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บทคดัย่อ 
 

การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานใน
เครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จํากดั จําแนกประชากรตามระดบัความพงึพอใจในการทํางาน โดย
กลุ่มตวัอย่างประชากรเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั จาํนวน
ประชากรทัง้หมด 281 คน ซึง่เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความพงึ
พอใจแรงจูงใจในการทํางาน อ้างอิงจากทฤษฏีลําดบัขัน้ความต้องการ 5 ขัน้ ของมาสโลว ์
(Maslow’s Hierarchy of Need Theory) โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคอื
แบบสอบถาม และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชเ้ครื่องมอืทางสถติ ิไดแ้ก่ ค่าแจกแจงความถี่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี่ใช้ในการศกึษา ได้แก่ Cluster Analysis และการวเิคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรถูกจําแนก
ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยในแต่ละกลุ่มมคีวามพงึพอใจในแต่ละด้านที่แตกต่างกนัแล้วจงึนําผลที่
ไดม้ากําหนดกลยทุธเ์พื่อแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รต่อไป 
 
 
 
 



 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาค้นคว้า อิส ระฉบับนี้ สํ า เ ร็จ ได้ด้วยความกรุณาจากท่ านอาจารย ์ 
ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ อาจารย์ทีปรึกษา รวมถึงคณะอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบณัฑติกลุ่มวชิาการประกอบการทุกท่านที่ให้ความกรุณาแนะนํา ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา 
และ กรรมการในการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ และท่านอาจารย์ทุกท่าน ที่คอยให้ความ
ช่วยเหลอื และ ใหค้าํแนะนําทุกอยา่งดว้ยดเีสมอมาดงันัน้ทางผูจ้ดัทําขอขอบพระคุณ ท่านต่างๆ 
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การศกึษาค้นคว้าอสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์สําหรบัท่านที่สนใจเพื่อนําไปใช้ในการประกอบ
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

บรษิัทในเครอื เขมราช กรุ๊ป จํากัด ประกอบด้วยบรษิัทย่อย 4 บรษิัท ได้แก่บรษิัท 
เขมราชการไมน์นิ่งกรุ๊ป จาํกดั ประกอบธุรกจิเหมอืงแร่ควอซร ์บรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 
ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง งานสรา้งถนน รวมทัง้เป็นผูผ้ลติและจาํหน่ายยางแอสฟลัทต์กิบ
รษิทั เขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิ จาํกดั ประกอบธุรกจิโครงการบา้นจดัสรร ทาวน์โฮมและ
สุดท้าย บรษิัท เขมประชาฟาร์ม จํากดั (ม ี4 แห่ง) ประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสตัว์ฟาร์มไก่ไข ่
ฟารม์หมแูมพ่นัธุร์ะบบปิดโดยมคีู่สญัญาเช่าคอื บรษิทั เจรญิโภคภณัฑ ์จาํกดั มหาชน 

1.1 บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊ จาํกดั ประกอบธุรกจิเหมอืงแร่ และอุตสาหกรรมอื่น
ที่เกี่ยวขอ้งกบัแร่ นับตัง้แต่ การสํารวจ การทําเหมอืงแร่ การแต่งแร่ การประกอบโลหะกรรม 
การซือ้ขายแร่ การเกบ็ การครอบครอง การขนส่งแร่ และการนําเขา้หรอืส่งแร่ออกนอกประเทศ 
เป็นตน้ โดยถูกกําหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการขออนุญาต รวมทัง้ถูกควบคุมการดําเนินการ
โดย พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 และกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญตัฉิบบันี้เป็นสําคญั
โดยมกีรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่ เป็นหน่วยงานทีดู่แลรบัผดิชอบใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามกฎหมายและข้อบงัคบั และมเีจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจําท้องที่ สงักัดสํานักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวดัเป็นเจา้หน้าที่ผู้รบัคําขออนุญาตต่างๆ และตดิต่อโดยตรงกบัผู้ยื่นคําขอใน
ทอ้งที ่
 ประกอบกบัสถานการณ์ทางการเมอืงทีผ่่านมา มคีวามไม่มัน่คง และ สภาพเศรษฐกจิที่
มกีารชะลอตวัในช่วงที่ผ่านมา และ การเข้ามามบีทบาทของกลุ่มอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม การใช้
ระยะเวลาในการขอประทานบตัรใชร้ะยะเวลายาวนานขึน้ ตาม พ.ร.บ. แร่ ปี 2510 และการเปิด
โอกาสใหภ้าคประชาชน องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ มบีทบาทในการบรหิารจดัการแร่มากขึน้ 
จงึทาํใหก้ารขยายตวัการเปิดเหมอืงแรม่กีารเตบิโตทีช่ะลอตวัลง ตามตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงปรมิาณการเปิดเหมอืงแร่ 
 

ปี พ.ศ. 2551 2552 2553 2554 2555 
ปรมิาณการเปิดเหมอืง 667 664 623 599 54 
ทีม่า: บรษิทัในเครอื เขมราช กรุป๊ จาํกดั 
 

การเตบิโตของอุตสาหกรรมแร่จะได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกจิโดยรวม เนื่องจากแร่
เป็นหนึ่งในวตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเซรามคิ และ อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน จากการสงัเกต
ภาพรวมของการเพิม่จาํนวนของประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกจิ นโยบายการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมต่างๆ หนัมาใช้พลงังานทดแทนภายในประเทศมากขึน้ จะส่งผลใหก้ารเตบิโตของ
อุตสาหกรรมแร่นี้จะมทีศิทางทีด่ขี ึน้ ประกอบกบัอุตสาหกรรมแร่เป็นอุตสาหกรรมกึ่งแข่งขนักึ่ง
ผกูขาดจงึทาํใหผู้แ้ขง่ขนัรายอื่นๆ เขา้มาทาํอุตสาหกรรมนี้ไดไ้มง่า่ยนกั 

รวมไปถงึการรวมกลุ่ม AEC กม็ผีลกระทบต่อธุรกจิเหมอืงแร่ดว้ยเช่นกนัเนื่องจากการ
ลงทุนประกอบธุรกจิในประเทศทีก่ําลงัพฒันาในกลุ่ม AEC จะทําใหเ้กดิคู่แข่งขนัรายใหม่ ทีจ่ะมี
ตน้ทุนการผลติจากค่าแรงทีต่ํ่ากว่ารวมไปถงึนโยบายการลงทุนของประเทศนัน้ๆ จะเป็นสิง่ทีท่ํา
ใหก้ารแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ 

1.2 บรษิทั เขมราชการสรา้ง จํากดั ประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้ง งานสรา้งถนนการ
ผลิตและจดัจําหน่ายยางแอสฟลัท์ติกซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรฐับาลเป็น
ส่วนมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับโครงการพฒันาระบบการคมนาคม การขนส่ง การ
กระจายรายได้ ของรฐับาลเป็นหลักซึ่งในปจัจุบันโครงการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของภาคธุรกจิทีม่สีงูมากขึน้ ประกอบกบั นโยบายทีก่่อใหเ้กดิการลงทุน
ของภาครฐัไดร้บัการส่งเสรมิมากขึน้เพื่อใหเ้งนิเขา้สู่ระบบ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาล
ในอีกทางหนึ่งด้วย อีกทัง้บรษิัทยงัเป็นผู้แปรรูปยางเพื่อใช้ในการทําถนน จงึทําให้บรษิัทมี
อํานาจในการแขง่ขนัสงูกว่าคู่แขง่ทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเดยีวกนั  

การเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมรบัเหมาก่อสร้าง ทําถนน และยางแอสฟลัท์ติก จะ
อ้างอิงตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับาลเป็นสําคญั และเนื่องจาก อุตสาหกรรมนี้
จาํเป็นตอ้งมเีงนิทุนจาํนวนมาก และ ดว้ยบรษิทัเป็นผูผ้ลติยางแอสฟลัทต์กิทีเ่ป็นส่วนผสมสําคญั
ในการทาํถนน จงึทาํใหบ้รษิทัมอีํานาจในการต่อรอง และ การกําหนดราคา จงึทําใหก้ารเขา้มาสู่
อุตสาหกรรมนี้ของคู่แขง่รายใหมม่คี่อนขา้งน้อย 

การขยายการลงทุนจากการรวมกลุ่ม AEC ทีป่ระเทศไทยเป็นศูนยก์ารของกลุ่มประเทศ
จงึทําให้การขนส่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสําเร็จรูปหรือวัตถุดิบต่างๆ จะมีการขนส่งผ่าน
ประเทศไทยมากขึน้รวมไปถงึจงัหวดักาญจนบุรซีึง่มเีขตชายแดนตดิกบัประเทศพม่าทีม่วีตัถุดบิ
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ทางธรรมชาตเิป็นจํานวนมาก และการสนับสนุนของนโยบายทัง้ภาครฐัและเอกชนจะทําใหเ้กดิ
การพฒันาระบบขนส่งต่างๆ ใหม้คีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ 

1.3 บรษิัท เขมราชการพฒันาบ้านและที่ดิน จํากัด ประกอบธุรกิจบ้านจดัสรร และ 
ทาวน์โฮมภาพรวมของธุรกจิทีอ่ยู่อาศยัในปี 2557 น่าจะมผีลกระทบในเชงิลบ ซึง่อาจจะทํา ให้
ตวัเลขของครึง่ปีแรกในปี 2557 ไมด่เีท่าทีค่วร เนื่องจากการชะลอการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคที่
มคีวามกงัวลต่อสภาวะทางการเมอืงและเศรษฐกจิ แต่การขยายตวัของธุรกจิบ้านจดัสรร ตาม
จงัหวดัใหญ่ๆมจีํานวนมากขึน้ ซึ่งส่งผลในเชงิบวกกบัธุรกจิบ้านจดัสรรของทางบรษิทัโดยการ
เปิด AEC จะทําใหป้ระชากรในประเทศเพื่อนบา้นเกดิการโยกยา้ยถิน่ฐานกนัมากยิง่ขึน้ โดยจะ
ส่งผลต่อการมบีา้นในต่างถิน่มากยิง่ขึน้ การยา้ยฐานการผลติต่างๆ กจ็ะส่งผลใหเ้กดิการซือ้เพื่อ
การทาํกําไรมากยิง่ขึน้ 

การเตบิโดของกลุ่มอุตสาหกรรม บ้านจดัสรร มกีารแข่งขนัที่สูง และ มกีารแข่งขนักนั
ดา้นราคา การมปีจัจยัทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุน การตดัสนิใจซือ้ของผูอ้ยู่อาศยั มหีลายปจัจยั 
อกีทัง้ความไมส่งบของการเมอืงจงึทาํให ้บา้นจดัสรรมกีารเตบิโตในอตัราทีล่ดตํ่าลง 

 
 
ภาพที ่1 แสดงการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้ของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นต่างจงัหวดั 
ทีม่า: REIC และ ศูนยว์จิยักสกิรไทย 
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1.4 บรษิัท เขมประชาฟารม์ จํากดั ประกอบธุรกจิฟารม์ปศุสตัว์ ประเภท ฟารม์ไก่ไข ่
และ ฟาร์มหมูแม่พนัธุ์สําหรบัประเทศไทยนัน้ถือว่ามีศักยภาพในการผลิตและการส่งออก
ผลติภณัฑด์กีว่าเมือ่เทยีบกบัประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซยีน เนื่องจากผลติภณัฑข์องไทย
ไดร้บัการยอมรบัจากประเทศในกลุ่มอาเซยีนถงึมาตรฐานการผลติ ตัง้แต่ในระดบัฟารม์ไปจนถงึ
ระดบัโรงงานแปรรูปผลติภณัฑ์ ซึ่งทางบรษิัทได้ทําเป็นฟาร์มระบบปิดที่มคีวามทนัสมยัที่สุด 
เพื่อป้องกนัเชื้อโรคต่างๆ ทีจ่ะปะปนเขา้สู่สตัว์ในขัน้ตอนต่างๆ ได ้อกีทัง้บรษิทัเป็นผูร้่วมธุรกจิ
กบับรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) ซึง่ทางผูร้่วมธุรกจิได้ทําการเช่าฟารม์เพื่อใช้
ผลติและจําหน่าย โดยผลติภณัฑ์มกีารจดัจําหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ การเตบิโตของกลุ่ม
อุตสาหกรรมฟารม์ปศุสตัว์ มกีารแข่งขนัทางด้านราคาสูงมาก แต่การแข่งขนัทางด้านคุณภาพ
สามารถทีจ่ะสรา้งความแตกต่างทางดา้นราคาไดจ้งึทําใหอุ้ตสาหกรรมนี้มอีตัราการขยายตวัเพิม่
มากขึน้ ตามจาํนวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ ตามจาํนวนผูบ้รโิภคทีเ่พิม่มากขึน้จากการเปิดAEC 
เพราะสนิคา้ของประเทศไทยส่วนใหญ่ไดร้บัการยอมรบัเป็นอยา่งมากในกลุ่มประเทศAEC 

ลกัษณะกลุ่มคู่ค้าของเครอื บรษิัท เขมราชกรุ๊ป จํากดั เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมพลงังาน
ทดแทน กลุ่มธุรกจิเครื่องประดบั อุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์ทัง้นี้แร่ที่ทางเหมอืงของบรษิทัผลติ
ได้นัน้ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน ทัง้ในประเทศ และ ต่างประเทศ อกีทัง้ใน
อุตสาหกรรมนี้ย ังมีความต้องการแร่อีกเป็นจํานวนมาก และยังคงมีความต้องการแร่ที่มี
คุณสมบตัทิี่ดโีดยแร่ที่บรษิัทผลติได้ ได้รบัการยอมรบัว่าเป็นแร่ที่มคีุณภาพดใีนภาคตะวนัตก
ของประเทศไทย และ ภาครฐัเป็นกลุ่มคู่ค้าในส่วนของการรบัเหมา การทําถนน ยางแอส -ฟลัท์
ตกิ และ กลุ่มบ้านจดัสรร ทาวน์โฮม กลุ่มคู่ค้าจะเป็นนักลงทุน และ ประชาชนโดยทัว่ไป และ 
ฟารม์ปศุสตัว ์กลุ่มคู่ค้าคอื กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปโดยมคีู่สญัญาเช่าคอื บรษิทั เจรญิ
โภคภณัฑ ์จาํกดั มหาชน 
 
เกีย่วกบับรษิทั: โครงสรา้งองคก์ร 

 
ภาพที ่2 แสดงผงัการบรหิารงานใน เครอื บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั 
ทีม่า: บรษิทัในเครอื เขมราช กรุป๊ จาํกดั 
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ภาพที ่3 แสดงผงัการบรหิารงานในบรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุ๊ป จาํกดั 
ทีม่า: บรษิทัในเครอื เขมราช กรุป๊ จาํกดั 

 
ภาพที ่4 แสดงผงัการบรหิารงานในบรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 
ทีม่า: บรษิทัในเครอื เขมราช กรุป๊ จาํกดั 
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ภาพที ่5 แสดงผงัการบรหิารงานในบรษิทั เขมราชการ พฒันาบา้นและทีด่นิ จาํกดั 
ทีม่า: บรษิทัในเครอื เขมราช กรุป๊ จาํกดั 

 
ภาพที ่6 แสดงผงัการบรหิารงานในบรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั 
ทีม่า: บรษิทัในเครอื เขมราช กรุป๊ จาํกดั 
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วสิยัทศัน์(Vision) 
 

การเป็นผู้ประกอบการเหมืองแร่ รบัเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรพัย์ และ ฟาร์ม ที่
ใหบ้รกิารอยา่งครบวงจร ตัง้แต่การผลติ การแปรรปู เพื่อเพิม่มลูค่าใหธุ้รกจิในเครอืสงูสุด 
 
พนัธกจิ 
 

พนัธกิจต่อบรษิัท: การให้ความสําคญักบัเทคโนโลยกีารผลติที่ทนัสมยั ที่ส่งผลต่อ
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้คีุณภาพ 

พนัธกจิต่อสงัคม: การใหค้วามสําคญักบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้่งผลกระทบ
น้อยทีสุ่ด ทางบรษิทัจงึเลอืกเทคโนโลยกีารผลติทีส่่งผลกระทบน้อยทีสุ่ด 

พนัธกจิต่อคู่คา้: การใหข้อ้มลูทีท่างบรษิทัผลติหรอืสามารถบรกิารได ้เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการสัง่ซื้อ เพื่อให้บรษิัทคู่ค้ามคีวามไว้วางใจและความพึงพอใจในการซื้อ และ 
บรกิารหลงัการขาย เช่น การขนส่งทีเ่ป็นระบบ และ มคีุณภาพ 

