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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to study employee satisfaction towards working 
motivation factors at Millcon Steel Public Company Limited by studying from the population 
group of 460 people. The questionnaire was used in this study. This study was based on 
Herzberg’s Two-Factor theory. The data had been analyzed by statistics namely frequency, 
percentage and mean. 

The results of the study were as follows.  Most employees were male, 26-35 years old, 
with Bachelor’s degree, single, with salary between 10,001 – 20,000 Bath. Their working period 
was between 1 – 2 years. There were monthly employees. And most worked at the steel bar plant 
(Rayong).  

From the study of employee motivation, it was found that employees were satisfied with 
motivation factors at the medium level namely relationship with supervisors and peers, 
supervision, job security, achievement, status, work itself, responsibility, salary & benefits, 
recognition, company policies and administration, working condition and advancement. 

The employees ranked the importance of motivation factors at the medium level namely 
salary & benefits, supervision, working condition, job security, relationship with supervisors and 
peers, status, achievement, responsibility, work itself, recognition, company policies and 
administration, and advancement. 
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58 
ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการให ้ความส าคญั

ต่อปัจจยัจูงใจดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 
 

61 
ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการให้ ความส าคญั

ต่อปัจจยัจูงใจดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
(Relationship with Supervisors and Peers)  
 

 
 

64 



 
 

ฎ 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการให ้ความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจดา้นสภาพการท างาน (Working Condition) 

 
67 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) 

 
69 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการให ้ความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) 

 
72 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจดา้นต าแหน่งงาน (Status) 

 
73 

ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุจูงใจให้
พนกังานคิดท่ีจะเปล่ียนงานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
75 

ตารางท่ี 4.35 สรุปค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั
ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

 
76 

ตารางท่ี 4.36 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั
ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นผลส าเร็จในการท างาน จ าแนก
ตามอายุ 

 
 

79 
ตารางท่ี 4.37 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามอาย ุ

 
 

80 
ตารางท่ี 4.38 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานจ าแนกตามอายุ 
 

81 
ตารางท่ี 4.39 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามอาย ุ

 
 

82 
ตารางท่ี 4.40 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั 

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้จ าแนกตามอายุ 
 

84 
ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นนโยบายการบริหารงานของ 
องคก์าร จ าแนกตามอายุ 
 
 

 
 

85 



 
 

ฏ 

ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั
ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
จ าแนกตามอาย ุ

 
 

87 
ตารางท่ี 4.43 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั 

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามอายุ 

 
 

88 
ตารางท่ี 4.44 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตาม
อาย ุ

 
 

91 
ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ 
จ าแนกตามอาย ุ

 
 

92 
ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความมัน่คงในงาน จ าแนกตาม
อาย ุ

 
 

94 
ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นต าแหน่งงาน จ าแนกตามอายุ 
 

95 
ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นผลส าเร็จในการท างาน จ าแนก
ตามต าแหน่งงาน 

 
 

96 
ตารางท่ี 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

98 
ตารางท่ี 4.50 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงานจ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

 
 

99 
ตารางท่ี 4.51 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 
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ฐ 

ตารางท่ี 4.52 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจ และการให้
ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

103 
ตารางท่ี 4.53 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นนโยบายการ บริหารงานของ
องคก์าร จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

104 
ตารางท่ี 4.54 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

106 
ตารางท่ี 4.55 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจ และการให้

ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 
 

107 
ตารางท่ี 4.56 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตาม
ต าแหน่งงาน 

 
 

110 
ตารางท่ี 4.57 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจ และการให้

ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นค่าจา้งเงินเดือน
และสวสัดิการ จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
 

111 
ตารางท่ี 4.58 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจ และการให้

ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน 
จ าแนกตามหน่วยงาน 

 
 

113 
ตารางท่ี 4.59 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นต าแหน่งงานจ าแนกตาม
หน่วยงาน 

 
 

114 
ตารางท่ี 4.60 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นผลส าเร็จในการท างาน จ าแนก
ตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

116 
ตารางท่ี 4.61 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

117 



 
 

ฑ 

ตารางท่ี 4.62 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั
ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นลกัษณะงาน จ าแนกตามสังกดั
หน่วยงาน 

 
 

118 
ตารางท่ี 4.63 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตาม
สังกดัหน่วยงาน 

 
 

120 
ตารางท่ี 4.64 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ จ  าแนกตาม
สังกดัหน่วยงาน 

 
 

122 
ตารางท่ี 4.65 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นนโยบายการ บริหารงานของ
องคก์าร จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

123 
ตารางท่ี 4.66 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจ และการให้

ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน  ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

125 
ตารางท่ี 4.67 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน  จ  าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

127 
ตารางท่ี 4.68 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตาม
สังกดัหน่วยงาน 

 
 

129 
ตารางท่ี 4.69 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ 
จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

130 
ตารางท่ี 4.70 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน จ าแนกตาม
สังกดัหน่วยงาน 

 
 

132 
ตารางท่ี 4.71 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั

ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

 
 

133 



 
 

ฒ 

ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงค่าเฉล่ียโดยรวมและการแปลค่าระดบัความพึงพอใจ และการให้
ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน จ าแนกตามอายุ 

 
138 

ตารางท่ี 5.2 ตารางแสดงค่าเฉล่ียโดยรวมและการแปลค่าระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่ง
งาน 

 
 

140 
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ภาพท่ี 5.1 แสดงการวเิคราะห์ผลความพึงพอใจและระดบัการใหค้วามส าคญั ของ
พนกังานท่ีมีต่อปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ท างาน ของพนกังาน บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
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บทที ่1 

 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 
 ประเทศไทยถือไดว้า่เป็นประเทศหน่ึงท่ีพึ่งพาแรงงานพื้นฐานเป็นจ านวนมากในแทบทุก
ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งยงัมีความตอ้งการแรงงานทกัษะกลุ่มอาชีวะศึกษาในจ านวนท่ีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
ตามการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง ท าให้ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่าน
มา ตลาดแรงงานไทยตอ้งประสบกบัปัญหาภาวะการขาดแคลนแรงงานมาโดยตลอด ทั้งในส่วน
ของจ านวนแรงงานพื้นฐาน และแรงงานทกัษะกลุ่มอาชีวะศึกษาท่ีมีความสามารถตรงตามความ
ตอ้งการของภาคธุรกิจ ซ่ึงส่งผลให้ท่ีผา่นมาผูป้ระกอบการหลายแห่งมีความจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงาน
ต่างดา้ว และจา้งแรงงานท่ีมีทกัษะไม่ตรงกบัลกัษณะงานในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา แมว้่าในหลาย
อุตสาหกรรมมีแนวโนม้ท่ีจะพฒันาเทคโนโลยีเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใน
อนาคตหลายปีขา้งหน้า แต่แรงงานก็ยงัคงเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคญัต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ
ไทย เพราะแรงงานท่ีมีคุณภาพ จะมีบทบาทช่วยในการสนบัสนุนศกัยภาพทางการแข่งขนัให้ทั้งใน
ระดบัองคก์ร และระดบัประเทศ 
 ปั ญห าก ารขาดแคลนแรงงาน เป็ นห น่ึ งใน ปัญห าหลัก ท่ี ส ถ านประกอบก าร                     
หลายๆ แห่งพบเจอ แมว้า่จะขยบัอตัราแรกจา้งให้สูงข้ึนและสอดคลอ้งกบัค่าแรงขั้นต ่าในอตัราใหม่ 
คือ 300 บาท/วนั เพื่อช่วยจูงใจให้คนมาสมคัรเป็นพนักงานแล้วก็ตาม แต่ในสถานประกอบการ
หลายๆ แห่งก็ยงัคงพบเจอกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จากเก็บขอ้มูลท่ีธนาคารโลกไดท้  าการ
ส ารวจธุรกิจในประเทศต่างๆ ทัว่โลกจ านวน 130,000 แห่ง จาก 135 ประเทศ ซ่ึงรวมไปถึงประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ลาว กมัพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย หน่ึงในประเด็นท่ีท าการส ารวจ คือ ร้อยละของธุรกิจท่ีประสบกบัปัญหาการขาดแคลน
แรงงานท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการ จนกลายเป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจ ผลส ารวจของธุรกิจท่ีอยู่
ในภาคการผลิตในอาเซียน 7 ประเทศ พบวา่ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมมากเป็นอนัดบั 1 คิดเป็น 38.8% ของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด รองลงมาคือประเทศ
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มาเลเซีย ซ่ึงมีปัญหาน้ี 20.2% และประเทศท่ีประสบปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ประเทศอินโดนีเซีย ท่ีมี
เพียง 4.5%  เท่านั้น (เกียรติอนนัต ์ลว้นแกว้, 2555: ออนไลน์) 
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยงัมีแนวโนม้ท่ีจะทวีความรุนแรงมากข้ึน โดยส่วนหน่ึงเป็นผลมาจาก
ปัญหาเชิงโครงสร้าง ทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรและอตัราการเกิดท่ีลดต ่า ประกอบกบั
การเปล่ียนแปลงทศันคติของคนรุ่นใหม่ท่ีนิยมศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษาและประกอบอาชีพ
อิสระท่ีมากข้ึน ส่งผลให้จ  านวนผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมในก าลงัแรงงานทยอยปรับตวัลดลง ซ่ึงเม่ือรวม
กบัการเคล่ือนยา้ยแรงงานต่างดา้วกลบัประเทศท่ีน่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนในอนาคตเม่ือมีการกา้วเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และเศรษฐกิจไทยทยอยกลบัเขา้สู่ภาวะปกติในช่วงปีขา้งหน้า 
จะเป็นปัจจยัท่ีจะกระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานเพิ่มข้ึนในทุกสาขาการผลิต ก็คงจะท าให้ภาวะ
ตรึงตวัของตลาดแรงงานไทยกลายเป็นประเด็นท่ีน่ากงัวลมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานทกัษะ
ระดบัล่างท่ีคงจะประสบภาวะตรึงตวัในระดบัรุนแรง กลุ่มแรงงานทกัษะ และกลุ่มแรงงานทกัษะ
สาขาวิชาชีพเฉพาะท่ีน่าจะตอ้งเผชิญกบัภาวะขาดแคลนเพิ่มมากข้ึนเช่นกนั ทั้งน้ี ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานคาดว่าในช่วงระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่ ปี 2557-2560 จะมีการขาดแคลนแรงงานไม่
นอ้ยกวา่ปีละ 165,000 คน (ประวทิย ์เคียงผล, 2557: ออนไลน์) 
 สถานประกอบการหลายๆ แห่ง เล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ี
ก าลงัเผชิญอยูใ่นขณะน้ี และก าลงัทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆในอนาคต ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การด าเนินงานของกิจการ จึงหนัมาให้ความส าคญักบัการธ ารงรักษาพนกังานเดิมท่ีมีความรู้ความ
ช านาญอยูแ่ลว้ให้อยูก่บัองคก์ร เพื่อลดปัญหาการลาออกของพนกังาน เพราะหากมีอตัราการลาออก
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ เพราะการท่ีพนักงานลาออกนั้น ปัญหาท่ี
ตามมา คือ ต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนจากการสรรหา ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ซ่ึงกว่าพนักงาน   1 คนจะ
สามารถปฏิบติังานได้เป็นอย่างดีนั้น ย่อมตอ้งใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้งาน ย่อมตอ้งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของกิจการไม่มากก็น้อย และหากอตัราการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ 
ประกอบกบัภาวะการขาดแคลนแรงงานของตลาดแรงงาน ย่อมตอ้งเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับสถาน
ประกอบการอยา่งแน่นอน 
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) เร่ิมก่อตั้ งเม่ือปี พ.ศ. 2541 เพื่อผลิตและเป็น
ศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์เหล็กนานาชนิดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นกลม  
เหล็กเส้นขอ้ออ้ย เหล็กรูปพรรณ และผลิตภณัฑ์เหล็กอ่ืนๆ อีกมากมาย มีมูลค่ายอดขายในปี 2556 
จ านวน 10,845 ล้านบาท มีปริมาณการผลิต ในปี 2556 จ านวน 503,786 ตนั แบ่งเป็นเหล็กเส้น
จ านวน 436,369 ตัน และ เหล็กรูปพรรณ จ านวน 67,417 ตัน (บริษัท มิลล์คอนสตีล จ ากัด 
(มหาชน), 2556: 043) ทั้ งน้ี มีก าลังการผลิตเหล็กทั้ งส้ิน 8.50 แสนตนัต่อปี แบ่งเป็นเหล็กเส้น 
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จ านวน 6 แสนตนัต่อปี และเหล็กรูปพรรณ จ านวน 2.50 แสนตนัต่อปี ส าหรับเหล็กเส้น (เหล็กทรง
ยาว) มีปริมาณการผลิตเป็นล าดบัท่ี 3 ของตลาด (Hard Topic, 2557: ออนไลน์) ปัจจุบนัมี 2 สาขา 
คือ สาขากรุงเทพ และสาขาระยอง มีพนักงานทั้งส้ิน 460 คน เป็นอีกหน่ึงบริษทัท่ีก าลงัเผชิญกบั
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาอตัราการลาออกของพนักงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน จากขอ้มูลปี 
2556 อตัราการลาออกอยูท่ี่  3.31% แต่ในปี 2557 กลบัพบวา่อตัราการลาออกมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบนัมีอตัราการลาออกอยู่ท่ี 5.34% (ฐานขอ้มูลทะเบียนประวติัพนักงาน บริษทั 
มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) , ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557) ซ่ึงปัญหาดงักล่างส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานในหลายๆด้านของบริษทั ซ่ึงผูบ้ริหารเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัญหาน้ี และมีความ
พยายามท่ีจะปรับปรุงแผนการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลเพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน  
 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั 
มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงปัญหาและความตอ้งการของพนกังานท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงในการท างานท่ีแท้จริง เพื่อบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) จะสามารถน าผล
การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
1.2   วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน ของพนกังาน บริษทั มิลล์คอน สตีล 
จ ากดั (มหาชน) 
 
1.3   ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 
 1.3.1  ท าให้ทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน บริษทั มิลล์คอน สตีล 
จ ากดั (มหาชน) 
 1.3.2  สามารถน าข้อมูลไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลต่อไป 
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1.4   นิยำมศัพท์ 
 
 ควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีของพนกังานท่ีมีต่อบริษทั งานท่ีท าอยู ่ 
และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน ซ่ึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนน้ี เกิดจากการท่ีบุคคล
ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการทั้งทางร่างกาย และจิตใจ ดว้ยองค์ประกอบต่างๆ จาก 2 ปัจจยั 
คือ ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factors) ท่ีเป็นปัจจยัภายใน ของบุคคลท่ีมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน และปัจจยัปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) เป็นปัจจยัภายนอกท่ี
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
 พนักงำน หมายถึง พนกังานผูป้ฏิบติังานของ บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั(มหาชน) ตั้งแต่
ระดบัพนกังานทัว่ไป จนถึงระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ทั้งน้ี ไม่นบัรวมท่ีปรึกษา และพนกังานสัญญาจา้ง
ชัว่คราว  
 บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) หมายถึง บริษทัแห่งหน่ึงท่ีเร่ิมก่อตั้งเม่ือปี พ.ศ. 
2541 เพื่อผลิตและเป็นศูนยบ์ริการผลิตภณัฑ์เหล็กนานาชนิดทั้งในและต่างประเทศประกอบ ดว้ย
ผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นกลม  เหล็กเส้นข้ออ้อย  เหล็กรูปพรรณ และผลิตภณัฑ์เหล็กชนิดอ่ืนๆ อีก
มากมาย ปัจจุบนัมี 2 สาขา คือ สาขากรุงเทพ และสาขาระยอง มีพนกังานทั้งส้ิน 460 คน (ฐานขอ้มูล
ทะเบียนประวติัพนกังาน บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) , ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557) 
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บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฏ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างาน ของพนักงาน บริษทั มิลล์คอน สตีล  จ ากัด 

(มหาชน) 
 

2.1  แนวคิด และทฤษฎี 
 

ความพึงพอใจในการท างาน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2535) ไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบั
ความพึงพอใจในการท างานว่า เป็นความรู้สึกร่วมของบุคคลท่ีมีต่อการท างานในทางบวก เป็น
ความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและไดรั้บผลตอบแทน ซ่ึงผลตอบแทนคือ ท าให้บุคคล
เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในการท างาน มีความตั้งใจในการท างาน มีขวญัและก าลงัใจ ส่ิงเหล่าน้ี
จะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความส าเร็จและเป็นไป
ตามเป้าหมายขององคก์าร 

ทฤษฏีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s two-factor theory of motivation)(ยงยุทธ 
เกษสาคร , 2547 : 131-133) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์กว่าความพึงพอใจในงานท่ี
ท าจะเป็นส่ิงสูงใจท่ีเหมือนผลการปฏิบติังานท่ีดี โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 2 ประการ คือ 

ปัจจยัจูงใจจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivator Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กับงานโดยตรง ซ่ึงจะเป็นตวักระตุ้นให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์การ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบดว้ย 

1. ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถท างานไดเ้สร็จ
ส้ิน และประสบผลส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแกปั้ญหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนัปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึน และเม่ือส าเร็จเกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนั้นอยา่งยิง่ 

2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่วา่
จากผูบ้งัคบับญัชา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งการยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้
ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถลกัษณะของงาน 
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(Work it self) หมายถึง งานท่ีท้าทายความสามารถหรือเป็นงานท่ีอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
คิดคน้ส่ิงใหม่ๆ เป็นงานท่ีมีลกัษณะพิเศษตอ้งใชค้วามสามารถเฉพาะตวัในการท างาน 

3. ลกัษณะของงานท่ีท า (Work Itself) หมายถึง ความเป็นอิสระในระหว่างปฏิบติังาน
ความน่าสนใจและความท้าทายของงาน งานท่ีท าเป็นงานตรงกับความถนัด และงานท่ีตรงกับ
ความรู้ท่ีจบการศึกษามา เป็นตน้ 

4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบและมีอ านาจรับผิดชอบไดอ้ยา่งเต็มท่ี ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความ
อิสระในการท างาน 

5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง เม่ืองานประสบความส าเร็จ ก็ได้รับการ
ตอบสนองในเร่ืองของการได้รับเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้สูงข้ึน รวมทั้งมีโอกาสได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

ปั จจัยสุขอนามัย  (Hygiene Factors) เป็น ปัจจัย ท่ี มิ ใช่ ส่ิ ง จูงใจโดยตรงในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ตลอดจนไม่เป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลกระตือรือร้นในการท างานมาก
ยิง่ข้ึน แต่เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัไม่ใหบุ้คคลเกิดความไม่พอใจในการท างาน ซ่ึงสาเหตุ
อนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของงานเลย ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย 

1. นโยบายการบริหารงานขององคก์าร (Company Policies and Administration) หมายถึง 
การจดัการและบริหารงานขององคก์าร ซ่ึงจะตอ้งมีนโยบายอยา่งชดัเจน มีการแบ่งง่นไมซ้ ้ าซ้อน มี
ความเป็นธรรม 

2. การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแกปั้ญหา ให้
ค  าแนะน าในการท างานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

3. ความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Relationship with 
Supervisors , Peers and Subordinates) หมายถึง การติดต่อรวมทั้ งไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดง
ความสมมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัและมีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 

4. สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง 
เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการปฏิบติังาน 

5. ด้านค่าจ้างเงิน เดือน และสวัสดิการ (Salary & Benefit) หมายถึง  ค ่าตอบแทน
สวสัดิการหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั้บเหมาะสมกบังานท่ีท า 
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6. ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ มัน่คงใน
การท างาน ความมัน่คงขององคก์าร หรือความย ัง่ยนืของอาชีพ 

7. ต าแหน่งงาน (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ
ศกัด์ิศรี 

แนวคิดเกีย่วกบัเคร่ืองมือ IPA (Importance-Performance Analysis) 
การวิเคราะห์ความพึงพอใจและการให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัยจูงใจในการท างานโดย

ใช้เคร่ืองมือ IPA (Importance-Performance Analysis : IPA) ได้น ากรอบแนวคิดมาจาก Martilla 
and James (1977) สรุปไดด้งัน้ี 

IPA เป็นเทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์เพื่อวดัผล หรือประเมิน
การยอมรับในตวัสินคา้ของผูบ้ริโภคในการตลาดลกัษณะเฉพาะรูปแบบต่างๆ เป็นวธีิการวิเคราะห์ท่ี
ใช้ได้ง่ายส าหรับการประเมินหรือวดัผลในคุณลักษณะผลประกอบการและความส าคัญของ
ผลิตภณัฑซ่ึ์งสามารถก่อใหเ้กิดการพฒันาในดา้นการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพท่ีกา้วหนา้ไปอีกขั้น 

IPA มีขอ้ไดเ้ปรียบในการประเมินผลการยอมรับของผูบ้ริโภคในโปรแกรมทางการตลาด 
เป็นการประเมินท่ีมีตน้ทุนต ่า มีเทคนิคการประเมินท่ีเขา้ใจง่าย และให้ขอ้มูลในเชิงลึกท่ีส าคญัในแง่
ของส่วนประสมการตลาดกบักิจการ กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยงัส่วนท่ีควรปรับปรุงให้ดี
ข้ึนหรือระบุพื้นท่ีท่ีอาจใชท้รัพยากรเกินความจ าเป็น การน าเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ 
ท าให้สามารถแปรผล จดัการข้อมูลได้อย่างสะดวกและเข้าใจมากข้ึน ท าให้สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางกลยทุธ์และตดัสินใจในดา้นการตลาดไดดี้ยิง่ข้ึน 

ลกัษณะท่ีน่าสนใจของ IPA คือ ผลท่ีไดส้ามารถแสดงออกมาในรูปภาพท่ีง่ายต่อการแปร
ผล ในรูปของกราฟ 2 มิติ จากคุณสักษณะต่างๆ ซึงมาจากมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
(Martilla and James, 1977) ดงัภาพท่ี 2.1 
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ส าคญัมาก 
(คาดหวงัสูง) 

พึงพอใจ 
นอ้ยท่ีสุด 

Concentrate here 

 

Keep up with good work 

พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

ตอ้งใหค้วามสนใจ B A พึงพอใจต่อผูใ้หบ้ริการ 

Low priority C D Possible over skill 
ไม่ตอ้งใหค้วามส าคญัมาก  ใหบ้ริการไดดี้มาก แต่ลูกคา้ไม่

ค่อยใหค้วามส าคญั 

ส าคญันอ้ย 
(คาดหวงันอ้ย) 

ภาพที ่2.1 แสดงการวเิคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดบัความคาดหวงัและการประเมินความ
คิดเห็น (ความพึงพอใจ) 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977) : Importance Analysis. Journal of 
Marketing. อา้งใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยธุยา, 2550 

 
เม่ือน าค่าความคาดหวงัและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกนัในแต่ละคุณสมบติัผลลพัธ์ท่ีได้

ตกอยูท่ี่ Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได ้4 ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
Quadrants A (Keep up the good Work) หมายถึง ผูใ้ห้บริการสามารถตอบสนองได้เป็น

อยา่งดีในคุณลกัษณะท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญัมาก 
Quadrants B (Concentrate Here) หมายถึง คุณลกัษณะท่ีมีความส าคญัต่อลูกคา้ และไม่ได้

รับการตอบสนองอยา่งเพียงพอ 
 Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพต ่ าหรือมีการบริการต ่ าใน

คุณลกัษณะท่ีไม่ส าคญัต่อลูกคา้ ผูใ้หบ้ริการสามารถเล่ือนการปรับปรุงออกไปก่อน 
 Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง ผู ้ให้บริการให้ความส าคัญมากเกินความ

จ าเป็นในคุณลกัษณะท่ีมีความส าคญันอ้ยต่อการตดัสินใจของลูกคา้ 
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Importance Performance Analysis (IPA) กบัการประเมินพนักงาน 
Havitz et al (1991 อา้งใน จารุวรรณ สุนทรกลัปกิจ , 2554 : 30) กล่าววา่ เคร่ืองมือ IPA ได้

ถูกพฒันาเพื่อการวดัระดบัความพึงพอใจของลูกคา้และความมีประสิทธิภาพของโปรแกรม ยงัคงมี
ผลการวจิยัอ่ืนๆ ท่ีกล่าววา่ IPA มีประโยชน์ในการประเมินผลปฏิบติังานของพนกังานได ้ 

Berry (1984 อ้างใน จารุวรรณ สุนทรกัลปกิจ , 2554 : 30 – 31) กล่าวว่า เคร่ืองมือใน
การตลาดท่ีใช้ในการสร้างความสนใจและรักษาไวซ่ึ้งลูกค้านั้ นสามารถน ามาใช้ในการสร้าง                 
ความดึงดูดและรักษาไวซ่ึ้งพนักงานไดเ้ช่นกนั โดยมองว่าพนกังานถือเป็นลูกคา้ภายใน (Internal 
customers) และหน้าท่ีการงานคือ ผลิตภัณฑ์ภายใน  (Internal Product)  และพยายามท่ีจะเสนอ
ผลิตภณัฑ์ภายในให้เหมาะกบัความตอ้งการของลูกคา้ภายใน ขณะเดียวกนัก็มุ่งในจุดมุ่งหมายของ
องคก์ร 

นอกจากน้ี Berry ยงัไดอ้า้งว่าเทคนิคในการวิจยัทางการตลาดนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
ระบุถึงความตอ้งการและทศันคติของพนักงานเสมือนระบุความตอ้งการและทศันคติของลูกค้า 
ดงันั้น เคร่ืองมือ Importance-Performance Analysis เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการประเมิน
และจดัล าดบัความส าคญัของเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 

 
IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS MAP 

   
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

พึงพอใจ 
นอ้ยท่ีสุด 

Concentrate here 

 

Keep up with good work 
พึงพอใจ 
มากท่ีสุด 

 B A  
Low priority C D Possible over skill 

   

ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

ภาพที ่2.2 แสดงการวเิคราะห์ผลความพึงพอใจและระดบัการใหค้วามส าคญั ของพนกังานท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างาน 

ทีม่า : ดดัแปลงจาก จารุวรรณ สุนทรกลัปกิจ (2554: 53-56) 
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Quadrants A (Keep up the good Work) หมายถึง พนกังานให้ความส าคญัต่อหัวขอ้น้ีและ  
ส่ิงท่ีไดรั้บในหัวขอ้น้ีสร้างความพึงพอใจไดม้าก โดยทัว่ไปแลว้หัวขอ้ท่ีตกอยูใ่นส่วนน้ีจะเป็นจุด
แขง็ขององคก์รท่ีมีอยู ่

  Quadrants B (Concentrate Here) หมายถึง พนกังานไดใ้ห้ความส าคญัในหวัขอ้
น้ี แต่ส่ิงท่ีได้รับในหัวข้อน้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ หัวข้อท่ีตกในจุดน้ีจะถือเป็นจุดอ่อน บริษัท
จ าเป็นตอ้งใส่ใจและหาวธีิแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

Quadrants C (Low Priority) หมายถึง พนกังานมกัจะไม่ค่อยใหค้วามสนใจในหวัขอ้น้ี และ
ส่ิงท่ีไดรั้บในหวัขอ้น้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ หวัขอ้ท่ีตกลงในช่องน้ีจะถือวา่ไม่ค่อยมีความส าคญัมาก
เท่าใดนกั  

Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง พนกังานไม่ค่อยให้ความใส่ใจในหัวขอ้น้ี แต่
ส่ิงท่ีไดรั้บในหัวขอ้น้ียงัเป็นท่ีพึงพอใจอยู ่บริษทัอาจจะให้ความส าคญักบัหวัขอ้น้ีมากจนเกินความ
จ าเป็น 

 
2.2 ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 

ปภาณิน มณียศ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน
ใน บริษทั ลานนาโปรดกัส์ จ  ากดั เก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนักงาน บริษทั ลานนาโปรดกัส์ จ  ากดั 
จ านวน 229 คน ก าหนดขนาดตัวอย่าง 146 คน พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ
มากกว่าระดบัความส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างาน ดา้น
ชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน ซ่ึงตอ้งรักษาไว ้เพราะเป็นปัจจยัท่ีเป็นจุดเด่นท่ีท าให้พนักงาน
อยากท างานในบริษทั และพบวา่มีปัจจยัจูงใจท่ีพนกังานให้ระดบัความส าคญัมากกวา่ความพึงพอใจ 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะและขอบเขตของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสในการเจริญเติบโตในหน้าท่ีการ
ท างาน โอกาสกา้วหน้าในหน้าท่ีการงาน ดา้นการยอมรับในความสามารถ และยกยอ่งนบัถือ ดา้น
นโยบายและการบริหารงาน ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์กบับุคคลแผนกอ่ืน 
ดา้นความมัน่คงและปลอดภยัในการท างาน ต าแหน่งงาน และดา้นค่าตอบแทน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีตอ้ง
ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจมากข้ึน 

