน และ พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาทจะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง 
หวัหน้างานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง ส่วนพนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 401 บาทข้ึนไป จะให้
ความส าคญัในเร่ืองการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา และให้ค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
  ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัอีกอยา่งคือ ปัจจยัอนามยัในดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการโดยพนกังาน
ท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท และ พนักงานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท จะให้ความส าคญั
สูงสุดในเร่ืองรายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสมแต่ค่าเฉล่ียความพึงพอ
สูงสุดในเร่ืองน้ีของ พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท และ พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนั 351 – 
400 บาท จะมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง ซ่ึงให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัปานกลางเท่านั้น ส่วนพนกังานท่ีมี
ค่าจา้งรายวนั 401 บาทข้ึนไป จะให้ความส าคญัในเร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง และใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
   12.พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปีจะใหค้่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในปัจจยั
จูงจยัดา้นความส าเร็จของงานในเร่ืองทราบขอบเขตและความรับผิดชอบของงานท่ีท าอยูใ่นระดบัมาก 
แต่ ให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด อยูใ่น
ระดับมาก ส่วนปัจจัยอนามัยพนักงานกลุ่มน้ีจะให้ค่าเฉล่ียความส าคัญสูงสุด ด้านนโยบายการ
บริหารงานของบริษทั ในเร่ืองบริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจนอยูใ่นระดบัมาก 
และ ใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดบัมากเช่นกนั 
 พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมี อายุงานมากกวา่ 3 ปี จะให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในปัจจยั
จูงจยัดา้นความส าเร็จของงานในเร่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดก าหนด อยูใ่น
ระดบัมาก และและ ให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีซ่ึงอยู่ในระดบัมากเช่นกนั ส่วนปัจจยั
อนามยัพนกังานกลุ่มน้ีจะให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทัในเร่ือง
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บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน และ ใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีใน
ระดบัมากเช่นกนั 
       ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดของพนักงานท่ีมีอายุการท างานต่างกัน คือ ปัจจยัอนามยัด้าน
ควบคุมหรือการนิเทศงาน โดยพนกังานท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปีจะให้ความส าคญัสูงสุดในเร่ืองหวัหนา้
งานให้ความสนใจเร่ืองงานคอยแนะน าในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดีอยูใ่นระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียความ
พึงพอสูงสุดในดา้นน้ีคือเร่ืองหัวหน้างานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งสม ่าเสมออยูใ่นระดบัมาก  ส่วนพนกังานท่ีมี อายงุานมากกวา่ 3 ปีจะใหค้วามส าคญัสูงสุดในเร่ือง
หัวหน้างานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อย่างสม ่าเสมอในระดบัมาก 
และ ใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองน้ีในระดบัมากเช่นกนั 
 ในปัจจยัอนามยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการทั้งกลุ่มพนกังานท่ีมีอายุงานไม่เกิน 3 ปี และ อายุ
งานมากกว่า 3 ปี ให้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในเร่ืองรายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มี
ความเหมาะสมในระดบัมาก แต่ค่าเฉล่ียความพึงพอสูงสุดในดา้นน้ีคือเร่ืองบริการส่ิงอ านวยความ
สะดวกแก่พนักงาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง
เท่านั้น 
 13.พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 1 จะให้ค่าเฉล่ียความส าคญั
สูงสุดในปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบในเร่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดใน
ระดบัมาก และให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง มุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั ส่วนปัจจยัอนามยัพนกังานกลุ่มน้ีจะใหค้่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุด
ในด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองเพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่านและ 
เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือพบปัญหาในการท างานมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
มาก และ ให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองเพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่านอยู่ในระดบัมาก
เช่นเดียวกนั 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 2 จะให้ค่าเฉล่ียความส าคัญ
สูงสุดในปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบในเร่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดมี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และ ให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองมุ่งมัน่ท่ีจะท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกัน ส่วนปัจจยัอนามยัพนักงานกลุ่มน้ีจะให้
ค่าเฉล่ียความส าคัญสูงสุดในด้านนโยบายการบริหารงานของบริษัท เร่ืองบริษัทมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และ ใหค้่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ือง
บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีท างานอยู่ในส่วนงาน Operation 3 จะให้ค่าเฉล่ียความส าคัญ
สูงสุดในปัจจัยจูงใจด้านด้านลักษณะงานท่ีท าเร่ืองงานท่ีท าอยู่เป็นงานท่ีเหมาะสมกับความรู้
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ความสามารถมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และ ให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดในเร่ืองงานท่ีท าอยูเ่ป็น
งานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ส่วนปัจจยัอนามยั