พนัธกจิต่อพนักงาน: การเพิม่ความรูใ้หก้บัพนักงานเพื่อนําความรูม้าใชใ้นการทํางานที่
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ การใหโ้อกาสผูท้ีม่คีวามสามารถ แสดงความสามารถทีม่ต่ีองาน และการ
สร้างจรรยาบรรณในการทํางานให้กับพนักงาน ให้พนักงานมคีวามสุขในการทํางาน เพื่อให้
พนกังานมคีวามผกูพนักบัองคก์ร ลดจาํนวนการลาออกของพนกังาน 
 
กลยทุธ ์3 ระดบัขององคก์ร 
 

ระดบัองคก์ร : การเพิม่การใหบ้รกิารใหค้รบวงจรในภาพรวมของธุรกจิ เพิม่มลูค่าของ
สนิคา้ทีผ่ลติ 

ระดบัธุรกจิ : การสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั โดยการใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติ
ทีม่คีุณภาพ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั และความสามารถในการผลติใหม้ี
จาํนวนมากขึน้กว่าเดมิในแต่ละวนัและ ประหยดัค่าใชจ้า่ยไดม้ากขึน้ 

ระดบัปฏิบตัิงาน : การเพิ่มความสามารถในการทํางานให้กับพนักงาน ด้วยการ
ฝึกอบรม ให้มคีวามรูค้วามสามารถ และความชํานาญในการทํางาน และการสรา้งความผูกพนั
กบัองคก์ร เพื่อใหก้ารทาํงานของพนกังานมคีวามพงึพอใจ และความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ร 
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สนิคา้หลกั 
 

แร่ควอซร์ แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามคิพลงังานทดแทน สนิค้าจากฟาร์มปศุสตัว ์
อสงัหารมิทรพัย ์ยางแอสฟลัทต์กิ และ บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง 
 

บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั เปิดดาํเนินการตัง้แต่ ปี พ.ศ.2540 ไดม้กีารทําธุรกจิฟารม์ไก่
ไข่เป็นธุรกิจแรก และจึงเปิด ธุรกิจ รับเหมาก่อสร้าง และ ยางแอสฟลัท์ติก และ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจล่าสุดคือ เปิดเหมืองผลิตแร่ควอซร์โดยทุกธุรกิจในเครือ  
บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั มกีารใชก้ําลงัคนเป็นปจัจยัในการขบัเคลื่อนธุรกจิเป็นหลกั เน่ืองจาก
โดยภาพรวมของธุรกิจในเครอื เป็นธุรกิจที่ต้องมกีารใช้แรงงานในขัน้ตอนต่างๆ ทัง้การผลติ 
การวางแผน การขนส่ง และการบรกิารต่างๆ โดยบรษิทัมคีวามต้องการทีจ่ะขยายกระบวนการ
ผลติใหม้ปีรมิาณเพิม่สูงขึน้ เพื่อตอบสนองความต้องการทีเ่พิม่ขึน้จากบรษิทัคู่คา้ บรษิทัจงึเพิม่
การลงทุนทางด้านการขนส่ง โดยซื้อรถสบิล้อ รถแมคโคร และ เครื่องจักรในกระบวนการผลติ 
เพิม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองในส่วนของการผลติและขนส่งให้มปีระสทิธิภาพและรวดเรว็มาก
ยิง่ขึน้โดยเฉพาะแร่ทีท่างบรษิทัผลติ ได้รบัการยอมรบัจากบรษิทัคู่คา้ในเรื่องของคุณภาพแร่ ที่
ได้รบัการยอมรบัว่าแร่ของบรษิทัเป็นแร่ที่มคีุณภาพดใีนภาคตะวนัตก ในเวลานี้ จงึง่ายต่อการ
นําไปแปรรปูและจาํไปใชใ้นขัน้ตอนการผลติต่อๆ ไป 

ซึง่ทีผ่่านมาการดาํเนินกจิการของบรษิทัในเครอืไดเ้กดิปญัหาการดําเนินการต่างๆ ของ
ธุรกจิในเครอื ไมส่ามารถตอบสนองความต้องการของคู่คา้ไดท้ัง้หมดอนัสาเหตุหลกัเกดิจากการ
ขาดแคลนพนักงานระดบัปฏบิตักิารอนัเนื่องมาจากการลาออกของพนักงานมจีํานวนมากจงึทํา
ให้การผลติล่าช้าลง อีกทัง้การรบัพนักงานเขา้มาใหม่จําเป็นจะต้องมกีารฝึกการใช้เครื่องจกัร
ต่างๆใหเ้กดิความชาํนาญในการใช ้เพราะเครื่องจกัรทีท่างบรษิทัใชเ้ป็นเครื่องจกัรขนาดใหญ่จงึ
ทําใหภ้าพรวมของบรษิทัไม่สามารถทีจ่ะผลติ และ บรกิาร ตามทีคู่่ค้าต้องการได้ทัง้หมด อกีทัง้
บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัดา้นความปลอดภยักบัพนกังานผูป้ฏบิตักิารเป็นอย่างมาก ดว้ยสาเหตุนี้
จงึทําให้บรษิทัประสบปญัหา และ ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบรษิทั และความน่าเชื่อถอืของ
บรษิทัเป็นอย่างมาก จงึทําใหคู้่คา้บางส่วนทีไ่ด้ทําข้อตกลงในการสัง่ซือ้ล่วงหน้าไวม้กีารยกเลกิ
การสัง่ซือ้สนิคา้ และ บรกิารในบางส่วน และดว้ยสาเหตุนี้เป็นส่วนทําใหแ้ผนการขยายจาํนวนคู่
คา้ของบรษิทัมอีนัต้องชะลอลง อกีทัง้การเปิด AEC จะทําให้การแข่งขนั ในอุตสาหกรรมของ
ธุรกจิในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จํากดั มคีวามรุนแรงมากขึน้ เนื่องจาก ต้นทุนการผลติที่ตํ่า
กว่าของประเทศต่างๆใน AEC การมขีอ้จํากดัของทางภาครฐัทีส่่งเสรมิการลงทุนจากต่างชาติ
ของประเทศที่ด้อยพฒันา ค่าแรงของพนักงาน จงึทําให้การแข่งขนัของอุตสาหกรรมภายของ
ประเทศไทยบางส่วนจะมีข้อเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน ที่กําลังจะเ กิดขึ้นในอนาคต 
อนัใกลน้ี้ 
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นบัตัง้แต่วนัทีเ่ปิดกจิการ บรษิทัในเครอื ทัง้หมด มพีนักงานระดบัในปฏบิตักิาร จาํนวน 
232 คน โดยในแต่ละบรษิัทมจีํานวนพนักงานดงันี้ บรษิัท เขมราชการไมน์นิ่งกรุ๊ป จํากัด มี
พนักงานระดับปฏิบัติงานจํานวน 27 คน บริษัทเขมราชการสร้าง จํากัด มีพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร 74 คน บรษิทั เขมราชการพฒันาบ้านและที่ดนิ จํากดั มพีนักงานระดบัปฏบิตักิาร
จํานวน 14 คน บรษิัท เขมประชาฟาร์ม จํากดั มีพนักงานระดบัปฏิบตัิการ จํานวน 117 คน 
ดงันัน้ทรพัยากรด้านบุคคลจงึเป็นหน่ึงในปจัจยัหลกัที่สําคญัในการที่จะเป็นแรงขบัเคลื่อนของ
ธุรกิจในเครอื เพื่อการเติบโตอย่างมัน่คง จนสามารถไปถึงเป้าหมายสูงสุดของเครอื บรษิัท 
เขมราช กรุป๊ จาํกดั เพื่อทีจ่ะสามารถส่งมอบสนิคา้ และ บรกิารทีม่คีุณภาพ ไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ตรงเวลา แต่ในช่วงปี 2554 – 2557 ที่ผ่านมา มจีํานวนการลาออกของพนักงานในระดบั
ปฏบิตักิารเป็นจาํนวนมาก โดยจะแสดงจาํนวนพนักงานทีล่าออกในแต่ละไตรมาสมกีารลาออก
ของระดับปฏิบัติงานสูงสุด และพนักงานที่ลาออกเป็นพนักงานที่มีความชํานาญในการใช้
อุปกรณ์ และความสามารถในการใช้ปฏบิตังิาน ซึ่งการลาออกของพนักงานระดบัปฏบิตักิารใน
ธุรกจิ ส่งผลให้ ธุรกจิในเครอื ไม่สามารถผลติสนิคา้ และ บรกิารไดต้ามจาํนวนการสัง่ซือ้ไดท้นั 
รวมทัง้คุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้คีุณภาพทีต่ํ่าลงเนื่องจากในกระบวนการการผลติ ขาดพนักงาน
ที่มคีวามชํานาญการควบคุม ด้วยสาเหตุดงักล่าวจงึทําให้ปรมิาณการผลติลดตํ่าลง และทําให้
บรษิัทคู่ค้าเริม่มคีวามไม่พงึพอใจในการผลติที่ล่าช้า บรษิัทคู่ค้าบางส่วนจงึได้มกีารยกเลกิคํา
สัง่ซื้อ และการคดัสรรพนักงานระดบัปฏบิตัิการเข้ามาทําหน้าที่แทนก็ไม่สามารถทําได้ทนัที
เนื่องจากตอ้งมกีารเรยีนรูง้าน และ วธิกีารใชเ้ครื่องจกัรต่างๆ จงึทําใหข้ ัน้ตอนในการดําเนินงาน
ในปจัจุบนัเกดิความล่าช้าเป็นอย่างมาก ดงันัน้การทราบถงึระดบัความพงึพอใจในการทํางาน
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิารจงึมคีวามสําคญัอย่างยิง่ เมื่อพนักงานมรีะดบัความพงึพอใจที่สูง 
เพื่อใหก้ารลาออกเกดิขึน้ในอตัราทีล่ดลง 
 
ตารางที ่2 แสดงจาํนวนพนักงานระดบัปฏบิตักิารของเครอื บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั 
 

บริษทัในเครือ เขมราชกรุป๊ จ านวนพนักงาน (คน) 
บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊ จาํกดั 27 
บรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 74 
บรษิทั เขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิ จาํกดั 14 
บรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั 117 

รวม (คน) 232 
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 ผูว้จิยัเป็นผูบ้รหิารของ บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั ไดเ้ขา้มาดูแลกจิการเป็นระยะเวลา 1 
ปี จากขอ้มูลการลาออกของพนักงานระดบัปฏบิตัิการพบว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มพีนักงาน
ลาออกเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะพนกังานระดบัปฏบิตักิาร  
 
ตารางที ่3 แสดงจาํนวนการลาออกของพนกังานภายในเครอื บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั 
     ระหว่างปี 2554 - 2556 
 

ปี 2554 
ระดบัพนกังาน Q1/2011 Q2/2011 Q3/2011 Q4/2011 
หวัหน้างาน(คน) 2 0 1 1 
ปฏบิตักิาร (คน) 25 30 36 31 

ปี 2555 
ระดบัพนกังาน Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 
หวัหน้างาน(คน) 0 1 0 3 
ปฏบิตักิาร (คน) 27 24 19 26 

ปี 2556 
ระดบัพนกังาน Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013 
หวัหน้างาน(คน) 0 0 3 0 
ปฏบิตักิาร (คน) 32 19 34 36 
 
ทีม่า : ฝา่ยบุคคล บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั และ ฐานเงนิเดอืนของพนกังาน. 2557. 
 
 จากตารางแสดงขอ้มูลดงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าจาํนวนการลาออกของพนักงานในระดบั
ปฏบิตัิการของพนักงานในเครอืทัง้หมดส่งผลกระทบต่อการทํางานและประสิทธิภาพในการ
ทํางานทัง้หมดจึงเป็นสิ่งที่จําเ ป็นในการที่จะเข้าไปแก้ปญัหาเพื่อลดการลาออก เพิ่ม
ประสทิธภิาพ และ เพิม่ความผกูพนัของพนกังานกบัองคก์ร 
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วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจในการทาํงานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอื
บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั  

2. เพื่อแบ่งกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิารตามระดบัความพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการ
ทาํงาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 
 ดา้นประชากร 

ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานในเครอืบรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั ในส่วนของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร จาํนวน 232 คน  

 
ตวัแปรทีจ่ะศกึษา 

 
ปจัจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ เชื้อชาต ิระดบัการศกึษา ครอบครวั รายได ้

ตําแหน่ง และระยะเวลาการทาํงาน 
ลําดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์5 ลําดบัของ maslow ตามทฤษฎขีอง hierarchy of 

need ประกอบดว้ย  
- ความตอ้งการทางดา้นกายภาพ (Physiological Needs) 
- ความตอ้งการดา้นความมัน่คงและปลอดภยั  (Safety Needs) 
- ความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคม (Belonging Needs) 
- ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื (Esteem Needs) 
- ความตอ้งการสําเรจ็ทีไ่ดท้ําดงัใจปรารถนาหรอืความสมหวงัของชวีติ (Self-

Actualization) 
 
นิยามศพัท ์
 

1. ความต้องการทางด้านกายภาพ หมายถึง เงนิเดอืน และสวสัดกิารที่เป็นตวัเงนิ 
วนัหยดุความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั คอื ความรูส้กึมัน่คง และ ความแน่นอนในอาชพี
การทาํงาน และ ความกา้วหน้าในการทาํงาน 
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2. ความต้องการมสี่วนร่วมในสงัคม หมายถงึ การมสีมัพนัธภาพที่ดใีนหน่วยงานและ
นอกหน่วยงาน 

3. ความต้องการที่จะได้รบัการยกย่องนับถือ หมายถงึ ตําแหน่งงานการยอมรบัจาก
สงัคม คาํชมเชยการไดเ้ป็นพนกังานดเีด่น การไดเ้ลื่อนขัน้ 

4. ความตอ้งการความสําเรจ็ทีไ่ดท้ําดงัใจปรารถนาหรอืความสมหวงัของชวีติ หมายถงึ 
ความภมูใิจ พงึพอใจ กบัสิง่ทีต่นเองไดร้บั หรอื มอียู ่ตามที่ ตนเองไดค้าดหวงัไว ้
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานบุคคลของพนักงานระดบัปฏิบตัิการ ในเครอื 
บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จํากดั แบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะความพงึพอใจในแต่ละดา้นเพื่อให้
เกดิความพงึพอใจในการทาํงาน ลดอตัราการลาออกของพนกังานในระดบัปฏบิตักิาร 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารงานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการตามการแบ่งกลุ่ม
ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การวจิยัเรื่องการแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตัิการด้านความพงึพอใจในการทํางาน

ของพนักงาน กรณีศึกษา พนักงานระดบัปฏิบตัิการ ของ เครอื บรษิัท เขมราชกรุ๊ป จํากัด 
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการทาํวจิยัทีไ่ดก้ําหนดไว ้ผูว้จิยัจงึแบ่งการนําเสนองานออกเป็น 3 
ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจงูใจ 
2. แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทํางานของพนกังาน 
3. แนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล 
4. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 
1. ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ 
 

ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์
ทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์(Maslow’s Hierarchy of needs Theory) 

แนวคดินี้ จดัอยู่ในกลุ่มมนุษยน์ิยม ซึง่มทีศันคตใินการมองมนุษยใ์นด้านทีด่งีาม โดย Maslow 
ระบุว่ามนุษย์จะมคีวามต้องการที่สามารถเรยีงลําดบัจากระดบัพื้นฐานไปจนถึงระดบัสูงสุด 
ขอบขา่ยของทฤษฏ ีMaslow จะอยูบ่นพืน้ฐานของสมมตฐิาน 3 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อความต้องการใดได้ร ับการ
ตอบสนองแลว้มนุษยก์จ็ะมคีวามตอ้งการใหมเ่กดิขึน้ 

2. ความตอ้งการทีถู่กตอบสนองแลว้ จะไมเ่ป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรมนัน้ๆ ต่อไป 
3. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรยีงลําดบัตามระดบัความสําคัญ หรอืเป็นระดบัขัน้

ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานโดยเรยีงลาํดบัความสาํคญัจากความตอ้งการในระดบัตํ่า ไปจนถงึความ
ตอ้งการในระดบัสงู โดยสามารถแบ่งระดบัความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ขัน้ ดงัต่อไปนี้ 
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ภาพที ่7 แสดงลาํดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎมีาสโลว ์(Maslow) 
ทีม่า: ณฎัฐพนัธ ์ขจรนันทน์.2551. 
 