สุพรรณี พงษ์ตระกูล (2550) ได้ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง เก็บรวบ รวมขอ้มูล
จาก พนกังานในบริษทัท่ีประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋อง ในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง ประกอบดว้ย พนกังานรายเดือน จ านวน 128 คน และพนกังานรายวนั จ านวน 
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886 คน รวมพนักงานทั้ งหมด 1,014 คน ใช้ขนาดตวัอย่างจ านวน 287 คน พบว่า พนักงานใน
อุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานนอ้ยกวา่การให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน และมีสาเหตุ
จูงใจให้พนกังานคิดท่ีจะเปล่ียนงาน ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการและไดอ่ื้นๆ ไม่พอ
กบัค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้เตือนผูบ้ริหารของ บริษทั อุตสาหกรรมแปรรูปผกัและ
ผลไมบ้รรจุกระป๋อง ให้จดัหาแนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่พนกังานให้อยูใ่น
ระดบัท่ียอมรับได ้หรือสูงข้ึนกวา่ปัจจุบนั 

กชกร ทุ่งสี (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการ  ท างาน 
ของบริษัท ดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ  ากัด เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
พนกังานระดบัปฏิบติัการ บริษทัดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั จ  านวน 
759 คน ก าหนดขนาดตวัอยา่ง 262 คน พบวา่ ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้การท างาน ท่ีพนกังานให้
ความส าคญัและมีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ดา้นผลส าเร็จในการท างาน และปัจจยัท่ีพนกังาน
ใหค้วามส าคญัและมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง คือ ดา้นกการไดรั้บการยอมรับในผลงานจาก
ผูอ่ื้น ดา้นลกัษณะของงานท่ีท า ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน  และดา้น
การเพิ่มพูนความรู้ และพบว่าปัจจยัท่ีรักษาสุขลกัษณะจิต ปัจจยัท่ีพนักงานให้ความส าคญัและมี
ความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้าน
ความมัน่คงในการปฏิบติังาน และปัจจยัท่ีพนกังานให้ความส าคญัและ มีความพึงพอใจในระดบั
ปานกลาง คือ ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ดา้นการควบคุมดูแล ดา้นค่าตอบแทน และปัจจยัท่ี
พนักงานให้ความส าคญัปานกลางแต่มีความพึงพอใจใจระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน และ
ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา  

ธนกฤติ วัฒนากูล (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั 
สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ  ากัด จงัหวดัสุทรปราการ เก็บรวบรวมข้อมูลจาก  พนักงาน บริษัท 
สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ  ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 361 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 190 คน
พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงานท่ีน่าสนใจ ดา้นความรับผิดชอบและความกา้วหนา้ และต่อ
ปัจจยับ ารุงรักษา ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหารงานของบริษทั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น
ความสัมพนัธ์กบัหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ดา้นรายได้และสวสัดิการ 
ดา้นความมัน่คง และดา้นต าแหน่งาน มีความพึงพอใจในการท างานต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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บทที ่3 

 
ระเบียบวธิีการศึกษา 

 
ในการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างาน ของพนกังาน บริษทั มิลล์คอน สตีล  จ ากดั 

(มหาชน) มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 
 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 
  

3.1.1  ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาความพึงพอใจของพนกังานบริษทั มิลล์

คอน  ส ตีล  จ ากัด  (มห าชน ) ท่ี มี ต่อ ปั จจัย จูงใจในการท างาน  โดยใช้ทฤษ ฎีสองปั จจัย                   
(Two-Factors Theory of Motivation) ของเฟรดเดอริค เฮิร์ซเบิร์ก ซ่ึงประกอบด้วย  ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors) ไดแ้ก่ ความส าเร็จในการท างาน การไดรั้บการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน 
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) ได้แก่ นโยบายและการ
บริหารงานขององค์การ การปกครองบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน 
และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สภาพการท างาน เงินเดือน ความมัน่คงในงาน ต าแหน่งงาน 

3.1.2  ขอบเขตประชากร 
ป ร ะ ช า ก ร ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค ร้ั ง น้ี  ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง ห ม ด                                   

ซ่ึงประกอบด้วย พนักงานของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ตั้ งแต่ระดับปฏิบัติการ                         
จนถึงระดบัผูจ้ดัการฝ่าย รวมประชากรทั้งส้ิน 460 ราย (ฐานขอ้มูลทะเบียนประวติัพนกังาน บริษทั 
มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) , ณ วนัท่ี 25 สิงหาคม 2557) โดยจ าแนกกลุ่มประชากร ดงัต่อไปน้ี 
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หน่วยงาน จ านวนพนักงาน 
ฝ่ายส านกังาน 123 
ฝ่ายผลิตเหล็กรูปพรรณ 47 
ฝ่ายซ่อมบ ารุงเหล็กรูปพรรณ 3 
ฝ่ายผลิตเหล็กเส้น (กรุงเทพ) 97 
ฝ่ายซ่อมบ ารุงเหล็กเส้น (กรุงเทพ) 41 
ฝ่ายผลิตเหล็กเส้น (ระยอง) 110 
ฝ่ายซ่อมบ ารุงเหลก็เส้น (ระยอง) 39 
รวม 460 

 
3.2 วธีิการศึกษา 
 

3.2.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งขอ้มูลหลกัของการศึกษาน้ี คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม โดยมีสถานท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั 
(มหาชน)    

 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษา อายกุารท างาน ระดบัพนกังาน หน่วยงานท่ีสังกดัในปัจจุบนั 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการท างาน สอบถามโดยใชม้าตราส่วนการ

ประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวดัระดบัความพึงพอใจในการท างาน โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น          
5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 76-77) มีเกณฑ์                  
การใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
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ระดับความพงึพอใจ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 

 
ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉล่ียในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง  ความพึงพอใจในการท างานในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน สอบถามโดย

ใชม้าตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อวดัระดบัการให้ความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการ
ท างาน โดยแบ่งมาตรวดัออกเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2550: 76-77) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบัดงัน้ี 

 
ระดับความส าคัญ ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
นอ้ย 2 
นอ้ยท่ีสุด 1 
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ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉล่ียในแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานในระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง การใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ส่วนท่ี 4   ขอ้มูลเก่ียวกบัเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสาเหตุจูงใจ

ใหพ้นกังานคิดเปล่ียนงาน ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิด  
 
3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) ประกอบด้วย  ความ ถ่ี  (Frequency) ร้อยละ  (Percentage) และค่ าเฉ ล่ี ย 
(Mean)  
 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
3.5.1 ศูนยก์ารศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัสมุทรสาคร 
3.5.2 บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 

 
3.6 ระยะเวลาในการศึกษา 
 

การศึกษาคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 2558 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างาน ของพนักงาน บริษทั มิลล์คอน สตีล  จ ากัด 

(มหาชน) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 460 ชุด ได้น าเสนอผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลในรูปตารางประกอบค าบรรยาย ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 1 
ถึงตารางท่ี 9) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพครอบครัว รายได ้อายุการท างานท่ี
บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ประเภทพนกังาน ต าแหน่งงาน และฝ่ายท่ีสังกดั 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจใน
การท างาน (ตารางท่ี 10 ถึงตารางท่ี 21) 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความส าคัญของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการ
ท างาน (ตารางท่ี 22 ถึงตารางท่ี 33) 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุจูง
ใจให้พนักงานคิดเปลีย่นงาน (ตารางท่ี 34) 

ส่วนที ่5 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจเปรียบเทยีบกบัการให้ความส าคัญ
ของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน (ตารางท่ี 35 ถึงตารางท่ี 71) 
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ส่วนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปส่วนบุคคลของพนักงานผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 309 67.2 
หญิง 151 32.8 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมากท่ีสุด มีจ านวน  309 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.2 รองลงมาเป็นเพศหญิงจ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 - 25 ปี 95 20.7 
26 - 35 ปี 209 45.4 
36 - 45 ปี 111 24.1 
46 ปีข้ึนไป 45 9.8 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 45.4 รองลงมามีอายรุะหวา่ง 36 – 45 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 มีอายุระหวา่ง 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 20.7 และ มีมากกวา่ อายรุะหวา่ง 46 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.8 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษา 60 13.0 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 106 23.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 84 18.3 
อนุปริญญา หรือ ปวส. 86 18.7 
ปริญญาตรี 116 25.2 
ปริญญาโท หรือ สูงกวา่ 8 1.7 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีการศึกษาระดบั ปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 25.2 รองลงมามีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ คิดเป็นร้อยละ 23.0 มีการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 18.7 มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ 
ปวช. คิดเป็นร้อยละ 18.3  มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.0 และมีการศึกษาระดบั
ปริญญาโท หรือ สูงกวา่ คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
โสด 325 70.7 
สมรส 127 27.6 
หยา่ร้าง หรือ หมา้ย 8 1.7 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีสถานภาพครอบครัวโสดมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 70.7 รองลงมามีสถานภาพครอบครัวสมรส คิดเป็นร้อยละ 27.6 และมีสถานภาพครอบครัว
หยา่ร้าง หรือ หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 1.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.5 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 10,000 บาท 86 18.7 
10,001 - 20,000 บาท 288 62.6 
20,001 - 30,000 บาท 59 12.8 
มากกวา่ 30,000 บาท  27 5.9 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.6 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.7 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.8 และมีรายได้ต่อเดือน
มากกวา่ 30,000 คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.6 จ  านวนและร้อยละของพนักงาน จ าแนกตามอายุการท างานท่ีบริษทั มิลล์คอน สตีล 

จ ากดั (มหาชน) 
 อายุการท างาน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 56 12.2 
1 - 2 ปี 137 29.8 
3 - 4 ปี 102 22.2 
5 - 6 ปี 57 12.4 
7 - 8 ปี 31 6.7 
9 - 10 ปี 24 5.2 
11 - 12 ปี 7 1.5 
13 - 14 ปี 4 0.9 
15 ปีข้ึนไป 42 9.1 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุการท างาน 1 – 2 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 29.8 รองลงมา มีอายุการท างาน 3 – 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.2 มีอายุการท างาน 5 – 6 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 12.4  มีอายุการท างาน น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.2 มีอายุการท างาน 15 ปีข้ึนไป คิด
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เป็นร้อยละ 9.1 มีอายุการท างาน 7 – 8 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.7 มีอายุการท างาน 9 – 10 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 5.2 มีอายุการท างาน 11 – 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.5 และมีอายุการท างาน 13 – 14 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 0.9  
 
ตารางที ่4.7 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามประเภทพนกังาน 

ประเภทพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
พนกังานรายเดือน 416 90.4 
พนกังานรายวนั 44 9.6 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม เป็นพนกังานรายเดือนมากท่ีสุด มีจ านวน  416 
คน คิดเป็นร้อยละ 90.4 รองลงมาเป็นพนกังานรายวนั จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
ผูจ้ดัการ (ผจก.แผนก,ผช.ผจก.ฝ่าย,ผจก.ฝ่าย) 26 5.7 
หวัหนา้งาน (โฟร์แมน,หวัหนา้งาน,วศิวกร,ซุปเปอร์ไวเซอร์) 51 11.1 
พนกังานระดบัปฏิบติัการ (พนกังานทัว่ไป,ช่าง,พนกังาน
,เจา้หนา้ท่ี) 

383 83.3 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีต าแหน่งงานระดบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ประกอบด้วย พนักงานทัว่ไป ช่าง พนักงาน เจา้หน้าท่ี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 รองลงมามี
ต าแหน่งงานระดบัหัวหน้างาน ประกอบดว้ย โฟร์แมน หัวหน้างาน วิศวกร ซุปเปอร์ไวเซอร์) คิด
เป็นร้อยละ 11.1 และมีต าแหน่งระดับผูจ้ดัการ ประกอบด้วย ผูจ้ดัการแผนก ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย 
ผูจ้ดัการฝ่าย) คิดเป็นร้อยละ 5.7 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.9 จ  านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 
 หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

หน่วยงานส านกังาน 123 26.7 
โรงงานเหล็กรูปพรรณ 50 10.9 
โรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) 138 30.0 
โรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) 149 32.4 

รวม 460 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม สังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 32.4 รองลงมา สังกดั โรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) คิดเป็นร้อยละ 30.0 สังกดัหน่วยงาน
ส านกังาน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ คิดเป็นร้อยละ 10.9 
 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน 
 

กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน 
 

ตารางที ่4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้น
ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 

1. ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย 

การแปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ล าดบั) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. การไดใ้ชค้วามรู้ความ สามารถ 
ท่ีตวัเองมีอยูใ่นการปฏิบติังาน 

3 76 256 110 15 460 3.13 ปาน
กลาง (0.65) (16.52) (55.65) (23.91) (3.26) (100.00) (3) 

2. การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจ
หรือแกไ้ขในงานของตนเองได้
ตามความเหมาะสม 

2 91 248 111 8 460 3.07 ปาน
กลาง (0.43) (19.78) (53.91) (24.13) (1.74) (100.00) (4) 

3. ผลส าเร็จของงานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด 

2 64 267 119 8 460 3.15 ปาน
กลาง (0.43) (13.91) (58.04) (25.87) (1.74) (100.00) (1) 

4. ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จในงาน 

2 63 271 112 12 460 3.15 ปาน
กลาง (0.43) (13.70) (58.91) (24.35) (2.61) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.12 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานด้าน
ความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.12) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีตวัเองมีอยู่ในการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.13) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.65 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 23.91 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 16.52 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.26 และมีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.65 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับการเปิดโอกาสให้ตดัสินใจหรือแก้ไขในงานของ
ตนเองไดต้ามความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.07) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.91 รองลงมา มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 24.13 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 19.78 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.74 
และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด            
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.15) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.04 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 25.87 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 13.91 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.74 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ                   
ในงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.15) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.91 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 24.35 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 
13.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.61 และมีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ (Recognition) 

2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ  

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. ความภาคภูมิใจใน
งานท่ีท า 

2 90 257 99 12 460 3.06 ปาน
กลาง (0.43) (19.57) (55.87) (21.52) (2.61) (100.00) (2) 

2. การไดรั้บการยก
ยอ่งและชมเชย
ภายในองคก์ร 

4 89 300 65 2 460 2.94 ปาน
กลาง (0.87) (19.35) (65.22) (14.13) (0.43) (100.00) (4) 

3. การไดรั้บการ
ยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

9 58 300 88 5 460 3.05 
ปาน
กลาง 

(1.96) (12.61) (65.22) (19.13) (1.09) (100.00) (3) 

4. การไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

 
30 317 106 7 460 3.20 

ปาน
กลาง 

 (6.52) (68.91) (23.04) (1.52) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.06 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานด้าน                      

การไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.06) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับความภาคภูมิใจในงานท่ีท า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ                 

ปานกลาง (2.94) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับ                 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.22 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 19.35 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 14.13 มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.87 และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (3.05) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.22 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิด
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เป็นร้อยละ 19.13 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.61 มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.96 และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.09 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัความภาคภูมิใจในงานท่ีท า มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (3.06) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 55.87 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 21.52 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 19.57 มีความพึงพอใจในการท างาน
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.61 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉล่ียอยู่
ในระดบัปานกลาง (3.20) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.91 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิด
เป็นร้อยละ 23.04 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.52 มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.52 และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามรายใดท่ี
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นลกัษณะ
             ของงาน (Work itself) 

3. ดา้นลกัษณะของงาน 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. งานท่ีรับผิดชอบเป็น
งานท่ีท าใหมี้โอกาสใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

3 116 247 83 11 460 2.96 ปาน
กลาง (0.65) (25.22) (53.70) (18.04) (2.39) (100.00) (5) 

2. งานท่ีท ามีความส าคญั
กบับริษทั ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกภูมิใจ 

4 95 262 87 12 460 3.02 ปาน
กลาง (0.87) (20.65) (56.96) (18.91) (2.61) (100.00) (4) 

3. งานท่ีท าเป็นงานท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ
และขอบเขตงานมีความ
ชดัเจน 

4 45 298 105 8 460 3.15 
ปาน
กลาง 

(0.87) (9.78) (64.78) (22.83) (1.74) (100.00) (2) 

4. ความเป็นอิสระใน
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ไดรั้บการควบคุมจาก
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ย 

2 45 302 104 7 460 3.15 
ปาน
กลาง 

(0.43) (9.78) (65.65) (22.61) (1.52) (100.00) (2) 

5. งานท่ีท าเป็นงานท่ี
ตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษา
มา 

6 41 298 97 18 460 3.17 
ปาน
กลาง 

(1.30) (8.91) (64.78) (21.09) (3.91) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.09 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานด้าน

ลกัษณะของงาน มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.09) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบังานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีท าให้มีโอกาสใชค้วามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.96) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ              
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 25.22 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
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ร้อยละ 18.04 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.39 และมีความ               
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.65 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบังานท่ีท ามีความส าคญักบับริษทั ท าให้เกิดความรู้สึก
ภูมิใจ  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.02) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ                  
ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.96 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างาน
อยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 20.65 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
18.91 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.61 และมีความพึงพอใจ                
ในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบังานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และขอบเขต
งานมีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.15) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.78 รองลงมา มีความพึงพอใจใน                  
การท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.83 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย                  
คิดเป็นร้อยละ 9.78 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.74 และ                    
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับความเป็นอิสระในระหว่างปฏิบัติงาน ได้รับ                         
การควบคุมจากผูบ้งัคบับญัชานอ้ย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.15) โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.65 รองลงมา มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.61 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.78 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
1.52 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.43 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับงานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกับความรู้ท่ีได้ศึกษามามี         
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.78 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 21.09 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.91 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ3.91 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั  
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ตารางที ่4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นความ
รับผดิชอบ (Responsibility) 

4. ดา้นความ
รับผิดชอบ 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. ปริมาณงานมี
ความเหมาะสม ไม่
มากหรือนอ้ย
เกินไป 

4 45 287 118 6 460 3.17 
ปาน
กลาง 

(0.90) (9.80) (62.40) (25.70) (1.30) (100.00) (1) 

2. การมีโอกาส
แสดง
ความสามารถใน
งานอยา่งเตม็ท่ี 

1 62 302 79 16 460 3.10 
ปาน
กลาง 

(0.20) (13.50) (65.70) (17.20) (3.50) (100.00) (3) 

3. การไดรั้บความ
เช่ือถือ ไวว้างใจ
จากหวัหนา้ ไม่ถูก
ควบคุมการท างาน
อยา่งใกลชิ้ด 

 
51 295 101 13 460 3.17 

ปาน
กลาง 

 (11.10) (64.10) (22.00) (2.80) (100.00) (1) 

4. การไดรั้บ
มอบหมายงาน
พิเศษท่ีส าคญั 

4 92 294 65 5 460 2.95 
ปาน
กลาง 

(0.90) (20.00) (63.90) (14.10) (1.10) (100.00) (4) 

5. การมีส่วนร่วม
ในการก าหนด
แผนงานและแนว
ทางการปฏิบติังาน 

5 87 298 65 5 460 2.95 
ปาน
กลาง 

(1.10) (18.90) (64.80) (14.10) (1.10) (100.00) (4) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.07 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการท างานดา้นความ
รับผดิชอบ มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.07) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัปริมาณงานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป            
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.40 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 25.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.80 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอย่างเต็มท่ี            
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.10) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 17.20 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 13.50 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั  

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับการได้รับความเช่ือถือไวว้างใจจากหัวหน้า ไม่ถูก
ควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมา มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 11.10 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 
และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามรายใดท่ีมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการไดรั้บมอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (2.95) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.90 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 14.10 มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (2.95) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.80 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 18.90 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
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ร้อยละ 14.10 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 เท่ากบัมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้น

ความกา้วหนา้ (Advancement) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. มีโอกาสไดเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเพ่ิม
ทกัษะและ
ประสบการณ์ในงานท่ี
รับผิดชอบ 

23 116 268 51 2 460 2.77 
ปาน
กลาง 

(5.00) (25.20) (58.30) (11.10) (0.40) (100.00) (4) 

2. มีโอกาสไดศึ้กษา
ความรู้ หรือไดรั้บการ
ฝึกฝนดา้นต่างๆ เพ่ือ
พฒันาตนเอง 

16 107 274 61 2 460 2.84 
ปาน
กลาง 

(3.50) (23.30) (59.60) (13.30) (0.40) (100.00) (2) 

3. มีโอกาสไดเ้ขา้รับ
การศึกษาต่อและดูงาน 

35 127 254 38 6 460 2.68 ปาน
กลาง (7.60) (27.60) (55.20) (8.30) (1.30) (100.00) (5) 

4. มีการก าหนด
หลกัเกณฑ ์หรือ
เง่ือนไขในการเล่ือน
ต าแหน่งชดัเจน 

30 82 290 54 4 460 2.83 
ปาน
กลาง 

(6.50) (17.80) (63.00) (11.70) (0.90) (100.00) (3) 

5. มีความเสมอภาค
หรือโอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง 

28 79 292 58 3 460 2.85 
ปาน
กลาง 

(6.10) (17.20) (63.50) (12.60) (0.70) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 2.79 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานด้าน
ความกา้วหนา้ (Advancement)  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.79) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะและ
ประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.77) โดยผูต้อบแบบสอบถาม   
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมา มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 11.10 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 5.00 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับการมีโอกาสได้ศึกษาความรู้ หรือได้รับการฝึกฝน              
ดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.84) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมา มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 23.30 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มาก  คิดเป็นร้อยละ 13.30 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 
และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการมีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (2.68) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.20 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิด
เป็นร้อยละ 27.60 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 8.30 มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.60 และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการมีการก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขในการเล่ือน
ต าแหน่งชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.83) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 11.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัการมีความเสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง 
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.85) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 17.20 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 12.60 
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มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.10 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
 
 กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
 
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นนโยบาย

การบริหารงานขององคก์าร (Company Policies and Administration) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานท่ี
ชดัเจน 

11 94 277 72 6 460 2.93 
ปาน
กลาง 

(2.40) (20.40) (60.20) (15.70) (1.30) (100.00) (5) 

2. นโยบายบริษทัสามารถ
สร้างความมัน่ใจให้
พนกังานไดว้า่ บริษทัก าลงั
กา้วไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 

13 94 265 68 20 460 2.97 
ปาน
กลาง 

(2.80) (20.40) (57.60) (14.80) (4.30) (100.00) (4) 

3. ทีมผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ 
และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบ้ริษทัมีความมัน่คง
และสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

10 89 266 70 25 460 3.02 
ปาน
กลาง 

(2.20) (19.30) (57.80) (15.20) (5.40) (100.00) (3) 

4. มีมีการช้ีแจงนโยบาย 
ระบบการท างานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมี
ความชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

18 88 272 71 11 460 2.93 
ปาน
กลาง 

(3.90) (19.10) (59.10) (15.40) (2.40) (100.00) (5) 

5. มีการก าหนดหนา้ท่ี 
ลกัษณะงานท่ีท าอยา่ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

5 65 302 82 6 460 
3.04 

 
ปาน
กลาง 

(1.10) (14.10) (65.70) (17.80) (1.30) (100.00) (2) 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

6. มีการจดัผงัองคก์รเป็น 
ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน
อยา่งเหมาะสม 

6 63 296 90 5 460 3.05 ปาน
กลาง (1.30) (13.70) (64.30) (19.60) (1.10) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 2.99 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานด้าน

นโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration)  มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (2.99) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบับริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน   
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.93) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 20.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 15.70 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.40  และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบันโยบายบริษทัสามารถสร้างความมัน่ใจให้พนกังาน
ได้ว่า บริษทัก าลงักา้วไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.97) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.60 
รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.40 มีความพึงพอใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 14.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.30  และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ตามล าดบั 

 



 

33 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัทีมผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
บริษทัมีความมัน่คงและสามารถประสบความส าเร็จในอนาคต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(3.02) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 57.80 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 19.30 มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 15.20 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.40  และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัมีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่พนกังานอยา่ง
ทั่วถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (2.93) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.10 
รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 19.10 มีความพึงพอใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 15.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.90  และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.40 
ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับมีการก าหนดหน้าท่ี ลักษณะงานท่ีท าอย่างชัดเจน 
เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.04) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
14.10 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30  และมีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบัมีการจดัผงัองคก์รเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงานอยา่ง
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.05) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 19.60 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
13.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30  และมีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 

7. ดา้นการ
ปกครองบงัคบั

บญัชา 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. หวัหนา้มีการ
กระจายงาน และ
ความรับผิดชอบ
อยา่งเหมาะสม 

5 52 293 105 5 460 3.12 
ปาน
กลาง 

(1.10) (11.30) (63.70) (22.80) (1.10) (100.00) (5) 

2.หวัหนา้สัง่งาน 
หรือมอบหมายงาน
อยา่งชดัเจน 

2 45 294 111 8 460 3.17 ปาน
กลาง (0.40) (9.80) (63.90) (24.10) (1.70) (100.00) (3) 

3. หวัหนา้รับฟัง
ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของ
ลูกนอ้ง 

7 45 281 121 6 460 3.16 
ปาน
กลาง 

(1.50) (9.80) (61.10) (26.30) (1.30) (100.00) (4) 

4. หวัหนา้มีความรู้
ความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงงานได ้

3 37 281 124 15 460 3.24 
ปาน
กลาง 

(0.70) (8.00) (61.10) (27.00) (3.30) (100.00) (2) 

5. หวัหนา้ให้
ค  าแนะน า สอน
งาน และช่วยเหลือ
ดา้นการปฏิบติังาน
ได ้

5 29 283 131 12 460 3.25 

ปาน
กลาง 

(1.10) (6.30) (61.50) (28.50) (2.60) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.19 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการท างานความพึง

พอใจดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.99) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั หัวหน้ามีการกระจายงาน และความรับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.12) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
11.30 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 เท่ากบัมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั หวัหนา้สั่งงาน หรือมอบหมายงานอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัปานกลาง (3.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.90 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 24.10 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.80 มีความพึงพอใจใน
การท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบั
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ลูกน้อง มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.16) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.30 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
9.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 และมีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ หัวหน้ามีความรู้ความสามารถ แก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงงานได ้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.24) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.10 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 8.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั หวัหนา้ให้ค  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือดา้นการ
ปฏิบติังานได ้ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.25) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 6.30 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 



 

36 

ตารางที ่4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้น
ความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors 
and Peers) 

8. ดา้นความสัมพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และ

เพ่ือนร่วมงาน  

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. ผูบ้งัคบับญัชาให้
ความสนิทสนม ความ
จริงใจ และความเป็น
กนัเอง 

8 39 302 103 8 460 3.14 
ปาน
กลาง 

(1.70) (8.50) (65.70) (22.40) (1.70) (100.00) (6) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาเตม็ใจ
ใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ
ปัญหางานและส่วนตวั 

8 42 292 112 6 460 3.14 ปาน
กลาง (1.70) (9.10) (63.50) (24.30) (1.30) (100.00) (6) 

3. ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจ
ใส่ต่อสวสัดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

8 39 295 107 11 460 3.16 ปาน
กลาง (1.70) (8.50) (64.10) (23.30) (2.40) (100.00) (5) 

4. เพ่ือนร่วมงานให้
ความเป็นกนัเอง สนิท
สนม จริงใจ และ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

3 23 280 141 13 460 3.30 
ปาน
กลาง 

(0.70) (5.00) (60.90) (30.70) (2.80) (100.00) (1) 

5. เพ่ือนร่วมงานมีการ
ปรึกษาหารือระหวา่ง
กนัเม่ือประสบปัญหา
การท างาน 

3 21 288 138 10 460 3.28 ปาน
กลาง (0.70) (4.60) (62.60) (30.00) (2.20) (100.00) (3) 

6. เพ่ือนร่วมงานให้
ความร่วมมือซ่ึงกนัและ
กนัเพ่ือใหง้านส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย 

4 22 285 133 16 460 3.29 ปาน
กลาง (0.90) (4.80) (62.00) (28.90) (3.50) (100.00) (2) 