พนักงานกลุ่มน้ีจะให้ค่าเฉล่ียความส าคัญสูงสุดในด้านรายได้และสวสัดิการเร่ืองรายได้ ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และให้ค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุดในเร่ืองรายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลางเท่านั้น 
 ความแตกต่างท่ีเห็นไดช้ดัของพนักงานท่ีท างานต่างส่วนงาน(Operation) พนักงานท่ีท างาน 
ส่วนงาน Operation 1 และ ส่วนงาน Operation 2 ไดใ้ห้ค่าเฉล่ียความส าคญัสูงสุดในปัจใจจูงใจดา้น
ความส าเร็จของงานเร่ืองสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดส้ าเร็จตามเวลาท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก แต่ ส่วนงาน Operation 3 จะให้ความส าคญัในเร่ืองไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ได้
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอสอดคลอ้งกบัลกัษณะพฤติกรรมของผลิตภณัฑ์ท างานของพนกังานในแต่ละ 
Operation นั้นผลิต  
 พนักงานท่ีท างานในส่วนงาน Operation 2 และ ส่วนงาน Operation 3 จะให้ความส าคญัใน
ปัจจยัอนามยัดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทัในเร่ืองบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างาน
ท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก และค่าเฉล่ียนความพึงพอใจในเร่ืองบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัใน
การท างานท่ีเหมาะสมมีค่าเฉล่ียระดบัมากเช่นกนั แต่พนกังานท่ีท างานในส่วนงาน Operation 1 จะให้
ความส าคญัในเร่ืองมีการช้ีแจงนโยบายของบริษทัให้ทราบโดยทัว่ถึงและชดัเจน มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุดในเร่ืองบริษทัมีกฎระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานท่ีเหมาะสมมีค่าอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
 พนกังานท่ีท่ีท างานในส่วนงาน Operation 1 และ ส่วนงาน Operation 2 จะให้ความส าคญัใน
ปัจจยัอนามยัดา้นควบคุมหรือการนิเทศงานเร่ือง หวัหน้างานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย เป้าหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม ่ าเสมอ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก แต่ส่วนงาน Operation 3 จะให้
ความส าคญัในดา้นควบคุมหรือการนิเทศงานเร่ืองหัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้องอย่างเท่า
เทียมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง และค่าเฉล่ียนความพึงพอใจในเร่ืองหัวหน้างานให้ความเป็น
ธรรมต่อลูกนอ้งอยา่งเท่าเทียมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั 
 พนกังานท่ีท่ีท างานในส่วนงาน Operation 1 และ ส่วนงาน Operation 2 จะให้ความส าคญัใน
ปัจจยัอนามยัดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานเร่ือง เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษา
หารือระหวา่งกนั เม่ือพบปัญหาในการท างาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ
ในเร่ืองเพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน และ เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหว่างกนั เม่ือพบ
ปัญหาในการท างาน ค่าเฉล่ียอยูในระดบัมาก  แต่พนักงานท่ีท างานในส่วนงาน Operation 3 จะให้
ความส าคญัด้านการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
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กลาง และ มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเร่ืองการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา ใน
ระดบัปานกลางเช่นกนั 
 พนักงาน ท่ี ท่ีท างานใน ส่วนงาน  Operation 1 และ ส่วนงาน  Operation 2 และ จะให้
ความส าคญัในปัจจยัอนามยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการเร่ือง รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ
มีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และ ค่าเฉล่ียนความพึงพอใจในเร่ืองบริการส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่พนักงาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่งมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากเช่นกัน ส่วน
พนกังานท่ีท างานในส่วนงาน Operation 3 จะใหค้วามส าคญัในปัจจยัอนามยัดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ
เร่ือง รายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากและและ
ค่าเฉล่ียนความพึงพอใจก็อยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั 
 14.ปัจจยัย่อยของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัท่ีพนักงานในแต่ละส่วนงาน(Operation) ให้
ค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง จะแตกต่างกนั
ไปในแต่ละส่วนงาน แสดงให้เห็นว่าปัจจยัย่อยเหล่านั้นยงัไม่สามารถตอบสนองพนักงานได้ดีพอ 
เน่ืองจากพนกังานใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยนั้นในระดบัมาก แต่ความพึงพอใจท่ีพนกังานรู้สึกไดอ้ยู่
ในระดบัปานกลางเท่านั้น แยกใหเ้ห็นในแต่ละส่วนงานไดด้งัน้ี 
 ส่วนงาน Operation 1 มีปัจจยัยอ่ยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้นความยอมรับนบัถือ เร่ืองเพื่อนร่วมงานยอมรับ และ
ไวว้างใจในการท างานของท่าน ปัจจยัอนามยัดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน เร่ืองหวัหนา้งานของท่าน
ให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้องอย่างเท่าเทียม เร่ืองหัวหน้างานกระจายความรับผิดชอบของงานอย่าง
เหมาะสม เร่ืองหวัหนา้งานมีความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้ และ เร่ืองหวัหนา้งาน
ส่ือสารข้อมูล ได้แก่ นโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ อย่างสม ่ าเสมอ  ปัจจัยอนามัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน เร่ืองสภาพการท างาน เช่น แสงสว่าง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการ
ท างาน เร่ืองสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ เร่ืองความสะดวกในการมาเดินทางมาท างาน
ในแต่ละวนัมีมากน้อยเพียงใด  ปัจจยัอนามยัด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน 
เร่ืองการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา และ เร่ืองหัวหน้าเต็มใจให้ค  าปรึกษา
ปัญหางานและปัญหาส่วนตัว ปัจจัยอนามัยด้านด้านรายได้และสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม เร่ืองโบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม 
และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 
 ส่วนงาน Operation 2 มีปัจจยัยอ่ยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัจูงใจด้านความรับผิดชอบ เร่ืองท่านมีอิสระในการคิด
แก้ปัญหาและปรับปรุงงาน ปัจจัยอนามัยด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน  เร่ืองหัวหน้างานมี