จากภาพที ่7 ไดอ้ธบิายลาํดบัขัน้ความตอ้งการตามแนวคดิของมาสโลว ์(Maslow) ไว้
ดงัต่อไปนี้ 
 ลําดบัขัน้ที ่1 ความต้องการทางดา้นกายภาพ (Physiological needs) ความต้องการใน
ขัน้นี้เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์เป็นความต้องการขัน้พื้นฐาน (Basic needs) ซึง่มี
พลงัมากที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จําเป็นต่อการดํารงชวีติ หรอื ปจัจยั 4 ตวัอย่างเช่น 
ความตอ้งการอากาศ อาหาร ยารกัษาโรค หากความต้องการขัน้แรกยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองก็
ยากทีจ่ะพฒันาสู่ข ัน้อื่นๆ ได ้

ลําดบัขัน้ที่ 2 ความต้องการดา้นความมัน่คงปลอดภยั (Safety and security needs) 
ความต้องการในขัน้นี้จะเกดิขึน้เมื่อขัน้แรกไดร้บัการตอบสนอง ความต้องการในขัน้นี้เป็นความ
ตอ้งการทีจ่ะรกัษาความปลอดภยัทัง้ในชวีติและทรพัยส์นิของตนเอง หากไม่ไดร้บัการตอบสนอง
ดา้นความปลอดภยัจะเกดิความรูส้กึหวาดกลวั ผวา รูส้กึไมม่ัน่คง 

ลําดบัขัน้ที ่3 ความต้องการดา้นความรกั และความเป็นเจา้ของ (Belonging and love 
needs) เมือ่ 2 ขัน้แรกนัน้ไดร้บัการสนองแลว้ มนุษยจ์ะสรา้งความรกัและความผกูพนักบัผูอ้ื่น 

ลําดบัขัน้ที ่4 ความต้องการทีไ่ดร้บัการยกย่องนับถอื (Esteem needs) แบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ ไดแ้ก่  
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- ความตอ้งการทีน่บัถอืตนเอง (Self-respect) คอื ความตอ้งการการมอีํานาจ มี
ความเชื่อมัน่ในตนเอง การมคีวามสามารถและมคีวามสาํเรจ็ และมคีวาม
เคารพนับถอืในตนเอง  

- ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื (Esteem from others) คอื ความ
ตอ้งการชื่อเสยีงเกยีรตยิศ และการยอมรบัยกยอ่งจากผูอ้ื่น 

ลําดบัขัน้ที ่5 ความต้องการทีจ่ะเขา้ใจประจกัษ์ตนเองอย่างแทจ้รงิ (Self-actualization 
needs) เป็นความต้องการที่จะตระหนักรูค้วามสามารถของตนกบัการประพฤตปิฏบิตัิตนตาม
ความสามารถ และการทําสุดความสามารถ โดยเล็งผลประโยชน์ของคนอื่นและของสังคม
ส่วนรวมเป็นสาํคญั 

ดงันัน้ผูบ้รหิารควรรูถ้งึความต้องการของพนักงานว่ามคีวามต้องการอยู่ในระดบัใดแล้ว
จงึนําความต้องการดงักล่าวมาเป็นสิง่จูงใจในการทํางานซึ่งในแต่ละลําดบัขัน้ตอนจะมคีวาม
ต่างกนัออกไปตามตารางดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4 แสดงลาํดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยต์ามทฤษฎมีาสโลว ์(Maslow) 
 
ล าดบัขัน้ความต้องการ ส่ิงท่ีต้องการ ส่ิงจงูใจ 
1.ความตอ้งการทางดา้น
รา่งกาย 

อาหาร , น้ํา , อากาศ , ทีอ่ยู่
อาศยั , เพศ 

ค่าตอบแทน เงนิเดอืน 
วนัหยดุ  

2.ความตอ้งการความ
มัน่คงปลอดภยั 

ความคุม้ครอง ความเรยีบรอ้ย 
ความมัน่คง 

สวสัดกิาร ประกนั เงนิ
สงเคราะห ์การรกัษาความ
ปลอดภยั 

3.ความตอ้งการความรกั 
และความเป็นเจา้ของ 

ความรกั ความรูส้กึด ีความเป็น
มติร การยอมรบั 

ความสมัพนัธท์ีด่ใีน
หน่วยงาน การทาํงานเป็น
ทมี และการมไีมตรกีนัต่อ
เพื่อนรว่มงาน 

4.ความตอ้งการการไดร้บั
การยกยอ่งนบัถอื 

ความภาคภูมใิจ สถานะ ความ
เคารพ 

ตําแหน่งงานการยอมรบั 
การไดร้บัรางวลัจากการ
ทาํงาน การไดร้บัคาํชมเชย 

5.ความตอ้งการทีจ่ะเขา้ใจ
ประจกัษ์ตนเองอยา่ง
แทจ้รงิ 

ความพงึพอใจส่วนตวั
ความสามารถทกัษะ 
ประสบการณ์ ความคดิสรา้งสรรค ์

สิง่ทีท่า้ทาย งานทีส่ามารถ
ตดัสนิใจไดเ้อง งานที่
รบัผดิชอบเอง 

ทีม่า: ณฎัฐพนัธ ์ขจรนันทน์.2551. 
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ทฤษฎีแรงจงูใจของ Herzberg 
Frederick Herzberg และคณะ (1959 อ้างในธงชยั สมบูรณ์, 2549: 287-291) ไดศ้กึษา

พบว่า 
“ทศันคตทิี่เกี่ยวกบัการทํางานเพื่อทีจ่ะให้มหีนทางในการเพิม่ผลผลติ เพื่อลดการขาด

งานของพนักงานและสรา้งความสมัพนัธ์อนัดใีนการปฏบิตังิาน และเพื่อประโยชน์สําหรบัทุกๆ
คนกค็อื ความเขา้ใจเกีย่วกบัอทิธพิลต่างๆทีจ่ะมสี่วนช่วยในการปรบัปรุงขวญั และกําลงัใจ ทีจ่ะ
ส่งผลใหทุ้กคนมคีวามสุขกายสบายใจและมคีวามพงึพอใจมากยิง่ขึน้จากทฤษฎนีี้จะสามารถแบ่ง
ปจัจยัต่างๆ ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื ปจัจยัที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ทีด่ ีและ มผีลทีเ่กี่ยวกบั
ทางด้านความพงึพอใจที่เกี่ยวขอ้งกบังานที่ได้รบัมอบหมาย หรอื ความสําเรจ็ (achievement) 
การยอมรบั (recognition) ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้า และคุณลกัษณะของงานทีป่ฏบิตัอิยู ่
คอื ฐานะ ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัหวัหน้างาน กบัเพื่อนร่วมงานกบัลูกน้อง เทคนิคการ
บงัคบับญัชา นโยบายของบรษิทัและการบรหิาร ความมัน่คงในงาน สภาพการทํางาน เงนิเดอืน 
และเรื่องราวส่วนตวัทีถู่กกระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ใหช้ื่อปจัจยักลุ่มหลงัน้ีว่า “ปจัจยั
ทีเ่กี่ยวกบัการบํารุงรกัษาจติใจ” (hygiene or maintenance factors) เหตุผลทีเ่รยีกชื่อเช่นนี้
เพราะปจัจยัต่างๆเหล่าน้ี ล้วนเป็นปจัจยัที่มผีลในการป้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ปจัจยั
เหล่านี้จะไมส่ามารถสรา้งแรงจงูใจได ้แต่อาจป้องกนัไม่ใหแ้รงจงูใจเกดิขึน้มาได ้การต้องสนใจที่
จะตดิตามดปูจัจยัทีจ่าํเป็นเพื่อการรกัษาจติใจน้ี จงึนับว่าเป็นเรื่องทีจ่าํเป็น แต่ปจัจยักลุ่มน้ีเพยีง
กลุ่มเดยีวยอ่มไมเ่ป็นการเพยีงพอ สาํหรบัทีจ่ะใหเ้ป็นเงือ่นไขสาํหรบัการสรา้งแรงจงูใจ” 

1.  ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factor)  
เป็นปจัจยัที่เกี่ยวขอ้งกบังานที่ได้รบัมอบหมายโดยตรงเพื่อจูงใจคนที่ได้รบัมอบหมาย 

และมคีวามชอบและมคีวามรกัต่องานที่ทํา และเป็นการกระตุ้นให้เกดิความพงึพอใจแก่บุคคล
ภายในองคก์ร ในการปฏบิตังิานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและมีประสทิธผิลที่เพิม่มากขึน้ เพราะ
เป็นปจัจยัทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการภายในบุคคลได ้ไดแ้ก่ 

1.1 ความสําเรจ็ในการทํางานของบุคคล หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถทีจ่ะทํางานได้
เสรจ็สิ้นและประสบความสําเรจ็อย่างด ีเป็นความสามารถในการแก้ไขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่กดิจาก
การรู้จกัป้องกนัปญัหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเรจ็แล้วจงึเกิดความรู้สกึพงึพอใจและความ
ปลาบปลืม้ในผลสาํเรจ็ของงานนัน้ ๆ 

1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบันับถอืนัน้ไม่ว่าจะไดจ้าก
ผูบ้งัคบับญัชา การยอมรบัน้ีอาจจะอยูใ่นการยกยอ่งชมเชย หรอื แสดงความยนิด ีการใหก้ําลงัใจ
หรอืการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรบัในความสามารถ เมื่อได้ทํางานอย่างหนึ่ง
อยา่งใดจนสามารถบรรลุผลสาํเรจ็ การยอมรบันบัถอืนัน้จะแฝงอยูก่บัความสาํเรจ็ในงานดว้ย 
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1.3 ลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิหมายถงึ งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศยัความคดิรเิริม่
ความคดิสรา้งสรรค ์และ ความทา้ทายใหต้อ้งลงมอืทาํ หรอืเป็นงานทีส่ามารถกระทําไดต้ัง้แต่ต้น
จนจบโดยลาํพงัแต่ผูเ้ดยีว 

1.4 ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความพงึพอใจที่เกดิขึน้จากการที่ได้รบัมอบหมายให้
รบัผดิชอบงานใหม่ๆ  และมอีํานาจการรบัผดิชอบไดอ้ย่างด ีไม่มกีารตรวจสอบหรอืควบคุมอย่าง
ใกลช้ดิ 

1.5 ความก้าวหน้า หมายถงึ ไดร้บัการเลื่อนตําแหน่งใหสู้งขึน้ของบุคคลในองคก์ร และ
การมโีอกาสทีไ่ดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิหรอืไดร้บัการฝึกอบรม 

2.  ปจัจยัคํ้าจนุ (Maintenance Factor) 
หรอือาจเรยีกว่า ปจัจยัดา้นสุขอนามยั หมายถงึ ปจัจยัทีจ่ะสามารถคํ้าจุนใหแ้รงจงูใจใน

การทํางานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาได้ ถ้าไม่มหีรอืมใีนลกัษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลใน
องค์กร  บุคคลในองค์กรจะเกดิความไม่ชอบต่องานที่ได้รบัมอบหมายขึ้น และปจัจยัที่มาจาก
ภายนอกบุคคล ไดแ้ก่ 

2.1 เงนิเดอืน หมายถงึ เงนิเดอืน สวสัดกิาร และการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้ 
ๆ เป็นทีพ่งึพอใจของบุคลากรในการทํางาน 

2.2 โอกาสทีจ่ะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถงึ การทีบุ่คคลไดร้บั
การแต่งตัง้ใหไ้ดร้บัการเลื่อนตําแหน่งภายในหน่วยงานแลว้ ยงัหมายถงึสถานการณ์ทีบุ่คคล
สามารถไดร้บัความกา้วหน้าในดา้นทกัษะวชิาชพีดว้ย” 

2.3 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน หมายถงึ การ
ตดิต่อไปไมว่่าเป็นกริยิา หรอืวาจาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถทํางานรว่มกนัมี
ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัอย่างด ี

2.4 สถานะของอาชพี อาชพีหมายถงึ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบันบัถอืของสงัคมทีม่เีกยีรต ิ
และศกัดิศ์ร ี

2.5 นโยบายและการบรหิารงาน หมายถงึ การจดัการและการบรหิารองคก์าร การ
ตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร” 

2.6 สภาพการทํางาน หมายถงึ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสยีง อากาศ 
ชัว่โมงการทํางาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่าง ๆ อกี
ดว้ย 

2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั หมายถงึ ความรูส้กึทีด่หีรอืไม่ดอีนัเป็นผลทีไ่ดร้บัจากงานใน
หน้าทีข่องเขาไมม่คีวามสุข และพอใจกบัการทาํงานในแห่งใหม่ 

2.8 ความมัน่คงในการทํางาน หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงในการ
ทาํงาน ความยัง่ยนืของอาชพี หรอืความมัน่คงขององคก์าร 
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2.9 วธิกีารปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถงึ ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการ
ดาํเนินงานหรอืความยตุธิรรมในการบรหิาร 

โดยสรุปจากทฤษฎี เข้าใจว่า แรงจูงใจของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมานัน้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ผูบ้รหิาร และ ปจัจยัทีช่่วยในการบํารุงสภาพจติใจไดอ้ย่างดทีีสุ่ดคอื จะสามารถช่วยลดความไม่
พอใจต่างๆ แต่ก็จะไม่สามารถสร้างความพงึพอใจได้ ฉะนัน้ในกระบวนการด้านการจูงใจที่มี
ความต้องการใหเ้กดิการสรา้งแรงจงูใจทีด่ ีจงึจาํเป็นทีจ่ะต้องกําหนดปจัจยัต่างๆทัง้ 2 กลุ่ม คอื 
ปจัจยัทีบ่าํรงุจติใจ และ ปจัจยัทีใ่ชจ้งูใจ พรอ้มๆกนั 
 
2. แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน 
 

จากแนวคิด ความพึงพอใจในการทํางานมีส่วนเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในกา
ปฏบิตังิาน ผลการดาํเนินงาน และ ความมัน่คงขององคก์รนัน้ในแต่ละสายงานขององคก์ร จงึได้
มนีกับรหิารและนกัวชิาการ ใหแ้นวความคดิ และ ความหมายในการทาํงานไวด้งัต่อไปนี้ 

พิทยา บวรวัฒนา (2542) ได้มีการให้ความหมายเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานว่าเป็นความรูส้กึในทางทีด่ขีองคนทีม่ต่ีอประสบการณ์ในการทํางานซึง่เป็นผลมาจาก
ลกัษณะของงานทีท่าํมกีารกําหนดหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบชดัเจนไมค่ลุมเครอืโดยลกัษณะขององคก์ร
ที่มขีนาดอายุนานมากหรอืน้อยเพยีงใดภาวะผู้นําจะมลีกัษณะอย่างไรและลกัษณะเฉพาะของ
คนทาํงานเช่น เพศ อาย ุการศกึษา รายได ้ประสบการณ์ทีม่ ีมากน้อยเพยีงใด จะส่งผลต่อความ
พงึพอใจในการทาํงาน 

วริญิญา ชรูาศ ีและ สุภาวด ีขุนทองจนัทร ์(2554)ไดม้กีารใหค้วามหมายความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานว่าความพงึพอใจในการทํางานเกดิจากความรูส้กึและทศันะคต ิของพนักงานที่
มต่ีองานที่ได้รบัมอบหมายหรอืปฏบิตัอิยู่ โดยการแสดงออกทางด้าน อารมณ์ ความสนใจ ต่อ
องคป์ระกอบและสิง่จงูใจในดา้นต่างๆ ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งกบังานที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งเกี่ยวกบั 
นโยบาย การบังคับบัญชา เงินเดือน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การยอมรับนับถือจาก
ผู้ร่วมงาน ความสําเรจ็ในการทํางาน ลกัษณะงาน ความรบัผดิชอบ และ ความเจรญิก้าวหน้า
ของอาชพี ซึง่องคป์ระกอบเหล่านี้ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

ชนิน ทวิรรณรกัษ์ (2548) ได้มกีารให้ความหมายความพงึพอใจในการปฏบิตังิานว่า 
เป็นความรูส้กึในทางทีด่ใีนงานทีท่ําและมคีวามเตม็ใจในการทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดก้ําหนดเอาไวห้รอืตามวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์รไดม้อบหมายให ้บุคคล
ตอ้งมคีวามรูส้กึพอใจทีท่างองคก์ารไดใ้หผ้ลประโยชน์ในการตอบแทนทัง้ ดา้นวตัถุและทางดา้น
จติใจ และทีส่ ิง่สาํคญัคอืสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลนัน้ๆได้ 
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3. แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานบคุคล 
 