7. เพ่ือนร่วมงานยนิดี
ใหค้วามช่วยเหลือท่าน
ทั้งเร่ืองงานและเร่ือง
ส่วนตวั 

2 30 295 124 9 460 3.23 
ปาน
กลาง 

(0.40) (6.50) (64.10) (27.00) (2.00) (100.00) (4) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.22 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการท างานความพึง
พอใจดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors and 
Peers)  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.22) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนิทสนม ความจริงใจ และ
ความเป็นกนัเอง  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.22) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 22.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 เท่ากบัมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั ผูบ้งัคบับญัชาเต็มใจให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือปัญหา
งานและส่วนตวั  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.14) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 24.30 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 9.10 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

ความพึ งพอใจในการท างาน เก่ียวกับ  ผู ้บังคับบัญชาเอาใจใส่ ต่อสวัส ดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.16) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 23.30 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 8.50 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.40 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกนัเอง สนิทสนม จริงใจ 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ เพื่อนร่วมงานมีการปรึกษาหารือระหว่างกันเม่ือ
ประสบปัญหาการท างาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.28) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.60 รองลงมา มีความพึงพอใจ
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ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย              
คิดเป็นร้อยละ 4.60 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.20 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้
งานส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.29) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา มีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 28.90 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
น้อย คิดเป็นร้อยละ 4.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 
และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานยินดีให้ความช่วยเหลือท่านทั้งเร่ืองงาน
และเร่ืองส่วนตวั  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.23) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.10 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 27.00 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 6.50 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นสภาพการ
ท างาน (Working Condition) 

9. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. สภาพการท างาน 
เช่น แสง เสียง ฝุ่ น 
ความร้อน เหมาะสม
ในการท างาน 

33 57 298 70 2 460 2.89 
ปาน
กลาง 

(7.20) (12.40) (64.80) (15.20) (0.40) (100.00) (5) 

2. สถานท่ีท างาน
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม 

22 59 309 68 2 460 2.93 ปาน
กลาง (4.80) (12.80) (67.20) (14.80) (0.40) (100.00) (4) 

3. เคร่ืองจกัร
อุปกรณ์ อุปกรณ์ 
วสัดุ เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการ
ท างาน 

19 53 327 59 2 460 2.94 

ปาน
กลาง 

(4.10) (11.50) (71.10) (12.80) (0.40) (100.00) (3) 

4. สภาพการท างาน
มีความปลอดภยั 

16 56 315 71 2 460 2.97 ปาน
กลาง (3.50) (12.20) (68.50) (15.40) (0.40) (100.00) (2) 

5. จ านวนชัว่โมงท่ี
ท างานในแต่ละวนั
เหมาะสม 

6 30 334 82 8 460 3.12 
ปาน
กลาง 

(1.30) (6.50) (72.60) (17.80) (1.70) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 2.97 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการท างานความพึง

พอใจดา้นสภาพการท างาน (Working Condition) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (2.97) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ สภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน 
เหมาะสมในการท างาน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.89) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.80 รองลงมา มีความพึงพอใจ
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ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 15.20 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 12.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.20 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม                          
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.93) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.20 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 14.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 12.80 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.80 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ เหมาะสม
ต่อการท างาน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.94) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.10 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 12.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.10 และมีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั สภาพการท างานมีความปลอดภยั  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (2.97) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.50 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อย
ละ 15.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.20 มีความพึงพอใจใน
การท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ จ านวนชั่วโมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.12) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 72.60 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 17.80 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.50 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.50 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นค่าจา้ง
เงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และ
สวสัดิการ 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

22 99 299 34 6 460 2.79 ปาน
กลาง (4.80) (21.50) (65.00) (7.40) (1.30) (100.00) (10) 

2. รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบั
ปริมาณงานในความ
รับผดิชอบของท่าน 

21 106 284 40 9 460 2.80 ปาน
กลาง (4.60) (23.00) (61.70) (8.70) (2.00) (100.00) (9) 

3. สิทธิการลาป่วย ลากิจ 3 26 317 98 16 460 3.21 ปาน
กลาง (0.70) (5.70) (68.90) (21.30) (3.50) (100.00) (2) 

4. สิทธิวนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุ
พกัร้อน 

3 22 299 114 22 460 3.28 ปาน
กลาง (0.70) (4.80) (65.00) (24.80) (4.80) (100.00) (1) 

5. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่า
ท าศพ 

12 42 304 90 12 460 3.10 ปาน
กลาง (2.60) (9.10) (66.10) (19.60) (2.60) (100.00) (6) 

6. ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน  5 40 313 94 8 460 3.13 ปาน
กลาง (1.10) (8.70) (68.00) (20.40) (1.70) (100.00) (3) 

7. ประกนัอุบติัเหตุ ประกนั
ชีวติ 

3 43 307 103 4 460 3.13 ปาน
กลาง (0.70) (9.30) (66.70) (22.40) (0.90) (100.00) (3) 

8. เคร่ืองแบบพนกังาน 18 48 310 77 7 460 3.02 ปาน
กลาง (3.90) (10.40) (67.40) (16.70) (1.50) (100.00) (8) 

9. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 5 41 319 86 9 460 3.12 ปาน
กลาง (1.10) (8.90) (69.30) (18.70) (2.00) (100.00) (5) 

10. การจดังานประจ าปี เช่น 
งานเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี 
งานท าบุญประจ าปี 

15 42 305 93 5 460 3.07 ปาน
กลาง (3.30) (9.10) (66.30) (20.20) (1.10) (100.00) (7) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.07 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจในการท างานความพึง
พอใจดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit)  มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(3.07) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ รายได้/ค่าจา้ง เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.79) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่          
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมา มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 21.50  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 7.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.80 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ รายได้/ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงานในความ
รับผิดชอบของท่าน  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (2.80) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมา มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 23.00  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 8.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.60 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั สิทธิการลาป่วย ลากิจ  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(3.21) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 68.90 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 21.30  มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 5.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ สิทธิวนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดนักขัตฤกษ ์
วนัหยุดพกัร้อน  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.28) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 24.80  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 4.80 เท่ากบัมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.80 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท าศพ  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3.10) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.10 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อย
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ละ 19.60  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.10 และมีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 เท่ากบัมีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (3.13) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 20.40  
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.70 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (3.13) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 66.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 
22.40  มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.30 มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั เคร่ืองแบบพนกังาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(3.02) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 67.40 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 16.70  มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 10.40 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.90 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(3.12) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 69.30 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 18.70  มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.90 มีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 และมีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั การจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี 
งานท าบุญประจ าปี  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.07) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมา มีความพึงพอใจ
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ในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 20.20  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 9.10 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นความ

มัน่คงในงาน (Job Security) 

11. ดา้นความ
มัน่คงในงาน 

ระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย 
การ

แปลผล จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ล าดบั) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. ความมัน่คงใน
ต าแหน่งหนา้ท่ี
การงาน 

7 47 297 102 7 460 3.12 
ปาน
กลาง 

(1.50) (1.20) (64.60) (22.20) (1.50) (100.00) (2) 

2. ความมัน่คง
ของบริษทั เช่น 
ภาพพจน์บริษทั, 
ทรัพยสิ์นบริษทั 

3 33 313 87 24 460 3.21 
ปาน
กลาง 

(0.70) (7.20) (68.00) (18.90) (5.20) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.16 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานความ           

พึงพอใจด้านความมัน่คงในงาน (Job Security) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (3.16) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (3.12) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.60 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อย
ละ 22.20  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 เท่ากบัมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 และมีความพึงพอใจในการท างานอยู่
ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามล าดบั 
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ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ ความมั่นคงของบริษัท เช่น ภาพพจน์บริษัท , 
ทรัพยสิ์นบริษทั  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.21) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมา มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 18.90  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 7.20 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.20 และมีความพึง
พอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัความพึงพอใจดา้นต าแหน่ง

งาน (Status) 

12. ด้านต าแหน่งงาน 

ระดบัความพงึพอใจของพนักงานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

รวม ค่าเฉลีย่ การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ล าดบั)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. การไดรั้บการ
ยอมรับในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีปฏิบติั 

3 41 326 86 4 460 3.10 ปาน
กลาง (0.70) (8.90) (70.90) (18.70) (0.90) (100.00) (3) 

2. ต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบติัในปัจจุบนัมี
ความเหมาะสม 

3 39 323 88 7 460 3.12 ปาน
กลาง (0.70) (8.50) (70.20) (19.10) (1.50) (100.00) (2) 

3. ความพึงพอใจต่อ
ต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยูใ่น
ปัจจุบนั 

4 35 325 84 12 460 3.14 ปาน
กลาง (0.90) (7.60) (70.70) (18.30) (3.12) (100.00) (1) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.12 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจในการท างานความ                 

พึงพอใจด้านต าแหน่งงาน (Status) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (3.12) โดยมีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกับ การได้รับการยอมรับในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ                      
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.10) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.90 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
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ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 18.70  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.90 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั การได้รับการยอมรับในต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติใน
ปัจจุบนัมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.12) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.20 รองลงมา มีความพึงพอใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 19.10  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 8.50 มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 และมี
ความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

ความพึงพอใจในการท างานเก่ียวกบั ความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.14) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 70.70 รองลงมา มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 18.30  มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 7.60 
มีความพึงพอใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.12 และมีความพึงพอใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการให้ความส าคัญของปัจจัยจูงใจในการท างานของ
พนักงาน 
 
 3.1 ปัจจัยจูงใจทีเ่ป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
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ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 

1. ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ล าดบั) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. การไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถท่ีตวัเอง
มีอยูใ่นการ
ปฏิบติังาน 

2 17 285 146 10 460 3.32 
ปาน
กลาง 

(0.40) (3.70) (62.00) (31.70) (2.20) (100.00) (1) 

2. การเปิดโอกาสให้
ตดัสินใจหรือแกไ้ข
ในงานของตนเองได้
ตามความเหมาะสม 

2 27 296 120 15 460 3.26 ปาน
กลาง (0.40) (5.90) (64.30) (26.10) (3.30) (100.00) (4) 

3. ผลส าเร็จของงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด 

1 23 301 120 15 460 3.27 ปาน
กลาง (0.20) (5.00) (65.40) (26.10) (3.30) (100.00) (2) 

4. ความรู้สึกวา่ตนเอง
เป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จในงาน 

2 18 305 123 12 460 3.27 ปาน
กลาง (0.40) (3.90) (66.30) (26.70) (2.60) (100.00) (2) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.28 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.22  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ

ท างานด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (3.28) 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ การได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีตัวเองมีอยู่ในการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.32) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 31.70  ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 3.70 มีใหร้ะดบัความส าคญั
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ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.20 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การเปิดโอกาสให้ตดัสินใจหรือแกไ้ขในงานของตนเอง
ไดต้ามความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.26) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมา 
ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 26.10  ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 5.90 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (3.27) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.40 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 26.10  ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 5.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงาน 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.27) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.30 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 26.70  ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 3.90 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 และให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 

2. ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ  

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. ความภาคภูมิใจ
ในงานท่ีท า 

1 26 290 128 15 460 3.28 ปาน
กลาง (0.20) (5.70) (63.00) (27.80) (3.30) (100.00) (1) 

2. การไดรั้บการ
ยกยอ่งและชมเชย
ภายในองคก์ร 

6 40 309 94 11 460 3.14 ปาน
กลาง (1.30) (8.70) (67.20) (20.40) (2.40) (100.00) (3) 

3. การไดรั้บการ
ยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

7 32 296 118 7 460 3.19 
ปาน
กลาง 

(1.50) (7.00) (64.30) (25.70) (1.50) (100.00) (2) 

4. การไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

2 13 309 126 10 460 3.28 
ปาน
กลาง 

(0.40) (2.80) (67.20) (27.40) (2.20) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.22 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.23  แสดงให้เห็นวา่พนกังานให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.22) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ความภาคภูมิใจในงานท่ีท า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปาน
กลาง (3.28) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 27.80 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
นอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 5.70 มีให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.30 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยภายในองคก์ร  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (3.14) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.20 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 20.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 8.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.40 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (3.19) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 64.30 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 25.70 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 7.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.40 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (3.28) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.20 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 27.40 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 2.80 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.20 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.24  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) 

3. ลกัษณะงาน 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. งานท่ีรับผิดชอบ
เป็นงานท่ีท าใหมี้
โอกาสใชค้วามคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

1 62 302 91 4 460 3.08 
ปาน
กลาง 

(0.20) (13.50) (65.70) (19.80) (0.90) (100.00) (5) 

2. งานท่ีท ามี
ความส าคญักบั
บริษทั ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกภูมิใจ 

1 47 303 100 9 460 3.15 
ปาน
กลาง 

(0.20) (10.20) (65.90) (21.70) (2.00) (100.00) (4) 

3. งานท่ีท าเป็นงาน
ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ และ
ขอบเขตงานมี
ความชดัเจน 

3 23 273 149 12 460 3.31 
ปาน
กลาง 

(0.70) (5.00) (59.30) (32.40) (2.60) (100.00) (2) 

4. ความเป็นอิสระ
ในระหวา่ง
ปฏิบติังาน ไดรั้บ
การควบคุมจาก
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ย 

0 16 284 146 14 460 3.34 
ปาน
กลาง 

(0.00) (3.50) (61.70) (31.70) (3.00) (100.00) (1) 

5. งานท่ีท าเป็นงาน
ท่ีตรงกบัความรู้ท่ี
ไดศึ้กษามา 

3 24 282 134 17 460 3.30 ปาน
กลาง (0.70) (5.20) (61.30) (29.10) (3.70) (100.00) (3) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.24 
ปาน
กลาง 

 

จากตารางท่ี 4.24  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานด้านลักษณะของงาน (Work itself)  มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.24) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั งานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีท าใหมี้โอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.08) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.70 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 19.80 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 13.50 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั งานท่ีรับผดิชอบเป็นงานท่ีท าใหมี้โอกาสใชค้วามคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.15) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.90 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 21.70 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 10.20 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และขอบเขตงาน
มีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.31) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.30 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 32.40 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 5.00 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และขอบเขตงาน
มีความชดัเจน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.34) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.70 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 31.70 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 3.50 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.00 และไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม
รายใดท่ีใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 

 



 

53 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา  มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.30 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 29.10 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 5.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.25  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั

จูงใจดา้นความรับผดิชอบ (Responsibility) 

4. ดา้นความรับผดิชอบ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจงูใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. ปริมาณงานมีความ
เหมาะสม ไม่มากหรือ
นอ้ยเกินไป 

4 14 238 187 17 460 3.43 ปาน
กลาง (0.90) (3.00) (51.70) (40.70) (3.70) (100.00) (1) 

2. การมีโอกาสแสดง
ความสามารถในงาน
อยา่งเตม็ท่ี 

3 29 306 111 11 460 3.21 ปาน
กลาง (0.70) (6.30) (66.50) (24.10) (2.40) (100.00) (3) 

3. การไดรั้บความ
เช่ือถือ ไวว้างใจจาก
หวัหนา้ ไม่ถูกควบคุม
การท างานอยา่งใกลชิ้ด 

1 20 263 154 22 460 3.38 ปาน
กลาง (0.20) (4.30) (57.20) (33.50) (4.80) (100.00) (2) 

4. การไดรั้บมอบหมาย
งานพิเศษท่ีส าคญั 

5 43 321 85 6 460 3.10 ปาน
กลาง (1.10) (9.30) (69.80) (18.50) (1.30) (100.00) (4) 

5. การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนงาน
และแนวทางการ
ปฏิบติังาน 

4 40 329 80 7 460 3.10 
ปาน
กลาง 

(0.90) (8.70) (71.50) (17.40) (1.50) (100.00) (4) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.24 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.25  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานด้านความรับผิดชอบ (Responsibility)   มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (3.24) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ปริมาณงานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.43) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.70 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 40.70 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 3.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.00 และใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอย่างเต็มท่ี มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.21) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.50 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 24.10 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยู่ในระดับน้อย  คิดเป็นร้อยละ 6.30 ให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.40 และให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ การได้รับความเช่ือถือ ไวว้างใจจากหัวหน้า ไม่ถูก
ควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.38) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.20 
รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 33.50 ให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 4.30 ให้ระดบั
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.30 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การไดรั้บมอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3.10) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.80 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 18.50 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 9.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั



 

55 

มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.10) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 17.40 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 8.70 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั

จูงใจดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย 
การแปล
ผล จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
1. มีโอกาสไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะและ
ประสบการณ์ในงานที่
รับผดิชอบ 

19 61 296 79 5 460 2.98 
ปานกลาง (4.10) (13.30) (64.30) (17.20) (1.10) (100.00) (4) 

2. มีโอกาสไดศึ้กษาความรู้ 
หรือไดรั้บการฝึกฝนดา้น
ต่างๆ เพ่ือพฒันาตนเอง 

17 63 289 85 6 460 3.00 
ปานกลาง (3.70) (13.70) (62.80) (18.50) (1.30) (100.00) (3) 

3. มีโอกาสไดเ้ขา้รับ
การศึกษาต่อและดูงาน 

23 78 292 60 7 460 2.89 
ปานกลาง 

(5.00) (17.00) (63.50) (13.00) (1.50) (100.00) (5) 
4. มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์
หรือเง่ือนไขในการเล่ือน
ต าแหน่งชดัเจน 

20 54 289 91 6 460 3.02 
ปานกลาง (4.30) (11.70) (62.80) (19.80) (1.30) (100.00) (2) 

5. มีความเสมอภาคหรือ
โอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่ง 

18 56 280 99 7 460 3.05 
ปานกลาง (3.90) (12.20) (60.90) (21.50) (1.50) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 2.99 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.26  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานด้านความก้าวหน้า (Advancement)   มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง (2.99) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดับความส าคัญ เก่ียวกับ  มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (2.98) โดยผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
64.30 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 
17.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 13.30 ให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.10 และให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั มีโอกาสไดศึ้กษาความรู้ หรือไดรั้บการฝึกฝนดา้นต่างๆ 
เพื่อพฒันาตนเอง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.00) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.80 รองลงมา                 
ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 18.50 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย  คิดเป็นร้อยละ 13.70 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั มีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (2.89) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 13.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ มีการก าหนดหลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขในการเล่ือน
ต าแหน่งชดัเจน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.02) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.80 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 19.80 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 11.70 ให้ระดบัความส าคญั
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ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.30 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกับ มีความเสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง  มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.05) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.90 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 21.50 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 12.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.90 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.27  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร (Company Policies and 
Administration) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานที่
ชดัเจน 

12 97 231 108 12 460 3.02 
ปาน
กลาง 

(2.60) (21.10) (50.20) (23.50) (2.60) (100.00) (3) 

2. นโยบายบริษทัสามารถ
สร้างความมัน่ใจใหพ้นกังาน
ไดว้า่ บริษทัก าลงักา้วไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม 

12 96 249 90 13 460 2.99 
ปาน
กลาง 

(2.60) (20.90) (54.10) (19.60) (2.80) (100.00) (5) 

3. ทีมผูบ้ริหารมีวสัิยทศัน์ 
และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบ้ริษทัมีความมัน่คง
และสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

11 94 244 93 18 460 3.03 
ปาน
กลาง 

(2.40) (20.40) (53.00) (20.20) (3.90) (100.00) (2) 

4. มีการช้ีแจงนโยบาย 
ระบบการท างานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมี
ความชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

15 75 277 80 13 460 3.00 

ปาน
กลาง 

(3.30) (16.30) (60.20) (17.40) (2.80) (100.00) (4) 

5. มีการก าหนดหนา้ท่ี 
ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

6 44 283 118 9 460 3.17 
ปาน
กลาง 

(1.30) (9.60) (61.50) (25.70) (2.00) (100.00) (1) 

6. มีการจดัผงัองคก์รเป็น 
ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน
อยา่งเหมาะสม 

5 48 277 122 8 460 3.17 
ปาน
กลาง 

(1.10) (10.40) (60.20) (26.50) (1.70) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.07 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.27  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration)   มี
ค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.07) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน มี
ค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.07) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 23.50 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 21.10 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 เท่ากบัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั นโยบายบริษทัสามารถสร้างความมัน่ใจใหพ้นกังานไดว้า่ 
บริษัทก าลังก้าวไปในทิศทางท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (2.99) โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 54.10 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิด
เป็นร้อยละ 20.90 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
20.90 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 
และให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 
ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ทีมผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้
บริษทัมีความมัน่คงและสามารถประสบความส าเร็จในอนาคต มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
(3.03) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.00 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่
ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 20.20 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 3.90 และใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 2.40 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั มีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่พนักงานอย่าง
ทั่วถึง และมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.00) โดยผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 60.20 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิด
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เป็นร้อยละ 17.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 
16.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 
และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 
ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั มีการก าหนดหน้าท่ี ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน เขา้ใจ
ง่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 61.50 รองลงมา ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 25.70 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 9.60 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั มีการจดัผงัองค์กรเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงานอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.17) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.20 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.50 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 10.40 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 

7. ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย 
การ

แปลผล จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. หวัหนา้มีการ
กระจายงาน และความ
รับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสม 

4 22 235 184 15 460 3.40 
ปาน
กลาง 

(0.90) (4.80) (51.10) (40.00) (3.30) (100.00) (4) 

2.หวัหนา้สัง่งาน หรือ
มอบหมายงานอยา่ง
ชดัเจน 

0 28 226 189 17 460 3.42 ปาน
กลาง (0.00) (6.10) (49.10) (41.10) (3.70) (100.00) (3) 

3. หวัหนา้รับฟังความ
คิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของ
ลูกนอ้ง 

6 23 233 181 17 460 3.39 
ปาน
กลาง 

(1.30) (5.00) (50.70) (39.30) (3.70) (100.00) (5) 

4. หวัหนา้มีความรู้
ความสามารถ แกไ้ข
ปัญหาและปรับปรุง
งานได ้

1 16 239 186 18 460 3.44 
ปาน
กลาง 

(0.20) (3.50) (52.00) (40.40) (3.90) (100.00) (1) 

5. หวัหนา้ใหค้  าแนะน า 
สอนงาน และ
ช่วยเหลือดา้นการ
ปฏิบติังานได ้

5 16 233 189 17 460 3.43 
ปาน
กลาง 

(1.10) (3.50) (50.70) (41.10) (3.70) (100.00) (2) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.42 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.28  แสดงให้เห็นวา่พนกังานให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน

ด้านการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.42) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกับ หัวหน้ามีการกระจายงาน และความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.40) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.10 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.80 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั หวัหนา้สั่งงาน หรือมอบหมายงานอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย
อยูใ่นระดบัปานกลาง (3.42) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.10 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.10 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.10 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 และไม่มีผูต้อบแบบสอบถามรายใดให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั หวัหน้ารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกนอ้ง 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.39) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 39.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 และให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั หวัหนา้มีความรู้ความสามารถ แกไ้ขปัญหาและปรับปรุง
งานได้ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (3.44) โดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.40 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.90 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.50 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั หัวหน้าให้ค  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือด้านการ
ปฏิบติังานได ้มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.43) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.70 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.10 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.50 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 

ตารางที ่4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with 
Supervisors and Peers) 

8. ด้านความสัมพนัธ์ของ
ผู้บังคับบัญชา และเพือ่นร่วมงาน  

ระดบัความส าคัญของปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน 

น้อย
ท่ีสุด 

น้อย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉลีย่ การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
1. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนิท
สนม ความจริงใจ และความเป็น
กนัเอง 

4 26 275 142 13 460 3.29 
ปาน
กลาง 

(0.90) (5.70) (29.80) (30.90) (2.80) (100.00) (6) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาเตม็ใจให้
ค  าปรึกษา ช่วยเหลือปัญหางาน
และส่วนตวั 

6 29 276 140 9 460 3.25 
ปาน
กลาง 

(1.30) (6.30) (60.00) (30.40) (2.00) (100.00) (7) 

3. ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อ
สวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

5 25 274 139 17 460 3.30 ปาน
กลาง (1.10) (5.40) (59.60) (30.20) (3.70) (100.00) (5) 

4. เพ่ือนร่วมงานใหค้วามเป็น
กนัเอง สนิทสนม จริงใจ และ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่

3 14 259 169 15 460 3.39 
ปาน
กลาง 

(0.70) (3.00) (56.30) (36.70) (3.30) (100.00) (1) 

5. เพ่ือนร่วมงานมีการ
ปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือ
ประสบปัญหาการท างาน 

1 18 262 169 10 460 3.37 ปาน
กลาง (0.20) (3.90) (57.00) (36.70) (2.20) (100.00) (3) 

6. เพ่ือนร่วมงานใหค้วามร่วมมือ
ซ่ึงกนัและกนัเพ่ือใหง้านส าเร็จได้
ตามเป้าหมาย 

2 18 258 166 16 460 3.38 ปาน
กลาง (0.40) (3.90) (56.10) (36.10) (3.50) (100.00) (2) 

7. เพ่ือนร่วมงานยนิดีใหค้วาม
ช่วยเหลือท่านทั้งเร่ืองงานและ
เร่ืองส่วนตวั 

2 26 261 159 12 460 3.33 ปาน
กลาง (0.40) (5.70) (56.70) (34.60) (2.60) (100.00) (4) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.33 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.29  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ

ท างานดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors and 
Peers)  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.33) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ผูบ้งัคบับญัชาให้ความสนิทสนม ความจริงใจ และความ
เป็นกนัเอง  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.29) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมา ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.80 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.70 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ผูบ้งัคบับญัชาเต็มใจให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือปัญหางาน
และส่วนตวั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.25) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 30.90 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.30 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.00 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อสวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 และให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกนัเอง สนิทสนม จริงใจ และ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.39) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.30 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 36.70 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.30 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.00 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 ตามล าดบั 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานมีการปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือประสบ
ปัญหาการท างาน  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.37) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.00 รองลงมา 
ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.70 ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.90 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.20 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.20 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้งาน
ส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.38) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.10 
รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.10 ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.90 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั เพื่อนร่วมงานยนิดีใหค้วามช่วยเหลือท่านทั้งเร่ืองงานและ
เร่ืองส่วนตวั  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง (3.33) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 56.70 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.60 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.70 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.30  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจดา้นสภาพการท างาน (Working Condition) 

9. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

1. สภาพการท างาน 
เช่น แสง เสียง ฝุ่ น 
ความร้อน เหมาะสม
ในการท างาน 

25 27 231 140 37 460 3.30 
ปาน
กลาง 

(5.40) (5.90) (50.20) (30.40) (8.00) (100.00) (4) 

2. สถานท่ีท างานเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 
สวยงาม 

19 33 249 135 24 460 3.24 
ปาน
กลาง 

(4.10) (7.20) (54.10) (29.30) (5.20) (100.00) (5) 

3. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการ
ท างาน 

12 35 246 123 44 460 3.33 
ปาน
กลาง 

(2.60) (7.60) (53.50) (26.70) (9.60) (100.00) (3) 

4. สภาพการท างานมี
ความปลอดภยั 

13 25 250 120 52 460 3.38 ปาน
กลาง (2.80) (5.40) (54.30) (26.10) (11.30) (100.00) (2) 

5. จ านวนชัว่โมงท่ี
ท างานในแต่ละวนั
เหมาะสม 

5 17 264 126 48 460 3.42 
ปาน
กลาง 

(1.10) (3.70) (57.40) (27.40) (10.40) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.33 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.30  แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้น

สภาพการท างาน (Working Condition)  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.33) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั สภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน เหมาะสมใน

การท างาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหร้ะดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.20 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 30.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 8.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
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ระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.90 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.40 ตามล าดบั 

การใหร้ะดบัความส าคญัเก่ียวกบั สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (3.24) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.10 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 29.30 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 7.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.20 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
4.10 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ เหมาะสมต่อการ
ท างาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.33) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใหร้ะดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.60 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.60 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.60 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั สภาพการท างานมีความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (3.38) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.30 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.10 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 11.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 5.40 
และใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.80 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั จ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัปานกลาง (3.42) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 57.40 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 27.40 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.40 ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 3.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
1.10 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.31  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
   จูงใจดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก มากท่ีสุด รวม ค่าเฉล่ีย การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ล าดบั)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. รายได/้ค่าจา้ง 
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

22 33 170 161 74 460 3.50 

มาก (4.80) (7.20) (37.00) (35.00) (16.10) (100.00) (3) 

2. รายได/้ค่าจา้ง 
เหมาะสมกบัปริมาณ
งานในความรับผดิชอบ
ของท่าน 

20 37 161 169 73 460 3.52 

มาก (4.30) (8.00) (35.00) (36.70) (15.90) (100.00) (1) 

3. สิทธิการลาป่วย ลา
กิจ 

2 19 228 186 25 460 3.46 ปาน
กลาง (0.40) (4.10) (49.60) (40.40) (5.40) (100.00) (6) 

4. สิทธิวนัหยดุประจ า
สัปดาห์ วนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์วนัหยุดพกัร้อน 