ความสามารถในการแกปั้ญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้  ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
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เร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการท างาน มีเพียงพอและเหมาะสม ปัจจยัอนามยัดา้นความสัมพนัธ์ของ
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองหัวหน้าเต็มใจให้ค  าปรึกษาปัญหางานและปัญหาส่วนตวั ปัจจยั
อนามัยด้านด้านรายได้และสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความ
เหมาะสม และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 
 ส่วนงาน Operation 3 มีปัจจยัยอ่ยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัอนามยัด้านด้านรายได้และสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจา้ง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม เร่ืองโบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม 
และ เร่ืองสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ 
 15.ปัจจยัยอ่ยของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัท่ีพนกังานกลุ่มค่าจา้งรายวนัต่างกนั ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง จะแตกต่างกนัไปในแต่
ละกลุ่มคา้จา้งปฏิบติัการ แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัยอ่ยเหล่านั้นยงัไม่สามารถตอบสนองพนกังานไดดี้พอ 
เน่ืองจากพนกังานใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยนั้นในระดบัมาก แต่ความพึงพอใจท่ีพนกังานรู้สึกไดอ้ยู่
ในระดบัปานกลางเท่านั้น แยกใหเ้ห็นในแต่กลุ่มค่าจา้งรายวนัไดด้งัน้ี 
 กลุ่มท่ีไดรั้บค่าจา้งรายวนั 300 – 350 บาท มีปัจจยัย่อยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
แต่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัจูงใจด้านความยอมรับนับถือ เร่ือง 
หวัหน้างานไวว้างใจมอบหมายงานส าคญัให้ท่านท า ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
เร่ืองสภาพการท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน เร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ใน
การท างาน มีเพียงพอและเหมาะสม เร่ืองสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย และ เร่ืองความสะดวก
ในการมาเดินทางมาท างานในแต่ละวนัมีมากนอ้ยเพียงใด ปัจจยัอนามยัดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้
งานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองการวางตวัของหวัหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา เร่ืองหวัหน้างาน
แสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง และ เร่ืองหวัหนา้เต็มใจให้ค  าปรึกษาปัญหางานและปัญหาส่วนตวั 
ปัจจยัอนามยัดา้นดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความ
เหมาะสม เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ เร่ืองโบนสัประจ าปี และ 
เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา 
รถรับ ส่ง 
 กลุ่มท่ีไดรั้บค่าจา้งรายวนั 351 – 400 บาท มีปัจจยัยอ่ยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
แต่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้นลกัษณะงานท่ีท า เร่ืองงานท่ีท า
เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ ปัจจยัจูงใจดา้นความกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน เร่ืองท่าน
ไดเ้รียนรู้มีทกัษะประสบการณ์จากท่ีท าอยู ่ ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เร่ืองสภาพ
การท างาน เช่น แสงสวา่ง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน เร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการท างาน 
มีเพียงพอและเหมาะสม เร่ืองมาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน 
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และประกาศให้พนักงานรับทราบอย่างเปิดเผยและทัว่ถึง เร่ืองความสะดวกในการมาเดินทางมา
ท างานในแต่ละวนัมีมากน้อยเพียงใด เร่ืองการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา 
เร่ืองหัวหน้างานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง เร่ืองเพื่อนร่วมงานเป็นกนัเองต่อท่าน และ เร่ือง
เพื่อนร่วมงานให้ค  าปรึกษาหารือระหว่างกัน เม่ือพบปัญหาในการท างาน  ปัจจยัอนามยัด้านด้าน
รายไดแ้ละสวสัดิการ เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม เร่ืองรายได ้
ค่าจา้ง เหมาะสมกับปริมาณงานและความรับผิดชอบ และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 
 กลุ่มท่ีไดรั้บค่าจา้งรายวนัตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไป มีปัจจยัยอ่ยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่นระดบั
มาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เร่ืองสภาพการท างาน เช่น แสงสว่าง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการท างาน ปัจจยัอนามยัดา้น
ด้านรายได้และสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม เร่ือง
โบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และ เร่ืองสวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ 
 15.ปัจจยัย่อยของปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยัท่ีพนักงานกลุ่มอายุงานต่างกัน ให้ค่าเฉล่ีย
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง จะแตกต่างกนัไปในแต่
ละกลุ่มอายุการท างาน แสดงให้เห็นว่าปัจจยัย่อยเหล่านั้นยงัไม่สามารถตอบสนองพนกังานไดดี้พอ 
เน่ืองจากพนกังานใหค้วามส าคญัในปัจจยัยอ่ยนั้นในระดบัมาก แต่ความพึงพอใจท่ีพนกังานรู้สึกไดอ้ยู่
ในระดบัปานกลางเท่านั้น แยกใหเ้ห็นในแต่กลุ่มอายงุานไดด้งัน้ี 
 กลุ่มท่ีท างานอายุงานไม่เกิน 3 ปี มีปัจจยัย่อยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดับมาก แต่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ ปัจจยัอนามยัด้านนโยบายการบริหารงานของ
บริษัท  เร่ืองนโยบายท่ีประกาศเพื่ อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน  ปัจจัยอนามัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างาน เร่ืองสภาพการท างาน เช่น แสงสว่าง ฝุ่ น อุณหภูมิ เหมาะสมในการ
ท างาน เร่ืองมาตรการและขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัในการท างานมีอยา่งชดัเจน และประกาศให้
พนกังานรับทราบอยา่งเปิดเผยและทัว่ถึง และ เร่ืองสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ปัจจยัอนามยั
ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา 
ท่าทาง การพูดจา เร่ืองหัวหน้างานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง และ เร่ืองเพื่อนร่วมงานเป็น