การบรหิารงานในองคก์าร คนถอืว่าเป็นทรพัยากรทีส่ําคญัทีสุ่ดแมว้่าจะมงีบประมาณให้
อย่างเพยีงพอมกีารจดัองค์กรและการบรหิารที่ด ีมวีสัดุอุปกรณ์ไว้พร้อมมูลเพยีงใดก็ตามถ้า 
ผู้ปฏิบัติงานหรือคนในองค์การไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต และไม่
ประพฤติ อยู่ในระเบยีบวินัย และไม่มคีวามรบัผดิชอบ การบรหิารงานในองค์การนั ้นก็จะไม่
ประสบความสําเรจ็เพื่อให้ม ีความเขา้ใจความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคล ผูว้จิยัจงึ
นําเสนอสาระ ต่อไปนี้ คอื ความหมายของการบรหิารงานบุคคล ความสําคญัของการบรหิารงาน
บุคคล เป้าหมาย การบรหิารงานบุคคล หลกัการบรหิารงานบุคคล โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

3.1 ความหมายของการบริหารงานบคุคล 
อุทยั หริญัโต (2539: 2) ให้ความหมายการบรหิารงานบุคคล ไว้ว่า การปฏบิตักิารที่

เกีย่วกบัตวับุคคลทีท่ําหน้าทีใ่นองคก์ารหนึ่งนับตัง้แต่การสรรหาคนเขา้ทํางาน การคดัเลอืกการ
บรรจุแต่งตัง้การโอน การยา้ยการฝึกอบรม การพจิารณาความดคีวามชอบการเลื่อนตําแหน่ง 
การเลื่อนเงนิเดอืน การปกครองบงัคบับญัชา การดําเนินการทางวนิัย การให้พน้จากงาน ทัง้นี้
การบริหารดังกล่าวเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถและใช้บุคคลเหล่านั ้นให้เกิด
ประโยชน์แก่องคก์าร  

สมาน อศัวภูม ิ(2545) กล่าวสรุปไว้ว่า การบรหิารบุคลากร หมายถึง การจดัและ
ดําเนินการเกี่ยวกบัการวางนโยบายดา้นบุคลากร การสรรหาบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถให้
เพยีงพอในการดําเนินงานขององค์การ การบํารุงรกัษาส่งเสรมิและพฒันาบุคลากรเหล่านัน้ให้
สามารถปฏิบตัิงานอย่างมปีระสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ 
นอกจากนี้ 

ธงชยั สนัตวิงษ์ (2546) ไดอ้ธบิายความหมายของการบรหิารงานบุคคลว่า คอื ภารกจิ
ของผู้บรหิารทุกคน (และของผูช้ํานาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะ) ที่มุ่งปฏบิตัใินกจิกรรมทัง้
ปวงที่ เกี่ยวกับบุคลากรเพื่อให้ปจัจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ประสทิธภิาพสงูสุดตลอดเวลา ซึง่จะส่งผลสาํเรจ็ต่อเป้าหมายขององคก์าร 

 
3.2 ความส าคญัของการบริหารงานบคุคล 
ความสําคญัของการบรหิารงานบุคคลเป็นปจัจยัที่สําคญัยิง่ขององค์การถอืเป็นภารกจิ 

ของผูบ้รหิารทุกคนตอ้งปฏบิตั ิซึง่นักบรหิารไดก้ล่าวถงึความสําคญัของการบรหิารงานบุคคลไว ้
ดงันี้ การบรหิารงานบุคคลเป็นหวัใจของการบรหิารเพราะความสําเร็จของงานขึ้นอยู่กับคน 
บรรดาสิง่ก่อสร้างอาคาร สถานที่วสัดุและเงนิ แม้จะมบีรบิูรณ์เพียงใดจะไม่มคีวามหมายถ้า
บุคคล ทีจ่ะใชส้ิง่เหล่านี้ไมม่คีวามสามารถเพยีงพอทีจ่ะใชห้รอืขาดขวญักําลงัใจในการปฏบิตังิาน 
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(ภญิโญ สาธร, 2532:5) เป็นกิจการด้านการศึกษาองค์การที่จดัตัง้ขึ้นก็จะอยู่ในรูปแบบ
สถานศกึษา ไดแ้ก่ โรงเรยีน วทิยาลยั และมหาวทิยาลยั เป็นต้น และตามทฤษฎอีงคก์ารจงึถอื
ว่าองค์ประกอบสําคญัขององค์การมอียู่สองส่วน คอื งานและคน ซึ่งองค์ประกอบทุกประเภท
จะต้องประกอบด้วยงาน ไดแ้ก่ ภารกจิที่ต้องกระทํา ตามวตัถุประสงค์การจดัระบบงานเพื่อ ให้
สามารถกระทํา ได้ตามเป้าหมายนัน้ จําเป็นต้องมอีงค์ประกอบที่ด ีคอื คน หรอืบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบตัิงาน (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช , 
2532:6-7) เป็นงานทีม่คีวามสําคญั เพื่อสรรหาและ เลอืกสรร (Recruitment and Selection) ให้
ไดบุ้คคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และความประพฤตดิ ีเพื่อใชป้ระโยชน์ (Utilization) จากบุคคล
ให้เกดิผลสูงสุดเพื่อรกัษาไว้ (Maintenance) ซึ่งบุคคลทําให้งานอยู่กบัองค์การนาน และเพื่อ
พฒันา (Development) ใหบุ้คคลมสีมรรถภาพเพิม่ขึน้อย่างไม่หยุดยัง้ (อุทยั หริญัโต, 2531:2-
3) 

3.3 เป้าหมายของการบริหารงานบคุคล 
เป้าหมายของการบรหิารงานบุคคล คอื การไดม้าซึง่บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถที่

เหมาะสมกบัความต้องการของหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถจูงใจบุคคล ธํารงรกัษาและ
พฒันา ให้ผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถพงึพอใจ ที่จะปฏบิตัิงานกบัหน่วยงานให้นานที่สุด ทัง้นี้
เพื่อให้ หน่วยงานสามารถกระทําภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของ
หน่วยงาน (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธริาช, 2532:9) สงัคมมกีารเปลีย่นแปลงและพฒันาอยู่
เป็นลําดบั ทัง้ดา้นความเป็นอยู่การดํารงชวีติ ความคดิตลอดจนวฒันธรรม อารยธรรม หลุดพน้
จากความเป็นปา่เถื่อน เพื่อเขา้สู่ความเป็นสงัคมมอีารยธรรม และอาศัยอยู่ในสภาพแวดลอ้มทีด่ี
พรอ้มทัง้ม ีสิง่ประดษิฐ์ที่อํานวยความสะดวกสบาย มคีวามสุขที่เราเรยีนกนัว่า เมอืง กล่าวว่า
เป็นเพราะสตปิญัญาอนัปราดเปรือ่ง และความสามารถของคนทีป่ระดษิฐค์น้ควา้และคดิคน้สรา้ง
ความ เจรญิก้าวหน้าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ต่เบื้องหลงัความสําเรจ็ในการพฒันาย่อมขึน้อยู่กบั
การบรหิาร มใิช่อยูท่ีก่ารทาํงานของคนเพยีงคนเดยีวเท่านัน้ (อุทยั หริญัโต, 2525:1) 

นอกจากนี้ เสนาะ ดเิยาวแ์ละคณะ (2527:11-12) สรุปแนวคดิเกี่ยวกบัการบรหิารงาน 
บุคคลในปจัจุบนัที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดมินัน้เกดิจากทฤษฎทีางการบรหิารของบุคคลทัง้สอง
คน คอื แมกเกรเกอรก์บัลเิคริท ์(McGregor and Liker) ดงันี้ 

1. การมองคนในแงบ่วกถอืว่าคนมคีวามแตกต่างจากเครือ่งจกัร  
2. คนแต่ละคนย่อมมทีัง้คุณสมบตัทิีด่แีละไม่ดอียู่ในตวัเองจะต้องใชใ้หถู้กกบัความถนัด

หรอืนําส่วนดมีาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  
3. การไวว้างใจโดยใหแ้ต่ละคนควบคุมตวัเอง  
4. พฤตกิรรมทีม่คีวามจรงิใจต่อกนั  
5. พจิารณาปจัจยัหลายๆ อยา่งควบคู่กนัไปซึง่ทาํใหแ้ต่ละคนทํางานไดผ้ลทีแ่ตกต่างกนั

แทนทีจ่ะพจิารณาถงึผลงานอยา่งเดยีวโดยไมด่เูหตุผล 
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สําหรบั ชาญยุทธ บุญรนิทร ์(2539:15) ไดนํ้าเสนอแนวคดิของ ฟลปิโป (Flippo 1971) 
ไวว้่า การบรหิารบุคคลเป็นการบรหิารที่มคีวามสําคญัและจําเป็นในการบรหิารงานทุกประเภท
ได ้ใหแ้นวคดิไว ้8 ประการ ดงันี้  

1. ผูบ้รหิารกบัผูป้ฏบิตังิานมเีป้าหมายรว่มกนั  
2. มคีวามรว่มมอืกนั ในการทีจ่ะหาทางพฒันานโยบายเกีย่วกบับุคคล  
3. ฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายปฏบิตังิานควรทําความเขา้ใจกนัใหด้ใีนเรื่องสทิธหิน้าทีต่ลอดจน 

สทิธพิเิศษ  
4. ควรมคีวามยตุธิรรมและความเสมอภาคในการบรหิารงานบุคคล 
5. การยอมรบัในความสามารถทําใหค้นรูส้กึภาคภูมใิจในความสําเรจ็ของตนการ แสดง

ความซาบซึง้เมือ่เขาไดม้โีอกาสเป็นผูนํ้า และมคีวามกา้วหน้า ทาํใหค้นมกีําลงัใจในการทาํงาน  
6. จดัหาโอกาสหรอืช่องทางทีจ่ะสนับสนุนใหผู้ท้ีม่คีวามสามารถถงึขัน้ไดท้ําหน้าที ่ผูนํ้า

เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึในความกา้วหน้าทางอาชพี  
7. การจดัระบบการตดิต่อสื่อสารไดด้ทีาํใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัทุกฝา่ย  
8. จดัใหม้บีรกิารทีด่ใีนทุกๆ ดา้นสรา้งบรรยากาศในการทาํงานใหเ้ป็นทีพ่อใจจะช่วย ให้

บุคคลทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
3.4 หลกัการบริหารงานบคุคล 
หลกัการบรหิารงานบุคคล การบรหิารงานบุคคลให้มปีระสทิธภิาพ จําเป็นอย่างยิง่ที่

ผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยเฉพาะผู้ที่ทําหน้าที่เป็นผู้บรหิารจะต้องเขา้ใจในหลกับรหิารงานบุคคล เพื่อให้
สามารถนําไปใช้บรหิารงานให้เกดิประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกบับรบิทขององค์กร ซึ่งหลกั
บรหิารงานบุคคลทีส่าํคญัๆ มผีูนํ้าเสนอไว ้ดงันี้  

ภญิโญ สาธร (2532:47) กล่าวถงึ หลกัการบรหิารบุคคลไว ้4 ประการ คอื  
1. หลกัการให้ได้คนดีมีฝีมอืมาทํางานหรอืหลกัในการคดัเลือกบรรจุแต่งตัง้และ 

มอบหมายงาน  
2. หลกัในการบาํรงุรกัษาคนทีม่อียูแ่ลว้ใหอ้ยูก่บัองคก์รตลอดไป ดว้ยความเตม็ใจ และมี

ความสุขทีจ่ะอยู ่ 
3. หลกัในการไม่ให้คนไม่ดหีย่อนสมรรถภาพพ้นจากงาน หรอืหลกัในการโยกย้าย 

บุคลากรทีอ่งคก์รไมพ่ึง่ปรารถนา โดยไมผ่ดิระเบยีบและก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่องคก์ร  
4. หลกัในการพฒันาคนหรอืหลกัในการพฒันาบุคคลให้มปีระสิทธิภาพ และเป็น

ประโยชน์แก่องคก์ร  
สุกจิ จุลละนันท ์(2532:18-19) ไดก้ล่าวว่าการบรหิารงานบุคคลในปจัจุบนั ไดป้ระยุกต์

เอาความก้าวหน้าทางด้านการบริหาร มาประกอบในการบรหิารบุคคลไว้ด้วย ดงันัน้ การ
บรหิารงานบุคคลแห่งใหมจ่งึยดึหลกัสาํคญัไว ้12 ประการ คอื  
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1. หลกัความเสมอภาค คอื การเปิดโอกาสทีเ่ท่าเทยีมกนัสําหรบัผูท้ีม่คีุณสมบตัแิละพืน้
ฐานความรูต้รงตามทีต่้องการในการสมคัรเขา้ทํางาน โดยไม่มขีอ้กดีกนัทางฐานะ เพศผวิ และ 
ศาสนาและเป็นการปฏบิตัิต่อผู้ปฏบิตังิานอย่างเสมอภาคยงัรวมไปถงึการได้รบัค่าตอบแทนที่
เท่าเทยีมกนั 

2. หลกัความสามารถยดึถอืความรูค้วามสามารถเป็นหลกัใน การเลอืกสรรบุคคลเขา้ 
ปฏบิตังิานซึง่รวมไปถงึการพจิารณาความดคีวามชอบและการเลื่อนตําแหน่งที่จะส่งผลต่อการ
ปฏบิตังิานในองคก์รนัน้ๆ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้ 

3. หลกัความมัน่คงถอืว่าการปฏบิตังิานเป็นอาชพีทีม่ ัน่คง การจะใหอ้อกจะต้องมเีหตุผล
และเมื่อพ้นจากการปฏบิตังิานแลว้ ย่อมทีจ่ะต้องไดผ้ลตอบแทนทีส่ามารถดํารงชวีติอยู่ได ้ตาม
สมควรอัตภาพและยงัเป็นหลกัประกนัต่ออนาคตของผู้ปฏิบตัิงานได้ด้วย เช่น การบําเหน็จ 
บํานาญ หรือให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลต่างๆ ในระหว่างที่ทํางานอยู่  เช่น การให้ค่า
รกัษาพยาบาลในยามเจบ็ปว่ย  

4. หลกัความเป็นกลางทางการเมอืง เน้นเฉพาะราชการมากกว่าธุรกิจเอกชนถอืว่า 
ขา้ราชการประจาํจะต้องไม่ฝกัใฝ่ทางการเมอืงมุ่งมัน่ ปฏบิตังิานใหเ้กดิผลดต่ีอประชาชนและใน
การปฏิบตัิงานของข้าราชการประจําได้ปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระปราศจากการแทรกแซงทาง
การเมอืงหรอื ภายใตอ้ทิธพิลของนกัการเมอืงหรอืพรรคการเมอืง  

5. หลกัการพฒันา ไดแ้ก่ การจดัใหม้กีารเพิม่พนูความรูค้วามสามารถของบุคลากร โดย
ใหก้ารศกึษาอบรม จดัระบบนิเทศและตรวจการปฏบิตังิานทีด่เีพื่อใหเ้กดิความเจรญิก้าวหน้า ใน
หน้าทีก่ารงานตลอดจนจดัระบบพจิาณาความดคีวามชอบและการเลื่อนตําแหน่งอยา่งเป็นธรรม  

6. หลกัแห่งความเหมาะสม เป็นหลกัในการใชค้นให้เหมาะสมกบังานโดยการ แต่งตัง้
หรอืมอบหมายหน้าทีก่ารงานทีเ่หมาะสมกบัคุณวุฒคิวามรูค้วามสามารถและความถนดัของคน  

7. หลกัความยุตธิรรม เป็นหลกัในการบรหิารงานบุคคลโดยละเว้นจากการเลอืกที่รกั 
มกัทีช่งั มกีารกําหนดค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณและคุณภาพของงานทีร่บัผดิชอบโดย
ยดึหลกังานเท่ากนัเงนิเท่ากนั 

8. หลกัสวสัดกิาร ไดแ้ก่ การจดัใหม้กีารบรกิารสวสัดกิารทีจ่ะเอือ้อํานวย ใหผู้ป้ฏบิตังิาน
สามารถอุทศิตนให้กบังานได้เต็มที่ เช่น การจดัที่ทํางานให้ถูกสุขลกัษณะการรกัษา สุขภาพ
ความปลอดภยัและการสงเคราะหด์า้นต่างๆ  