2 16 220 189 33 460 3.51 
มาก (0.40) (3.50) (47.80) (41.10) (7.20) (100.00) (2) 

5. เงินช่วยเหลือต่างๆ 
เช่น ค่าท าศพ 

13 24 228 176 19 460 3.36 ปาน
กลาง (2.80) (5.20) (49.60) (38.30) (4.10) (100.00) (9) 

6. ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ท าฟัน  

7 29 215 186 23 460 3.41 ปาน
กลาง (1.50) (6.30) (46.70) (40.40) (5.00) (100.00) (5) 

7. ประกนัอุบติัเหตุ 
ประกนัชีวติ 

6 26 204 185 39 460 3.49 ปาน
กลาง (1.30) (5.70) (44.30) (40.20) (8.50) (100.00) (4) 

8. เคร่ืองแบบพนกังาน 15 34 203 181 27 460 3.37 ปาน
กลาง (3.30) (7.40) (44.10) (39.30) (5.90) (100.00) (8) 

9. กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 

7 27 227 176 23 460 3.39 ปาน
กลาง (1.50) (5.90) (49.30) (38.30) (5.00) (100.00) (7) 

10. การจดังานประจ าปี 
เช่น งานเล้ียงสังสรรค์
ประจ าปี งานท าบุญ
ประจ าปี 

17 31 232 158 22 460 3.30 ปาน
กลาง (3.70) (6.70) (50.40) (34.30) (4.80) (100.00) (10) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.43 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.31  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit)  มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(3.43) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ รายได้/ค่าจ้าง เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (3.50) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้
ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.00 รองลงมา 
ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.00 ให้ระดบั
ความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.10 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.20 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ รายได้/ค่าจ้าง เหมาะสมกับปริมาณงานในความ
รับผิดชอบของท่าน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.52) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา ให้ระดบั
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.00 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 15.90 ให้ระดับ
ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.00 และให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั สิทธิการลาป่วย ลากิจ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (3.46) 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.60 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็น
ร้อยละ 4.10 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 0.40 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั สิทธิวนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยุด
พกัร้อน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.51) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจัยจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมา ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 41.10 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 7.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยั
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จูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 3.50 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกับ ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 
(3.41) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 6.30 และใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
(3.49) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.30 รองลงมา ใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่
ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.20 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 5.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 8.50 และใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 1.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั เคร่ืองแบบพนักงาน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (3.37) 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.10 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 39.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 7.40 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.90 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 3.30 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.39) 
โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 49.30 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 38.30 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 5.90 ให้ระดบัความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 5.00 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 1.50 ตามล าดบั 
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การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั การจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี งาน
ท าบุญประจ าปี  มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.40 รองลงมา ให้
ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 34.30 ให้ระดับ
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.70 ให้ระดบัความส าคญั
ต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.80 และให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.70 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.32  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั

จูงใจดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) 

11. ดา้นความมัน่คง
ในงาน 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 
ค่าเฉล่ีย 

การ
แปล
ผล 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (ล าดบั) 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความมัน่คงใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน 

7 32 267 123 31 460 3.30 
ปาน
กลาง (1.50) (7.00) (58.00) (26.70) (6.70) (100.00) (2) 

2. ความมัน่คงของ
บริษทั เช่น 
ภาพพจน์บริษทั, 
ทรัพยสิ์นบริษทั 

3 21 279 119 38 460 3.37 
ปาน
กลาง 

(0.70) (4.60) (60.70) (25.90) (8.30) (100.00) (1) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.33 
ปาน
กลาง 

 
จากตารางท่ี 4.32  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ

ท างานด้านความมัน่คงในงาน (Job Security) มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.33) โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
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อยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

การให้ระดบัความส าคญัเก่ียวกบั ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน  มีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (3.30) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 58.00 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 6.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบันอ้ย
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.33  แสดงจ านวนและร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยั
   จูงใจดา้นต าแหน่งงาน (Status) 

12. ดา้นต าแหน่งงาน 

ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
นอ้ย 
ท่ีสุด 

นอ้ย 
ปาน 
กลาง 

มาก 
มาก 
ท่ีสุด 

รวม ค่าเฉล่ีย 
การ

แปลผล จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
(ล าดบั) 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
1. การไดรั้บการ
ยอมรับในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีปฏิบติั 

4 22 293 122 19 460 3.28 ปาน
กลาง (0.90) (4.80) (63.70) (26.50) (4.10) (100.00) (2) 

2. ต าแหน่งงานท่ี
ปฏิบติัในปัจจุบนัมี
ความเหมาะสม 

2 19 293 123 23 460 3.32 ปาน
กลาง (0.40) (4.10) (63.70) (26.70) (5.00) (100.00) (1) 

3. ความพึงพอใจต่อ
ต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยู่
ในปัจจุบนั 

5 17 301 118 19 460 3.28 ปาน
กลาง (1.10) (3.70) (65.40) (25.70) (4.10) (100.00) (2) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.29 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 4.33  แสดงให้เห็นว่าพนักงานให้ระดับความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานดา้นต าแหน่งงาน (Status) มีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (3.29) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ การได้รับการยอมรับในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.28) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.70 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.50 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4.80 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.10 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.90 ตามล าดบั 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ ต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติในปัจจุบันมีความเหมาะสม                           
มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.32) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.70 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 26.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.00 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 4.10 และใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 

การให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับ ความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน มี
ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก (3.28) โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.40 รองลงมา ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยั
จูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 25.70 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.10 ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
อยูใ่นระดบัน้อย  คิดเป็นร้อยละ 3.70 และให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 1.10 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุจูงใจให้
พนักงานคิดเปลีย่นงาน 
 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสาเหตุจูงใจ
ใหพ้นกังานคิดเปล่ียนงาน มีพนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นจ านวน 42 คน ไดผ้ลดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.34 แสดงจ านวนและร้อยละ การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสาเหตุจูงใจใหพ้นกังานคิดท่ี
            จะเปล่ียนงานของผูต้อบแบบสอบถาม 

สาเหตุการเปลี่ยนงาน จ านวน ร้อยละ 
เรีบงล าดับ
คะแนนเฉลีย่ 

เงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และรายไดอ่ื้นๆ 30 71.43 1 
สภาพการท างานและความปลอดภยั 4 9.52 2 
ลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตวั 2 4.76 3 
ความไม่พอใจผูบ้งัคบับญัชา 2 4.76 3 
ความกา้วหนา้ในอนาคต 1 2.38 4 
ความไม่พอใจลกัษณะงานท่ีท า 1 2.38 4 
ความมัน่คงในงานและองคก์ร 1 2.38 4 
ไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียน 1 2.38 4 

รวม 42 100.00 
 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบว่าสาเหตุจูงใจให้พนักงานคิดท่ีจะเปล่ียนงาน ส่วนใหญ่มาจาก 

เงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และรายไดอ่ื้นๆ คิดเป็นร้อยละ  71.43 รองลงเกิดจากสภาพการท างาน
และความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 9.52 เกิดจากการลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตวั  เท่ากบัเกิด
จากความไม่พอใจผูบ้งัคบับญัชา  คิดเป็นร้อยละ 4.76 และเกิดจากความกา้วหนา้ในอนาคต ความไม่
พอใจลกัษณะงานท่ีท า ความมัน่คงในงานและองคก์ร ไม่มีความคิดท่ีจะเปล่ียนงาน คิดเป็นร้อยละ 
2.38 

 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบการให้ความส าคัญของ
พนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน 
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ตารางที ่4.35 สรุปค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ  
            พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

ปัจจยัจูงใจ 
ระดบัความพงึพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ค่าเฉลีย่ แปลค่า ค่าเฉลีย่ แปลค่า 

กลุ่มที ่1 ปัจจยัจูงใจทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจใน
การท างาน 

        

ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 3.12 ปานกลาง 3.28 ปานกลาง 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 3.06 ปานกลาง 3.22 ปานกลาง 
ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) 3.09 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 
ดา้นความรับผดิชอบ (Responsibility) 3.07 ปานกลาง 3.24 ปานกลาง 
ดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) 2.79 ปานกลาง 2.99 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจและการให้ควาส าคญั
ของพนักงานต่อปัจจยัจูงใจทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้เกดิความพงึ
พอใจ 

3.03 ปานกลาง 3.19 ปานกลาง 

กลุ่มที ่2 ปัจจยัจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน         
ดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร (Company  
Policies and Administration) 

2.99 ปานกลาง 3.07 ปานกลาง 

ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 3.19 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 
ดา้นความสมัพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน 
ร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) 

3.22 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 

ดา้นสภาพการท างาน (Working Condition) 2.97 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ 
(Salary & Benefit) 

3.07 ปานกลาง 3.43 ปานกลาง 

ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) 3.16 ปานกลาง 3.33 ปานกลาง 
ดา้นต าแหน่งงาน (Status) 3.12 ปานกลาง 3.29 ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมของระดบัความพงึพอใจและการให้ควาส าคญั
ของพนักงานต่อปัจจยัจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการ
ท างาน 

3.10 ปานกลาง 3.32 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.35  แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจท่ีเป็น
ตวักระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Motivation  Factors) โดยรวม มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง (3.03) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบัการให้ความส าคญัท่ีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ระดบัปาน
กลาง (3.19) และเม่ือดูในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) พนกังานมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.12) ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง 
ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.28)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) พนกังานมีความ
พึงพอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (3.06) ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า การให้ความส าคญัระดบัปาน
กลาง ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.22)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานด้านลักษณะของงาน (Work itself) พนักงานมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.09) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (3.24)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) พนกังานมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.07) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (3.24)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานด้านความก้าวหน้า (Advancement) พนักงานมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.79) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (2.99)  

พนักงานมีระดับความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน 
โดยรวม มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (3.10) ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบัการให้ความส าคญัท่ีมี
ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูท่ี่ระดบัปานกลาง (3.32) และเม่ือดูในรายละเอียดพบวา่ 

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร (Company Policies and 
Administration) พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.99) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 
การใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.07)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) พนกังานมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.19) ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง 
ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.42)  
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ปัจจัยจูงใจในการท างานด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
(Relationship with Supervisors and Peers) พนักงานมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (3.22) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ การใหค้วามส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.33)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานด้านสภาพการท างาน (Working Condition) พนักงานมีความพึง
พอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (2.97) ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง 
ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.33)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) พนกังานมี
ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (3.07) ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า การให้ความส าคญัระดบั
ปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.43)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) พนกังานมีความพึงพอใจใน
ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ (3.16) ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ (3.33)  

ปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นต าแหน่งงาน (Status) พนกังานมีความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี (3.12) ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า การให้ความส าคญัระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
(3.29)  
 
 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเปรียบเทียบการให้ความส าคัญของ
พนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน จ าแนกตามอายุ 
 
 กลุ่มที ่1 ปัจจัยจูงใจทีเ่ป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
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ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ  
            พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นผลส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ

1. ดา้น
ความส าเร็จใน
การท างาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. การไดใ้ช้
ความรู้
ความสามารถท่ี
ตวัเองมีอยูใ่น
การปฏิบติังาน 

2.85 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

2. การเปิด
โอกาสให้
ตดัสินใจหรือ
แกไ้ขในงานของ
ตนเองไดต้าม
ความเหมาะสม 

2.87 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3. ผลส าเร็จของ
งานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

4. ความรู้สึกวา่
ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงของ
ความส าเร็จใน
งาน 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม
ดา้น

ความส าเร็จใน
การท างาน 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.36 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างานในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ปัจจยัท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ การได้
ใชค้วามรู้ความสามารถท่ีตวัเองมีอยูใ่นการปฏิบติังาน การเปิดโอกาสให้ตดัสินใจหรือแกไ้ขในงาน
ของตนเองไดต้ามความเหมาะสม ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และความรู้สึกวา่
ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงาน พนกังานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
ตารางที ่4.37 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั 
  ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามอายุ 

2. ดา้นการ
ไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือ  

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ความ
ภาคภูมิใจใน
งานท่ีท า 

2.82 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.32 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

2. การไดรั้บ
การยกยอ่งและ
ชมเชยภายใน
องคก์ร 

2.82 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.01 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3. การไดรั้บ
การยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

4. การไดรั้บ
การยอมรับจาก
เพ่ือนร่วมงาน 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

3.36 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม
ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบั
ถือ 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.37 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ปัจจยัท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ ความ
ภาคภูมิใจในงานท่ีท า การได้รับการยกย่องและชมเชยภายในองค์กร การได้รับการยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน พนกังานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจ
และการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
ตารางที ่4.38 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ  
            พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นลกัษณะงาน จ าแนกตามอายุ 

3. ดา้นลกัษณะงาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. งานท่ีรับผิดชอบเป็น
งานท่ีท าให้มีโอกาสใช้
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

2.83 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

2. งานท่ีท ามีความส าคญั
กบับริษทั ท าให้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจ 

2.97 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3. งานท่ีท าเป็นงานท่ี
ตรงกบัความตอ้งการ 
และขอบเขตงานมีความ
ชดัเจน 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

4. ความเป็นอิสระใน
ระหวา่งปฏิบติังาน 
ไดรั้บการควบคุมจาก
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ย 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.37 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

5. งานท่ีท าเป็นงานท่ี
ตรงกบัความรู้ท่ีได้
ศึกษามา 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.21 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ลกัษณะงาน 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.30 
(ปานกลาง) 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.38 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของ
ปัจจยัพบวา่  

ปัจจยัท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ งานท่ี
รับผดิชอบเป็นงานท่ีท าให้มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์งานท่ีท ามีความส าคญักบับริษทั ท า
ให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และขอบเขตงานมีความชัดเจน 
ความเป็นอิสระในระหว่างปฏิบติังาน ได้รับการควบคุมจากผูบ้งัคบับญัชาน้อย และงานท่ีท าเป็น
งานท่ีตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา พนกังานทุกช่วงอายมีุระดบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญั
ในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.39 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตามอายุ 

4. ดา้นความ
รับผิดชอบ 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ปริมาณงานมี
ความเหมาะสม 
ไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.50 
(มาก) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.41 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

3.38 
(ปานกลาง) 

2. การมีโอกาส
แสดงความ 
สามารถในงาน
อยา่งเตม็ท่ี 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.10 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3. การไดรั้บ
ความเช่ือถือ 
ไวว้างใจจาก
หวัหนา้ ไม่ถูก
ควบ คุมการ
ท างานอยา่ง
ใกลชิ้ด 
 
 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.34 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.27 
(ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.39  (ต่อ) 

4. ดา้นความ
รับผิดชอบ 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

4. การไดรั้บ
มอบ หมายงาน
พิเศษท่ีส าคญั 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

5. การมีส่วน
ร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน
และแนวทางการ
ปฏิบติังาน 

2.87 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.23 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความรับผิดชอบ 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.31 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.39 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียด
ของปัจจยัพบวา่ 

ปัจจยัท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ ปริมาณ
งานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป การมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอย่างเต็มท่ี 
การได้รับความเช่ือถือ ไวว้างใจจากหัวหน้า ไม่ถูกควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด การได้รับ
มอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั และการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 
พนกังานทุกช่วงอายมีุระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.40 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความกา้วหนา้ จ  าแนกตามอายุ 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความพึง
พอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความพึง
พอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. มีโอกาสไดเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะ
และประสบ การณ์ใน
งานท่ีรับผดิชอบ 

2.63 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

2.77 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

2.89 
(ปานกลาง) 

2. มีโอกาสไดศึ้กษา
ความรู้ หรือไดรั้บการ
ฝึกฝนดา้นต่างๆ เพ่ือ
พฒันาตนเอง 

2.78 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

2.85 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

3. มีโอกาสไดเ้ขา้รับ
การศึกษาต่อและดูงาน 

2.62 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

2.70 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.76 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

2.51 
(ปานกลาง) 

2.80 
(ปานกลาง) 

4. มีการก าหนด
หลกัเกณฑ ์หรือ
เง่ือนไขในการเล่ือน
ต าแหน่งชดัเจน 

2.73 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

2.88 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

2.84 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.78 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

5. มีความเสมอภาค
หรือโอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง 

2.82 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.86 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

2.76 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความกา้วหนา้ 

2.72 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

2.81 
(ปานกลาง) 

3.01 
(ปานกลาง) 

2.83 
(ปานกลาง) 

2.97 
(ปานกลาง) 

2.76 
(ปานกลาง) 

2.91 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.40 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความกา้วหน้า ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียด
ของปัจจยัพบวา่  
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ปัจจยัท่ีพนักงานมีระกับความพึงพอใจและการให้ความส าคัญสอดคล้องกัน ได้แก่ มี
โอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ มีโอกาสไดศึ้กษา
ความรู้ หรือไดรั้บการฝึกฝนดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง มีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน มี
การก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือเง่ือนไขในการเล่ือนต าแหน่งชดัเจน และมีความเสมอภาคหรือโอกาส
ในการเล่ือนต าแหน่ง พนกังานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัในระดบั
ปานกลางเหมือนกนั 

 
 กลุ่มที ่2 ปัจจัยจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน 
 
ตารางที ่4.41 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร จ าแนก
  ตามอายุ 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของ

องคก์าร 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างาน
ท่ีชดัเจน 

2.81 
(ปานกลาง) 

3.01 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

2. นโยบายบริษทั
สามารถสร้างความ
มัน่ใจใหพ้นกังานไดว้า่ 
บริษทัก าลงักา้วไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม 

2.87 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3. ทีมผูบ้ริหารมี
วสัิยทศัน์ และกลยทุธ์ท่ี
เหมาะสมเพื่อใหบ้ริษทั
มีความมัน่คงและ
สามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

2.84 
(ปานกลาง) 

2.95 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.12 
(ปานกลาง) 

3.13 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 
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 ตารางที ่4.41  (ต่อ) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานของ

องคก์าร 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

4. มีการช้ีแจงนโยบาย 
ระบบการท างานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง 
และมีความชดัเจนใน
การปฏิบติังาน 

2.92 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

2.94 
(ปานกลาง) 

2.96 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

2.87 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

5. มีการก าหนดหนา้ท่ี 
ลกัษณะงานท่ีท าอยา่ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.19 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

2.98 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

6. มีการจดัผงัองคก์ร
เป็น ฝ่าย แผนก และ
หน่วยงานอยา่ง
เหมาะสม 

3.06 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.08 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.00 
(ปานกลาง) 

3.09 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
นโยบายการ

บริหารงานของ
องคก์าร 

2.93 
(ปานกลาง) 

3.05 
(ปานกลาง) 

2.99 
(ปานกลาง) 

3.03 
(ปานกลาง) 

3.04 
(ปานกลาง) 

3.16 
(ปานกลาง) 

3.02 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.41 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ ในระดับปานกลาง
เหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนักงานมีระกับความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคล้องกัน ได้แก่ 
บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน นโยบายบริษทัสามารถสร้างความมัน่ใจให้
พนักงานได้ว่า บริษทัก าลังก้าวไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ทีมผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และกลยุทธ์ท่ี
เหมาะสมเพื่อใหบ้ริษทัมีความมัน่คงและสามารถประสบความส าเร็จในอนาคต มีการช้ีแจงนโยบาย 
ระบบการท างานแก่พนกังานอย่างทัว่ถึง และมีความชดัเจนในการปฏิบติังาน มีการก าหนดหน้าท่ี 
ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย และมีการจดัผงัองคก์รเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงานอยา่ง
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เหมาะสม พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัในระดบัปานกลาง
เหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.42  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จ าแนกตามอายุ 

7. ดา้นการ
ปกครองบงัคบั

บญัชา 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. หวัหนา้มีการ
กระจายงาน 
และความ
รับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสม 

3.17 
(ปานกลาง) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.07 
(ปานกลาง) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

2.หวัหนา้สัง่งาน 
หรือมอบหมาย
งานอยา่งชดัเจน 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.11 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

3. หวัหนา้รับฟัง
ความคิดเห็น
และ
ขอ้เสนอแนะ
ของลูกนอ้ง 

3.14 
(ปานกลาง) 

3.43 
(ปานกลาง) 

3.15 
(ปานกลาง) 

3.39 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

4. หวัหนา้มี
ความรู้
ความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงงานได ้

3.24 
(ปานกลาง) 

3.47 
(ปานกลาง) 

3.22 
(ปานกลาง) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.26 
(ปานกลาง) 

3.44 
(ปานกลาง) 

3.29 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

5. หวัหนา้ให้
ค  าแนะน า สอน
งาน และ
ช่วยเหลือดา้น
การปฏิบติังาน
ได ้

3.31 
(ปานกลาง) 

3.52 
(มาก) 

3.24 
(ปานกลาง) 

3.40 
(ปานกลาง) 

3.25 
(ปานกลาง) 

3.45 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.33 
(ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
การปกครอง
บงัคบับญัชา 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.46 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.20 
(ปานกลาง) 

3.42 
(ปานกลาง) 

3.18 
(ปานกลาง) 

3.32 
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.42 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนักงานมีระกับความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคล้องกัน ได้แก่ 
หวัหน้ามีการกระจายงาน และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม หัวหน้าสั่งงาน หรือมอบหมายงาน
อยา่งชดัเจน หวัหนา้รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของลูกนอ้ง หวัหนา้มีความรู้ความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาและปรับปรุงงานได ้หัวหน้าให้ค  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือดา้นการปฏิบติังาน
ได ้พนกังานทุกช่วงอายมีุระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.43  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
   ร่วมงาน จ าแนกตามอายุ 

8. ดา้น
ความสมัพนัธ์

ของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือน
ร่วมงาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ผูบ้งัคบับญัชา
ให้ความสนิท
สนม ความ
จริงใจ และ
ความเป็นกนัเอง 

3.13 3.29 3.13 3.27 3.18 3.36 3.11 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ผูบ้งัคบับญัชา
เตม็ใจให้
ค  าปรึกษา 
ช่วยเหลือปัญหา
งานและส่วนตวั 

3.19 3.32 3.11 3.22 3.17 3.32 3.13 3.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผูบ้งัคบับญัชา
เอาใจใส่ต่อ
สวสัดิภาพของผู ้
ใตบ้งัคบั บญัชา 
 
 
 
 

3.15 3.36 3.19 3.28 3.14 3.35 3.13 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.43  (ต่อ) 
8. ดา้น

ความสมัพนัธ์
ของ

ผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือน
ร่วมงาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 
ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

4. เพ่ือนร่วมงาน
ให้ความเป็น
กนัเอง สนิท
สนม จริงใจ 
และ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่

3.26 3.45 3.33 3.36 3.24 3.41 3.40 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. เพ่ือนร่วมงาน
มีการ
ปรึกษาหารือ
ระหวา่งกนัเม่ือ
ประสบปัญหา
การท างาน 

3.29 3.39 3.31 3.36 3.19 3.38 3.40 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. เพ่ือนร่วมงาน
ให้ความร่วมมือ
ซ่ึงกนัและกนั
เพื่อให้งาน
ส าเร็จไดต้าม
เป้าหมาย 

3.20 3.40 3.33 3.36 3.24 3.41 3.42 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. เพ่ือนร่วมงาน
ยนิดีให้ความ
ช่วยเหลือท่าน
ทั้งเร่ืองงานและ
เร่ืองส่วนตวั 

3.22 3.37 3.26 3.31 3.12 3.35 3.42 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความสมัพนัธ์

ของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
และเพ่ือน
ร่วมงาน  

3.21 3.37 3.24 3.31 3.18 3.37 3.29 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.43 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ในระดบัปาน
กลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนักงานมีระกับความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคล้องกัน ได้แก่ 
ผูบ้ ังคับบัญชาให้ความสนิทสนม ความจริงใจ และความเป็นกันเอง ผู ้บังคับบัญชาเต็มใจให้
ค  าป รึกษา ช่วยเหลือปัญหางานและส่วนตัว  ผู ้บังคับบัญชาเอาใจใส่ ต่อสวัส ดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกนัเอง สนิทสนม จริงใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เพื่อน
ร่วมงานมีการปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือประสบปัญหาการท างาน เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือ
ซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้งานส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย และเพื่อนร่วมงานยินดีให้ความช่วยเหลือท่านทั้ง
เร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัใน
ระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.44  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามอายุ 

9. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. สภาพการท างาน 
เช่น แสง เสียง ฝุ่ น 
ความร้อน เหมาะ 
สมในการท างาน 

2.85 3.22 2.92 3.31 2.89 3.34 2.87 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. สถานท่ีท างาน
เป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม 

2.94 3.16 2.94 3.24 2.88 3.34 3.00 3.18 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ วสัดุ 
เพียงพอ เหมาะสม
ต่อการท างาน 

2.88 3.27 3.01 3.34 2.89 3.37 2.84 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สภาพการท างานมี
ความปลอดภยั 

2.89 3.29 3.04 3.40 2.87 3.43 3.04 3.31 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. จ านวนชัว่โมงท่ี
ท างานในแต่ละวนั
เหมาะสม 

3.09 3.34 3.14 3.45 3.11 3.47 3.13 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
สภาพการท างาน 

2.93 3.26 3.01 3.35 2.93 3.39 2.98 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.44 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านสภาพการท างาน ในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนักงานมีระกับความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคล้องกัน ได้แก่ 
สภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน เหมาะสมในการท างาน สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย สวยงาม เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ เหมาะสมต่อการท างาน สภาพการ
ท างานมีความปลอดภยั และจ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม พนกังานทุกช่วงอายุมี
ระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.45  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ จ าแนกตามอาย ุ

10. ดา้นค่าจา้ง
เงินเดือน และ
สวสัดิการ 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. รายได/้ค่าจา้ง 
เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

2.71 3.40 2.80 3.56 2.81 3.53 2.84 3.42 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. รายได/้ค่าจา้ง 
เหมาะสมกบัปริมาณ
งานในความ
รับผิดชอบของท่าน 

2.78 3.37 2.79 3.57 2.84 3.58 2.84 3.42 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. สิทธิการลาป่วย ลา
กิจ 

3.24 3.29 3.25 3.55 3.14 3.49 3.18 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สิทธิวนัหยดุประจ า
สปัดาห์ วนัหยดุนกัขตั
ฤกษ ์วนัหยดุพกัร้อน 

3.33 3.42 3.33 3.54 3.20 3.59 3.20 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. เงินช่วยเหลือต่างๆ 
เช่น ค่าท าศพ 

3.12 3.27 3.15 3.42 3.05 3.37 2.98 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ค่ารักษาพยาบาล ค่า
ท าฟัน 

3.12 3.34 3.17 3.48 3.09 3.40 3.07 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ประกนัอุบติัเหตุ 
ประกนัชีวิต 

3.14 3.39 3.22 3.58 3.01 3.49 3.02 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

8. เคร่ืองแบบ
พนกังาน 

3.01 3.27 3.05 3.46 2.98 3.33 2.96 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9. กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ 
 
 
 
 

3.07 3.28 3.16 3.44 3.10 3.44 3.04 3.31 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.45  (ต่อ) 

10. ดา้นค่าจา้ง
เงินเดือน และ
สวสัดิการ 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ระดบัความ
พึงพอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

10. การจดังาน
ประจ าปี เช่น งานเล้ียง
สงัสรรคป์ระจ าปี งาน
ท าบุญประจ าปี 

2.97 3.17 3.12 3.36 3.06 3.35 3.04 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ค่าจา้งเงินเดือน และ

สวสัดิการ 

3.05 3.32 3.10 3.50 3.03 3.46 3.02 3.31 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.45 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ ในระดบัท่ีต่างกนั โดยพนกังานท่ี
มีอายุระหวา่ง 18 – 25 ปี อายรุะหวา่ง 36 – 45 ปี และอาย ุ46 ปีข้ึนไป มีระดบัความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคญั ในระดบัปานกลางเหมือนกนั ในขณะท่ีพนกังานท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปีระดบั
ความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัในระดบัท่ีแตกต่างกนั คือ มีระดบัความพึงพอใจในระดบัปาน
กลาง และมีระดบัการใหค้วามส าคญัในระดบัมาก โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนกังานมีระดบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ เงิน
ช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท าศพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน เคร่ืองแบบพนกังาน กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ การจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี งานท าบุญประจ าปี พนกังานทุกช่วงอายุมี
ระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัไม่สอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ 
รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถประสบการณ์ของท่าน รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบั
ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่าน และสิทธิวนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดนักขัตฤกษ ์
วนัหยดุพกัร้อน พนกังานทุกช่วงอายมีุความพึงพอใจในระดบัปานกลางเหมือนกนั แต่การให้ระดบั
ความส าคญัพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 18 – 25 ปี มีระดบัการให้ความส าคญัระดบัเดียวกบัพนกังานท่ี
มีอายุ 46 ปีข้ึนไป คือ ระดบัปานกลาง ในขณะเดียวกนั พนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปีมีระดบั
การให้ความส าคญัระดบัเดียวกบัพนกังานท่ีมีอายรุะหวา่ง 36 – 45 ปี คือ ระดบัมาก สิทธิการลาป่วย 
ลากิจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต พนักงานทุกช่วงอายุมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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เหมือนกัน แต่การให้ระดับความส าคัญพนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 18 – 25 ปี  มีระดับการให้
ความส าคญัระดบัเดียวกบัพนกังานท่ีมีอายุระหวา่ง 36 – 45 ปี และพนกังานท่ีมีอายุ 46 ปีข้ึนไป คือ 
ระดบัปานกลาง ในขณะเดียวกนั พนักงานท่ีมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดบัการให้ความส าคญั
ระดบั คือ ระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.46  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความมัน่คงในงาน จ าแนกตามอายุ 