กนัเองต่อท่าน ปัจจยัอนามยัดา้นดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการ
ต่างๆ มีความเหมาะสม เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ เร่ืองโบนสั
ประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่พนักงาน เช่น 
หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 
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 กลุ่มท่ีท างานอายุงานมากกว่า 3 ปี มีปัจจยัย่อยท่ีค่าเฉล่ียความส าคญัอยู่ในระดบัมาก แต่มี
ค่าเฉล่ียความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้นความรับผิดชอบ เร่ืองท่านมีโอกาส
ในการแสดงความสามารถในงานท่ีไดรั้บมอบหมายหรืองานท่ีรับผิดชอบอยา่งเตม็ท่ี ปัจจยัอนามยัดา้น
ควบคุมหรือการนิเทศงาน เร่ืองหัวหนา้งานของท่านให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้องอยา่งเท่าเทียม เร่ือง
หวัหน้างานกระจายความรับผิดชอบของงานอยา่งเหมาะสม เร่ืองหัวหน้างานมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเม่ือเกิดความขดัแยง้ และ เร่ืองหัวหน้างานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอยแนะน าในการ
ปฏิบติังานเป็นอย่างดี ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการ
ท างาน มีเพียงพอและเหมาะสม เร่ืองสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย  ปัจจัยอนามัยด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองการวางตวัของหัวหน้างาน เช่น กิริยา ท่าทาง 
การพูดจา เร่ืองหวัหนา้งานแสดงความเห็นใจ และเป็นกนัเอง เร่ืองหัวหน้าเต็มใจให้ค  าปรึกษาปัญหา
งานและปัญหาส่วนตวั ปัจจยัอนามยัดา้นดา้นรายไดแ้ละสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน 
สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและความรับผิดชอบ 
เร่ืองโบนัสประจ าปี และ เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม และ เร่ืองบริการส่ิงอ านวยความสะดวกแก่
พนกังาน เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 
 16.ปัจจยัยอ่ยท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเรียงตามล าดบั จากการวิเคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 
IPA (Important-Performance Analysis: IPA) ท่ีอยูใ่น Quadrant A มี 9 ปัจจยัยอ่ย ไดแ้ก่  
 ปัจจยัอนามยัด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน เร่ืองหัวหน้างานให้ความเป็นธรรมต่อลูกน้อง
อยา่งเท่าเทียม   
 ปัจจยัอนามยัด้านรายได้และสวสัดิการ เร่ือง รายได้ ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานและ
ความรับผดิชอบ  
 ปัจจยัอนามยัดา้นรายได้และสวสัดิการ เร่ืองรายได้ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มี
ความเหมาะสม ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เร่ืองเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ในการท างาน 
มีเพียงพอและเหมาะสม  
 ปัจจยัอนามยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน เร่ืองสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
 ปัจจัยอนามัยด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน เร่ืองการวางตัวของ
หวัหนา้งาน เช่น กิริยา ท่าทาง การพดูจา  
 ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เร่ืองความสะดวกในการมาเดินทางมาท างาน
ในแต่ละวนัมีมากนอ้ยเพียงใด  
 ปัจจยัอนามยัด้านควบคุมหรือการนิเทศงาน เร่ืองหัวหน้างานส่ือสารขอ้มูล ไดแ้ก่ นโยบาย 
เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั อยา่งสม ่าเสมอ และ  
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 ปัจจยัอนามยัดา้นควบคุมหรือการนิเทศงาน หวัหนา้งานให้ความสนใจเร่ืองงาน คอยแนะน า
ในการปฏิบติังานเป็นอยา่งดี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ืองปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานระดบัปฏิบติัการบริษทั ฮานาไม
โครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน) สาขาล าพูน ซ่ึงปัจจยัจูงใจในการท างานจะประกอบดว้ยปัจจยัท่ี
เป็นตวักระตุน้ในการท างาน หรือปัจจยัจูงใจ (Motivators) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง และ
เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุ้นให้เกิดความพอใจในการท างาน และเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กร
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่วนปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
หรือปัจจยัอนามยั ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีเกิดจากภายนอกตวับุคคล ถา้ไม่มีให้ หรือมีให้ แต่ไม่สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของบุคลากรในองคก์รก็จะท าให้พนกังานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน การจูงใจ
เป็นส่ิงท่ีส าคัญในการท าให้บริษัทประสบความส าเร็จโดยการตอบสนองต่อความต้องการของ
พนักงานถือเป็นการตอบสนองวตัถุประสงค์ของบริษทัเช่นกัน ซ่ึงการจูงใจเป็นพลังผลักดันจาก
ภายในจิตใจของพนกังานให้แสดงพฤติกรรมท่ีท าให้บริษทับรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการดว้ยความเต็มใจ
ภายใต้การมีขวญัก าลังใจท่ีดีในการปฏิบติังาน ดังนั้นบริษทัควรตระหนักและให้ความส าคญักับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานปฏิบติังาน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ พนกังานรายวนัมีความพึงพอใจกบั
ปัจจยัอนามยั และปัจจยัจูงใจในระดบัปานกลาง แต่ใหร้ะดบัความส าคญักบัปัจจยัอนามยั และปัจจยัจูง
ใจในระดบัมาก ซ่ึงสามารถอนุมานไดว้า่ ปัจจยัอนามยั และปัจจยัจูงใจของบริษทั ยงัไม่สามารถส่งผล
โดยรวมต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานได ้หรือไม่สามารถเสริมสร้างความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนักงานระดบัปฏิบติัการได้อย่างสมบูรณ์ ดงันั้นหากบริษทัสามารถ
ปรับปรุงปัจจยัดา้นต่างๆ ให้มีระดบัมากข้ึนได ้ยอ่มส่งผลให้พนกังานระดบัปฏิบติัการมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน และท าให้พนกังานอยู่กบับริษทัไดเ้ป็นระยะเวลานาน ซ่ึงส่งผลให้บริษทัสามารถลด
อตัราการเขา้ออกของพนกังานได ้ 
 ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ เพื่อ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานระดบัปฏิบติัการ ผูศึ้กษา
จึงมีขอ้เสนอแนะเพื่อผูบ้ริหารได้ท าการปรับปรุง แกไ้ขปัจจยัให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานต่อไป ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 5.11 
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ตารางที ่5.11  แสดงขอ้เสนอแนะภาพรวม 
ปัจจยัทีเ่สนอแนะ ข้อเสนอแนะ 