9. หลกัเสรมิสรา้ง ได้แก่ การเสรมิสรา้งจรยิธรรมและคุณธรรมทัง้ในการป้องกนัการ
กระทาํความผดิ การประพฤตมิชิอบของบุคลากรและการกวดขนัลงโทษผูท้าํผดิ 

10. หลกัมนุษยส์มัพนัธ ์ไดแ้ก่ การยอมรบันับถอืคุณค่าและศกัดิศ์รขีองบุคคลแต่ละคน 
โดยยดึหลกัประชาธปิไตยในการทํางาน โดยการเสรมิสรา้งบรรยากาศและสมัพนัธภาพอนัดใีห ้
เกดิขึน้ในระหว่างบุคลากรของหน่วยงาน  
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11. หลกัประสทิธภิาพ ถอืว่าการทํางานจะต้องพยายามทําให้เกดิผลดทีีสุ่ดโดยใช้คน
เวลาและค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด และต้องมกีารวางแผน การประสานงาน และการแบ่งหน้าทีร่วมทัง้ 
วธิกีารทาํงานทีด่ ี 

12. หลกัการศกึษาวจิยัการบรหิารงานส่วนบุคคลจําเป็นจะต้องได้รบัการปรบัปรุงให ้
เหมาะสมทนัสมยัอยู่เสมอ ระบบการบรหิารงานบุคคลที่ดนีัน้ต้องมกีารศึกษาวจิยัปญัหาและ
อุปสรรคต่างๆ เพื่อทีจ่ะไดนํ้าวทิายาการใหม่ๆ  มาใชใ้นการบรหิารงานบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน ผลงานน้ีเก่ียวข้อง
กบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงานน้ี
ตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั
ตวัแปรจากผลงานน้ี 

พทิยา บวรวฒันา ทฤษฎอีงคก์าร
สาธารณะ (2542) 

เพศ อาย ุรายได ้
ประสบการณ์ 

เพศ อาย ุรายได ้
ประสบการณ์ มผีลต่อ
ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

วริญิญา ชรูาศ ี ความพงึพอใจในการ
ทาํงานของบุคลากร 
(2554) 

เงนิเดอืน
ความกา้วหน้า 
ความสมัพนัธใ์น
หน่วยงาน 

เงนิเดอืนความก้าวหน้า 
ความสมัพนัธใ์น
หน่วยงาน ส่งผลต่อ 
ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 

ชนิน ทวิรรณรกัษ์ จติวทิยาอุตสาหกรรม 
(2548) 

ความสมัพนัธท์ีด่ ี
ผลตอบแทน 

ความสมัพนัธท์ีด่ ี
ผลตอบแทน มผีลต่อ
ผลงานและความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิาน 

ธงชยั สมบูรณ์ องคก์รแห่งการเรยีนรู ้
สู่องคก์รเป่ียมสุข 
(2549)  

ตวัแปรตามความพงึ
พอใจในการทาํงาน 

ทฤษฎ ี2 ปจัจยั 

อุทยั หริญัโต  การบรหิารงานบุคคล 
(2539) 

ความสาํคญั 
เป้าหมาย และ
หลกัการบรหิารงาน
บุคคล 

หลกัการและวธิี
บรหิารงานบุคคล 
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4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

วภิาพร บุญนาค (2556) ไดศ้กึษาระดบัความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานบรษิทั
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) ที่ปฏบิตังิานประจาํสาขา สงักดัสํานักงานเครอืข่ายกรุงเทพฯ 
และจาํแนกพนกังานตามระดบัความพงึพอใจในการทาํงาน ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมรีะดบั
ความพงึพอใจโดยภาพรวมระดบัปานกลาง แต่เมื่อนํามาพจิารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า ระดบั
ความพงึพอใจด้านกายภาพ ด้านความปลอดภยั และ ความมัน่คง อยู่ในระดบัที่ตํ่า หรอื น้อย 
ส่วยระดบัความพงึพอใจดา้นการมสี่วนร่วมในสงัคม และการยอมรบันับถอื อยู่ในระดบัมาก ซงึ
ระดบัความพงึพอใจในขัน้สุดทา้ยคอืระดบัความพงึพอใจส่วนบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยั
ทีม่ผีลต่อระดบัความพงึพอในในการปฏบิตังิาน คอื เพศ อายุ สถานภาพ และ ด้านการศกึษา 
ไมม่ผีลต่อระดบัความพงึพอใจในการทาํงาน ซึง่ขณะทีเ่งนิเดอืน หรอืสวสัดกิาร ตําแหน่งงานทีม่ ี
ความแตกต่างกนัมผีลกระทบต่อระดบัความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน อย่างมี
นยัสาํคญั 
 

สาวติร ีอิม่บูรณาประวตั ิ(2552) ได้ทําการศกึษาความพงึพอในในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั เอสซบี ีแคปปิตอล เซอรว์สิ จาํกดั ผลการศกึษาพบว่า การศกึษา
ครัง้น้ีมกีารจําแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล พบว่าภาพรวมของพนักงานที่ปฏบิตัิการมคีวามพึง
พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งเมื่อแบ่งบุคคลเป็นกลุ่มพบว่า เพศ อาย ุ
ตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ทีต่่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในระดบัที่
ต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั ซึ่งเมื่อจําแนกตามระดบัการศึกษาที่ต่างกนัพบว่าระดบัการศึกษาที่
ต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
 

ปรญิญา สตัยธรรม (2550) ได้ทําการศกึษาด้านความพงึพอในในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วาย เอชเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด ผลการศึกษาพบว่า 
พนักงานภาพรวมมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัที่มคีวามพึงพอใจมาก โดยเมื่อ
แบ่งเป็นปจัจยัความพงึพอใจในแต่ละดา้นพบว่า ด้านสวสัดกิาร เงนิเดอืน ความเจรญิก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน มรีะดบัความพงึพอใจปานกลาง ด้านลกัษณะการทํางานที่ได้รบัมอบหมาย 
ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน และ สภาพการทํางาน พบว่ามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดย
ปจัจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อายุ การศกึษา อายุการทํางาน ไม่ส่งผลกระทบดา้นความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน 
 

เนตรพ์ณัณา ยาวริาช และ บุญฑรกิา บุญเกดิ (2552) ได้ทําการศกึษาความพงึพอใจ
ของพนกังานนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มผีลการศกึษา โดยเมื่อจาํแนกพนักงาน ตามปจัจยัดา้น
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บุคคล พบว่า เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ประสบการณ์ทํางาน และ ตําแหน่งทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อระดบัความผูกพนัต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั ปจัจยัดา้นระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 
รายได้ที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลกระทบต่อความผูกพนัต่อองค์กร เมื่อจําแนกระหว่างปจัจยัด้าน
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน กบัความผูกพนัต่อองคก์รพบว่า ดา้นความมัน่คงในอาชพี ดา้น
ความรบัผดิชอบในการทํางาน และด้านความภาคภูมใิจต่อผู้บงัคบับญัชา มอีิทธพิลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์รมากทีสุ่ด  
 

พชัยา เพยีรจรงิ (2550) ได้ทําการศกึษาความพงึพอใจของพนักงานต่อปจัจยัจูงใจใน
การปฏบิตังิาน กรณีศกึษา บรษิทั ลําพูนซงิเดนเก็น จาํกดั ผลการศกึษาพบว่า ความพงึพอใจ
ของพนักงานต่อปจัจยัจูงในในด้านปจัจยัอนามยัหรอืบํารุงรกัษา ด้านสภาพการทํางาน และ 
ชวีติส่วนตวั พบว่า ผูป้ฏบิตังิานภาพรวมมคีวามพงึพอใจมาก ดา้นความสมัพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน 
ดา้นนโยบายของการบรหิาร ดา้นความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน ดา้นตําแหน่ง ดา้นสวสัดกิารและ
ผลตอบแทน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน ผูบ้งัคบับญัชา ภาพรวมของพนักงานมรีะดบัความ
พึงพอใจปานกลาง ด้านความสําเร็จในหน้าที่การงาน ด้านการได้รบัการยอมรบัจากสงัคม
ผูร้่วมงาน โอกาสในการก้าวหน้าของหน้าทีก่ารงาน ภาพรวมของพนักงานมคีวามพงึพอในใน
ระดบัทีน้่อย 
 

กชกร ทุ่งสี่ (2551) ได้ศึกษาความพงึพอใจของพนักงานต่อปจัจยัจูงใจในการทํางาน 
กรณศีกึษา บรษิทั ดรสิเซ่นแอรค์ราฟทอ์นิทเีรยีซสิเตม็ส ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั ผลการศกึษาพบว่า 
ปจัจยัจงูใจทีเ่ป็นตวักระตุ้ยในการทํางาน พบว่าภาพรวมของพนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบั
ปานกลาง ดา้นผลสาํเรจ็ในการทาํงาน พนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ดา้นการยอมรบัใน
ผลงานจากผู้อื่น ด้านลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ความเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การ
งาน ด้านการเพิม่ประสบการณ์และทกัษะ พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง  ด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน ความมัน่คงในหน้าที ่พนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก  
 

สมพงษ์ ชนะศกึ (2553) ศกึษาความพงึพอใจของพนักงานในบรษิทั แป้งมนักาฬสนิธุ ์
จาํกดั พบว่า ดา้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นการยอมรบันับถอื พนักงาน
ที่ปฏิบตัิงานภาพรวมมคีวามพงึพอใจในระดบัสูง ปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดบัความพึง
พอใจในการทาํงาน คอื เพศ และ ระดบัการศกึษา 

 
จติติ สงวนธรรม (2549) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน

บรษิัทสยามพธิวิฒัน์ จํากดั พบว่า โดยภาพรวมของพนักงานมรีะดบัความพงึพอใจมาก โดย
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คอื ด้านความรบัผดิชอบ ดา้นความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านที่มคีวามพงึ
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พอใจเฉลี่ยตํ่าที่สุดคอื ด้านความสําเรจ็ในการทํางาน การยอมรบันับถือ และด้านความมัน่คง
ของการทํางาน เมื่อมกีารแบ่งกลุ่มพนักงานตามลกัษณะงานทีไ่ดร้บัผดิชอบต่างกนั ไม่มผีลต่อ
ระดบัความพงึพอใจ 

 
โบตัน๋ อํ่าแจง้ (2553) ได้มกีารศกึษาปจัจยัพฤตกิรรมองค์กรทีส่่งผลต่อการปฏบิตังิาน

ของพนักงาน กรณีศึกษา บรษิัท ไทยมติชิ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า ผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านคุณภาพการบรหิารงาน ด้าน
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้านการนําทกัษะ
เฉพาะมาใช้ในการทํางาน ภาพรวมมผีลการปฏิบตัิงานในระดบัปานกลาง ปจัจยัส่วนบุคคล 
บุคลกิภาพ ทกัษะความรู ้การพฒันาตนเอง ภาวะผูนํ้า ส่งผลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน 

แพรวพรรณ นพตระกูล (2552) ศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในองค์กรที่มต่ีอ
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจ กรณีศึกษา บรษิัท ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) จากการศึกษาพบว่า 
พนกังานบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) มคีวามพงึพอใจต่อสหภาพแรงงาน ดา้นสงัคม การเมอืง 
ด้านพฒันาองค์กร แรงงาน ด้านบุคลากร มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยัส่วน
บุคคล ด้าน อายุ ระยะเวลาในการทํางาน ส่งผลต่อระดบัความพงึพอใจที่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญั 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
วภิาพร บญุนาค ความพงึพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน
บรษิทัธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) (2556) 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึ
พอใจในการทาํงานของ
พนกังาน 
2. เพื่อแบง่ประชากรตาม
ระดบัความพงึพอในใจการ
ทาํงาน 

พนกังานธนาคารธนชาต 
จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 
200 คน 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถาม โดยแบง่เป็น 
2 สว่น คอื ลกัษณะบุคคล
ของผูต้อบ และ 
แบบสอบถามเกีย่วกบัความ
พงึพอใจในการทาํงาน 

ความพงึพอใจดา้นกายภาพ 
ดา้นความปลอดภยั และ 
ความมัน่คง มผีลต่อระดบั
ความพงึพอใจ 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
สาวติร ีอิม่บรูณา
ประวตั ิ

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 
บรษิทั เอสซบี ี
แคปปิตอล เซอรว์สิ 
จาํกดั (2552) 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน บรษิทั เอสซบี ี
แคปปิตอล 
เซอรว์สิ จาํกดั 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน บรษิทั เอสซบี ี
แคปปิตอล 
เซอรว์สิ จาํกดั โดยจาํแนก
ตามปจัจยัสว่นบุคคล 

พนกังาน บรษิทัเอสซบี ี
แคปปิตอล เซอรว์สิ 
จาํกดั ใน 
กลุ่มตวัอย่าง 132 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็น
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ค่าสถติ ิt-test 
และ F-test 

เพศ อายุ ตําแหน่ง อตัรา
เงนิเดอืน ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิาน ทีต่่างกนั มผีลต่อ
ความพงึพอใจในระดบัที่
ต่างกนั 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
ปรญิญา สตัยธรรม ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนกังาน
กรณีศกึษา บรษิทั วาย 
เอชเอส อนิเตอรเ์นชัน่
แนล จาํกดั (2550) 

1. เพื่อตอ้งการทราบถงึระดบั
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ในแต่ละดา้น ของพนกังาน 
บรษิทั วาย เอชเอส อนิเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั 
2. เพื่อนําผลการศกึษาในครัง้นี้
ไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุง
พฒันารปูแบบการ 
ดาํเนินการของบรษิทัฯ ใหม้ี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ปจัจยัต่างๆ เพื่อสรา้งความพงึ
พอใจใหเ้กดิขึน้กบัพนกังาน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การศกึษา พนกังาน
บรษิทั วาย เอชเอส 
อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จาํกดั จาํนวน 120 คน 

ใชแ้บบสอบถาม 
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

ดา้นสวสัดกิาร เงนิเดอืน 
ความเจรญิกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน มรีะดบัความพงึ
พอใจปานกลาง ดา้นลกัษณะ
การทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน 
และ สภาพการทาํงาน พบว่า
มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
เนตรพ์ณัณา ยาวิ
ราช และ บญุฑรกิา 
บุญเกดิ 

การศกึษาความพงึ
พอใจของพนกังานนิคม
อุตสาหกรรม 
นวนคร (2552) 

1. เพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบ
ระดบัความพงึพอใจในงานของ
พนกังาน และระดบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานนิคม
อุตสาหกรรม 
นวนคร 
2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นความพงึ
พอในในงานของพนกังานทีม่ี
อทิธพิล ต่อความผกูพนัต่อ
องคก์ร ของพนกังาน 

กลุ่มตวัอย่างทีท่าํงานใน 
นิคมอุตสาหกรรม 
นวนคร จาํนวน 385 คน 
และใชว้ธิกีารสุม่
ตวัอย่างแบบชัน้ภมู ิ 

ใชแ้บบสอบถาม 
เป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ทาํงาน และ 
ตําแหน่งทีแ่ตกต่างกนั มผีล
ต่อระดบัความผกูพนัต่อ
องคก์ร ปจัจยัดา้นความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิาน กบั
ความผกูพนัต่อองคก์รพบว่า 
ดา้นความมัน่คงในอาชพี 
ดา้นความรบัผดิชอบในการ
ทาํงาน และดา้นความ
ภาคภูมใิจต่อผูบ้งัคบับญัชา 
มอีทิธพิลต่อความผกูพนัต่อ
องคก์รมากทีส่ดุ 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
พชัยา เพยีรจรงิ ความพงึพอใจของ

พนกังานต่อปจัจยัจงู
ใจในการทาํงานของ 
บรษิทั ลาํพนูซงิเดน
เกน็ จาํกดั (2550) 

เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
พนกังานต่อปจัจยัจงูใจในการ
ทาํงานของบรษิทั 
ลาํพนูซงิเดนเกน็ จาํกดั 

พนกังานของ 
บรษิทั ลาํพนูซงิเดนเกน็ 
จาํกดั จาํนวน 278 ราย 

เกบ็ขอ้มลูโดยการใช้
แบบสอบถามรวบรวม
ขอ้มลู 
แบ่งปจัจยัจงูใจในการ
ทาํงานออกไดเ้ป็นสอง
ประเภท คอืปจัจยัอนามยั
หรอืปจัจยับาํรุงรกัษา 
และปจัจยัจงูใจหรอืปจัจยั
ตวักระตุน้ 