11. ดา้นความ
มัน่คงในงาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ความมัน่คงใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีการ
งาน 

3.08 3.19 3.14 3.33 3.05 3.30 3.27 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ความมัน่คงของ
บริษทั เช่น 
ภาพพจน์บริษทั, 
ทรัพยสิ์นบริษทั 

3.22 3.19 3.21 3.34 3.15 3.49 3.33 3.53 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความมัน่คงในงาน 

3.15 3.19 3.18 3.34 3.10 3.40 3.30 3.47 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

  
จากตารางท่ี 4.46 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน ในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ ความ
มัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน และความมัน่คงของบริษทั เช่น ภาพพจน์บริษทั ทรัพยสิ์นบริษทั 
พนกังานทุกช่วงอายมีุระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.47  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นต าแหน่งงาน จ าแนกตามอายุ 

12. ดา้น
ต าแหน่งงาน 

อาย ุ18 - 25 ปี อาย ุ26 - 35 ปี อาย ุ36 - 45 ปี อาย ุ46 ปี ข้ึนไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบัความพึง
พอใจ 

ระดบัการให้
ความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. การไดรั้บ
การยอมรับ
ในต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติั 

3.07 3.21 3.12 3.26 3.09 3.34 3.09 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ต าแหน่ง
งานท่ีปฏิบติั
ในปัจจุบนัมี
ความ
เหมาะสม 

3.05 3.25 3.16 3.29 3.12 3.40 3.11 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ความพึง
พอใจต่อ
ต าแหน่งท่ี
ปฏิบติัอยูใ่น
ปัจจุบนั 

3.15 3.26 3.15 3.26 3.14 3.37 3.09 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม
ดา้นต าแหน่ง

งาน 

3.09 3.24 3.14 3.27 3.12 3.37 3.10 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.47 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านต าแหน่งงาน ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียด
ของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นท่ีพนกังานมีระกบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ การ
ไดรั้บการยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนัมีความเหมาะสม และ
ความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั พนักงานทุกช่วงอายุมีระดบัความพึงพอใจและ
การใหค้วามส าคญัในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และการให้ความส าคัญของพนักงานต่อ
ปัจจัยจูงใจในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 กลุ่มที ่1 ปัจจัยจูงใจทีเ่ป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
 
ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นผลส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

1. ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. การไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถท่ีตวัเองมีอยูใ่น
การปฏิบติังาน 

3.58 3.46 3.43 3.61 3.05 3.27 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจ
หรือแกไ้ขในงานของตนเองได้
ตามความเหมาะสม 

3.65 3.46 3.51 3.63 2.97 3.20 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผลส าเร็จของงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3.42 3.42 3.47 3.59 3.08 3.22 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงของความส าเร็จในงาน 

3.50 3.54 3.55 3.59 3.07 3.21 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 

3.54 3.47 3.49 3.61 3.04 3.23 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.48 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกต าแหน่งงานมีความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานท่ี
ต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดับปานกลาง 
พนกังานต าแหน่งหัวหน้างาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ใน
ระดบัมาก ในขณะเดียวกนั พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่น
ระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  
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ประเด็นการไดใ้ช้ความรู้ความสามารถท่ีตวัเองมีอยู่ในการปฏิบติังาน พนักงานต าแหน่ง
ผูจ้ ัดการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก มีระดับการให้ความส าคัญ อยู่ในระดับปานกลาง 
พนักงานต าแหน่งหัวหน้างานมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ใน
ระดบัมาก และพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปาน
กลางเหมือนกนั 

ประเด็นการเปิดโอกาสให้ตดัสินใจหรือแก้ไขในงานของตนเองได้ตามความเหมาะสม 
พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก มีระดบัการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบั
ปานกลาง พนกังานต าแหน่งหัวหน้างานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก
เหมือนกนั และพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปาน
กลางเหมือนกนั 

ประเด็นผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความ
พึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั พนกังานต าแหน่งหัวหน้างานมี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก และพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงาน พนักงานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมากเหมือนกนั พนักงานต าแหน่ง
หวัหนา้งานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั และพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตาม 
  ต าแหน่งงาน 

2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ความภาคภูมิใจในงาน
ท่ีท า 

3.23 3.50 3.39 3.49 3.01 3.24 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การไดรั้บการยกยอ่ง
และชมเชยภายในองคก์ร 

3.35 3.46 2.96 3.14 2.91 3.12 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การไดรั้บการยอมรับ
จากผูบ้งัคบั บญัชา 

3.27 3.38 3.10 3.29 3.03 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การไดรั้บการยอมรับ
จากเพ่ือนร่วมงาน 

3.46 3.54 3.49 3.47 3.14 3.24 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น    การ
ไดรั้บการยอมรับ  

นบัถือ  

3.33 3.47 3.24 3.35 3.02 3.19 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.49 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจและการ

ใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดย
ในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นความภาคภูมิใจในงานท่ีท า และประเด็น การไดรั้บการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน 
พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อนู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบั
มาก พนกังานต าแหน่งหัวหน้างานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ประเด็นการไดรั้บการยกย่องและชมเชยภายในองค์กร และประเด็นการไดรั้บการยอมรับ
จากผูบ้ ังคบับัญชา พนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญเท่ากับ
พนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน และพนักงานระดับปฏิบัติการ คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
ตารางที ่4.50 ตารางแสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั
  ของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นลกัษณะงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

3. ดา้นลกัษณะงาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 
ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. งานท่ีรับผิดชอบเป็นงาน
ท่ีท าใหมี้โอกาสใชค้วามคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์

3.35 3.42 3.49 3.31 2.87 3.02 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. งานท่ีท ามีความส าคญั
กบับริษทั ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกภูมิใจ 

3.31 3.31 3.37 3.39 2.95 3.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรง
กบัความตอ้งการ และ
ขอบเขตงานมีความชดัเจน 

3.38 3.73 3.35 3.51 3.10 3.26 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ความเป็นอิสระใน
ระหวา่งปฏิบติังาน ไดรั้บ
การควบคุมจาก
ผูบ้งัคบับญัชานอ้ย 

3.54 3.69 3.33 3.59 3.10 3.29 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรง
กบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 

3.46 3.62 3.47 3.47 3.11 3.26 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นลกัษณะ
งาน 

3.41 3.55 3.40 3.45 3.03 3.19 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.50 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกต าแหน่งงานมีความพึงพอใจและการให้
ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยพนักงานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนักงาน
ต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความพึงพอใจ และการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มี
ความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของ
ปัจจยัพบวา่  

ประเด็นงานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีท าให้มีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และประเด็น
งานท่ีท ามีความส าคญักบับริษทั ท าให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึง
พอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานต าแหน่งหัวหน้างาน และพนักงานระดบัปฏิบติัการ 
คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นงานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และขอบเขตงานมีความชดัเจน พนกังาน
ต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานต าแหน่งหัวหนา้งาน คือ                
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก และพนักงานระดบั
ปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นความเป็นอิสระในระหว่างปฏิบติังาน ได้รับการควบคุมจากผูบ้งัคบับญัชาน้อย 
พนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมากเหมือนกัน 
พนกังานต าแหน่งหัวหน้างาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ใน
ระดบัมาก และพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปาน
กลางเหมือนกนั 

ประเด็นงานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ ความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งานมี
ความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการ
ใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.51 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

4. ดา้นความรับผดิชอบ 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ปริมาณงานมีความ
เหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป 

3.38 3.62 3.06 3.49 3.17 3.41 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การมีโอกาสแสดง
ความสามารถในงานอยา่ง
เตม็ท่ี 

3.35 3.38 3.45 3.51 3.04 3.16 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การไดรั้บความเช่ือถือ 
ไวว้างใจจากหวัหนา้ ไม่ถูก
ควบคุมการท างานอยา่ง
ใกลชิ้ด 

3.58 3.69 3.57 3.59 3.08 3.33 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การไดรั้บมอบหมายงาน
พิเศษท่ีส าคญั 

3.35 3.35 3.22 3.27 2.88 3.05 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงานและแนว
ทางการปฏิบติังาน 

3.35 3.42 3.20 3.20 2.89 3.07 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความ
รับผิดชอบ 

3.40 3.49 3.30 3.41 3.01 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.51 แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งานมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความรับผิดชอบ ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียด
ของปัจจยัพบวา่ 
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ประเด็นปริมาณงานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ                  
มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนักงานต าแหน่ง
หวัหนา้งานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึง
พอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นการมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอย่างเต็มท่ี พนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการ                  
มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 

ประเด็นการไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจจากหวัหน้า ไม่ถูกควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ด 
พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานต าแหน่งหวัหน้า
งาน คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมากเหมือนกัน พนักงานระดับ
ปฏิบติัการ มีความพึงพอใจและการใหร้ะดบัความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นการไดรั้บมอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั และประเด็นการมีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน พนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัเท่ากบัพนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน และพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจ
และใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.52 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความกา้วหนา้ จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. มีโอกาสไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะและ
ประสบการณ์ในงานท่ี
รับผิดชอบ 

3.08 3.04 2.80 2.86 2.74 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีโอกาสไดศึ้กษา
ความรู้ หรือไดรั้บการ
ฝึกฝนดา้นต่างๆ เพ่ือ
พฒันาตนเอง 

3.04 2.96 2.84 2.86 2.83 3.02 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. มีโอกาสไดเ้ขา้รับ
การศึกษาต่อและดูงาน 

2.85 2.92 2.67 2.71 2.67 2.91 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีการก าหนด
หลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไข
ในการเล่ือนต าแหน่ง
ชดัเจน 

3.12 3.08 2.76 2.88 2.81 3.03 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. มีความเสมอภาคหรือ
โอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่ง 

3.19 3.12 2.75 2.86 2.84 3.07 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความกา้วหนา้ 

3.06 3.02 2.76 2.83 2.78 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.52 แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งานมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความกา้วหน้า ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียด
ของปัจจยัพบวา่  
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ประเด็นมีโอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเด็นมีโอกาสไดศึ้กษาความรู้ หรือไดรั้บการฝึกฝนดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง ประเด็นมีโอกาส
ไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน ประเด็นมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขในการเล่ือนต าแหน่ง
ชัดเจน ประเด็นมีความเสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง พนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการมี
ความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน และพนกังานระดบัปฏ
บติัการ คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
 กลุ่มที ่2 ปัจจัยจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน 
 
ตารางที ่4.53 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร จ าแนก
  ตามต าแหน่งงาน 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานท่ี
ชดัเจน 

3.00 3.19 2.92 3.14 2.93 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. นโยบายบริษทัสามารถ
สร้างความมัน่ใจให้
พนกังานไดว้า่ บริษทัก าลงั
กา้วไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 

3.31 3.15 3.00 3.12 2.95 2.96 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ทีมผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ 
และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบ้ริษทัมีความมัน่คง
และสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

3.27 3.31 3.12 3.27 2.99 2.98 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.53  (ต่อ) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

4. มีการช้ีแจงนโยบาย 
ระบบการท างานแก่พนกั 
งานอยา่งทัว่ถึง และมีความ
ชดัเจนในการปฏิบติังาน 

2.96 3.19 2.84 2.96 2.94 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. มีการก าหนดหนา้ท่ี 
ลกัษณะงานท่ีท าอยา่ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.19 3.38 3.04 3.10 3.03 3.17 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. มีการจดัผงัองคก์รเป็น 
ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน
อยา่งเหมาะสม 

3.23 3.42 3.10 3.22 3.04 3.15 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นนโยบาย
การบริหารงานของ

องคก์าร 

3.16 3.27 3.00 3.14 2.98 3.04 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.53 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจและการ

ให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจยัด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ ในระดับปานกลาง
เหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน ประเด็นนโยบายบริษัท
สามารถสร้างความมัน่ใจให้พนกังานไดว้่า บริษทัก าลงักา้วไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ประเด็นทีม
ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต ประเด็นมีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมี
ความชดัเจนในการปฏิบติังาน ประเด็นมีการก าหนดหนา้ท่ี ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
และประเด็นมีการจดัผงัองค์กรเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงานอย่างเหมาะสม พนกังานต าแหน่ง
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ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัเท่ากบั พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน และพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.54  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จ  าแนกตาม 
   ต  าแหน่งงาน 

7. ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. หวัหนา้มีการ
กระจายงาน และความ
รับผิดชอบอยา่ง
เหมาะสม 

3.19 3.38 3.04 3.47 3.12 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.หวัหนา้สัง่งาน หรือ
มอบหมายงานอยา่ง
ชดัเจน 

3.23 3.42 3.14 3.49 3.17 3.42 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. หวัหนา้รับฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอ 
แนะของลูกนอ้ง 

3.35 3.46 3.27 3.37 3.13 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. หวัหนา้มีความรู้
ความสามารถ แกไ้ข
ปัญหาและปรับปรุง
งานได ้

3.23 3.50 3.32 3.43 3.23 3.44 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. หวัหนา้ให้
ค  าแนะน า สอนงาน 
และช่วยเหลือดา้นการ
ปฏิบติังานได ้

3.27 3.54 3.39 3.41 3.23 3.42 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 
ดา้นการปกครอง  
บงัคบับญัชา 

3.25 3.46 3.23 3.43 3.18 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.54 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดย
ในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นหัวหน้ามีการกระจายงาน และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ประเด็นหัวหน้า
สั่งงาน หรือมอบหมายงานอยา่งชดัเจน ประเด็น หัวหน้ารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ลูกนอ้ง พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัเท่ากบั พนกังานต าแหน่ง
หวัหนา้งาน และพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบั
ปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นหัวหน้ามีความรู้ความสามารถ แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานได้ และประเด็น
หัวหน้าให้ค  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือดา้นการปฏิบติังานได ้พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ มี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมาก พนักงานต าแหน่ง
หวัหนา้งานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึง
พอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.55  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
   ร่วมงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

8. ดา้นความสมัพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน

ร่วมงาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วาม
สนิทสนม ความจริงใจ และ
ความเป็นกนัเอง 

3.42 3.54 3.16 3.24 3.12 3.28 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาเตม็ใจให้
ค  าปรึกษา ช่วยเหลือปัญหา
งานและส่วนตวั 
 
 

3.35 3.46 3.08 3.10 3.14 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.55   (ต่อ) 

8. ดา้นความสมัพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน

ร่วมงาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

3. ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อ
สวสัดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.38 3.54 3.06 3.08 3.16 3.31 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. เพ่ือนร่วมงานใหค้วาม
เป็นกนัเอง สนิทสนม จริงใจ 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

3.50 3.54 3.31 3.31 3.28 3.39 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. เพ่ือนร่วมงานมีการ
ปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือ
ประสบปัญหาการท างาน 

3.46 3.58 3.29 3.37 3.27 3.35 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. เพ่ือนร่วมงานใหค้วาม
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเพ่ือให้
งานส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย 
 

3.54 3.58 3.35 3.43 3.27 3.36 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. เพ่ือนร่วมงานยนิดีให้
ความช่วยเหลือท่านทั้งเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั 

3.58 3.54 3.29 3.35 3.20 3.32 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความสมัพนัธ์ของ

ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน  

3.46 3.54 3.22 3.27 3.21 3.32 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.55 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจและการ

ใหค้วามส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ในระดบัท่ี
แตกต่างกัน โดยพนักงานต าแหน่งผู ้จ ัดการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้
ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความพึงพอใจ และการใหค้วามส าคญั
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เท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง
เหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่ 

ประเด็นผูบ้ ังคบับัญชาให้ความสนิทสนม ความจริงใจ และความเป็นกันเอง ประเด็น
ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อสวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานมีการปรึกษาหารือ
ระหว่างกนัเม่ือประสบปัญหาการท างาน พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งานมีความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่
ในระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็น ผูบ้ ังคบับัญชาเต็มใจให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือปัญหางานและส่วนตวั พนักงาน
ต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน และ
พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญ อยู่ในระดับปานกลาง
เหมือนกนั 

ประเด็นเพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกนัเอง สนิทสนม จริงใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ประเด็น
เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้งานส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย และประเด็นเพื่อน
ร่วมงานยินดีให้ความช่วยเหลือท่านทั้งเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวั พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความ
พึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั พนกังานหัวหน้างานมีความพึงพอใจ
และการใหค้วามส าคญัเท่ากบั พนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั 
อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.56  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

9. ดา้นสภาพการท างาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. สภาพการท างาน เช่น 
แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน 
เหมาะสมในการท างาน 

3.04 3.54 2.76 3.20 2.90 3.30 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. สถานท่ีท างานเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 
สวยงาม 

3.15 3.38 2.71 3.06 2.95 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการท างาน 

2.96 3.42 2.75 3.25 2.96 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สภาพการท างานมี
ความปลอดภยั 

3.15 3.46 2.84 3.35 2.98 3.37 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. จ านวนชัว่โมงท่ี
ท างานในแต่ละวนั
เหมาะสม 

3.15 3.46 3.20 3.49 3.11 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นสภาพ
การท างาน 

3.09 3.45 2.85 3.27 2.98 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.56 แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งานมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านสภาพการท างาน ในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นสภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน เหมาะสมในการท างาน พนกังาน
ต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก 
พนักงานต าแหน่งหัวหน้างานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญเท่ากับพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ประเด็นสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประเด็นเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ 
วสัดุ เพียงพอ เหมาะสมต่อการท างาน ประเด็นสภาพการท างานมีความปลอดภยั และประเด็น
จ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัเท่ากบั พนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน และพนักงานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึง
พอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.57  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ จ าแนกตาม
   หน่วยงาน 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และ
สวสัดิการ 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบั
ความรู้คามสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

2.88 3.77 2.67 3.22 2.80 3.52 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบั
ปริมาณงานในความรับผดิชอบ
ของท่าน 

2.88 3.73 2.73 3.25 2.81 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. สิทธิการลาป่วย ลากิจ 3.23 3.54 3.22 3.41 3.21 3.46 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. สิทธิวนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุพกั
ร้อน 

3.23 3.69 3.31 3.53 3.28 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท า
ศพ 

3.12 3.46 3.06 3.16 3.11 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน  3.08 3.46 3.14 3.29 3.13 3.42 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวติ 3.00 3.62 3.06 3.35 3.15 3.50 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

8. เคร่ืองแบบพนกังาน 2.96 3.46 2.92 3.08 3.03 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.57  (ต่อ) 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และ
สวสัดิการ 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

9. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3.15 3.62 3.16 3.24 3.11 3.40 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

10. การจดังานประจ าปี เช่น งาน
เล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี งาน
ท าบุญประจ าปี 

3.08 3.46 3.14 3.04 3.06 3.32 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ 

3.06 3.58 3.04 3.26 3.07 3.44 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.57 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกต าแหน่งงานมีความพึงพอใจและการให้

ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ในระดับท่ีแตกต่างกัน โดยพนักงานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนักงาน
ต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความพึงพอใจ และการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มี
ความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของ
ปัจจยัพบวา่  

ประเด็นรายได้/ค่าจา้ง เหมาะสมกบัความรู้คามสามารถประสบการณ์ของท่าน ประเด็น
รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่าน และประเด็นประกนัอุบติัเหตุ 
ประกนัชีวติ 

ประเด็นสิทธิการลาป่วย ลากิจ และประเด็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนักงานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนักงาน
ต าแหน่งหวัหนา้งานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มี
ความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 ประเด็นสิทธิวนัหยดุประจ าสัปดาห์ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์วนัหยดุพกัร้อน พนกังานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั เท่ากบัพนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน และพนกังาน
ระดบัปฏบติัการ คือ มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 
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ประเด็นเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท าศพ ประเด็นค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน ประเด็น
เคร่ืองแบบพนกังาน และประเด็นการจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี งานท าบุญ
ประจ าปีพนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัเท่ากบั พนกังานต าแหน่ง
หวัหนา้งาน และพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบั
ปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.58  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความมัน่คงในงาน จ าแนกตามหน่วยงาน 

11. ดา้นความมัน่คงในงาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้ความส าคญั 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ความมัน่คงในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงาน 

3.23 3.62 3.08 3.22 3.12 3.29 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ความมัน่คงของบริษทั 
เช่น ภาพพจน์บริษทั, 
ทรัพยสิ์นบริษทั 

3.15 3.73 3.35 3.53 3.19 3.32 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความ
มัน่คงในงาน 

3.19 3.68 3.22 3.38 3.16 3.31 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

  
จากตารางท่ี 4.58 แสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งานมีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนักงาน
ต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความพึงพอใจ และการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มี
ความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของ
ปัจจยัพบวา่  
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ประเด็นความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความ
พึงพอใจ และการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นความมัน่คงของบริษทั เช่น ภาพพจน์บริษทั, ทรัพยสิ์นบริษทั พนกังานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัเท่ากบั พนกังานต าแหน่งหวัหนา้งาน คือ มีความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามสคญั อยูใ่นระดบัมาก พนกังานระดบัปฏิบติัการ มีความ
พึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
ตารางที ่59   แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นต าแหน่งงาน จ าแนกตามหน่วยงาน 

12. ดา้นต าแหน่งงาน 

ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน 
พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. การไดรั้บการยอมรับใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั 

3.12 3.62 3.24 3.39 3.08 3.25 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนัมีความเหมาะสม 

3.12 3.62 3.35 3.47 3.09 3.28 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ความพึงพอใจต่อต าแหน่ง
ท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั 

3.12 3.38 3.29 3.37 3.12 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นต าแหน่ง
งาน 

3.12 3.54 3.29 3.41 3.10 3.26 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.59 แสดงให้เห็นวา่ พนกังานทุกต าแหน่งงานมีระดบัความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นต าแหน่งงาน ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนักงานต าแหน่ง
ผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัมาก พนักงาน
ต าแหน่งหวัหนา้งาน มีความพึงพอใจ และการให้ความส าคญัเท่ากบัพนกังานระดบัปฏิบติัการ คือ มี
ความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของ
ปัจจยัพบวา่ 

ประเด็นการไดรั้บการยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั และประเด็นต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั
ในปัจจุบนัมีความเหมาะสม พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการ
ให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมาก พนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน มีความพึงพอใจ และการให้
ความส าคญัเท่ากบัพนักงานระดบัปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ใน
ระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนัพนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการมีความ
พึงพอใจและการให้ความส าคัญเท่ากับ พนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน และพนักงานระดับ
ปฏิบติัการ คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
 5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และการให้ความส าคัญของพนักงานต่อ
ปัจจัยจูงใจในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 กลุ่มที ่1 ปัจจัยจูงใจทีเ่ป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
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ตารางที ่4.60 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นผลส าเร็จในการท างาน จ าแนกตามสังกดั
  หน่วยงาน 

1. ดา้น
ความส าเร็จใน
การท างาน 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหลก็รูปพรรณ 

โรงงานเหลก็เส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหลก็เส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. การไดใ้ช้
ความรู้
ความสามารถท่ี
ตวัเองมีอยูใ่น
การปฏิบติังาน 

3.35 3.41 3.18 3.16 2.98 3.17 3.06 3.43 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การเปิด
โอกาสให้
ตดัสินใจหรือ
แกไ้ขในงาน
ของตนเองได้
ตามความ
เหมาะสม 

3.24 3.32 3.14 3.08 2.90 3.11 3.06 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผลส าเร็จของ
งานเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ี
ก าหนด 

3.33 3.29 3.16 3.24 3.07 3.12 3.06 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ความรู้สึกวา่
ตนเองเป็นส่วน
หน่ึงของ
ความส าเร็จใน
งาน 

3.28 3.30 3.26 3.18 3.08 3.14 3.07 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความส าเร็จใน
การท างาน 

3.30 3.33 3.19 3.17 3.01 3.14 3.06 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.60 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านความส าเร็จในการท างานในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นการได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีตวัเองมีอยู่ในการปฏิบติังาน ประเด็นการเปิด
โอกาสให้ตดัสินใจหรือแกไ้ขในงานของตนเองไดต้ามความเหมาะสม ประเด็นผลส าเร็จของงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด และประเด็นความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จในงาน 
พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดั
โรงงานเหล็กรูปพรรณ พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกดัโรงงาน
เหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
ตารางที ่4.61 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตาม 
  สังกดัหน่วยงาน 

2. ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ความภาคภูมิใจ
ในงานท่ีท า 

3.23 3.35 3.34 3.32 2.99 3.20 2.91 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การไดรั้บการยก
ยอ่งและชมเชย
ภายในองคก์ร 

3.07 3.21 2.82 3.06 2.84 2.98 2.97 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การไดรั้บการ
ยอมรับจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

3.20 3.25 2.88 3.12 2.94 3.04 3.07 3.30 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การไดรั้บการ
ยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน 

3.30 3.35 3.34 3.26 3.17 3.20 3.09 3.30 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 
ดา้นการไดรั้บการ 
ยอมรับนบัถือ 

3.20 3.29 3.10 3.19 2.99 3.11 3.01 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.61 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ในระดบัปานกลางเหมือนกนั 
โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นความภาคภูมิใจในงานท่ีท า ประเด็นการไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยภายในองคก์ร 
ประเด็นการได้รับการยอมรับจากผูบ้ ังคับบัญชา และประเด็นการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ร่วมงาน พนักงานสังกัดหน่วยงานส านักงาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญเท่ากับ 
พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงาน
สังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง
เหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.62 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นลกัษณะงาน จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

3. ดา้นลกัษณะ
งาน 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) โรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. งานท่ี
รับผดิชอบเป็น
งานท่ีท าให้มี
โอกาสใช้
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์

3.01 3.07 3.08 3.08 2.96 3.01 2.89 3.14 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. งานท่ีท ามี
ความส าคญักบั
บริษทั ท าให้เกิด
ความรู้สึกภูมิใจ 

3.11 3.18 3.06 3.20 3.04 3.04 2.91 3.21 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. งานท่ีท าเป็น
งานท่ีตรงกบั
ความตอ้งการ 
และขอบเขต
งานมีความ
ชดัเจน 

3.20 3.41 3.06 3.16 3.07 3.12 3.21 3.46 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 ตารางที ่4.62  (ต่อ) 

3. ดา้นลกัษณะ
งาน 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) โรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

4. ความเป็น
อิสระใน
ระหวา่ง
ปฏิบติังาน 
ไดรั้บการ
ควบคุมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา
นอ้ย 

3.28 3.52 3.16 3.12 3.04 3.17 3.14 3.44 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. งานท่ีท าเป็น
งานท่ีตรงกบั
ความรู้ท่ีได้
ศึกษามา 

3.33 3.40 3.04 3.06 3.12 3.14 3.13 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ลกัษณะงาน 

3.19 3.32 3.08 3.12 3.05 3.10 3.06 3.33 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.62 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ

การให้ความส าคัญโดยรวมต่อปัจจัยด้านลักษณะงาน ในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นงานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีท าให้มีโอกาสใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ประเด็นงาน
ท่ีท ามีความส าคญักบับริษทั ท าให้เกิดความรู้สึกภูมิใจ ประเด็นงานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการ และขอบเขตงานมีความชดัเจน และประเด็นงานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา 
พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดั
โรงงานเหล็กรูปพรรณ พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกดัโรงงาน
เหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ประเด็นความเป็นอิสระในระหว่างปฏิบติังาน ได้รับการควบคุมจากผูบ้งัคบับญัชาน้อย 
พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังาน มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่
ในระดบัมาก ในขณะเดียวกนั พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคัญเท่ากับ พนักงานสังกัดโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกัดโรงงาน
เหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
ตารางที ่4.63 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความรับผดิชอบ จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