ปัจจยัอนามยัดา้นควบคุม
หรือการนิเทศงาน 

- บริษทัควรมีการจดัการฝึกอบรมภาวะความเป็นผูน้ าแก่หวัหนา้งานท่ีตอ้งปฏิบติังาน
กบัพนกังานระดบัปฏิบติัการทุกคนเป็นประจ าทุกปี อบรมในเร่ืองการควบคุมดูแล
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา วธีิการปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ีดี  ทั้งน้ี เม่ือมีการฝึกอบรมแลว้
ควรมีการประเมินผลการฝึกอบรมอีกดว้ยเพ่ือใหก้ารอบรมนั้นมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
- จดัทีมส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของพนกังานต่อ
หวัหนา้งานของตนอยูเ่สมอ และ พิสูจน์ความจริงตามท่ีพนกังานไดใ้หค้วามเห็น เม่ือ
เห็นวา่เป็นจริงก็ควรมีการเรียกหวัหนา้งานคนนั้นมาอบรมแยกเป็นการพิเศษ หรือ 
โยกยา้ยหวัหนา้งานคนนั้นไปท างานอ่ืนท่ีเหมาะสมกวา่ เพ่ือความสบายใจของ
พนกังาน 
- หวัหนา้งานตอ้งเขา้อบรม ศึกษาหาขอ้มูล เพื่อน าไปส่ือสารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา โดย
จดัใหมี้การประชุมเพ่ือช้ีแจงรายละเอียดเร่ืองนโยบาย เป้าหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ี
เปล่ียนแปลงทุกคร้ังก่อนท่ีพนกังานจะเร่ิมปฏิบติังาน และ หลงัเลิกปฏิบติังานในแต่ละ
วนัเพ่ือใหเ้ขา้ใจตรงกนั และ อพัเดต ขอ้มูลอยูเ่สมอ 

ปัจจยัอนามยัดา้นรายได้
และสวสัดิการ 

- บริษทัควรมีการประเมินความตอ้งการเร่ืองค่าจา้งของพนกังานเทียบกบัค่าครองชีพ
และ อตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมข้ึนในแตล่ะปีท่ีไม่เท่ากนัดว้ย โดยวางนโยบายการข้ึนค่าจา้ง
ใหช้ดัเจนโปร่งใสเขา้ใจง่าย และ ใหค้า้จา้งพิเศษส าหรับงานลกัษณะประเภทท่ีท างาน
ล าบาก มีความยุง่ยาก ตอ้งใชฝี้มือและพนกังานเฉพาะ  
- บริษทัควรปรับปรุงดา้นสวสัดิการต่างๆ ใหดี้ยิง่ข้ึน โดยอาจเพ่ิมสวสัดิการ เช่น การ
ประกนัชีวติใหแ้ก่พนกังาน หรือการจดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือพิเศษใหแ้ก่พนกังาน
มากกวา่ท่ีมีอยู ่หรือจดักองทุนกูย้มืใหแ้ก่พนกังานไดกู้ย้มืไปใชห้น้ี หรือในกรณี
ฉุกเฉิน ตลอดจนปรับปรุงสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลใหดี้ยิง่ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้าง
แรงจูงใจพนกังานในทุ่มเทการปฏิบติังานใหก้บับริษทัมากยิง่ข้ึน 
- มีการสร้างแรงจูงใจโดยตั้งเบ้ียขยนัใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีปฏิบติังานไม่ผิดพลาดเลย
ตลอดทั้งปี หรือ พนกังานท่ีมาท างานตรงเวลาตลอดทั้งปี 
- มีการส ารวจเร่ืองความเหมาะสมของค่าจา้งรายวนัทุกวนั แยกตามหน่วยงานท่ีท างาน
ต่างกนัเพ่ือดูวา่ปริมาณงานและคา่จา้งเหมาะสมหรือไม่ ถา้หน่วยงานไหนมีปริมาณ
งานมากกวา่หน่วยงานอ่ืนก็ใหมี้การท า งานนอกเวลาโดยจ่ายค่าแรงล่วงเวลาให้
เหมาะสม แต่ถา้หน่วยงานไหนมีปริมาณงานนอ้ยกวา่ก็ใหค้วบคุมเวลาการท างานลง 
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ตารางที ่5.11  (ต่อ)  แสดงขอ้เสนอแนะภาพรวม 
ปัจจยัอนามยัดา้น
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

- ก าหนดใหพ้นกังานทุกคนเขียนใบร้องเรียนแจง้ใหห้วัหนา้งานทราบเร่ือง เคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ ในการท างาน ท่ีมีไม่ครบเพียงพอกบัการท างานในแต่ละวนัอยา่งไร ขาดเหลือ
อะไรบา้งท่ีจะท าใหก้ารท างานล าบาก และ มีอุปสรรค ์หวัหนา้งานตอ้งท ารายงานส่ง
ใหฝ่้ายท่ีดูแลรับผิดชอบเขา้มาจดัการแกไ้ขใหเ้ร็วท่ีสุด  
- จดัทีมส ารวจยอ่ยในแต่ละสายการผลิตใหมี้การดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บริเวณท่ีตนดูแล และจดัท ารางวลัใหแ้ก่สายการผลิตท่ีดูแลสถานท่ีท างานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
- ใหร้างวลัแก่ผูท่ี้ส่งเร่ืองเก่ียวกบัเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม และ บริเวณสถานท่ี
ท างานท่ีไม่เป็นระเบียบ 
- ส ารวจความยากล าบากในการเดินทางมาท างานของพนกังานแตล่ะคน มีการเพ่ิมรถ 
รับส่ง ในเสน้ทางท่ีมีพนกังานอยูเ่ป็นหลายคนและเดินทางมาท างานยากล าบาก  และ 
มีการจ่ายเงินค่าเดินทางเพ่ิมพิเศษใหพ้นกังานท่ีรถ รับส่งไม่สามรถไปรับได ้