ความพงึพอใจของพนกังาน
ต่อปจัจยัจงูในในดา้นปจัจยั
อนามยัหรอืบาํรุงรกัษา ดา้น
สภาพการทาํงาน และ ชวีติ
สว่นตวั พบว่า ผูป้ฏบิตังิาน
ภาพรวมมคีวามพงึพอใจ
มาก ดา้นความสาํเรจ็ใน
หน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บั
การยอมรบัจากสงัคม
ผูร้่วมงาน โอกาสในการ
กา้วหน้าของหน้าทีก่ารงาน 
ภาพรวมของพนกังานมี
ความพงึพอในในระดบัที่
น้อย 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
กชกร ทุ่งสี ่ ความพงึพอใจของ

พนกังานต่อปจัจยัจงู
ใจในการทาํงานของ 
บรษิทั ดรสิเซ่นแอร์
คราฟทอ์นิทเีรยีซสิ
เตม็ส ์(ไทยแลนด)์ 
จาํกดั (2551) 

เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
พนกังานต่อปจัจยัจงูใจในการ
ทาํงานของบรษิทั ดรสิเซ่นแอร ์
คราฟทอ์นิทเีรยีซสิเตม็ส ์(ไทย
แลนด)์ จาํกดั 

พนกังาน บรษิทั ดริ
สเซ่นแอร ์
คราฟทอ์นิทเีรยีซสิเตม็ส ์
(ไทยแลนด)์ จาํกดั 
กลุ่มตวัอย่าง 262 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การศกึษาเป็น
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
ไดแ้ก่ ความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ 

ดา้นผลสาํเรจ็ในการทาํงาน 
พนกังานมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมาก ดา้นการยอมรบั
ในผลงานจากผูอ้ื่น ดา้น
ลกัษณะของงาน ดา้นความ
รบัผดิชอบ ความ
เจรญิกา้วหน้าในหน้าทีก่าร
งาน ดา้นการเพิม่
ประสบการณ์และทกัษะ 
พนกังานมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัปานกลาง ดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื่อน
ร่วมงาน ความมัน่คงใน
หน้าที ่พนกังานมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมาก 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
สมพงษ์ ชนะศกึ ความพงึพอใจของ

พนกังานทีม่ต่ีอการ
ปฏบิตังิานในบรษิทั 
แป้งมนักาฬสนิธุ ์
จาํกดั (2553) 

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
พนกังานทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานใน
บรษิทัแป้งมนักาฬสนิธุ ์จาํกดั 
2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่าง ความพงึพอใจของ
พนกังานทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานใน
บรษิทัแป้งมนักาฬสนิธุ ์จากดั 
กบัปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
และระดบัการศกึษา 
 

พนกังานบรษิทั 
แป้งมนักาฬสนิธุ ์จาํกดั 
กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 
218 คน 

เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็
รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรา
สว่นประมาณค่า 5 ระดบั 
จานวน 25 ขอ้ มคี่า
อาํนาจจาํแนก 0.39 – 
0.63 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้
ฉบบั 0.95 วเิคราะห์
ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม
สาํเรจ็รปู สถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ 
ความถี ่รอ้ยละ และ Chi-
Square 

ดา้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้น
การยอมรบันบัถอื พนกังาน
ทีป่ฏบิตังิานภาพรวมมคีวาม
พงึพอใจในระดบัสงู ปจัจยั
สว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อระดบั
ความพงึพอใจในการทาํงาน 
คอื เพศ และ ระดบั
การศกึษา 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
จติต ิสงวนธรรม ความพงึพอใจในการ

ทาํงานของพนกังาน
บรษิทั สยามพธิวิฒัน์ 
จาํกดั (2549) 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึ
พอใจในการทาํงานของพนกังาน
ในบรษิทั สยามพธิวิฒัน์ จาํกดั 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความ
พงึพอใจในการทาํงานของ
พนกังานในบรษิทั 
สยามพธิวิฒัน์ จาํกดั ตามฝา่ย
ปฏบิตังิาน 

พนกังาน บรษิทั 
สยามพธิวิฒัน์ จาํกดั 
จาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 
191 คน 

ใชแ้บบสอบถาม เกีย่วกบั
ความพงึพอใจในการ
ทาํงาน ซึง่มคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.98 สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่ยเบีย่งเบน
มาตรฐาน และค่าเอฟ 

พนกังานมรีะดบัความพงึ
พอใจมาก โดยค่าเฉลีย่สงูสดุ 
คอื ดา้นความรบัผดิชอบ 
ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน ดา้นทีม่คีวามพงึ
พอใจเฉลีย่ตํ่าทีส่ดุคอื ดา้น
ความสาํเรจ็ในการทาํงาน 
การยอมรบันบัถอื และดา้น
ความมัน่คงของการทาํงาน 
เมื่อมกีารแบ่งกลุ่มพนกังาน
ตามลกัษณะงานทีไ่ด้
รบัผดิชอบต่างกนั ไมม่ผีลต่อ
ระดบัความพงึพอใจ 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษา
วิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
โบตัน๋ อํ่าแจง้ ปจัจยัพฤตกิรรม

องคก์รทีม่ผีลต่อการ
ปฏบิตังิานของ
พนกังาน บรษิทั ไทย 
มติช ิคอรป์อเรชัน่ 
จาํกดั (2553) 

1. เพื่อศกึษาระดบัของปจัจยั
พฤตกิรรมองคก์รทีส่ง่ผลต่อผล
การปฏบิตังิานของพนกังาน 
2. เพื่อศกึษาระดบัของผลการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 
3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์อง
ปจัจยัพฤตกิรรมองคก์รทีส่ง่ผล
กบัผลการปฏบิตังิานของ
พนกังาน 

พนกังาน บรษิทั ไทย 
มติช ิคอรป์อเรชัน่ 
จาํกดั จาํนวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 122 คน 

ใชแ้บบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่าของ 
Likertในการเกบ็ขอ้มลู 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน ค่าไคสแควร ์

ดา้นคุณภาพการบรหิารงาน 
ดา้นประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน ดา้นการ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ ดา้นการนําทกัษะ
เฉพาะมาใชใ้นการทาํงาน 
ภาพรวมมผีลการปฏบิตังิาน
ในระดบัปานกลาง ปจัจยั
สว่นบุคคล บุคลกิภาพ 
ทกัษะความรู ้การพฒันา
ตนเอง ภาวะผูนํ้า สง่ผลต่อ
การปฏบิตังิานของพนกังาน 
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ตารางที ่6 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 
 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงาน วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั ขอบเขตการศึกษาวิจยั ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี
เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 
แพรวพรรณ นพ
ตระกลู 

ความพงึพอใจของ
พนกังานในองคก์รทีม่ี
ต่อสหภาพแรงงาน
รฐัวสิาหกจิ 
บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั 
(มหาชน) (2552) 

1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของ
พนกังานในองคก์รทีม่ต่ีอ
สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิ
บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความพงึ
พอใจของพนกังานในองคก์รทีม่ี
ต่อสหภาพแรงงาน 
รฐัวสิาหกจิบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั 
(มหาชน) จาํแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั 

พนกังานบรษิทั ทโีอท ี
จาํกดั (มหาช) ใน
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 
375 คน 

ใชแ้บบสอบถาม สถติิ
ทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน การทดสอบ
ค่าท ีและการวเิคราะห์
ความแปรปวน 

พนกังานบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั 
(มหาชน) มคีวามพงึพอใจต่อ
สหภาพแรงงาน ดา้นสงัคม 
การเมอืง ดา้นพฒันาองคก์ร 
แรงงาน ดา้นบุคลากร มี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ปจัจยัสว่นบุคคล 
ดา้น อายุ ระยะเวลาในการ
ทาํงาน สง่ผลต่อระดบัความ
พงึพอใจทีแ่ตกต่างกนั 

 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
การวจิยัเรื่อง ความพึงพอใจด้านแรงจูงใจในการทํางาน กรณีศึกษา พนักงานระดบั

ปฏบิตักิาร ของบรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดัในบทน้ีจะไดนํ้าเสนอวธิกีารดําเนินการตามขัน้ตอนซึง่
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้  

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ตวัแปรในการศกึษา 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

 
การวจิยัจะดาํเนินการโดยใชแ้บบสอบถามเชงิสํารวจ (Survey Research) เพื่อหาระดบั

ความพงึพอใจในการทํางานในแต่ละด้าน ของพนักงานระดบัปฏบิตัิงานของบรษิัท ในเครอื 
บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
 ประชากรในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัในเครอืเขมราชกรุ๊ป 
จาํกดั จาํนวนประชากร ทัง้หมด 232 คน (จากขอ้มลูฝ่ายบุคคลของบรษิทั) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น
การวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานระดบัปฏบิตักิาร ของพนักงานในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จํากดั 
โดยผูว้จิยัได้กําหนดกลุ่มตวัอย่างโดยตารางของเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie and Morgan: 
1970) โดยใชร้ะดบัค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 95% และมกีารคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 จะไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 144 คน แต่เพื่อให้การเก็บข้อมูลมคีวามครบถ้วนของกลุ่มตวัอย่างมาก
ยิง่ขึน้จงึทาํการแจกแบบสอบถามทัง้หมด 200 คน 
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ตารางที ่7  แสดงจาํนวนประชากรและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ของ Krejcie and Morgan 

 
 
ตวัแปรในการศึกษา 
 
ตารางที ่8 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

 เพศ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก ชาย 
หญงิ 

 อาย ุ เลอืกได ้1 ตวัเลอืก 20 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
40 ปีขึน้ไป 



39 
 

39
 

 

 
 

ตารางที ่8 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

 สถานภาพ เลอืกได้ 1 
ตวัเลอืก 

โสด 
สมรส 
หมา้ย 
แยกกนัอยู ่/ หยา่รา้ง 

 ระดบัการศกึษา เลอืกได้ 1 
ตวัเลอืก 

ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
สงูกว่าปรญิญาโท 

 ระยะเวลาการ
ปฏบิตังิาน 

เลอืกได้ 1 
ตวัเลอืก 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 – 5 ปี 
6 – 10 ปี 
10 ปี ขึน้ไป 

 รายได ้ เลอืกได้ 1 
ตวัเลอืก 

1. 10,000 – 20,000 บาท 
2. 20,001 – 30,000 บาท 
3. 30,001 – 40,000 บาท 
4. 40,001 ขึน้ไป 

 สงักดั บรษิทั เลอืกได้ 1 
ตวัเลอืก 

1.บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊ จาํกดั 
2.บรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 
3.บริษัท เขมราชการพัฒนาบ้านและ
ทีด่นิ จาํกดั 
4.บรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั 
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ตารางที ่8 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือ
วดัค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

 ตํ า แ ห น่ ง ง า น ใ น
ปจัจบุนั 

เลอืกได้ 1 
ตวัเลอืก 

1.พนักงานในสํานักงานบญัช ีกฎหมาย 
การเงนิ  
2.พนักงานปฏบิตังิานในพื้นทีง่าน เก็บ
ผลผลติ คดัแยก ขนส่ง  

 
โดยในแต่ละข้อคําถามมคีําตอบให้เลอืกตอบ ตามลําดบั ความพึงพอใจ 5 ระดบั ใช้

มาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ซึ่งใช้วธิแีบบลเิคริ์ท (Likert’s 
Scale) คาํตอบประเมนิในการวดัระดบัความพงึพอใจซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี้ 
 1 หมายความว่า  ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
 2 หมายความว่า  ไมพ่งึพอใจ 
 3 หมายความว่า  เฉยๆ 
 4 หมายความว่า  พงึพอใจ 
 5 หมายความว่า  พงึพอใจอยา่งยิง่ 
 
ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวั

แปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

1 .  แ ร ง จู ง ใ จ ด้ า น
กายภาพ 

1.ระดบัเงินเดือนเหมาะสม
กบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 

ม า ต ร วั ด
แบบ 
Likert-
scale 

1. ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2. ไมพ่งึพอใจ 
3. เฉยๆ 
4. พงึพอใจ 
5. พงึพอใจอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 
 

ชื่อตวัแปรและ
ประเภทของตวัแปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใแบบสอบ
ถามเพ่ือวดัค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

1 . แ ร ง จู ง ใ จ ด้ า น
กายภาพ (ต่อ) 

2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสม
กบัปรมิาณงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

3.การปรบัเงนิเดือนที่ผ่าน
มา 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

4.การใหโ้บนสัทีผ่่านมา มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

5.สวัสดิการต่างๆ ที่ท่าน
ไดร้บั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

6.จํ า นว นวันล า ต่ า ง ๆ ที่
บรษิทักําหนด 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 
 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวั

แปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

2.แรงจูงใจด้านความ
มั ่น ค ง แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภยั 

7.งานทีท่าํมคีวามมัน่คง มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

8.การเลื่อนตําแหน่งของ
ท่านเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

9.บรษิัทให้ความสําคญัใน
เรือ่งความปลอดภยั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

1 0 . โ อ ก า ส เ ติ บ โ ต แ ล ะ
ก้ าวห น้า ในสายงานใน
อนาคต 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

 
 
 
 



43 
 

43
 

 

 
 

ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวั

แปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

3.แรงจงูใจการมสี่วน
รว่มในสงัคม 

11.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เพื่ อนร่วมงาน (ภายใน
หน่วยงาน) 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

12.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น  ( น อ ก
หน่วยงาน) 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

13. เพื่ อนร่วมงานรับฟงั
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ห รื อ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ท่าน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

14.เมื่อท่านเกิดปญัหาใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ น
ร่วมงานจะช่วยเหลือท่าน
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

15.ได้ร ับการยอมรับจาก
เพื่อนรว่มงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวั

แปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

3.แรงจงูใจการมสี่วน
รว่มในสงัคม (ต่อ) 

16.เพื่อนร่วมงานของท่าน
มคีวามรบัผดิชอบในงานที่
ทาํ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

4.แรงจูงใจด้านการ
ยอมรบันบัถอื 

17.ได้ร ับการยกย่องและ
ชม เชย  ในผลง านจาก
บรษิทั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

18.ท่านรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่ วนหนึ่ งที่ ทํ า ให้บริษัท
ประสบความสาํเรจ็ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

19.งานที่ท่านทํามีคุณค่า
และก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บรษิทั 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

5.แรงจูงใจด้านการ
บรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ 

20.ได้ร ับโล่รางวัลชมเชย
เมือ่ปฏบิตังิานด ี

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวั

แปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

5.แรงจูงใจด้านการ
บรรลุ ในสิ่งที่ตั ้ง ใ จ 
(ต่อ) 

21.งานของท่านได้รบัการ
ยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

22.ได้รบัมอบหมายงานที่
ทา้ทาย 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ย
ตนเอง 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้
ร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ปฏบิตังิาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

25.ประสบความสําเร็จใน
หน้าทีก่ารงาน 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 
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ตารางที ่9 แสดงการแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูปรมิาณ (ต่อ) 
ช่ือตวัแปรและ
ประเภทของตวั

แปร 

ค าถามท่ีใส่ลงใน
แบบสอบถามเพ่ือวดั

ค่าตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลือกถ้ามี 

5.แรงจูงใจด้านการ
บรรลุ ในสิ่งที่ตั ้ง ใ จ 
(ต่อ) 

26.ง่านที่ท่านทําส่งผลให้
องคก์รประสบความสาํเรจ็ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

27 . ได้ ร ับมอบหมายให้
แ ส ด ง ศัก ย ภาพ ใ นก า ร
ทาํงานอยา่งเตม็ที ่

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

2 8 . ง า น ที่ ทํ า ต ร ง กั บ
ความสามารถและสิ่งที่
ตัง้ใจ 

มาตรวดัแบบ 
Likert-scale 

1.ไมพ่งึพอใจอยา่งยิง่ 
2.ไมพ่งึพอใจ 
3.เฉยๆ 
4.พงึพอใจ 
5.พงึพอใจอยา่งยิง่ 

 
อ้างองิโดย: แบบสอบถามความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน (อจัจมิา หอม

ระรืน่: 2552) และ ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน (ปรญิญา สตัยธรรม: 2550) 
 โดยศกึษาทฤษฎคีวามพงึพอใจ ดา้นแรงจูงใจทฤษฎลีําดบัขัน้ความต้องการของมนุษย ์
(Hierarchy of Need Theory) โดย Maslow 