4. ดา้นความ
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ปริมาณงานมีความ
เหมาะสม ไม่มากหรือ
นอ้ยเกินไป 

3.22 3.59 2.88 3.08 3.09 3.25 3.29 3.60 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. การมีโอกาสแสดง
ความสามารถในงาน
อยา่งเตม็ท่ี 

3.20 3.25 3.14 3.12 3.02 3.07 3.08 3.34 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. การไดรั้บความ
เช่ือถือ ไวว้างใจจาก
หวัหนา้ ไม่ถูกควบคุม
การท างานอยา่ง
ใกลชิ้ด 

3.30 3.48 3.30 3.10 3.08 3.25 3.09 3.52 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. การไดรั้บ
มอบหมายงานพิเศษท่ี
ส าคญั 

2.99 3.15 3.08 2.98 2.85 2.96 2.95 3.21 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. การมีส่วนร่วมใน
การก าหนดแผนงาน
และแนวทางการ
ปฏิบติังาน 

3.03 3.16 3.02 2.96 2.83 2.95 2.98 3.23 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความ
รับผิดชอบ 

3.15 3.33 3.08 3.05 2.97 3.10 3.08 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.63 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านความรับผิดชอบ ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่ 

ประเด็นปริมาณงานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป พนักงานสังกดัหน่วยงาน
ส านักงาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมาก ใน
ขณะเดียวกนั พนกังานสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั 
พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) คือ มี
ความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นการมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอย่างเต็มท่ี ประเด็นการไดรั้บมอบหมาย
งานพิเศษท่ีส าคญั และประเด็นการมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน 
พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดั
โรงงานเหล็กรูปพรรณ พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกดัโรงงาน
เหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นการไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจจากหวัหน้า ไม่ถูกควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ด 
พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดั
โรงงานเหล็กรูปพรรณ และพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั ในขณะเดียวกนัพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 
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ตารางที ่4.64 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความกา้วหนา้ จ  าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

5. ดา้น
ความกา้วหนา้ 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) 
โรงงานเหล็กเส้น 

(ระยอง) 
ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. มีโอกาสไดเ้ขา้
รับการฝึกอบรม
เพ่ิมทกัษะและ
ประสบ การณ์ใน
งานท่ีรับผิดชอบ 

2.80 2.94 2.80 2.82 2.58 2.76 2.90 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. มีโอกาสได้
ศึกษาความรู้ หรือ
ไดรั้บการฝึกฝน
ดา้นต่างๆ เพ่ือ
พฒันาตนเอง 

2.84 2.94 2.76 2.74 2.79 2.88 2.91 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. มีโอกาสไดเ้ขา้
รับการศึกษาต่อ
และดูงาน 

2.58 2.85 2.68 2.60 2.62 2.70 2.83 3.20 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. มีการก าหนด
หลกั เกณฑ ์หรือ
เง่ือนไขในการ
เล่ือนต าแหน่ง
ชดัเจน 

2.94 3.12 2.60 2.74 2.67 2.76 2.95 3.27 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. มีความเสมอภาค
หรือโอกาสในการ
เล่ือนต าแหน่ง 

2.97 3.15 2.68 2.64 2.70 2.85 2.94 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความกา้วหนา้ 

2.83 3.00 2.70 2.71 2.67 2.79 2.91 3.25 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.64 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ

การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านความก้าวหน้า ในระดับปานกลางเหมือนกัน โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่  
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ประเด็นมีโอกาสได้เขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะและประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ 
ประเด็นมีโอกาสไดศึ้กษาความรู้ หรือไดรั้บการฝึกฝนดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาตนเอง ประเด็นมีโอกาส
ไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน ประเด็นมีการก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขในการเล่ือนต าแหน่ง
ชดัเจน และประเด็นมีความเสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง พนกังานสังกดัหน่วยงาน
ส านักงาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ 
พนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) คือ มี
ความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
 กลุ่มที ่2 ปัจจัยจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน 
 
ตารางที ่4.65 แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ 
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร จ าแนก
  ตามสังกดัหน่วยงาน 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. บริษทัมีนโยบายและ
เป้าหมายในการท างานท่ี
ชดัเจน 

3.07 3.11 2.96 3.30 2.76 2.84 2.97 3.03 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. นโยบายบริษทัสามารถ
สร้างความมัน่ใจให้
พนกังานไดว้า่ บริษทั
ก าลงักา้วไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 

3.13 3.07 3.24 3.10 2.72 2.84 2.99 3.03 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ทีมผูบ้ริหารมีวิสยัทศัน์ 
และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือให้บริษทัมีความมัน่คง
และสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 
 
 
 

3.17 3.15 3.32 3.20 2.81 2.84 3.00 3.05 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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 ตารางที ่4.65 (ต่อ) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

4. มีการช้ีแจงนโยบาย 
ระบบการท างานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมี
ความชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

3.02 3.07 3.06 3.14 2.75 2.76 2.99 3.12 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. มีการก าหนดหนา้ท่ี 
ลกัษณะงานท่ีท าอยา่ง
ชดัเจน เขา้ใจง่าย 

3.11 3.31 3.02 3.08 2.96 2.97 3.07 3.28 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. มีการจดัผงัองคก์รเป็น 
ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน
อยา่งเหมาะสม 

3.11 3.25 3.10 3.16 3.00 3.04 3.04 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวม 
ดา้นนโยบายการ

บริหารงานขององคก์าร 

3.10 3.16 3.12 3.16 2.83 2.88 3.01 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.65 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ

การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารงานขององค์การ ในระดบัปานกลาง
เหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นบริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ีชัดเจน ประเด็นนโยบายบริษัท
สามารถสร้างความมัน่ใจให้พนกังานไดว้่า บริษทัก าลงักา้วไปในทิศทางท่ีเหมาะสม ประเด็นทีม
ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต ประเด็นมีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมี
ความชดัเจนในการปฏิบติังาน ประเด็นมีการก าหนดหนา้ท่ี ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
และประเด็นมีการจดัผงัองค์กรเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงานอย่างเหมาะสม พนักงานสังกัด
หน่วยงานส านักงาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนักงานสังกดัโรงงานเหล็ก
รูปพรรณ พนักงานสังกัดโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.66  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการปกครองบงัคบับญัชา จ าแนกตามสังกดั
   หน่วยงาน 

7. ดา้นการ
ปกครองบงัคบั

บญัชา 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหลก็รูปพรรณ 

โรงงานเหลก็เส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหลก็เส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. หวัหนา้มีการ
กระจายงาน และ
ความรับผดิชอบ
อยา่งเหมาะสม 

3.12 3.48 3.16 3.26 3.10 3.25 3.11 3.52 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.หวัหนา้ส่ังงาน 
หรือมอบหมาย
งานอยา่งชดัเจน 

3.22 3.47 3.10 3.32 3.20 3.30 3.13 3.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. หวัหนา้รับฟัง
ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะของ
ลูกนอ้ง 

3.22 3.45 3.38 3.28 3.10 3.22 3.09 3.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4. หวัหนา้มี
ความรู้
ความสามารถ 
แกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงงานได ้

3.28 3.47 3.28 3.32 3.28 3.34 3.15 3.56 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

5. หวัหนา้ให้
ค  าแนะน า สอน
งาน และ
ช่วยเหลือดา้นการ
ปฏิบติังานได ้

3.24 3.52 3.36 3.20 3.31 3.31 3.17 3.54 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
การปกครอง
บงัคบับญัชา 

3.22 3.48 3.26 3.28 3.20 3.28 3.13 3.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.66 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านการปกครองบงัคบับญัชา ในระดบัท่ีแตกต่างกัน โดย
พนกังานสังกดัหน่วยงานสนบัสนุนมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดั
โรงงานเหล็กรูปพรรณ และพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั ในขณะเดียวกนัพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมาก โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่ 

ประเด็นหัวหน้ามีการกระจายงาน และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ประเด็นหัวหน้า
สั่งงาน หรือมอบหมายงานอยา่งชดัเจน ประเด็นหัวหน้ารับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ
ลูกน้อง และประเด็นหัวหน้ามีความรู้ความสามารถ  แก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานได้ พนักงาน
สังกดัหน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดัโรงงาน
เหล็กรูปพรรณ และพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกนั ในขณะเดียวกันพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 

ประเด็นหวัหนา้ใหค้  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือดา้นการปฏิบติังานได ้พนกังานสังกดั
หน่วยงานส านักงาน มีความพึงพอใจ และการให้ความส าคัญเท่ากับ พนักงานสังกัดโรงงาน
เหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 
ในขณะเดียวกนัพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กรูปพรรณ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั
เท่ากบั พนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) คือ มีระดบัความพึงพอใจและการให้ความสคญั 
อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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ตารางที ่4.67  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อน
   ร่วมงาน จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

8. ดา้นความสมัพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือน

ร่วมงาน  

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ผูบ้งัคบับญัชาให้ความ
สนิทสนม ความจริงใจ 
และความเป็นกนัเอง 

3.24 3.31 3.16 3.34 3.00 3.12 3.17 3.42 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ผูบ้งัคบับญัชาเตม็ใจ
ให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ
ปัญหางานและส่วนตวั 

3.19 3.28 3.26 3.12 3.07 3.17 3.13 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่
ต่อสวสัดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.27 3.37 3.32 3.24 2.99 3.12 3.18 3.42 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. เพ่ือนร่วมงานให้ความ
เป็นกนัเอง สนิทสนม 
จริงใจ และ
เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ ่

3.37 3.48 3.48 3.38 3.28 3.31 3.20 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. เพ่ือนร่วมงานมีการ
ปรึกษาหารือระหว่างกนั
เม่ือประสบปัญหาการ
ท างาน 

3.34 3.42 3.50 3.40 3.25 3.29 3.20 3.38 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. เพ่ือนร่วมงานให้ความ
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั
เพื่อให้งานส าเร็จไดต้าม
เป้าหมาย 

3.37 3.45 3.50 3.34 3.21 3.33 3.23 3.40 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. เพ่ือนร่วมงานยนิดีให้
ความช่วยเหลือท่านทั้ง
เร่ืองงานและเร่ือง
ส่วนตวั 

3.35 3.36 3.30 3.28 3.14 3.30 3.21 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ความสมัพนัธ์ของ

ผูบ้งัคบับญัชา และเพ่ือน
ร่วมงาน 

3.30 3.38 3.36 3.30 3.13 3.23 3.19 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.67 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ใน
ระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียดของปัจจยัพบวา่  

ประเด็นผูบ้ ังคบับัญชาให้ความสนิทสนม ความจริงใจ  และความเป็นกันเอง ประเด็น
ผูบ้งัคบับญัชาเต็มใจให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือปัญหางานและส่วนตวั ประเด็นผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่
ต่อสวสัดิภาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ประเด็นเพื่อนร่วมงานให้ความเป็นกนัเอง สนิทสนม จริงใจ 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และประเด็นเพื่อนร่วมงานยินดีให้ความช่วยเหลือท่านทั้ งเร่ืองงานและเร่ือง
ส่วนตวั พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัเท่ากบั พนกังาน
สังกัดโรงงานเหล็กรูปพรรณ พนักงานสังกัดโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกัด
โรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดับปานกลาง
เหมือนกนั  

ประเด็นเพื่อนร่วมงานมีการปรึกษาหารือระหว่างกนัเม่ือประสบปัญหาการท างาน และ
ประเด็นเพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัเพื่อให้งานส าเร็จได้ตามเป้าหมาย พนักงาน
สังกดัหน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดัโรงงาน
เหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั ในขณะเดียวกนัพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ 
มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่4.68  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นสภาพการท างาน จ าแนกตามสังกดั 
   หน่วยงาน 

9. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. สภาพการท างาน 
เช่น แสง เสียง ฝุ่ น 
ความร้อน เหมาะสมใน
การท างาน 

3.14 3.19 2.72 2.80 2.58 3.08 3.04 3.76 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. สถานท่ีท างานเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย 
สวยงาม 

3.10 3.21 2.80 2.82 2.67 2.99 3.08 3.65 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ 
เหมาะสมต่อการท างาน 

3.11 3.16 2.96 2.96 2.67 3.07 3.03 3.84 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4. สภาพการท างานมี
ความปลอดภยั 

3.16 3.20 3.00 3.14 2.64 3.04 3.11 3.92 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

5. จ านวนชัว่โมงท่ี
ท างานในแต่ละวนั
เหมาะสม 

3.26 3.28 2.98 3.00 3.07 3.20 3.11 3.89 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นสภาพ
การท างาน 

3.15 3.21 2.89 2.94 2.73 3.08 3.07 3.81 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.68 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ                   

การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านสภาพการท างาน ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนักงาน
สังกดัหน่วยงานสนับสนุนมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดัโรงงาน            
เหล็กรูปพรรณ และพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกนั ในขณะเดียวกันพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 



 

130 

(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมาก โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่ 

ประเด็นสภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน เหมาะสมในการท างาน ประเด็น
สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม ประเด็นสถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม 
ประเด็นสภาพการท างานมีความปลอดภยั และประเด็นจ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม 
พนักงานสังกดัหน่วยงานส านักงานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนักงานสังกดั
โรงงานเหล็กรูปพรรณ และพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการ
ให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั ในขณะเดียวกนัพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 

 
ตารางที ่4.69  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ จ าแนกตาม
   สังกดัหน่วยงาน 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และ
สวสัดิการ 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสม
กบัความรู้คามสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

2.93 3.59 2.48 2.50 2.62 3.17 2.94 4.09 
(ปานกลาง) (มาก) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2. รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบั
ปริมาณงานในความ
รับผิดชอบของท่าน 

2.89 3.61 2.38 2.56 2.75 3.16 2.93 4.09 
(ปานกลาง) (มาก) (นอ้ย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

3. สิทธิการลาป่วย ลากิจ 3.33 3.44 3.10 3.02 3.28 3.35 3.09 3.74 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

4. สิทธิวนัหยดุประจ า
สปัดาห์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
วนัหยดุพกัร้อน 

3.39 3.45 3.36 3.12 3.33 3.38 3.12 3.82 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

5. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่า
ท าศพ 

3.28 3.31 2.86 2.80 3.05 3.23 3.09 3.70 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

6. ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน  
 
 

3.28 3.37 2.92 2.92 3.10 3.24 3.10 3.77 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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 ตารางที ่4.69  (ต่อ) 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และ
สวสัดิการ 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

7. ประกนัอุบติัเหตุ ประกนั
ชีวิต 
 
 
 
 

3.32 3.46 2.78 2.72 3.14 3.36 3.09 3.89 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

8. เคร่ืองแบบพนกังาน 3.20 3.32 2.74 2.66 2.89 3.19 3.07 3.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

9. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 3.27 3.35 2.94 2.96 3.06 3.26 3.10 3.70 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

10. การจดังานประจ าปี เช่น 
งานเล้ียงสังสรรคป์ระจ าปี 
งานท าบุญประจ าปี 

3.22 3.28 2.92 2.78 2.94 3.14 3.11 3.63 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นค่าจา้ง
เงินเดือน และสวสัดิการ 

3.21 3.42 2.85 2.80 3.02 3.25 3.06 3.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.69 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ

การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นค่าจา้งเงินเดือน ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนกังานสังกดั
หน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนักงานสังกดัโรงงานเหล็ก
รูปพรรณ และพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกนั ใขขณะเดียวกันพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมาก โดยใน
รายละเอียดของปัจจยัพบวา่ 

ประเด็นรายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัความรู้คามสามารถประสบการณ์ของท่าน และประเด็น
รายได้/ค่าจา้ง เหมาะสมกับปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่าน พนักงานสังกัดหน่วยงาน
ส านักงาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญเท่ากับ พนักงานสังกัดโรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญั อยู่ในระดบัปานกลางเหมือนกนั พนกังาน
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สังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณมีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัน้อย มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดบั
ปานกลาง ใขขณะเดียวกนัพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 

ประเด็นสิทธิการลาป่วย ลากิจ ประเด็นสิทธิวนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
วนัหยุดพกัร้อน ประเด็นเงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท าศพ ประเด็นค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน 
ประเด็นประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวิต ประเด็นเคร่ืองแบบพนกังาน ประเด็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ประเด็นการจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสังสรรค์ประจ าปี งานท าบุญประจ าปี พนักงานสังกดั
หน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนักงานสังกดัโรงงานเหล็ก
รูปพรรณ และพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กส้น (กรุงเทพ) คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยู่ในระดับปานกลางเหมือนกนั ใขขณะเดียวกันพนักงานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.70  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นความมัน่คงในงาน จ าแนกตามสังกดั 
   หน่วยงาน 

11. ดา้นความมัน่คงใน
งาน 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ความมัน่คงใน
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

3.31 3.51 3.08 2.98 3.03 3.09 3.06 3.43 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ความมัน่คงของบริษทั 
เช่น ภาพพจน์บริษทั, 
ทรัพยสิ์นบริษทั 

3.32 3.51 3.26 3.16 3.22 3.18 3.09 3.48 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นความ
มัน่คงในงาน 

3.32 3.51 3.17 3.07 3.13 3.14 3.08 3.46 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.70 แสดงให้เห็นว่า พนกังานทุกสังกดัหน่วยงานมีระดบัความพึงพอใจและ
การให้ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัดา้นความมัน่คงในงาน ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยพนักงาน
สังกดัหน่วยงานส านกังานมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบั
มาก ในขณะเดียวกนัพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กรูปพรรณ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั
เท่ากบั พนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) 
คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

ประเด็นความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน และประเด็นความมัน่คงของบริษทั เช่น 
ภาพพจน์บริษทั, ทรัพยสิ์นบริษทั พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังาน มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีการให้ความส าคญั อยู่ในระดับมาก ในขณะเดียวกันพนักงานสังกัดโรงงานเหล็ก
รูปพรรณ มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญเท่ากับ พนักงานสังกัดโรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) และพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 

 
ตารางที ่4.71  แสดงค่าเฉล่ียและการแปลค่าของระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
   พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ จ าแนกตาม
   สังกดัหน่วยงาน 

12. ดา้นต าแหน่งงาน 

หน่วยงาน 
ส านกังาน 

โรงงาน 
เหล็กรูปพรรณ 

โรงงานเหล็กเส้น 
(กรุงเทพ) 

โรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. การไดรั้บการยอมรับ
ในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
ปฏิบติั 

3.21 3.41 3.14 3.08 3.07 3.17 3.03 3.36 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั
ในปัจจุบนัมีความ
เหมาะสม 

3.21 3.44 3.08 3.08 3.15 3.24 3.04 3.37 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ความพึงพอใจต่อ
ต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยูใ่น
ปัจจุบนั 

3.24 3.36 3.00 3.06 3.19 3.20 3.06 3.37 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้น
ต าแหน่งงาน 

3.22 3.40 3.07 3.07 3.14 3.20 3.04 3.37 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.71 แสดงให้เห็นว่า พนักงานทุกสังกัดมีระดบัความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัด้านต าแหน่งงาน ในระดบัปานกลางเหมือนกนั โดยในรายละเอียด
ของปัจจยัพบวา่ 

 ประเด็นการไดรั้บการยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั ประเด็นต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัใน
ปัจจุบนัมีความเหมาะสม และประเด็นความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั พนกังาน
สังกดัหน่วยงานส านกังาน มีความพึงพอใจและการให้ความส าคญัเท่ากบั พนกังานสังกดัโรงงาน
เหล็กรูปพรรณ พนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น 
(ระยอง) คือ มีความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
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บทที ่5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจยัจูงใจของพนักงาน บริษทั มิลล์คอน 
สตีล จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานของบริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) โดยแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรเดอริค เฮอร์เบอร์ก (Frederick Herzberg) สามารถท า
การสรุปผล อภิปรายผล และมีขอ้คน้พบ ขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของพนกังานต่อปัจจยั
จูงใจในการท างานของ บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาแบ่งเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.2 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี คิดเป็น               

ร้อยละ 45.4 ในดา้นการศึกษา พบวา่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.2                          
ด้านสถานภาพครอบครัว พบว่ามีสถานะโสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.7 ด้านรายได้ พบว่ามี
รายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.6 ดา้นระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน พบว่า มีอายุการท างานระหว่าง 1 – 2 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.8 ด้านประเภท
พนักงาน พบว่าเป็นพนกังานรายเดือนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 90.4 ดา้นต าแหน่งงาน พบว่าเป็น
พนกังานระดบัปฏิบติัการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.3 และในดา้นสังกดัหน่วยงาน พบวา่พนกังาน
ส่วนใหญ่สังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) 
 
 
 
 



 
 

136 

ส่วนที ่2  ข้อมูลสรุประดับความพงึพอใจพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน 
จากการศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทั มิลล์คอน 

สตีล จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยภาพรวม                  
อยู่ในระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีหากน าการให้ระดบัความพึงพอใจในการท างานมาสรุปดว้ยการแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 
(Motivation Factor) และกลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Hygiene 
Factors) ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Motivation 
Factor) พนกังานมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.03 โดยมีความพึงพอใจด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.12 รองลงมา คือ ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.09 ดา้นความรับผิดชอบ 
(Responsibility) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.06 และดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 ตามล าดบั 

กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Hygiene Factors) พนกังานมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.10 โดยมี
ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with 
Supervisors and Peers) มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3.22 รองลงมา คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
(Supervision) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ด้านความมัน่คงในงาน (Job Security) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 
ด้านต าแหน่งงาน (Status) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 ด้านค่าจ้างเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & 
Benefit) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and 
Administration) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 และด้านสภาพการท างาน (Working Condition) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.97 ตามล าดบั 
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลสรุประดับการให้ความส าคัญของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน 
จากการศึกษาระดบัการให้ความส าคญัจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั 

มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) พบว่า พนักงานให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบั ปานกลาง ทั้งน้ีหากน าการใหร้ะดบัความส าคญัมาสรุปดว้ยการแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Motivation 
Factor) และกลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Hygiene Factors) ผลการ
วเิคราะห์ปัจจยัดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี 
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 กลุ่มท่ี 1 ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Motivation 
Factor) พนักงานมีการให้ระดบัความส าคญัโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 
โดยมีความพึงพอใจดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 รองลงมา 
คือ ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) และดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.24 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22 และดา้นความกา้วหน้า 
(Advancement) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 ตามล าดบั 
 กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Hygiene Factors) พนกังานมี
ความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.10 โดยมี
ความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with 
Supervisors and Peers) มีค่ าเฉ ล่ียเท่ ากับ  3.22 รองลงมา คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
(Supervision) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 ด้านความมัน่คงในงาน (Job Security) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.16 
ด้านต าแหน่งงาน (Status) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.12 ด้านค่าจ้างเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & 
Benefit) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.07 ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and 
Administration) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.99 และด้านสภาพการท างาน (Working Condition) มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.97 ตามล าดบั 
 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลสรุประดับความพึงพอใจและระดับการให้ความส าคัญของพนักงานต่อ
ปัจจัยจูงใจในการท างาน 

จากการน าขอ้มูลระดบัความพึงพอใจและการให้ความส าคญัของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจใน
การท างานมาเปรียบเทียบกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 ปัจจัยจูงใจท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน (Motivation 
Factor) พนักงานมีความพึงพอใจและให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง หากพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปัจจยัพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจและให้
ความส าคญัต่อปัจจยัจูงในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนับถือ (Recognition) ด้านลักษณะของงาน (Work itself) ด้านความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนัทุกปัจจยั   

กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจูงใจท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน (Hygiene Factors) พนกังานมี
ความพึงพอใจและให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง หาก
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละปัจจยัพบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจและให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูง
ในการท างาน ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) 
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ด้านการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) ด้านความสัมพันธ์ของผูบ้ ังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) ด้านสภาพการท างาน (Working Condition) 
ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) และ
ดา้นต าแหน่งงาน (Status) อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนัทุกปัจจยั 

 
ส่วนที ่5 ข้อมูลสรุประดับความพงึพอใจและการให้ความส าคัญของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจ

ในการท างาน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

5.1 ข้อมูลสรุประดับความพึงพอใจเปรียบเทียบการให้ความส าคัญของพนักงานต่อปัจจัย
จูงใจในการท างาน จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางที ่5.1   แสดงค่าเฉล่ียโดยรวมและการแปลค่าระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัยจูงใจในการ
ท างาน 

อายุ 18 - 25 ปี อายุ 26 - 35 ปี อายุ 36 - 45 ปี อายุ 46 ปี ขึน้ไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 

2.93 3.20 3.17 3.27 3.16 3.37 3.24 3.25 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ 

2.93 3.20 3.10 3.21 3.09 3.27 3.09 3.24 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ดา้นลกัษณะงาน 
3.00 3.16 3.10 3.24 3.13 3.30 3.14 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ดา้นความรับผิดชอบ 
3.00 3.18 3.05 3.25 3.13 3.31 3.13 3.18 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 
2.72 2.99 2.81 3.01 2.83 2.97 2.76 2.91 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

2.93 3.05 2.99 3.03 3.04 3.16 3.02 3.07 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา 
 
 

3.20 3.46 3.18 3.42 3.20 3.42 3.18 3.32 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 

ปัจจัยจูงใจในการ
ท างาน 

อายุ 18 - 25 ปี อายุ 26 - 35 ปี อายุ 36 - 45 ปี อายุ 46 ปี ขึน้ไป 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

8. ดา้นความสมัพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน 

3.21 3.37 3.24 3.31 3.18 3.37 3.29 3.26 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

2.93 3.26 3.01 3.35 2.93 3.39 2.98 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ 

3.05 3.32 3.10 3.50 3.03 3.46 3.02 3.31 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

11. ดา้นความมัน่คงใน
งาน 

3.15 3.19 3.18 3.34 3.10 3.40 3.30 3.47 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

12. ดา้นต าแหน่งงาน 
3.09 3.24 3.14 3.27 3.12 3.37 3.10 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.1 แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกช่วงอายุ มีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีสอดคลอ้งกนัในทุกปัจจยั คือ มีระดบัความพึง
พอใจและการใหค้วามส าคญัโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั 
 
 5.2 ข้อมูลสรุประดับความพึงพอใจเปรียบเทียบการให้ความส าคัญของพนักงานต่อปัจจัยจูง
ใจในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
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ตารางที ่5.2   แสดงค่าเฉล่ียโดยรวมและการแปลค่าระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ปัจจัยจูงใจในการท างาน 

ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานระดบัปฏิบัติการ 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

3.54 3.47 3.49 3.61 3.04 3.23 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ  

3.33 3.47 3.24 3.35 3.02 3.19 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ดา้นลกัษณะงาน 
3.41 3.55 3.40 3.45 3.03 3.19 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ดา้นความรับผิดชอบ 
3.40 3.49 3.30 3.41 3.01 3.20 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 
3.06 3.02 2.76 2.83 2.78 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

3.16 3.27 3.00 3.14 2.98 3.04 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา 

3.25 3.46 3.23 3.43 3.18 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

8. ดา้นความสมัพนัธ์ของ
ผูบ้งั คบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน  
 

3.46 3.54 3.22 3.27 3.21 3.32 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9. ดา้นสภาพการท างาน 
3.09 3.45 2.85 3.27 2.98 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ 

3.06 3.58 3.04 3.26 3.07 3.44 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

11. ดา้นความมัน่คงใน
งาน 

3.19 3.68 3.22 3.38 3.16 3.31 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

12. ดา้นต าแหน่งงาน 
3.12 3.54 3.29 3.41 3.10 3.26 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.2 แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกต าแหน่ง มีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละปัจจยั โดยเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของแต่ละปัจจยัพบวา่  
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พนักงานมีระดับความพึงพอใจและการให้ความส าคญัโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เหมือนกนั ในทุกต าแหน่งงาน จ านวน 6 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นดา้นการไดรั้บการยอมรับ
นบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นนโยบายการบริหารงาน
ขององคก์าร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสภาพการท างาน 

พนักงานต าแหน่งผู ้จ ัดการ มีระดับความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีการให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีพนกังานต าแหน่งหัวหนา้งานและพนกังานระดบัปฏิบติังาน 
มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน จ านวน 5 ปัจจัย 
ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ดา้น
ค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นต าแหน่งงาน 

พนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัมาก มีการให้ความส าคญัอยู่ใน
ระดบัปานกลาง พนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง มีการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากในขณะท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั จ านวน 1 ปัจจยั ประกอบดว้ย ดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน 

 
5.3 ข้อมูลสรุประดับความพึงพอใจเปรียบเทียบการให้ความส าคัญของพนักงานต่อปัจจัย

จูงใจในการท างาน จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 
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ตารางที ่5.3   แสดงค่าเฉล่ียโดยรวมและการแปลค่าระดบัความพึงพอใจและการใหค้วามส าคญัของ
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน จ าแนกตามสังกดัหน่วยงาน 

ปัจจยัจูงใจในการ
ท างาน 

หน่วยงานส านกังาน โรงงานเหล็กรูปพรรณ 
โรงงานเหล็กเส้น 

(กรุงเทพ) 
โรงงานเหล็กเส้น 

(ระยอง) 
ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 

ระดบั 
ความ 

พึงพอใจ 

ระดบั 
การให้

ความส าคญั 
ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

ค่าเฉล่ีย 
(แปลค่า) 

1. ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน 

3.30 3.33 3.19 3.17 3.01 3.14 3.06 3.41 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2. ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ  

3.20 3.29 3.10 3.19 2.99 3.11 3.01 3.29 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3. ดา้นลกัษณะงาน 
3.19 3.32 3.08 3.12 3.05 3.10 3.06 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4. ดา้นความรับผิดชอบ 
3.15 3.33 3.08 3.05 2.97 3.10 3.08 3.38 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5. ดา้นความกา้วหนา้ 
2.83 3.00 2.70 2.71 2.67 2.79 2.91 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6. ดา้นนโยบายการ
บริหารงานขององคก์าร 

3.10 3.16 3.12 3.16 2.83 2.88 3.01 3.13 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7. ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา 

3.22 3.48 3.26 3.28 3.20 3.28 3.13 3.54 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

8. ดา้นความสมัพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และ
เพ่ือนร่วมงาน  

3.30 3.38 3.36 3.30 3.13 3.23 3.19 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

9. ดา้นสภาพการ
ท างาน 

3.15 3.21 2.89 2.94 2.73 3.08 3.07 3.81 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ 

3.21 3.42 2.85 2.80 3.02 3.25 3.06 3.83 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

11. ดา้นความมัน่คงใน
งาน 

3.32 3.51 3.17 3.07 3.13 3.14 3.08 3.46 
(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

12. ดา้นต าแหน่งงาน 
3.22 3.40 3.07 3.07 3.14 3.20 3.04 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 5.3 แสดงให้เห็นว่าพนักงานทุกต าแหน่ง มีระดบัความพึงพอใจและการให้

ความส าคญัโดยรวมต่อปัจจยัจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนัในแต่ละปัจจยั โดยเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดของแต่ละปัจจยัพบวา่  
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พนักงานมีระดับความพึงพอใจและการให้ความส าคญัโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง
เหมือนกัน ในทุกสังกัดหน่วยงาน จ านวน 8 ปัจจยั ประกอบด้วย ปัจจยัด้านความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นความกา้วหน้า 
ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ และด้านความสัมพนัธ์ของผูบ้ ังคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน และดา้นต าแหน่งงาน 

พนักงานสังกัดหน่วยงานส านักงาน สังกัดโรงงานเหล็กรูปพรรณ และสังกัดโรงงาน
เหล็กเส้น (กรุงเทพ) มีความพึงพอใจและการให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน 
ในขณะท่ีพนกังานสังกดัโรงงานเหล็กเส้น (ระยอง) มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก จ านวน 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น
สภาพการท างาน และดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ 

พนกังานสังกดัหน่วยงานส านกังาน มีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีการให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีพนักงานสังกัดโรงงานเหล็กรูปพรรณ พนักงานสังกัด
โรงงานเหล็กเส้น (กรุงเทพ) และพนักงานสังกดัเหล็กเส้น (ระยอง) มีความพึงพอใจและการให้
ความส าคญัอยูใ่นระดบัปานกลางเหมือนกนั จ านวน 1 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นความมัน่คง
ในงาน  
 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ และการให้ความส าคัญของพนักงานต่อ
ปัจจัยจูงใจในการท างาน โดยใช้ Importance Performance Analysis (IPA) 

การวิเคราะห์ผลการวิจยัคร้ังน้ี ใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ Importance Performance Analysis 
(IPA) ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 4 Quadrants ดงัน้ี 

Quadrants A (Keep up the good Work) หมายถึง พนักงานมีระดับได้ให้ความส าคัญต่อ
ปัจจยัจูงใจในหวัขอ้น้ีและ  ส่ิงท่ีไดรั้บในหวัขอ้น้ีสร้างความพึงพอใจไดม้าก โดยทัว่ไปแลว้หวัขอ้ท่ี
ตกอยูใ่นส่วนน้ีจะเป็นจุดแขง็ขององคก์รท่ีมีอยู ่

Quadrants B (Concentrate Here) หมายถึง พนักงานได้ให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจใน
หวัขอ้น้ี แต่ส่ิงท่ีไดรั้บในหัวขอ้น้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ หวัขอ้ท่ีตกในจุดน้ีจะถือเป็นจุดอ่อน บริษทั
จ าเป็นตอ้งใส่ใจและหาวธีิแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

Quadrants C (Low Priority) หมายถึง พนกังานมกัจะไม่ค่อยให้ความสนใจต่อปัจจยัจูงใจใน
หัวขอ้น้ี และส่ิงท่ีได้รับในหัวข้อน้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ หัวขอ้ท่ีตกลงในช่องน้ีจะถือว่าไม่ค่อยมี
ความส าคญัมากเท่าใดนกั  
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Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง พนกังานไม่ค่อยให้ความสนใจต่อปัจจยัจูงใจ
ในหัวขอ้น้ี แต่ส่ิงท่ีไดรั้บในหัวขอ้น้ียงัเป็นท่ีพึงพอใจอยู่ บริษทัอาจจะให้ความส าคญักบัหัวขอ้น้ี
มากจนเกินความจ าเป็น 
 
ตารางที ่5.4   แสดงค่าเฉล่ียโดยรวมของระดบัความพึงพอใจเปรียบเทียบกบัการใหค้วามส าคญัของ
  พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 

ปัจจัยจูงใจ 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ระดับการให้
ความส าคัญ 

ค่าเฉลีย่ ค่าเฉลีย่ 

กลุ่มที ่1 ปัจจัยจูงใจทีเ่ป็นตัวกระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการ
ท างาน 

    

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) 3.12 3.28 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 3.06 3.22 
3. ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) 3.09 3.24 
4. ดา้นความรับผดิชอบ (Responsibility) 3.07 3.24 
5. ดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) 2.79 2.99 

กลุ่มที ่2 ปัจจัยจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน     
6.   ดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร  
     (Company Policies and Administration) 

2.99 3.07 

7.   ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) 3.19 3.42 
8.   ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน 
      ร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) 

3.22 3.33 

9.   ดา้นสภาพการท างาน (Working Condition) 2.97 3.33 
10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) 3.07 3.43 
11. ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) 3.16 3.33 
12. ดา้นต าแหน่งงาน (Status) 3.12 3.29 

 
จากตารางท่ี 5.4 แสดงให้เห็นว่าพนกังานบริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) มีระดบั

ความพึงพอใจ และการให้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมท่ีแตกต่างกนั
ในแต่ละปัจจยั หากท าการวเิคราะห์ดว้ย IPA MAP จะไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1 แสดงการวเิคราะห์ผลความพึงพอใจและระดบัการใหค้วามส าคญั ของพนกังานท่ีมีต่อ
ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจในการท างาน ของพนกังาน บริษทั มิลลค์อน สตีล 

จ ากดั (มหาชน) 
 

จากภาพท่ี 5.1 แสดงให้เห็นวา่พนกังาน บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) มีการความ
พึงพอใจและให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัจูงในใจการท างานในแต่ละปัจจยัแตกต่างการ และเม่ือ
น ามาวิเคราะห์แบบ Importance Performance Analysis (IPA) พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจและ
ระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน แบ่งออกเป็น 3 Quadrants ดงัน้ี 

 

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด 

ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 

A B 

C D 

Concentrate Here Keep up the good Work 

Low Priority Possible Over skill 

พึงพอใจ
นอ้ย
ท่ีสุด 

พึงพอใจ
มากท่ีสุด 
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Quadrants A (Keep up the good Work) หมายถึง พนกังานไดใ้ห้ความส าคญัต่อปัจจยัจูงใจ
ในด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) 
ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา (Supervision) ดา้นความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with 
Supervisors and Peers) ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ดา้นความมัน่คงใน
งาน (Job Security) และด้านต าแหน่งงาน (Status) ส่ิงท่ีได้รับในหัวข้อน้ีสามารถสร้างความพึง
พอใจไดม้าก โดยทัว่ไปแลว้หวัขอ้ท่ีตกอยูใ่นส่วนน้ีจะเป็นจุดแขง็ขององคก์รท่ีมีอยู ่

Quadrants B (Concentrate Here) หมายถึง พนักงานได้ให้ความส าคัญต่อปัจจยัจูงใจใน
หัวข้อน้ี ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) ด้าน
สภาพการท างาน (Working Condition) แต่ส่ิงท่ีไดรั้บในหัวขอ้น้ียงัไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ใหพ้นกังานได ้จึงถือเป็นจุดอ่อน ท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งใส่ใจและหาวธีิแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

Quadrants C (Low Priority) หมายถึง พนกังานมกัจะไม่ค่อยให้ความสนใจต่อปัจจยัจูงใจใน
ดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) และส่ิงท่ีไดรั้บในหวัขอ้น้ียงัไม่เป็นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงถือไดว้า่ไม่ค่อย
มีความส าคญัมากเท่าใดนกั  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากัด 
(มหาชน) สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ท่ีไดแ้บ่ง
ปัจจยัจูงใจในการท างานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation 
Factors) และปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) (ยงยทุธ เกษสาคร , 2547 : 131-133) 

ปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivator Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน
โดยตรง ซ่ึงจะเป็นตวักระตุน้ให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองคก์ารปฏิบติังานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน กลุ่มปัจจยัน้ีท่ีก าหนดเป็นกรอบในการศึกษา มีจ านวน 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) 
ความรับผิดชอบ (Responsibility)  ความก้าวหน้า (Advancement) และกลุ่มปัจจัยสุขอนามัย 
(Hygiene Factors) เป็นปัจจยัท่ีเป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนัไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจใน
การท างาน โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของงานเลย ซ่ึงสาเหตุอนัเกิดจากสภาพแวดลอ้ม กลุ่ม
ปัจจยัน้ีท่ีก าหนดเป็นกรอบในการศึกษา มีจ านวน 7 ดา้น ประกอบดว้ย นโยบายการบริหารงานของ
องค์ ก าร  (Company Policies and Administration) ก ารป กครองบั งคับ บัญ ช า  (Supervision) 
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ความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Relationship with Supervisors , 
Peers and Subordinates) สภาพการท างาน (Working Condition) ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ 
(Salary & Benefit) ความมั่นคงในงาน (Job Security) ต  าแหน่งงาน (Status) ผลการศึกษาความพึง
พอใจในการท างานต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ ธนกฤต วฒันากลู (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัแรงจูง
ในในการท างานของพนกังาน บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ  ากดั จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า         
ในกลุ่มปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors) พนักงานมีระดบัความพึง
พอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง เหมือนกันกับผลการศึกษาพนักงาน บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากัด 
(มหาชน) ในคร้ังน้ี  คือ การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) และด้านความก้าวหน้า 
(Advancement) ส่วนการให้ระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน 
(Achievement) ด้านลักษณะของงาน (Work itself) และด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) 
พนกังาน บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ  ากดั มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง
กบั พนกังานบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) พนกังานมีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง
เหมือนกนักบัผลการศึกษาพนกังาน บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ ดา้นสภาพ
การท างาน (Working Condition) ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ส่วนการ
ให้ระดบัความพึงพอใจท่ีต่างกนั คือ ดา้นนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies 
and Administration) ด้านการปกครองบังคับ บัญชา (Supervision) ด้านความสัมพัน ธ์ของ
ผูบ้งัคบับัญชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) ด้านความมัน่คงใน
งาน (Job Security) ดา้นต าแหน่งงาน (Status) พนักงาน บริษทั สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จ  ากดั มี
ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พนกังานบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ กชกร ทุ่งส่ี (2551) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
พนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างานของ บริษทั ดริสเซ่นแอร์ดราฟทอิ์นทีเรียซิสเตม็ส์ (ไทยแลนด์) 
จ  ากัด  พบว่า ในกลุ่มปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) พนักงานมี
ระดบัความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง เหมือนกนักบัผลการศึกษาพนกังาน บริษทั มิลล์คอน 
สตีล จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) ดา้นลกัษณะของงาน 
(Work itself) ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) และด้านความก้าวหน้า (Advancement) ส่วน
การให้ระดบัความพึงพอใจท่ีต่างกนั คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement) พนักงาน 
บริษทั ดริสเซ่นแอร์ดราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก 
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ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พนกังานบริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง  

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) พนกังานมีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง
เหมือนกันกับผลการศึกษาพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ ด้าน
นโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) ด้านการปกครอง
บงัคบับญัชา (Supervision) และดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ส่วนการให้
ระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน คือ ด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 
(Relationship with Supervisors and Peers) ด้านสภาพการท างาน (Working Condition) ด้านความ
มัน่คงในงาน (Job Security) และดา้นต าแหน่งงาน (Status) บริษทั ดริสเซ่นแอร์ดราฟทอิ์นทีเรียซิส
เตม็ส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พนกังานบริษทั มิลล์
คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ สุพรรณี พงษต์ระกูล (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง ความพึง
พอใจของพนกังานอุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
พบว่า ในกลุ่มปัจจยัจูงใจท่ีเป็นตวักระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) พนักงานมีระดับ
ความพึงพอใจ อยู่ในระดบัปานกลาง เหมือนกนักบัผลการศึกษาพนักงาน บริษทั มิลล์คอน สตีล 
จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) การไดรั้บการยอมรับ
นับถือ (Recognition) ด้านลกัษณะของงาน (Work itself) และด้านความก้าวหน้า (Advancement) 
ส่วนการให้ระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน คือ ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility) พนักงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไมบ้รรจุกระป๋องในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจ อยู่
ในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั พนักงานบริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) พนกังานมีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง
เหมือนกันกับผลการศึกษาพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ ด้าน
นโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) ด้านการปกครอง
บงัคบับญัชา (Supervision) ด้านสภาพการท างาน (Working Condition)  ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และ
สวสัดิการ (Salary & Benefit) ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) และดา้นต าแหน่งงาน (Status) 
ส่วนการให้ระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน คือ ด้านความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) พนักงานอุตสาหกรรมแปรรูปผกัและผลไม้
บรรจุกระป๋องในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั 
พนกังานบริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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เม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของ ปภาณิน มณียศ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การวิเคราะห์
ปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังานใน บริษทั ลานนาโปรดกัส์ จ  ากดั พบวา่ ในกลุ่มปัจจยัจูงใจท่ี
เป็นตวักระตุน้ในการท างาน (Motivation Factors) พนกังานมีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เหมือนกนักบัผลการศึกษาพนกังาน บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ การ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) และดา้นความกา้วหน้า 
(Advancement) ส่วนการให้ระดับความพึงพอใจท่ีต่างกัน คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน 
(Achievement) และดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) บริษทั ลานนาโปรดกัส์ จ  ากดั มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พนักงานบริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมี
ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene Factors) พนกังานมีระดบัความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง
เหมือนกันกับผลการศึกษาพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ี คือ ด้าน
นโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) ดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ (Salary & Benefit) และด้านความมัน่คงในงาน (Job Security) ส่วนการให้ระดับ
ความพึงพอใจท่ีต่างกัน คือ ด้านการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) ด้านความสัมพนัธ์ของ
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) ดา้นสภาพการท างาน 
(Working Condition) และดา้นต าแหน่งงาน (Status) บริษทั ลานนาโปรดกัส์ จ  ากดั มีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั พนกังานบริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) ท่ีมีความพึง
พอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง  

จากการศึกษาพบว่า พนกังาน บริษทั มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) กวา่ร้อยละ 71.43 มี
สาเหตุจูงใจในการเปล่ียนงานมากจาก เงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการ และรายไดอ่ื้นๆ รองลงมา คือ มี
สาเหตุจูงใจมาจากไม่พอใจดา้นสภาพการท างานและความปลอดภยั การลาออกไปประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั การไม่พอใจผูบ้งัคบับญัชา การไม่พอใจลกัษณะงานท่ีท า การไม่มัน่ใจในความมัน่คงใน
งานและองคก์ร และการไม่มีความกา้วหนา้ในอนาคต อยา่งไรก็ดีผลการศึกษาคร้ังน้ีสาเหตุจูงใจให้
พนกังานลาออกจากการงานคลา้ยคลึงกบัเหตุผลของพนกังานในสถานประกอบการอ่ืนท่ีศึกษาโดย 
กชกร ทุ่งส่ี (2551) ซ่ึงพบวา่สาเหตุจูงใจให้พนกังานลาออกจากงานมากจาก ผลตอบแทนน้อย ไม่
พอใจสวัสดิการ ไม่พอใจสภาพการท างาน ไม่มั่นใจในความมั่นคงของบริษัท  และไม่ มี
ความกา้วหนา้ แสดงให้เห็นวา่สาเหตุจูงใจในการเปล่ียนงานท่ีคลา้ยคลึงกนัเช่นน้ีอาจเกิดข้ึนไดก้บั
ทุกสถานประกอบการ หากพนกังานไดรั้บการตอบสนองในระดบัต ่ากวา่การใหค้วามส าคญั 
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5.3 ข้อค้นพบ 
 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากัด 
(มหาชน) พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจและการให้ระดบัความส าคญัโดยรวม อยู่ในระดบัปาน
กลาง ทุกปัจจยั และหากพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละปัจจยั โดยการจ าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจและให้ระดับความส าคัญท่ีแตกต่างไป โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

1. เม่ือจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า พนักงานต าแหน่งหัวหน้างาน มีระดบัความพึง
พอใจในการท างานดา้นความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดบัปานกลาง และมีการให้ความส าคญั 
อยู่ในระดับมาก ในขณะท่ีพนักงานต าแหน่งผูจ้ดัการ มีระดบัความพึงพอใจในการท างาน ด้าน
ความส าเร็จในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก และมีการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับ
ปัจจยัด้านด้านลกัษณะงาน ด้านความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน ด้านค่าจา้ง
เงินเดือน และสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นต าแหน่งงาน พนกังานต าแหน่งผูจ้ดัการ มี
ความพึงพอใจ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการใหค้วามส าคญั อยูใ่นระดบัมาก    

2. เม่ือจ าแนกตามหน่วยงานท่ีสังกดั พบว่า พนักงานโรงรีดเหล็กเส้น (ระยอง) มีระดบั
ความพึงพอใจในการท างาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นสถาพการท างาน และดา้นค่าจา้ง
เงินเดือน และสวสัดิการ อยูใ่นระดบัปานกลาง และมีการให้ความส าคญั อยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ี
พนกังานหน่วยงานส านกังาน มีระดบัความพึงพอใจในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน อยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีการให้ความส าคัญ อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าพนักงานในแต่ละ
หน่วยงานใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงในการท างานท่ีแตกต่างกนั 

3. เม่ือท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วย IPA MAP พบว่า พนักงานไม่พึงพอใจและไม่ค่อยให้
ความสนใจกับปัจจยัด้านความก้าวหน้า (Advancement) ซ่ึงบริษัทอาจแก้ไขในโอกาสถดัไปได ้
ในขณะท่ีพนักงานมีความพึงพอใจและให้ความสนใจในปัจจยัด้านความส าเร็จในการท างาน 
(Achievement) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) 
ด้านความ รับผิดชอบ  (Responsibility) ด้านการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) ด้าน
ความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) ดา้น
ค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) และดา้น
ต าแหน่งงาน (Status) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษทัจะตอ้งธ ารงรักษาไว ้และเสริมสร้างให้พนกังานมีความพึง
พอใจมากยิ่งข้ึนในอนาคต แต่ส าหรับปัจจยัท่ีถือได้ว่าเป็นจุดอ่อนท่ีบริษทัจะตอ้งรีบด าเนินการ
แกไ้ข คือ ปัจจยัดา้นนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) 
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ด้านสภาพการท างาน (Working Condition) ซ่ึงเป็นส่ิงพนักงานให้ความส าคัญ แต่บริษัทยงัไม่
สามารถสร้างความพึงพอใจใหพ้นกังานได ้บริษทัจ าเป็นตอ้งใส่ใจและหาวธีิแกไ้ขอยา่งรวดเร็ว 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

เน่ืองจากปัจจยัจูงใจในการท างาน มีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเป็น
อย่างมาก ดังนั้ นผูบ้ริหารต้องพิจารณาให้ความส าคญักับระดับความพึงพอใจในการท างานท่ี
พนักงานมีต่อปัจจยัจูงใจในการท างานจากน้อยไปหามากตามล าดับ ดังน้ี อันดับท่ีหน่ึง ด้าน
ความกา้วหน้า (Advancement) รองลงมา ดา้นสภาพการท างาน (Working Condition) ดา้นนโยบาย
การบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ (Recognition) ด้านค่าจ้างเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ด้านความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) ดา้นต าแหน่งงาน (Status) ดา้นความส าเร็จใน
การท างาน (Achievement) ด้านความมัน่คงในงาน (Job Security) ด้านการปกครองบงัคบับญัชา 
(Supervision) และด้านความสัมพันธ์ของผูบ้ ังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with 
Supervisors and Peers) ตามล าดบั และผูบ้ริหารยงัตอ้งค านึงถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจท่ี
พนักงานให้ความส าคญัจากมากไปหาน้อยตามล าดบั ดงัน้ี อนัดบัท่ีหน่ึง คือ ดา้นค่าจา้งเงินเดือน 
และสวสัดิการ (Salary & Benefit) รองลงมา ด้านการปกครองบังคับบัญชา (Supervision) ด้าน
สภาพการท างาน (Working Condition) ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) ดา้นความสัมพนัธ์
ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน (Relationship with Supervisors and Peers) ดา้นต าแหน่งงาน 
(Status) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) ดา้น
ลกัษณะของงาน (Work itself) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ด้านนโยบายการ
บ ริห ารงานขององค์ก าร (Company Policies and Administration) และด้านความก้าวหน้ า 
(Advancement) ตามล าดบั   

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัควรตอ้งธ ารงรักษาไว ้และเสริมสร้างให้พนกังานมีความพึงพอใจ
มากยิ่งข้ึนในอนาคต ส าหรับปัจจยัจูงใจท่ีพนกังานมีความพึงพอใจและให้ความส าคญั คือ ปัจจยั
ดา้นปัจจยัดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
ความรับผิดชอบ ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์ของผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อน
ร่วมงาน ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นต าแหน่งงาน ส าหรับ
ปัจจยัจูงใจท่ีผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง คือ ปัจจยัจูงใจท่ีพนกังานให้ความส าคญั แต่
บริษทัยงัไม่สามารถสร้างความพึงพอใจใหพ้นกังานได ้บริษทัจ าเป็นตอ้งใส่ใจและหาวิธีแกไ้ขอยา่ง
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รวดเร็ว เป็นปัจจยัท่ีถือไดว้า่เป็นจุดอ่อนท่ีบริษทัจะตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ข คือ ปัจจยัดา้นนโยบาย
การบริหารงานขององค์การ ดา้นสภาพการท างาน ดงันั้นในการศึกษาคร้ังน้ี ผูท้  าการศึกษาจึงขอ
เสนอแนะแนวทางในการจูงใจพนกังาน บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) ดงัน้ี 
 

กลุ่ มที่  1 ปัจจัยจูงใจที่อ ยู่ใน Quadrants B (Concentrate Here) ซ่ึงเป็นปัจจัยจูงใจท่ี
พนกังานไดใ้หค้วามส าคญั แต่ส่ิงท่ีไดรั้บยงัไม่สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่พนกังานได ้ซ่ึงถือ
ไดว้่าเป็นจุดอ่อนท่ีบริษทัจ าเป็นตอ้งใส่ใจและหาวิธีแกไ้ขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ไดแ้ก่ ดา้นสภาพ
การท างาน (Working Condition) และดา้นนโยบายการบริหารงานขององคก์าร (Company Policies 
and Administration) ตามล าดบั โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1. ด้านสภาพการท างาน  (Working Condition) ผู ้บ ริห ารควรให้ ความส าคัญ ต่อ
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
สภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน เหมาะสมในการท างาน ส าหรับโรงงานผลิตเหล็ก
ปัญหาด้าน เสียง ฝุ่ น และความร้อน เป็นปัญหาท่ีพบมากในโรงงาน ซ่ึงส่งผลเป็นอย่างมากต่อ
สุขภาพของพนกังาน ดงันั้น บริษทัควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลป้องกนัอยา่งถูกวิธี อาทิเช่น 
การก าจดัส่ิงท่ีท าให้เกิดฝุ่ นละออง เช่น เทพื้นคอนกรีตบริเวณถนนในโรงงานการ เพื่อป้องกนัการ
เกิดฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากดิน รวมทั้งการแจกอุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นละอองอย่างเหมาะสมกบัประเภท
ของฝุ่ นละอองท่ีมีอยู่ในโรงงาน อีกทั้งมีการจดัหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน และอุปกรณ์
ป้องกนัความปลอดภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละต าแหน่งงาน อาทิเช่น 
อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ น อุปกรณ์ป้องกนัเสียง และปลอกแขนป้องกนัความร้อน ตลอดจนระบบระบาย
อากาศใหส้ามารถถ่ายเทไดส้ะดวกเพื่อบรรเทาความร้อนในโรงงาน   

2. ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ (Company Policies and Administration) 
ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัในดา้นนโยบาย เป้าหมายและการบริหารจดัการของบริษทั ทั้งน้ี เม่ือ
พิจารณาถึงปัจจยัย่อยท่ีพนกังานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ดา้นบริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการ
ท างานท่ีชดัเจน มีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมีความชดัเจนใน
การปฏิบติังาน ดงันั้น บริษทัจึงควรมุ่งเน้นในการพิจารณานโยบายท่ีเก่ียวกบัความชดัเจนในการ
ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตลอดจนเป้าหมายในการปฏิบติังาน และการก าหนดหน้าท่ี 
ลกัษณะงานท่ีชดัเจน ซ่ึงควรมีการเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิเช่น การจดัท า Job Description 
และ KPI รวมทั้งการประกาศช้ีแจงและท าความเขา้ใจใหท้ราบโดยทัว่กนั เพื่อใหพ้นกังานเกิดความ
เขา้ใจในนโยบายและสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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กลุ่มที ่2 ปัจจัยจูงใจทีอ่ยู่ใน Quadrants  C (Low Priority) เป็นปัจจยัจูงใจท่ีพนกังานมกัจะ
ไม่ค่อยให้ความสนใจ และส่ิงท่ีได้รับในหัวข้อน้ียงัไม่ เป็นท่ีพึงพอใจ ซ่ึงถือได้ว่าไม่ค่อยมี
ความส าคญัมากเท่าใดนกั ต่อปัจจยัจูงใจในดา้นความกา้วหนา้ (Advancement) ถึงแมว้า่พนกังานจะ
ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นน้ีมากทใดนัก แต่ก็พบวา่บริษทัไม่สามารถสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่พนกังานได ้ซ่ึงบริษทัอาจพิจารณาแกไ้ขในล าดบัถดัไป โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

3. ดา้นความกา้วหน้า (Advancement) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด คือ การมีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน  และการมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพิ่ม
ทกัษะและประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้มีการอบรมสัมมนา 
เพื่อให้พนกังานเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ พฒันาทกัษะและประสบการณ์ของตนเอง เพื่อเพิ่ม
โอกาสความกา้วหน้าตามสายงานอาชีพท่ีบริษทัตั้งไว ้โดยก าหนดให้มี Training Road Map และ 
Individual Development Plan เพื่อเป็นกรอบในการพฒันาฝึกอบรมให้แก่พนักงานได้อย่างทัว่ถึง 
และตรงกบังานท่ีรับผดิชอบ เพื่อใหส้ามารถพฒันาศกัยภาพการท างานของพนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
กลุ่มที่ 3 ปัจจัยจูงใจที่อยู่ใน Quadrants A (Keep up the good Work) เป็นปัจจยัจูงใจท่ี 