ปัจจยัอนามยัดา้น
ความสมัพนัธ์ของ
หวัหนา้งานและเพื่อน
ร่วมงาน 

- บริษทัควรมีการจดัการฝึกอบรมวธีิการส่ือสารการวางตวั และวิธีปฏิบติัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยมีการส ารวจกบัพนกังานวา่หวัหนา้งานคนใดท่ีมีพฤตติกรรมการ
ปฏิบติักบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่เหมาะสม มีการฝึกอบรมและติดตามผลการอบรมโดย
สอบถามจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของพนกังานเหล่านั้น 
- มีกล่องแสดงความคิดเห็นใหพ้นกังานสามารถมาแสดงความคิดเห็นต่อหวัหนา้งาน 
เพ่ือใหผู้บ้ริหารระดบัสูงข้ึนไปไดรั้บทราบถึงพฤติกรรมของหวัหนา้งานท่ีปฏิบติัต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่เหมาะสม จะไดมี้การเรียกเพ่ือตกัเตือนและอบรม 
- หวัหนา้งานควรใหค้วามสนใจถึงความเป็นอยูข่องพนกังาน มีการไต่ถามสารทุกข์
ของพนกังาน และอาจใหค้วามช่วยเหลือพนกังานท่ีไดรั้บความเดือดร้อนอนัเกิดจาก
ปัญหาในเร่ืองงาน และเร่ืองครอบครัว เพ่ือใหพ้นกังานไดรั้บรู้ถึงความเอาใจใส่ของ
หวัหนา้งานท่ีมีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- หวัหนา้งานควรวางตวัไม่ใหเ้กิดความเหินห่าง และสามารถเขา้พบ หรือติดต่อไดง่้าย 
อีกทั้งมีความจริงใจ และเป็นกนัเอง ดว้ยการใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือทั้งในเร่ืองงานและ
เร่ืองส่วนตวั  เพ่ือใหพ้นกังานรู้สึกถึงความจริงใจ และเป็นกนัเอง 

 ตารางท่ี 5.11 เป็นตารางท่ีน าเสนอแนะปัจจยัท่ีควรมีการปรับปรุงในภาพรวมของพนกังาน
กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด แต่ไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของพนกังานไดทุ้กกลุ่มไดอ้ยา่งตรงจุด ทั้งน้ี
เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนผูบ้ริหารควรวิเคราะห์ความปัจจัยในการ
ปฏิบติังาน และ ความตอ้งการของพนักงานกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อสามารถท่ีจะตอบสนอง
พนกังานไดอ้ยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง ทั้งยงัเป็นการประหยดังบประมาณในการบริหารจดัการท่ีเป็น
นโยบายภาพรวม แต่ไม่มีประสิทธิภาพกบัพนกังานบางกลุ่ม จะท าให้นโยบายในการบริหารจดัการ
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นั้นผลส าฤทธ์ิไม่เป็นไปตามท่ีไดว้างแผนไวอี้กดว้ย ดงันั้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบาย
การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์และ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท างานให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของพนักงานระดับปฏิบติัการมากยิ่งข้ึน ผูศึ้กษาจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อผูบ้ริหารได้ท าการ
ปรับปรุง แก้ไขปัจจยัให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยจะแยกออกเป็น กลุ่ม
พนกังานท่ีมีค่าจา้งรายวนัต่างกนั กลุ่มพนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนั และกลุ่มพนกังานท่ีท างานในส่วน
งาน (Operation)ต่างกนั  ดงัตารางท่ี 5.12 

ตารางที ่5.12 แสดงขอ้เสนอแนะของพนกังานในแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มพนักงาน ผลการศึกษา ปัจจยัทีเ่สนอแนะเพือ่การปรับปรุง 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้ง
รายวนั 300 – 350 บาท 

- พนักงานทุกกระดับค่าจ้างให้
ความส าคัญต่อปัจจัยอนามัยด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างาน เร่ือง 
สภาพการท างาน เช่น แสงสว่าง 
ฝุ่ น  อุณหภูมิ  เหมาะสมในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก แต่มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
- พนักงานทุกกระดับค่าจ้างให้
ความส าคัญต่อปัจจัยอนามัยด้าน
ร าย ไ ด้  ค่ า จ้ า ง  ค่ าต อ บ แ ท น 
สวสัดิการต่างๆ มีความเหมาะสม
แต่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 

- นอกจากจะมีทีมซ่อมบ ารุงท่ีท าการส ารวจเร่ือง
สภาพการท างานของบริเวณท่ีพนกังานท างานอยู่
เป็นประจ า แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองพนกังานทุก
ระดบัค่าจา้งได ้ดงันั้นจึงควรใหทุ้กคนมีส่วนร่วม
ในการแจง้ข่าวสารเร่ืองสภาพการท างานในแต่ละ
วนั โดยก าหนดใหพ้นกังานทุกคนเขียนใบร้องเรียน
แจง้ใหห้วัหนา้งานทราบเร่ือง สภาพการท างานท่ีจะ
ท าใหก้ารท างานล าบาก และ มีอปุสรรค ์และ 
หวัหนา้งานตอ้งท ารายงานส่งใหฝ่้ายท่ีดูแล
รับผิดชอบเขา้มาจดัการแกไ้ขใหเ้ร็วท่ีสุดทุกวนั 
- พิจาณาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของพนกังานแต่ละ
ระดบัค่าจา้งโดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่มค่าจา้งท่ีมีค่าจา้ง
รายวนัสุดสุด คือ 401 บาทข้ึนไป มีการพิจารณา
อาจจะเล่ือนขั้นใหเ้ป็นพนกังานรายวนั หรือท า
ต าแหน่งพิเศษ 
- ใหส้วสัดิการพิเศษท่ีเพ่ิมเติมแก่พนกังานท่ีค่าจา้ง 
สูงเพราะเป็นพนกังานท่ีท างานกบับริษทัยาวนาน 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานอยากอยูก่บับริษทั
นานๆ 
- ใหค้่าจา้งตอบแทนเพ่ิมเติมแก่พนกังานท่ีท างานดี
ไม่ผิดพลาดและมีวนิยัในการท างาน 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้ง
รายวนั 351 – 400 บาท 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีค่าจา้ง
รายวนั ตั้งแต่ 401 บาท 
ข้ึนไป 
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ตารางที ่5.12 (ต่อ) แสดงขอ้เสนอแนะของพนกังานในแต่ละกลุ่ม 
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พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีอายงุาน
ไม่เกิน 3 ปี 