- ความตอ้งการทางกายภาพ (Physiological Needs) 
- ความตอ้งการดา้นความมัน่คงปลอดภยั  (Safety Needs) 
- ความตอ้งการมสี่วนรว่มในสงัคม (Belonging Needs) 
- ความตอ้งการทีจ่ะไดร้บัการยกยอ่งนบัถอื (Esteem Needs) 
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- ความตอ้งการสาํเรจ็ทีไ่ดท้าํดงัใจปรารถนาหรอืความสมหวงัของชวีติ (Self-
Actualization) 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี้  คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เกีย่วกบัความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเครอื บรษิัท เขมราชกรุ๊ป 
จํากดั โดยผู้วจิยัสรา้งขึน้โดยรวบรวมจากแนวคดิทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คอื 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกบัลกัษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษา อายุการทํางาน รายได้ และตําแหน่งงาน โดยมี
ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่หต้รวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏบิตังิาน ในเครอื บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั  
  
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 1. ผู้วจิยัเลอืกวธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งจากพนกังานระดบัปฏบิตักิาร เครอื บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั 

2. ผูว้จิยัดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 
200 คน 

3. ตรวจดคูวามสมบรูณ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
4. นําแบบสอบถามจํานวน 200 ชุด มาทําการบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู 
 
เลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย โดยการฝากผู้จดัการในแต่ละบรษิทั สุ่มแจกตวัแทนใน

แต่ละบรษิทั โดยแจกเฉพาะคนไทย เพื่อการเก็บขอ้มูลทีส่ะดวกดา้นภาษา โดยใช้วธิแีบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลู ในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน ของในแต่ละบรษิทั 
และขอความรว่มมอืขณะพกัจากการทาํงาน หลงัเลกิงาน หรอืในขณะประชุมงาน 
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ตารางที ่10 แสดงการสุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) 
 

ล าดบั บริษทั N(คน) N(คน) 
1 บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊ จาํกดั 27 27 
2 บรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 14 61 
3 บรษิทั เขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิ จาํกดั 74 14 
4 บรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั 117 98 

รวม 232 200 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 เครือ่งมอืทางสถติทิีผู่ว้จิยันํามาใชว้เิคราะหค์อื Cluster Analysis ม ีดงันี้ 

1. การกําหนดตวัแปรย่อเชงิปรมิาณทีจ่ะใชใ้นการแบบกลุ่มเชงิปรมิาณพจิารณาค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคาํถามในการวเิคราะหข์อ้มลูถ้าผลทีไ่ดส้่วนใหญ่
มคี่าใกลเ้คยีง 1 หมายความว่า การแจกแจงของขอ้มูลมลีกัษณะเป็นโคง้ปกต ิ(Symmetry) ถอื
ว่าเป็นการนําเสนอตวัแทนทีด่ ี

2. การกําหนดวธิีการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างสิ่งที่ต้องการแบ่งกลุ่ม (Squared 
Euclidean Distance) และแปลงขอ้มลูใหเ้ป็นค่ามาตรฐาน Z Score เพื่อป้องกนัปญัหาการใช้
มาตรวดัคาํตอบทีต่่างกนัสาํหรบัแต่ละคาํถาม 

3. การแบ่งกลุ่มแบบ 2 ขัน้ตอนคอื Hierarchical เพื่อเลอืกจํานวนกลุ่มและตามด้วย 
Partitioning เพื่อจาํแนกคนลงในกลุ่มยอ่ยๆ 

4. การอธบิายลกัษณะเฉพาะของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มทีต่้องนําขอ้มลูส่วนตวัมาช่วยใน
การแปรผล รวมทัง้การตัง้ชื่อกลุ่มยอ่ย 

5. ปจัจยัพื้นฐานส่วนบุคคลทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

6. วเิคราะหต์ํ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของระดบัความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ในเครอื 
บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั  

7. การหาค่าสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) 
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8. วเิคราะหค์วามสมัพนัธด์า้นลกัษณะส่วนบุคคลระหว่างกลุ่ม โดยใชต้าราง Crosstab 
ไขว้กบัข้อมูลส่วนบุคคล (Bio) จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน 
ระดบัการศกึษา เงนิเดอืน ตําแหน่งงานในปจัจุบนั อายุงาน และรายได้ แลว้ใชว้ธิกีารวเิคราะห์
ความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มดว้ย Chi-Squar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การวจิยัเรื่อง การแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารความพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการ

ทํางาน กรณีศึกษา พนักงานระดบัปฏบิตัิการในเครอื บรษิัท เขมราชกรุ๊ป  จํากดั ผู้วจิยัจงึได้
ทําการศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 200 ชุด โดยใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยสุ่มตวัอย่างจากจาํนวนประชากรแบบแยกกลุ่ม (Cluster Sampling) ไดนํ้าเสนอ 
2 ส่วนไวด้งันี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกบัลกัษณะบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน รายได ้บรษิทัทีส่งักดั
ในปจัจบุนั และ ตําแหน่งงานในปจัจบุนั 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวกบัความพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการทํางาน
ของพนกังานในเครอืบรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั  

ในการเก็บขอ้มูลขณะที่ทําการแจกแบบสอบถามในแต่ละบรษิทัได้มกีารเปลี่ยนแปลง
โครงสรา้งบรษิทัในส่วนของจาํนวนพนกังานและการลาออกของพนกังานรวมไปถงึการเลอืกแจก
แบบสอบถามเฉพาะคนไทยในบรษิทัจงึทําให้การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ได้กําหนดไว้ใน
บทที ่3 มกีารเปลีย่นแปลงตามจาํนวนพนกังานทีส่ามารถเกบ็ไดใ้นแต่ละบรษิทั โดยสามารถเกบ็
ขอ้มลูของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในแต่ละบรษิทัตามจาํนวนดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่11 แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งจากบรษิทัในเครอื 
 

บริษทัท่ีสงักดัในปัจจบุนั จ านวน ร้อยละ 

1 บรษิทัเขมราชการไมน์นิ่งกรุ๊ปจาํกดั 27 13.5 

2 บรษิทัเขมราชการสรา้งจาํกดั 61 30.5 

3 บรษิทัเขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิจาํกดั 14 7 
4 บรษิทัเขมประชาฟารม์จาํกดั 98 49 
 Total 200 100.0 
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ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข้์อมลู 
 

ผลการศกึษาในส่วนที ่1 เรื่องเกีย่วกบัลกัษณะบุคคลของผูต้อบ 
 
ตารางที ่12 แสดงจาํนวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูพืน้ฐาน (เพศ) 
 

เพศ จาํนวน รอ้ยละ 
ชาย 152 76.0 
หญงิ 48 24.0 
รวม 200 100.0 

 
ตารางที ่12 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพนกังานระดบัปฏบิตักิารในเครอื บรษิทัเขมราชกรุ๊ป 

จาํกดั ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเพศชายมากกว่าเพศหญงิ มพีนกังานเพศชาย จาํนวน 152 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 76.0 และ พนกังานเพศหญงิ จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 
 
ตารางที ่13 แสดงจาํนวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูพืน้ฐาน (ช่วงอาย)ุ 
 
 
 

 
 
 
 
 
ตารางที่ 13  พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอื บรษิทัเขมราชกรุ๊ป 

จํากัด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานในช่วงอายุ 31-40 ปี มีจํานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
รองลงมา เป็นพนักงานในช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และ เป็น
พนักงานในช่วงอายุ 41-50 ปี มจีํานวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 และ พนักงานในช่วงอาย ุ
51ปีขึน้ไป มจีาํนวน 15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 ตามลาํดบั 
 
 
 

ช่วงอายุ จาํนวน รอ้ยละ 
20-30 ปี 71 35.5 
31-40 ปี 72 36.0 
41-50 ปี 42 21.0 

51 ปีขึน้ไป 15 7.5 
รวม 200 100.0 
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ตารางที ่14 แสดงจาํนวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูพืน้ฐาน (สถานภาพ) 
 

สถานภาพ จาํนวน รอ้ยละ 
โสด 77 38.5 

สมรส 110 55.0 
หมา้ย 13 6.5 
รวม 200 100.0 

 
ตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป 

จาํกดั ส่วนใหญ่มสีถานภาพ สมรส มากทีสุ่ด โดยมจีาํนวนพนักงานทีส่ถานภาพ สมรส จาํนวน 
110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 รองลงมา พนักงานมสีถานภาพ โสด จาํนวน 77 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 38.5และ พนกังานมสีถานภาพ หมา้ย น้อยทีสุ่ด จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5 
 
ตารางที ่15 แสดงจาํนวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูพืน้ฐาน (ระดบัการศกึษา) 
 
 

 

ตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป 
จาํกดั ส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมากทีสุ่ด โดยมจีาํนวนพนักงานทีม่ ี
ระดับการศึกษาในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมา 
พนักงานที่มรีะดบัการศึกษาในระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ
28.0 และพนักงานมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีน้อยที่สุด จํานวน 49 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 24.5 

 
 
 
 

ระดบัการศกึษา จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่ามธัยมศกึษาปีที่ 6 56 28.0 
ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี 95 47.5 

ปรญิญาตร ี 49 24.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที ่16 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐาน (ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน) 
 

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน จาํนวน รอ้ยละ 

ตํ่ากว่า 1 ปี 83 41.5 
1-5 ปี 87 43.5 
6-10 ปี 18 9.0 

10 ปีขึน้ไป 12 6.0 
รวม 200 100.0 

 
ตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตัิการในเครอืบรษิทัเขมราชกรุ๊ป

จาํกดัส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานในเครอืบรษิทัเขมราชกรุ๊ปจาํกดัอายุงาน 1-5 ปีมาก
ที่สุดโดยมจีํานวนพนักงานที่มอีายุงาน 1-5 ปี จํานวน 87 คนคดิเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมา
พนักงานทีม่อีายุงานตํ่ากว่า 1 ปี จาํนวน 83 คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.5 พนักงานทีม่อีายุงาน 6-10
ปี จาํนวน 18 คนคดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และมกีลุ่มพนกังานทีม่อีายงุาน 10 ปีขึน้ไปน้อยทีสุ่ดจาํนวน
12 คนคดิเป็นรอ้ยละ 6.0 
 
ตารางที ่17 แสดงจาํนวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูพืน้ฐาน (รายได)้ 
 

รายได ้ จาํนวน รอ้ยละ 

10,000 – 20,000 บาท 129 64.5 
20,001 – 30,000 บาท 56 28.0 
30,001 – 40,000 บาท 8 4.0 

40,001 บาทขึน้ไป 7 3.5 
รวม 200 100.0 

 
ตารางที ่17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอืบรษิทัเขมราชกรุ๊ป

จาํกดัส่วนใหญ่มรีายได้ 10,000–20,000 บาทมากที่สุดโดยมจีํานวน 129 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
64.5 รองลงมาพนักงานมรีายได้ 20,001-30,000 บาท โดยมจีาํนวน 56 คนคดิเป็นรอ้ยละ 28.0
และพนักงานมรีายได้ 30,001-40,000 บาท มจีาํนวน 8 คนคดิเป็นรอ้ยละ 4.0 มกีลุ่มตวัอย่างที่
น้อยทีสุ่ดทีม่รีายได ้40,001 บาทขึน้ไป โดยมจีาํนวน 7 คนคดิเป็นรอ้ยละ 3.5 
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ตารางที ่18 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐาน (บรษิทัทีส่งักดัในปจัจุบนั) 
 

บรษิทัทีส่งักดัในปจัจุบนั จาํนวน รอ้ยละ 
บรษิทัเขมราชการไมน์นิ่งกรุ๊ปจาํกดั 27 13.5 

บรษิทัเขมราชการสรา้งจาํกดั 58 29.0 

บรษิทัเขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิจาํกดั 13 6.5 

บรษิทัเขมประชาฟารม์จาํกดั 102 51.0 

รวม 200 100.0 

 
ตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตัิการในเครอืบริษทัเขมราชกรุ๊ป

จาํกดัส่วนใหญ่สงักดับรษิทัเขมประชาฟารมจ์าํกดัมากที่สุด มจีาํนวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ
51.0 รองลงมาบรษิทัเขมราชการสรา้งจาํกดั จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 และบรษิทั
เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊จาํกดั มจีาํนวน 27 คนคดิเป็นรอ้ยละ 13.5 และบรษิทัทีม่พีนักงานสงักดั
น้อยทีสุ่ดคอืบรษิทัเขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิจาํกดั มจีาํนวน 13 คนคดิเป็นรอ้ยละ 6.5 
 
ตารางที ่19 แสดงจาํนวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูพืน้ฐาน (ตําแหน่งงานในปจัจบุนั) 
 

ตําแหน่งงานในปจัจบุนั จาํนวน รอ้ยละ 
พนกังานในสาํนกังาน 62 31.0 

พนกังานปฏบิตังิานในพืน้ทีง่าน 138 69.0 
รวม 200 100.0 

 
ตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มตวัอย่างพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอืบรษิทัเขมราชกรุ๊ป

จาํกดัส่วนใหญ่มตีําแหน่งงานปฏบิตังิานในพืน้ทีง่านมากทีสุ่ด มจีาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ
69.0 และมตีําแหน่งงานในสาํนกังานจาํนวน 62 คนคดิเป็นรอ้ยละ 31.0 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของค าถาม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 200 ชุด พบว่าคําถามที่ใช้ในการ
แบ่งกลุ่มแต่ละขอ้มคี่า S.D. (Standard Deviation) หรอืส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ซึง่จะบอกถงึ
การเกาะกลุ่มกนัขอ้งขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่20 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอความพงึ 
พอใจดา้นแรงจงูใจในดา้นกายภาพ 
 

ดา้นกายภาพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
1.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 4.385 0.685 
2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 4.300 0.723 
3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา 4.445 0.721 
4.การใหโ้บนสัทีผ่่านมา 4.365 0.703 
5.สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั 4.340 0.691 
6.จาํนวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทักําหนด 4.035 0.969 
  

จากตารางที่ 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อแรงจูงใจด้านกายภาพ
อนัดบัแรกคอืการปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา ค่าเฉลีย่ 4.44 รองลงมา คอื ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสม
กบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ ค่าเฉลีย่ 4.38 และการใหโ้บนัสทีผ่่านมา ค่าเฉลีย่ 4.36 และสวสัดกิาร
ต่างๆ ที่ท่านได้รบัค่าเฉลีย่ 4.34 และระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน ค่าเฉลีย่ 4.30 
และสุดท้ายคือจํานวนวันลาต่างๆ ที่บริษัทกําหนดค่าเฉลี่ย 4.035 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานส่วนใหญ่จะมคี่าใกล้เคยีงกบั 1 ซึ่งหมายความว่า การแจกแจงขอ้มูลมลีกัษณะการ
นําเสนอตวัแทนที่ดขีองแต่ละคําถาม เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ จะค่ามตีัง้แต่  0.685 – 
0.969 
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ตารางที ่21 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามพงึ 
พอใจดา้นแรงจงูใจในความมัน่คงปลอดภยั 
 

ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตราฐาน 
7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง 3.655 1.159 
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่านเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

3.585 1.157 

9.บรษิทัใหค้วามสําคญัในเรื่องความปลอดภยั 3.740 1.153 
10.โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานใน
อนาคต 

3.695 1.179 

  
จากตารางที ่21 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัอันดบัแรกคือบรษิัทให้ความสําคญัในเรื่องความปลอดภยัค่าเฉลี่ย 3.74 อนัดบั
รองลงมา คอื โอกาสเตบิโตและกา้วหน้าในสายงานในอนาคตค่าเฉลีย่ 3.69 และงานทีท่ํามคีวาม
มัน่คง ค่าเฉลีย่ 3.65 และสุดทา้ยคอืการเลื่อนตําแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม ค่าเฉลี่ย 3.58 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่จะมคี่าใกล้เคยีงกบั 1 ซึ่ง
หมายความว่า การแจกแจงขอ้มลูมลีกัษณะการนําเสนอตวัแทนที่ดขีองแต่ละคําถาม เพื่อใชใ้น
การแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ จะค่ามตีัง้แต่ 1.153 – 1.179 
 
ตารางที ่22 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามพงึ 
พอใจดา้นแรงจงูใจการมสี่วนรว่มในสงัคม 
 

ดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน (ภายในหน่วยงาน) 4.350 0.714 
12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน (นอกหน่วยงาน) 4.350 0.632 
13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ 4.370 0.629 
14.เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

4.370 0.612 

15.ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 4.440 0.590 
16.เพื่อนรว่มงานของท่านมคีวามรบัผดิชอบในงานทีท่ํา 4.255 0.657 



57 
 

57
 

 

 
 