พนกังานไดใ้ห้ความส าคญั และส่ิงท่ีไดรั้บสามารถสร้างความพึงพอใจไดม้าก ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจใน
ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) ดา้น
ลกัษณะของงาน (Work itself) ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
(Supervision) ด้านความสัมพันธ์ของผู ้บังคับบัญชา และเพื่ อน ร่วมงาน (Relationship with 
Supervisors and Peers) ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ดา้นความมัน่คงใน
งาน (Job Security) และดา้นต าแหน่งงาน (Status) ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีถือไดว้า่เป็นจุดแขง็ของบริษทั จ า
เป็รท่ีจะต้องธ ารงรักษาไว ้และพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่
พนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี ต่อไป โดยมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

4. ดา้นความส าเร็จในการท างาน (Achievement) ) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัย่อยท่ีพนักงาน
พึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ การเปิดโอกาสให้ตัดสินใจหรือแก้ไขในงานของตนเองได้ตามความ
เหมาะสม ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการ
ปฏิบติังาน ควรเปิดโอกาสให้พนักงานได้ตดัสินใจและแก้ไขปัญหาท่ีพบเจอได้อย่างสมควรแก่
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเอง ผูบ้ ังคบับัญชาไม่ควรเข้าไปควบคุมจนเป็นการสั่งการทุกอย่างโดย
พนกังานไม่มีโอกาสไดคิ้ดหรือตดัสินใจดว้ยตนเอง ผูบ้ริหารตอ้งกระจายอ านาจในการสั่งการและ
การตดัสินใจไปยงัต าแหน่งงานต่างๆ ตามสมควรแก่ต าแหน่งท่ีได้ เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ก่ผูป้ฏิบติังาน อีกทั้งยงัเป็นการแบ่งเบาภาระอีกดว้ย ดงันั้น ผูบ้ริหารควร
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ก าหนดขอบข่ายความรับผิดชอบและอ านาจในการอนุมติัสั่งการในแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้พนกังาน
ทราบถึงอ านาจในการอนุมัติสั่งการและการตัดสินใจของตน นอกจากน้ีผู ้บริหารควรมีการ
ตั้งเป้าหมายในการปฏิบติังานอย่างชดัเจน และมีการประกาศให้ทราบอยา่งต่อเน่ือง เม่ือพนกังาน
สามารถปฏิบติัไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไวจ้ะส่งผลให้พนกังานรู้สึกถึงความส าเร็จในการท างาน และ
รู้สึกถึงความเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จของงาน อาทิ เช่น การตั้งเป้าหมายการผลิต เป็นตน้  

5. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recognition) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยภายในองคก์ร ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการก าหนด
ระบบการยกย่องชมเชยส าหรับพนักงานท่ีปฏิบัติงานดี ประสบความส าเร็จในงาน หรือท า
คุณประโยชน์ในดา้นต่างๆ และประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั เพื่อเป็นส่ิงจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน การเล่ือนระดบัขั้น การเล่ือน
ต าแหน่ง ควรมีมาตรฐานหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนและเป็นธรรม ตลอดจนระบบเงินรางวลั อาทิเช่น เงิน
รางวลั Incentive แก่หน่วยงานท่ีสามารถปฏิบติังานไดเ้กินกวา่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นตน้  

6. ดา้นลกัษณะของงาน (Work itself) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัย่อยท่ีพนกังานพึงพอใจน้อย
ท่ีสุด คือ งานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีท าให้มีโอกาสใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ดงันั้น ผูบ้ริหารจึง
ควรส่งเสริมบรรยากาศภายในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างสรรค์และเรียนรู้ เพื่อเป็นการ
กระตุน้ให้พนกังานเกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานไดดี้ยิ่งข้ึน อาทิเช่น การจดัโครงการ
ประกวดความคิดริเร่ิมสร้างสรคใ์นการพฒันางาน เพื่อชิงเงินรางวลั เป็นตน้ เป็นการเปิดโอกาสและ
กระตุน้ให้พนกังานไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ไดเ้ป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในงาน 
อีกทั้งยงัสามารถพฒันาศกัยภาพขององคก์รจากโครงการต่างๆ ท่ีพนกังานน าเสนอไดเ้ป็นอยา่งดีอีก
ดว้ย 

7. ดา้นความรับผิดชอบ (Responsibility) ) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึงพอใจ
น้อยท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบติังาน และการได้รับ
มอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการวางแผน
งาน และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานตามสมควรแก่ต าแหน่งงาน ควรเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีได้วางไว ้มีการจดั
มอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ ศกัยภาพ และมีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป ควรมีการมอบหมายงานพร้อมอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ใหห้วัหนา้งานทุก
คนมีบทบาทในการเป็นหัวหน้างานมากข้ึน มีการเรียนรู้เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน เทคนิคการ
บริหารงานและการบริหารคนอยา่งถูกวธีิ   
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8. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (Supervision) ) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึง
พอใจน้อยท่ีสุด คือ หวัหนา้มีการกระจายงาน และความรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม ผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญักบัพนกังานท่ีเป็นต าแหน่งหัวหน้างาน และผูจ้ดัการ ท่ีมีหน้าท่ีสั่งงาน มอบหมายงาน 
และสอนงานพนกังาน ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรให้ความส าคญัในการพฒันาทกัษะการบริหารจดัการ
คน การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน ตลอดจนทกัษะดา้นภาวะผูน้ าใหแ้ก่พนกังานระดบัหวัหนา้ 
นอกเหนือไปจากการพฒันาทกัษะความสามารถในการปฏิบติังานเพียงดา้นเดียว 

9. ด้านความสัมพัน ธ์ของผู ้บังคับบัญชา และเพื่ อน ร่วมงาน  (Relationship with 
Supervisors and Peers) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ผูบ้งัคบับญัชาให้
ความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกนัเอง และผูบ้งัคบับญัชาเต็มใจให้ค  าปรึกษา ช่วยเหลือ
ปัญหางานและส่วนตวั ดงันั้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งคนในบริษทั 
โดยการจดักิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งพนกังานให้มากข้ึน เช่น กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิด
การท างานเป็นทีม การจดัตั้งชมรมต่างๆ  เพื่อให้พนกังานมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัในการท างานเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายท่ีบริษทัก าหนดไว ้ 

10. ดา้นค่าจา้งเงินเดือน และสวสัดิการ (Salary & Benefit) ถือไดว้า่เป็นปัจจยัสุขอนามยัท่ี
พนกังานใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าจา้ง เงินเดือน สวสัดิการ และเงินช่วยเหลือต่างๆ 
ท่ีบริษทัจดัให้แก่พนกังาน เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ดา้นรายได/้
ค่าจ้าง เหมาะสมกับความรู้คามสามารถประสบการณ์ และเหมาะสมกับปริมาณงานในความ
รับผิดชอบของท่าน ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงควรจดัท าการประเมินค่างานเพื่อให้สามารถจดัท าโครงสร้าง
เงินเดือนไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ซ่ึงบริษทัควรพิจารณาให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัหน้าท่ี
ความรับผดิชอบ ต าแหน่งงาน การแข่งขนัในตลาดแรงงาน ตลอดจนศกัยภาพขององคก์ร 

11. ดา้นความมัน่คงในงาน (Job Security) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัย่อยท่ีพนักงานพึงพอใจ
นอ้ยท่ีสุด คือ ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงาน ดงันั้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมระบบการท างาน
ให้มีความชดัเจน เพื่อให้พนกังานมีความมัน่ใจในการปฏิบติังานมากยิ่งข้ึนอีกดว้ย รวมทั้งก าหนด
หลกัเกณฑ์ในการโยกยา้ย สับเปล่ียน หรือเลิกจา้งอย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานเกิดความมัน่ใจว่า
ตนเองจะไม่ถูกโยกยา้ย สับเปล่ียน หรือเลิกจ้างโดยไร้เหตุผล ทั้ งน้ี รวมถึงความชัดเจนในการ
โยกยา้ยไปยงักลุ่มบริษทัในเครือ ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ สภาพการจ้างและสิทธิต่างๆ ท่ี
พนักงานได้รับอย่างชัดเจนอีกด้วย ตลอดจนพฒันาระบบการส่ือสารกบัพนักงานเพื่อสะทอ้นให้
เห็นถึงสถานภาพ และภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างขวญัและก าลังใจให้แก่
พนกังาน 
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12. ดา้นต าแหน่งงาน (Status) เม่ือพิจารณาถึงปัจจยัยอ่ยท่ีพนกังานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั ดงันั้น ผูบ้ริหารควรมีการก าหนดต าแหน่งงาน
ภายในองค์กรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งควรมีการจดัท าแบบพรรณางาน เพื่อบรรยายถึงลกัษณะงาน 
หนา้ท่ีความรับผดิชอบ และอ านาจท่ีไดรั้บในแต่ละต าแหน่ง พร้อมทั้งส่ือสารให้พนกังานเขา้ใจและ
น าไปปฏิบติั ตลอดจนตระหนกัถึงหนา้ท่ีความรับผดิชอบและอ านาจท่ีไดรั้บตามสมควรแก่ต าแหน่ง
นั้นๆ ซ่ึงจะน าไปสู่ความภาคภูมิในใจต าแหน่งงานท่ีไดรั้บ 
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เลขท่ีแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ความพงึพอใจในการท างาน ของพนักงาน บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
............................................................................................................................................................. 

 
แบบสอบถามชุด น้ี เ ป็นส่ วนห น่ึ งของการศึกษ าตามหล ักสู ตรบ ริหารธุ รกิจ

ม ห าบ ัณ ฑ ิต  (ส า ห รับ ผู ้บ ริห า ร รุ่ น ใ ห ม ่)  จ ัง ห ว ัด ส ม ุท รส าค ร  คณ ะบ ริห า ร ธุ ร ก ิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการ
ท างาน ของพนักงาน บริษ ัท  มิลล์คอน สตีล  จ าก ัด  (มหาชน) ผู ้ศึกษาขอความร่วมมือ
มาย ังท่านในการตอบแบบสอบถามตามความคิด เห็นของท่าน  เพื ่อใช้เ ป็นข ้อมูลใน
การศึกษาคร้ังน้ี  

อน่ึงการค้นคว้าอิสระในคร้ังน้ีผู ้ศึกษาขอยืนย ันว่าค าตอบของท่านจะได้รับการ
เก็บรักษาเป็นความลับอย่างดีที่ สุดและจะไม่มีผลกระทบใดๆ  ต่อการท างานของท่าน ผู ้
ศึกษาหว ัง เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบพระคุณที่ท่าน
กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี  
............................................................................................................................................................. 
 
รายละเอยีดแบบสอบถาม  แบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2  ระดบัความพึงพอใจในการท างานของพนกังานต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ส่วนท่ี 3 ระดบัความส าคญัของปัจจยัจูงใจในการท างานของพนกังาน 
ส่วนท่ี 4  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................................................. 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัขอ้มูลตามคุณสมบติัของท่าน 
1.  เพศ 

 1) ชาย  2) หญิง 
2. อาย ุ

 1) 18 – 25 ปี  2) 26 – 35 ปี  3) 36 – 45 ปี 
 4) 46 – 55 ปี  5) มากกวา่ 55 ปี 
   

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
  1) ประถมศึกษา  2) มธัยมศึกษาตอนตน้  3) มธัยมศึกษาตอนปลาย 
              หรือ ปวช. 
  4) อนุปริญญา หรือ ปวส.  5) ปริญญาตรี         6) ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 

4. สถานภาพครอบครัว 
  1) โสด  2) สมรส  3) หยา่ร้าง หรือ หมา้ย 

5. รายไดต่้อเดือน 
  1) ไม่เกิน 10,000 บาท  2) 10,001 – 20,000 บาท  3) 20,001 – 30,000 
บาท 
  4) 30,001 – 40,000 บาท  5) 40,001 – 50,000 บาท  6) 50,001 – 60,000 
บาท 
  7) 60,001 – 70,000 บาท  8) 70,001 – 80,000 บาท  9) มากกวา่ 80,000 บาท 

6. อายกุารท างาน กบั บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 1) นอ้ยกวา่ 1 ปี  2) 1 – 2 ปี  3) 3 – 4 ปี 
 4) 5 – 6 ปี  5) 7 – 8 ปี  6) 9 – 10 ปี 
 7) 11 – 12 ปี  8) 13 – 14 ปี  9) 15 ปีข้ึนไป 

7. ประเภทพนกังาน 
  1) พนกังานรายเดือน  2) พนกังานรายวนั 

8. ต าแหน่งงาน 
  1) ผูจ้ดัการ (ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการแผนก, ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่าย, ผูจ้ดัการฝ่าย) 
  2) หวัหนา้งาน (ไดแ้ก่ โฟร์แมน, หวัหนา้งาน, วศิวกร, ซุปเปอร์ไวเซอร์) 
  3) พนกังานระดบัปฏิบติัการ (ไดแ้ก่ พนกังานทัว่ไป, ช่าง, พนกังาน, เจา้หนา้ท่ี) 
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9. สังกดัฝ่าย 
  1) ฝ่ายส านกังาน   
  2) ฝ่ายผลิตเหล็กรูปพรรณ   3) ฝ่ายซ่อมบ ารุงเหล็กรูปพรรณ  
  4) ฝ่ายผลิตเหล็กเส้น (กรุงเทพ)  5) ฝ่ายซ่อมบ ารุงเหล็กเส้น (กรุงเทพ)
  6) ฝ่ายผลิตเหล็กเส้น (ระยอง)  7) ฝ่ายซ่อมบ ารุงเหล็กเส้น (ระยอง) 

 
ส่วนที ่2  ระดับความพงึพอใจในการท างานของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการท างาน 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน เพื่อ
ตอ้งการทราบวา่ท่านมีความพึงพอใจต่อปัจจยัจูงใจในการท างานต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด 

ขอ้ท่ี รายการ 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1 2 3 4 5 
 กลุ่มที ่1 ปัจจยัจูงใจทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
1 ด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement)  

1.1 การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยูใ่น
การปฏิบติังาน 

     

1.2 การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจหรือแกไ้ขในงานของ
ตนเองไดต้ามความเหมาะสม 

     

1.3 ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด      
1.4 ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ

ในงาน 
     

2 ด้านการได้รับการยอมรับนบัถอื (Recognition)  
2.1 ความภาคภูมิใจในงานท่ีท า      
2.2 การไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยภายในองคก์ร      
2.3 การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา      
2.4 การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน      
3 ด้านลกัษณะของงาน (Work itself)  

3.1 งานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีท าใหมี้โอกาสใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

     

3.2 งานท่ีท ามีความส าคญักบับริษทั ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกภูมิใจ 
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ขอ้ท่ี รายการ 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1 2 3 4 5 
3.3 งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และ

ขอบเขตงานมีความชดัเจน 
     

3.4 ความเป็นอิสระในระหวา่งปฏิบติังาน ไดรั้บการ
ควบคุมจากผูบ้งัคบับญัชานอ้ย 

     

3.5 งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา      
4 ด้านความรับผดิชอบ (Responsibility)  

4.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป 

     

4.2 การมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอยา่ง
เตม็ท่ี 

     

4.3 การไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจจากหวัหนา้ ไม่
ถูกควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ด 

     

4.4 การไดรั้บมอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั      
4.5 การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนว

ทางการปฏิบติังาน 
     

5 ด้านความก้าวหน้า (Advancement)  
5.1 มีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะและ

ประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ 
     

5.2 มีโอกาสไดศึ้กษาความรู้ หรือไดรั้บการฝึกฝน
ดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาตนเอง 

     

5.3 มีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน      
5.4 มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขในการ

เล่ือนต าแหน่งชดัเจน 
     

5.5 มีความเสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่ง 

     

 กลุ่มที ่2 ปัจจยัจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน 

6 ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ 
(Company Policies and Administration) 
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ขอ้ท่ี รายการ 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ 

นอ้
ยที่

สุด
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ย 
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ง 
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ก 

มา
กที่

สุด
 

1 2 3 4 5 
6.1 บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ี

ชดัเจน 
     

6.2 นโยบายบริษทัสามารถสร้างความมัน่ใจให้
พนกังานไดว้า่ บริษทัก าลงักา้วไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 

     

6.3 ทีมผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบ้ริษทัมีความมัน่คงและสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

     

6.4 มีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมีความชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

     

6.5 มีการก าหนดหนา้ท่ี ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 

     

6.6 มีการจดัผงัองคก์รเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน
อยา่งเหมาะสม 

     

7 ด้านการปกครองบังคบับญัชา (Supervision)  
7.1 หวัหนา้มีการกระจายงาน และความรับผิดชอบ

อยา่งเหมาะสม 
     

7.2 หวัหนา้สัง่งาน หรือมอบหมายงานอยา่งชดัเจน      
7.3 หวัหนา้รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ลูกนอ้ง 
     

7.4 หวัหนา้มีความรู้ความสามารถ แกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงงานได ้

     

7.5 หวัหนา้ใหค้  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือ
ดา้นการปฏิบติังานได ้ 

     

8 ด้านความสัมพนัธ์ของผู้บังคบับญัชา และเพือ่น
ร่วมงาน (Relationship with Supervisors and 
Peers) 

 

8.1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนิทสนม ความจริงใจ 
และความเป็นกนัเอง 
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ขอ้ท่ี รายการ 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ 
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8.2 ผูบ้งัคบับญัชาเตม็ใจใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ

ปัญหางานและส่วนตวั 
     

8.3 ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อสวสัดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

8.4 เพ่ือนร่วมงานใหค้วามเป็นกนัเอง สนิทสนม 
จริงใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

     

8.5 เพ่ือนร่วมงานมีการปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือ
ประสบปัญหาการท างาน 

     

8.6 เพ่ือนร่วมงานใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั
เพื่อใหง้านส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

     

8.7 เพ่ือนร่วมงานยนิดีใหค้วามช่วยเหลือท่านทั้งเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั 

     

9 ด้านสภาพการท างาน (Working Condition)  
9.1 สภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน 

เหมาะสมในการท างาน 
     

9.2 สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม      
9.3 เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ 

เหมาะสมต่อการท างาน 
     

9.4 สภาพการท างานมีความปลอดภยั      
9.5 จ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม      
10 ด้านค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ (Salary & 

Benefit) 
 

10.1 รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัความรู้คามสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

     

10.2 รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานในความ
รับผิดชอบของท่าน 

     

10.3 สิทธิการลาป่วย ลากิจ      
10.4 สิทธิวนัหยดุประจ าสปัดาห์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

วนัหยดุพกัร้อน 
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10.5 เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท าศพ      
10.6 ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน       
10.7 ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวติ      
10.8 เคร่ืองแบบพนกังาน      
10.9 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ      

10.10 การจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสงัสรรค์
ประจ าปี งานท าบุญประจ าปี 

     

11 ด้านความมัน่คงในงาน (Job Security)  
11.1 ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน      
11.2 ความมัน่คงของบริษทั เช่น ภาพพจน์บริษทั, 

ทรัพยสิ์นบริษทั 
     

12 ด้านต าแหน่งงาน (Status)  
12.1 การไดรั้บการยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั      
12.2 ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนัมีความเหมาะสม      
12.3 ความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั      

 
ส่วนที ่3 ระดับความส าคัญของปัจจัยจูงใจในการท างานของพนักงาน 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย () ลงในช่องค าตอบท่ีตรงกบัระดบัการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูง
ใจในการท างานของท่าน เพื่อตอ้งการทราบวา่ท่านมีการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน
ต่างๆ มากนอ้ยเพียงใด 

ขอ้ท่ี รายการ 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความส าคญั 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก

ลา
ง 

มา
ก 

มา
กที่

สุด
 

1 2 3 4 5 
 กลุ่มที ่1 ปัจจยัจูงใจทีเ่ป็นตวักระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจในการท างาน 
1 ด้านความส าเร็จในการท างาน (Achievement)  

1.1 การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีตนเองมีอยูใ่น
การปฏิบติังาน 

     



 

167 

ขอ้ท่ี รายการ 
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1.2 การเปิดโอกาสใหต้ดัสินใจหรือแกไ้ขในงานของ

ตนเองไดต้ามความเหมาะสม 
     

1.3 ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด      
1.4 ความรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จ

ในงาน 
     

2 ด้านการได้รับการยอมรับนบัถอื (Recognition)  
2.1 ความภาคภูมิใจในงานท่ีท า      
2.2 การไดรั้บการยกยอ่งและชมเชยภายในองคก์ร      
2.3 การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา      
2.4 การไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน      
3 ด้านลกัษณะของงาน (Work itself)  

3.1 งานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีท าใหมี้โอกาสใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

     

3.2 งานท่ีท ามีความส าคญักบับริษทั ท าใหเ้กิด
ความรู้สึกภูมิใจ 

     

3.3 งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความตอ้งการ และ
ขอบเขตงานมีความชดัเจน 

     

3.4 ความเป็นอิสระในระหวา่งปฏิบติังาน ไดรั้บการ
ควบคุมจากผูบ้งัคบับญัชานอ้ย 

     

3.5 งานท่ีท าเป็นงานท่ีตรงกบัความรู้ท่ีไดศึ้กษามา      
4 ด้านความรับผดิชอบ (Responsibility)  

4.1 ปริมาณงานมีความเหมาะสม ไม่มากหรือนอ้ย
เกินไป 

     

4.2 การมีโอกาสแสดงความสามารถในงานอยา่ง
เตม็ท่ี 

     

4.3 การไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจจากหวัหนา้ ไม่
ถูกควบคุมการท างานอยา่งใกลชิ้ด 

     

4.4 การไดรั้บมอบหมายงานพิเศษท่ีส าคญั 
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4.5 การมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนว

ทางการปฏิบติังาน 
     

5 ด้านความก้าวหน้า (Advancement)  
5.1 มีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะและ

ประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ 
 

     

5.2 มีโอกาสไดศึ้กษาความรู้ หรือไดรั้บการฝึกฝน
ดา้นต่างๆ เพ่ือพฒันาตนเอง 

     

5.3 มีโอกาสไดเ้ขา้รับการศึกษาต่อและดูงาน      
5.4 มีการก าหนดหลกัเกณฑ ์หรือเง่ือนไขในการ

เล่ือนต าแหน่งชดัเจน 
     

5.5 มีความเสมอภาคหรือโอกาสในการเล่ือน
ต าแหน่ง 

     

 กลุ่มที ่2 ปัจจยัจูงใจทีช่่วยลดความไม่พงึพอใจในการท างาน 

6 ด้านนโยบายการบริหารงานขององค์การ 
(Company Policies and Administration) 

 

6.1 บริษทัมีนโยบายและเป้าหมายในการท างานท่ี
ชดัเจน 

     

6.2 นโยบายบริษทัสามารถสร้างความมัน่ใจให้
พนกังานไดว้า่ บริษทัก าลงักา้วไปในทิศทางท่ี
เหมาะสม 

     

6.3 ทีมผูบ้ริหารมีวสิยัทศัน์ และกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหบ้ริษทัมีความมัน่คงและสามารถประสบ
ความส าเร็จในอนาคต 

     

6.4 มีการช้ีแจงนโยบาย ระบบการท างานแก่
พนกังานอยา่งทัว่ถึง และมีความชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

     

6.5 มีการก าหนดหนา้ท่ี ลกัษณะงานท่ีท าอยา่งชดัเจน 
เขา้ใจง่าย 
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6.6 มีการจดัผงัองคก์รเป็น ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน

อยา่งเหมาะสม 
     

7 ด้านการปกครองบังคบับญัชา (Supervision)  
7.1 หวัหนา้มีการกระจายงาน และความรับผิดชอบ

อยา่งเหมาะสม 
     

7.2 หวัหนา้สัง่งาน หรือมอบหมายงานอยา่งชดัเจน      
7.3 หวัหนา้รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของ

ลูกนอ้ง 
     

7.4 หวัหนา้มีความรู้ความสามารถ แกไ้ขปัญหาและ
ปรับปรุงงานได ้

     

7.5 หวัหนา้ใหค้  าแนะน า สอนงาน และช่วยเหลือ
ดา้นการปฏิบติังานได ้ 

     

8 ด้านความสัมพนัธ์ของผู้บังคบับญัชา และเพือ่น
ร่วมงาน (Relationship with Supervisors and 
Peers) 

 

8.1 ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามสนิทสนม ความจริงใจ 
และความเป็นกนัเอง 

     

8.2 ผูบ้งัคบับญัชาเตม็ใจใหค้  าปรึกษา ช่วยเหลือ
ปัญหางานและส่วนตวั 

     

8.3 ผูบ้งัคบับญัชาเอาใจใส่ต่อสวสัดิภาพของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     

8.4 เพ่ือนร่วมงานใหค้วามเป็นกนัเอง สนิทสนม 
จริงใจ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่

     

8.5 เพ่ือนร่วมงานมีการปรึกษาหารือระหวา่งกนัเม่ือ
ประสบปัญหาการท างาน 

     

8.6 เพื่อนร่วมงานใหค้วามร่วมมือซ่ึงกนัและกนั
เพื่อใหง้านส าเร็จไดต้ามเป้าหมาย 

     

8.7 เพ่ือนร่วมงานยนิดีใหค้วามช่วยเหลือท่านทั้งเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั 
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9 ด้านสภาพการท างาน (Working Condition)  

9.1 สภาพการท างาน เช่น แสง เสียง ฝุ่ น ความร้อน 
เหมาะสมในการท างาน 

     

9.2 สถานท่ีท างานเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม      
9.3 เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ วสัดุ เพียงพอ 

เหมาะสมต่อการท างาน 
     

9.4 สภาพการท างานมีความปลอดภยั      
9.5 จ านวนชัว่โมงท่ีท างานในแต่ละวนัเหมาะสม      
10 ด้านค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ (Salary & 

Benefit) 
 

10.1 รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัความรู้คามสามารถ
ประสบการณ์ของท่าน 

     

10.2 รายได/้ค่าจา้ง เหมาะสมกบัปริมาณงานในความ
รับผิดชอบของท่าน 

     

10.3 สิทธิการลาป่วย ลากิจ      
10.4 สิทธิวนัหยดุประจ าสปัดาห์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

วนัหยดุพกัร้อน 
     

10.5 เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าท าศพ      
10.6 ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าฟัน       
10.7 ประกนัอุบติัเหตุ ประกนัชีวติ      
10.8 เคร่ืองแบบพนกังาน      
10.9 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ      

10.10 การจดังานประจ าปี เช่น งานเล้ียงสงัสรรค์
ประจ าปี งานท าบุญประจ าปี 

     

11 ด้านความมัน่คงในงาน (Job Security)  
11.1 ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน      
11.2 ความมัน่คงของบริษทั เช่น ภาพพจน์บริษทั, 

ทรัพยสิ์นบริษทั 
     

12 ด้านต าแหน่งงาน (Status)  
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ขอ้ท่ี รายการ 

ส่วนท่ี 3 ระดบัความส าคญั 

นอ้
ยที่

สุด
 

นอ้
ย 

ปา
นก
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ง 
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ก 

มา
กที่

สุด
 

1 2 3 4 5 
12.1 การไดรั้บการยอมรับในต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีปฏิบติั      
12.2 ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนัมีความเหมาะสม      
12.3 ความพึงพอใจต่อต าแหน่งท่ีปฏิบติัอยูใ่นปัจจุบนั      

 
ส่วนที ่4  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัสาเหตุจูงใจใหพ้นกังานคิด
  เปล่ียนงานถา้ท่านตอ้งการเปล่ียนงานในอนาคต ท่านคิดวา่มีสาเหตุมาจากอะไรบา้ง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

****ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม**** 
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หนังสือยนิยอมของบริษัท 
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวปิยะวรรณ์  โรจน์เขษมศรี 
 
วนั เดือน ปี เกดิ  16 มิถุนายน พ.ศ. 2526 
 
ประวตัิการศึกษา  พ.ศ.2540  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนตน้   
      โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน  กรุงเทพมหานคร   
   พ.ศ. 2543  ส าเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย   
      โรงเรียนฤทธิณรงคร์อน  กรุงเทพมหานคร   
   พ.ศ. 2547  ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
    มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต   
 
ประวตัิการท างาน พ.ศ. 2548 – 2550 บริษทั แมท็เฮา้ส์ จ  ากดั 
   พ.ศ. 2550 – 2554 บริษทั ทรัพยส์ถาพร จ ากดั 
   พ.ศ. 2554 - ปัจจุบนั บริษทั มิลลค์อน สตีล จ ากดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 

 
 