พนักงานทั้ ง ทุ ก ช่วงอายุงาน มี
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญั
อยูใ่นระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ไดแ้ก่ 
- ปัจจยัอนามยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานเร่ืองสถานท่ีท างาน
เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
- ปัจจยัอนามยัด้านความสัมพนัธ์
ของหัวหนา้งานและเพ่ือนร่วมงาน 
เร่ืองการวางตัวของหัวหน้างาน 
เช่น กิริยา ท่าทาง การพูดจา และ 
เร่ืองหวัหนา้งานแสดงความเห็นใจ 
และเป็นกนัเอง 
- ปัจจยัอนามยัดา้นดา้นรายไดแ้ละ
สวัสดิการ  เร่ือง รายได้ ค่ าจ้าง 
ค่าตอบแทน สวสัดิการต่างๆ มี
ค วาม เห ม าะสม  เร่ื อ ง  รายได ้
ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงาน
และความรับผิดชอบ เร่ืองโบนัส
ประจ าปี  และ เบ้ียขยัน มีความ
เหมาะสม และ เร่ือง บริการส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน 
เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 

-  จดัทีมส ารวจยอ่ยโดยก าหนดใหมี้สมาชิกในทีมมี
ทั้งพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานไม่เกิน 3 ปี
และ พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีอายงุานมากกวา่ 
3 ปี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส ารวจ เพราะ 
พนกังานใหม่ และ พนกังานเก่าจะจะมีมุมมองท่ี
ต่างกนัและท างานอยูใ่นบริเวณนั้นนานไม่เท่ากนั 
โดยทีมจะดูแลในแต่แต่ละสายการผลิตใหมี้การ
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณท่ีตน
ดูแล และมีรางวลัใหแ้ก่ สายการผลิตท่ีดูแลสถานท่ี
ท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
- ส ารวจความเห็นของพนกังานเร่ืองการวางตวัของ
หวัหนา้งานในแต่ละส่วนงาน โดยใหว้เิคราะห์เนน้
กลุ่มท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปี เน่ืองจากมีอายงุานท่ี
นานกวา่แต่ปัญหาหวัหนา้งานก็ยงัไม่เป็นท่ีพึง
พอใจของพนกังาน ส ารวจหาปัญหาท่ีท่ีแทจ้ริงโดย
การวเิคราะห์แยกในแต่ละสายการผลิต 
- เพ่ิมค่าจา้งพิเศษใหแ้ก่พนกังานท่ีท างานนานและ
เพ่ิมวนัลาหยดุเพ่ิมเติมใหแ้กหนกังานท่ีท างานเกิน 
3 ปี  
- ส ารวจความตอ้งการเร่ืองสวสัดิการเพ่ิมเติมโดย
แยกกลุ่มอายงุานโดยเนน้ย  ้าถึงความตอ้งการของ
กลุ่มพนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 3 ปี ข้ึนไป เพราะ
มีประสบการณ์และความเชียวชาญ ในการท างาน
มากกวา่ และ เสนอใหมี้เงินพิเศษเพ่ิมเติมแก่
พนกังานท่ีท างาน เกิน 3 ปี เพื่อใหพ้นกังานท่ีอายุ
งานนอ้ยกวา่ 3 ปี มีแรงจูงใจท่ีจะท างานเป็น
เวลานาน เกิน 3 ปี 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีมีอายงุาน
มากกวา่ 3 ปี 
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ตารางที ่5.12 (ต่อ) แสดงขอ้เสนอแนะของพนกังานในแต่ละกลุ่ม 
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พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีท างานอยู่
ในส่วนงาน  
Operation 1 

- พนักงาน ทุกส่วนงานให้ความ 
ส าคัญต่อปัจจัยอนามัยด้านรายได้
และสวสัดิการ เร่ืองรายได ้ค่าจา้ง ค่า
ตอบ แทน สวสัดิการต่างๆ มีความ
เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก แต่มีความ
พึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
- พนักงานในส่วนงาน Operation 1 
และ ส่วนงานOperation 2 มีปัจจัย
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก แต่ มีค่ าเฉ ล่ียความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ปัจจัยอนามัยด้านควบคุมหรือการ
นิ เท ศ ง าน  เ ร่ื อ งหั วห น้ าง าน มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาเม่ือ
เกิดความขดัแยง้ ปัจจัยอนามัยด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้างานและ
เพ่ือนร่วมงาน เร่ืองหวัหนา้เตม็ใจให้
ค  าปรึกษาปัญหางานและปัญหา
ส่วนตัว  ปั จจัยอน ามัยด้านด้าน
รายไดแ้ละสวสัดิการ เร่ืองบริการส่ิง
อ านวยความสะดวกแก่พนักงาน 
เช่น หอพกั สนามกีฬา รถรับ ส่ง 
- พนกังานในส่วนงาน Operation 1 
และ ส่วนงานOperation 3 มีปัจจยั
ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียความส าคญัอยูใ่น
ระดบัมาก แต่มีค่าเฉล่ียความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ปัจจยัอนามยัดา้นดา้นรายได ้และ
สวสัดิการ เร่ือง โบนสัประจ าปี และ 
เบ้ียขยนั มีความเหมาะสม 

- พิจารณาเพ่ิมค่าจา้งและสวสัดิการใหเ้หมาะสม
กบัความตอ้งการของพนกังานทุกส่วนงาน 
- เน่ืองดว้ยส่วนงาน Operation 1 และ ส่วนงาน 
Operation 2 ลกัษณะผลิตภณัฑท่ี์ทั้งสองส่วนงาน
ผลิตนั้น มีผลท าให ้พนกังานมีปัญหาความ
ขดัแยง้ในระหวา่งการผลิตกบัฝ่ายอ่ืนอยูเ่สมอ 
ดงันั้นสอง ส่วนงานน้ีตอ้งมีการฝึกฝนหวัหนา้
งานใหมี้ทกัษะในหารแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
และ มีทกัษะในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีจะ
เกิดข้ึนในระหวา่งการท างานท่ีเร่งรีบและ
เปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ทั้งน้ียงัจะตอ้งมีการฝึกฝน
ใหมี้การวางตวัไม่ใหเ้กิดความเหินห่าง และ
สามารถเขา้พบ หรือติดต่อไดง่้าย อีกทั้งมีความ
จริงใจ และเป็นกนัเอง ดว้ยการใหค้  าปรึกษา 
ช่วยเหลือทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั  เพื่อให้
พนกังานรู้สึกถึงความจริงใจ และเป็นกนัเองของ
ผูบ้งัคบับญัชา ถึงแมว้า่ลกัษณะการท างานจะท า
ใหค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะมีความขดัแยง้กนัอยูเ่สมอ 
- พิจารณาสวสัดิการ เร่ือง โบนสัประจ าปี และ 
เบ้ียขยนั ของส่วนงาน Operation 1 และ ส่วนงาน
Operation 3 ถึงปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความไม่พึงพอ
ในเร่ือง ยอดโบนสัประจ าปี และ เบ้ียขยนั 
วเิคราะห์วา่ท าไม ส่วนงาน Operation 2 ไม่มี
ปัญหาในดา้นน้ี 
ลองโยกยา้ยพนกังานในส่วนงาน Operation 1 
และ ส่วนงานOperation 3 ไปท างานใน ส่วนงาน 
Operation 2 และ ส ารวจความพึงพอใจท่ี
เปล่ียนแปลงไป  
 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีท างานอยู่
ในส่วนงาน  
Operation 2 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการท่ีท างานอยู่
ในส่วนงาน  
Operation 3 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัท ฮานาไมโครอเิลก็โทรนิกส จ ากดั(มหาชน) สาขาล าพูน 

 
 แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษา หลกัสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจะน าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการท างานของท่าน ผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่ง
ยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี  
 แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
 ส่วนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนท่ี  2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน  
 ส่วนท่ี  3 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  
ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงบนช่อง [ ] ค  าตอบท่ีท่านเลือก 
1. เพศ   ชาย        หญิง  
2. อาย ุ  – 25 ปี      26 – 33 ปี  – 42 ปี ปี ข้ึนไป
  
3. สถานภาพครอบครัว        โสด   สมรส   หยา่ร้าง   แยกกนัอยู ่
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
   มธัยม 6 หรือ ปวช.  อนุปริญญา หรือ ปวส.   
                  ปริญญาตรี    สูงกวา่ปริญญาตรี    

5. ค่าจา้งต่อวนั – 350 บาท   351 – 400 บาท  ตั้งแต ่401 บาท ข้ึนไป   
6. อายกุารท างาน  
  นอ้ยกวา่ 1 ปี       1 – 3 ปี   – 6 ปี     
   7 – 10  ปี    ปีข้ึนไป     
7. ส่วนงาน (Operation: OP) ท่ีท่านท างานอยูปั่จจุบนัคือส่วนงานใด 
   1      Operation: OP 2     3    
8. ท่านเคยท างานบริษทัอ่ืนมาก่อนหรือไม่              เคย   ไม่เคย 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิัตกิารบริษัท ฮานาไมโครอเิลก็โทรนิคส 

จ ากดั(มหาชน) สาขาล าพูน 
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ค าช้ีแจง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงในช่องเพยีงช่องเดยีวตามระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานและ
ระดบัความพงึพอใจในการท างานตามความเป็นจริง โดยให้คะแนนระดบัความเห็นตามค่าตวัเลข ดงันี ้ 
 
กลุ่มที ่1 ปัจจยัจูงใจหรือปัจจยักระตุ้นในการท างาน 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

132 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

133 

 

 
 
 
 

 



 

 

134 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

135 

 

 
 
 

 
 
 
ข้อเสนอแนะในด้านรายได้และสวสัดิการ 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... ................................................ 
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ภาคผนวก ข. 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ – สกุล    นางสาวเพญ็นภา  บวัพา 
 
วนั  เดือน ปีเกดิ    25  กนัยายน  2531 
 
ประวตัิการศึกษา    พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาจาก  
     โรงเรียนดาราวทิยาลยั เชียงใหม่ 

 พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศึกษาปริญญาปริญญาตรี  
 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขา วศิวกรรมเคร่ืองกล 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
ประวตัิการท างาน   พ.ศ. 2556  –  ปัจจุบนั 
     ต าแหน่ง Project Engineer 
     บริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จ ากดั (มหาชน)  
     สาขา ล าพนู 
 
 

 

 
 
 
  