 จากตารางที่ 22 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจดา้นการมสี่วน
รว่มในสงัคมอนัดบัแรกคอืไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลีย่ 4.44 อบัดบัรองลงมาคอื
เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ของท่านและเมื่อท่านเกดิปญัหาในการ
ปฏบิตังิานเพื่อนร่วมงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างดี มคี่าเฉลีย่เท่ากนัคอื 4.37 อนัดบัถดัไป
คือมคีวามสัมพนัธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน(ภายในหน่วยงาน)และมคีวามสัมพนัธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงาน(นอกหน่วยงาน) มคี่าเฉลี่ยเท่ากนัคอื 4.35 และสุดท้ายคอืเพื่อนร่วมงานของท่านมี
ความรบัผดิชอบในงานที่ทํา ค่าเฉลี่ย 4.25 โดยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่จะมคี่า
ใกล้เคยีงกบั1ซึ่งหมายความว่าการแจกแจงข้อมูลมลีกัษณะการนําเสนอตวัแทนที่ดขีองแต่ละ
คาํถามเพื่อใชใ้นการแบ่งกลุ่มในครัง้นี้จะค่ามตีัง้แต่ 0.590–0.714 
 
ตารางที ่23 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามพงึ 
พอใจดา้นแรงจงูใจการยอมรบันับถอื 
 

ดา้นการยอมรบันับถอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
17.ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย ในผลงานจาก
บรษิทั 

3.875 0.814 

18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงทีท่าํให้
บรษิทัประสบความสําเรจ็ 

4.100 0.833 

19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่บรษิทั 

4.085 0.794 

  
จากตารางที ่23 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจดา้นการยอมรบั

นับถืออนัดบัแรกคอืท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บรษิัทประสบความสําเรจ็ค่าเฉลี่ย
4.10 รองลงมาคอืงานทีท่่านทํามคีุณค่าและก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัค่าเฉลี่ย 4.085 และ
ไดร้บัการยกย่องและชมเชยในผลงานจากบรษิทัค่าเฉลีย่ 3.87 โดยค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
ส่วนใหญ่จะมคี่าใกล้เคยีงกบั 1 ซึ่งหมายความว่า การแจกแจงข้อมูลมลีกัษณะการนําเสนอ
ตวัแทนทีด่ขีองแต่ละคาํถาม เพื่อใชใ้นการแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ จะค่ามตีัง้แต่ 0.794 – 0.833 
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ตารางที ่24 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่คีวามพงึ 
พอใจดา้นแรงจงูใจการบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจไว้ 
 

ดา้นการบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี 4.235 0.770 
21.งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน 

4.380 0.606 

22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย 4.300 0.695 
23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 4.245 0.726 
24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม
เกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน 

4.355 0.649 

25.ประสบความสําเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 4.335 0.620 
26.งานทีท่่านทําส่งผลใหอ้งคก์รประสบ
ความสาํเรจ็ 

4.355 0.687 

27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการ
ทาํงานอย่างเตม็ที ่

4.245 0.712 

28.งานที่ทําตรงกับความสามารถและสิ่งที่
ตัง้ใจ 

4.275 0.701 

 
จากตารางที ่24 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจดา้นการบรรลุ

ในสิ่งที่ตัง้ใจอันดบัแรกคืองานของท่านได้รบัการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ค่าเฉลี่ย 4.38
รองลงมาคอืไดร้บัการคดัเลอืกให้เขา้ร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน
และงานที่ท่านทําส่งผลให้องค์กรประสบความสําเรจ็ มคี่าเฉลี่ยเท่ากนัคอื 4.35 และถดัไปคอื
ประสบความสําเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ค่าเฉลีย่ 4.33 และไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทายค่าเฉลีย่
4.30 และงานทีท่ําตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจค่าเฉลีย่ 4.27 ถดัไปคอืสามารถตดัสนิใจ
ได้ดว้ยตนเองและได้รบัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการทํางานอย่างเต็มที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากนั
คอื 4.24 และสุดท้ายคอืไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานดี มคี่าเฉลี่ย 4.23 โดยค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานส่วนใหญ่จะมคี่าใกล้เคยีงกบั 1 ซึ่งหมายความว่า การแจกแจงข้อมูลมี
ลกัษณะการนําเสนอตวัแทนที่ดขีองแต่ละคําถาม เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่มในครัง้นี้ จะค่ามตีัง้แต่
0.606 – 0.726 
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ตารางที ่25 แสดงขอ้คาํถามทีม่สี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานมากสุด 5 ขอ้เรยีงตามลาํดบั 
 

คาํถาม จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนบีย่งเบน
มาตรฐาน 

10.โอกาสเตบิโตและกา้วหน้า
ในสายงานในอนาคต 

200 1 5 3.695 1.179 

7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง 200 1 5 3.655 1.159 
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่าน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

200 1 5 3.585 1.157 

9. บรษิทัใหค้วามสาํคญัใน
เรือ่งความปลอดภยั 

200 1 5 3.740 1.153 

6.จาํนวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทั
กําหนด 

200 1 5 4.035 0.969 

 
ตารางที ่26 แสดงขอ้คาํถามทีม่สี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานน้อยสุด 5 ขอ้เรยีงตามลาํดบั 
 

คาํถาม จาํนวน ค่าตํ่าสุด ค่าสงูสุด ค่าเฉลีย่ 
ส่วนบีย่งเบน
มาตรฐาน 

15. ไดร้บัการยอมรบัจาก
เพื่อนรว่มงาน 

200 3 5 4.440 0.590 

21. งานของท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 

200 3 5 4.380 0.606 

14. เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการ
ปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

200 3 5 4.370 0.612 

25. ประสบความสาํเรจ็ใน
หน้าทีก่ารงาน 

200 2 5 4.335 0.620 

13. เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความ
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ
ของท่าน 

200 3 5 4.370 0.629 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข้์อมลูการแบ่งกลุ่มพนักงานในระดบัปฏิบติัการ 
จากขอ้มลูจะแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิาร ของพนักงานในเครอืเขมราชกรุ๊ป โดย

ใชเ้ครื่องมอื Cluster Analysis ดว้ยวธิ ีHierarchical Cluster Analysis โดยนําขอ้มลูทีไ่ด ้มา
นําเสนอในรปูแบบกราฟไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่27 การคาํนวณความแตกต่างระหว่างการยบุรวมกลุ่ม 
 

จาํนวน Cluster 
ความแตกต่างของ Cluster 

ก่อนการยบุรวม 
%ความแตกต่างก่อนการยบุรวมในลาํดบั

ถดัไปเทยีบกบัในลาํดบัปจัจุบนั 
7 120.26 3% 
6 124.64 3% 
5 203.25 5% 
4 252.82 6% 
3 467.59 11% 
2 710.12 15% 
1   

  
จากตารางที่ 27 การคํานวณความแตกต่างระหว่างกลุ่มและรวมกลุ่มย่อยที่มขีอ้มูล

หลายรานการจดัเขา้เป็นกลุ่มเดยีวกนัโดยใช้ด้านระยะห่างเป็นเกณฑซ์ึ่งพบว่าเปอรเ์ซน็ต์การ
เปลีย่นแปลงในอนัดบัแรกเท่ากบั 15% และอบัดบัถดัมาเท่ากบั 11% จากการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง
จะพจิารณาจาํนวนกลุ่มในขัน้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงโดยตรวจสอบจากรปูที ่7 ดา้นล่างนี้จะพบกลุ่ม
ที่อยู่สูงที่สุดคือกลุ่มที่ 2 แต่กลุ่มที่เหมาะสมในครัง้นี้เลือกใช้ที่ 3 กลุ่มเพื่อความละเอียดใน
การศกึษาชุดขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ภาพที ่8 กราฟเสน้ชีถ้งึกลุ่มทีเ่หมาะสมกบัการศกึษาในครัง้นี้ 
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ภาพที ่9 แสดง Dendrogram 
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จากภาพที่ 9 Dendrogram ซึ่งแสดงการยุบรวมข้อมูลทุกรายการให้มีกลุ่มเป็นของ
ตวัเองและยุบข้อมูล 2 รายการที่มรีะยะห่างจากกนัน้อยที่สุดให้เหลอืเพยีงกลุ่มเดยีวแต่การ
เปลีย่นแปลงม ี3 รายการอยู่ภายในและทําซํ้าเรื่อยๆ จนทุกรายการถูกรวมไวใ้นกลุ่มใหญ่เพยีง
กลุ่มเดยีวพบว่ามคี่า Agglomeration Coefficient อยูร่ะหว่าง 0-25 ดงัทีแ่สดงในตาราง 
 
การวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 
ตารางที ่28 Number of Cases in each Cluster 
 

Number of Cases in each Cluster  
 กลุ่ม จาํนวน เปอรเ์ซน็ต์ 

รายการ 1 8 4% 
2 130 65% 
3 62 31% 

รวม  200 100% 
 

จากตารางที่ 28 Number of Cases in each Cluster ซึง่แสดงการทํา ClusterAnalysis
ดว้ยวธิ ีHierarchical จาํนวนกลุ่มทีเ่หมาะสมในการแบ่งควรเป็น 3 กลุ่ม ซึง่ดูไดจ้ากค่าระยะห่าง
เป็นเกณฑใ์นการรวบรวมขอ้มลูกลุ่มย่อยหลายรายการรวมเขา้อยู่กลุ่มเดยีวกนัโดยมเีครื่องมอืที่
ใชใ้นการคํานวณคอื Dendogram โดยกลุ่มที ่1 มจีาํนวนสมาชกิทัง้สิน้ 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4
จากจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมดกลุ่มที ่2 มจีาํนวนสมาชกิทัง้สิน้ 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65 จาก
จาํนวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดกลุ่มที่ 3 มจีาํนวนสมาชกิทัง้สิน้ 62 คนคดิเป็นรอ้ยละ 31 จาก
จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 
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ตารางที ่29 Final Cluster Centers 
 กลุ่ม 

1 2 3 
ด้านกายภาพ 
1.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 2.875 4.431 4.484 
2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน 3.000 4.408 4.242 
3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา 2.500 4.608 4.355 
4.การใหโ้บนสัทีผ่่านมา 2.375 4.438 4.468 
5.สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั 2.500 4.423 4.403 
6.จาํนวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทักําหนด 2.250 4.392 3.516 
ด้านความมัน่คงปลอดภยั 
7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง 3.250 3.454 4.129 
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่านเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

3.250 3.354 4.113 

9.บรษิทัใหค้วามสําคญัในเรื่องความปลอดภยั 3.250 3.600 4.097 
10.โอกาสเตบิโตและก้าวหน้าในสายงานใน
อนาคต 

3.250 3.408 4.355 

ด้านการมีส่วนร่วมในสงัคม 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน (ภายใน
หน่วยงาน) 

3.125 4.600 3.984 

12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน (นอก
หน่วยงาน) 

4.000 4.492 4.097 

13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน 

4.000 4.562 4.016 

14.เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อน
รว่มงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.875 4.592 3.968 

15.ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 3.875 4.623 4.129 
16.เพื่อนรว่มงานของท่านมคีวามรบัผดิชอบใน
งานทีท่าํ 

3.750 4.485 3.839 
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ตารางที ่29 Final Cluster Centers (ต่อ) 
 กลุ่ม 
 1 2 3 
ด้านการยอมรบันับถือ 
17.ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย ในผลงานจาก
บรษิทั 

3.375 3.962 3.758 

18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงทีท่าํให้
บรษิทัประสบความสําเรจ็ 

3.125 4.169 4.081 

19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่บรษิทั 

3.750 4.238 3.806 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี 3.125 4.431 3.968 
21.งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน 

4.000 4.592 3.984 

22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย 3.625 4.508 3.952 
23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง 3.625 4.500 3.790 
24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม
เกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน 

3.750 4.608 3.903 

25.ประสบความสําเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 3.875 4.508 4.032 
26.งานทีท่่านทําส่งผลใหอ้งคก์รประสบ
ความสาํเรจ็ 

4.000 4.577 3.935 

27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการ
ทาํงานอย่างเตม็ที ่

3.750 4.523 3.726 

28.งานทีท่าํตรงกบัความสามารถและสิง่ที่
ตัง้ใจ 

3.500 4.423 4.065 

  
Cluster 1 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจในทุกดา้นหรอืพงึพอใจน้อย 
Cluster 2 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจในดา้นความก้าวหน้าในสายงานและความปลอดภยั 
Cluster 3 ตัง้ชื่อว่า กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจในดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม การยอมรบันับถอื และการ

บรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจไว ้
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จากตารางที ่29 Final Cluster Centers ซึง่เป็นค่าเฉลีย่ตวัแปรของแต่ละ Cluster โดย
เป็นขอ้มลูส่วนแรงจงูในในการทาํงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มแีรงจงูใจดา้นกายภาพ จะมกีารตดั
คาํถามระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบ และ ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณ
งาน และ การใหโ้บนสัทีผ่่านมา และ สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั เพราะไม่มคีวามสําคญัทีร่ะดบั
นัยทางสถิติ 0.05 มแีรงจูงในด้านความมัน่คงปลอดภยั แรงจูงใจด้านการมสี่วนร่วมในสงัคม 
แรงจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื และ แรงจงูใจดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
 
ตารางที ่30 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ซึง่ 
ไดจ้ากการจาํแนกประชากรตวัอยา่งทัง้หมด 
 

ความพงึพอใจในดา้นต่างๆ Cluster N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

แรงจงูใจดา้นกายภาพ 
3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่าน
มา 

1 65 4.57 .529 .066 

2 61 3.97 1.016 .130 
3 74 4.64 .485 .056 
Total 200 4.41 .758 .054 

6.จาํนวนวนัลาต่างๆที่
บรษิทักําหนด 

1 65 4.42 .610 .076 
2 61 2.89 .950 .122 
3 74 4.65 .481 .056 
Total 200 4.04 1.034 .073 

แรงจงูใจดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง 1 65 2.28 .910 .113 

2 61 4.21 .710 .091 

3 74 4.32 .526 .061 
Total 200 3.63 1.184 .084 

8.การเลื่อนตําแหน่งของ
ท่านเป็นไปอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม 

1 65 2.25 .884 .110 
2 61 4.23 .589 .075 
3 74 4.45 .527 .061 
Total 200 3.67 1.200 .085 
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ตารางที ่30 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ซึง่ 
ไดจ้ากการจาํแนกประชากรตวัอยา่งทัง้หมด (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในดา้นต่างๆ Cluster N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

9.บรษิทัใหค้วามสําคญัใน 
เรือ่งความปลอดภยั 

1 65 2.38 .878 .109 
2 61 3.66 1.015 .130 
3 74 4.54 .502 .058 
Total 200 3.57 1.209 .086 

10.โอกาสเตบิโตและ 
กา้วหน้าในสายงานใน 
อนาคต 

1 65 2.23 .880 .109 
2 61 4.38 .662 .085 
3 74 4.43 .499 .058 
Total 200 3.70 1.232 .087 

แรงจงูใจดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั 
เพื่อนรว่มงาน (ภายใน 
หน่วยงาน) 

1 65 4.58 .497 .062 
2 61 4.10 .700 .090 
3 74 4.49 .555 .065 
Total 200 4.40 .618 .044 

12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั 
เพื่อนรว่มงาน (นอก
หน่วยงาน) 

1 65 4.60 .494 .061 
2 61 4.21 .755 .097 
3 74 4.45 .527 .061 
Total 200 4.43 .613 .043 

13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงั 
ความคดิเหน็หรอื 
ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน 

1 65 4.54 .502 .062 
2 61 4.15 .703 .090 
3 74 4.43 .526 .061 
Total 200 4.38 .598 .042 

14.เมือ่ท่านเกดิปญัหาใน 
การปฏบิตังิานเพื่อน
รว่มงานจะช่วยเหลอืท่าน
ไดเ้ป็นอย่างด ี

1 65 4.62 .490 .061 
2 61 4.18 .619 .079 
3 74 4.46 .528 .061 
Total 200 4.43 .571 .040 
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ตารางที ่30 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ซึง่ 
ไดจ้ากการจาํแนกประชากรตวัอยา่งทัง้หมด (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในดา้นต่างๆ DepN N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

15.ไดร้บัการยอมรบัจาก 
เพื่อนรว่มงาน 

1 65 4.52 .503 .062 
2 61 4.21 .661 .085 
3 74 4.59 .494 .057 
Total 200 4.46 .574 .041 

16.เพื่อนรว่มงานของท่านม ี
ความรบัผดิชอบในงานทีท่ํา 

1 65 4.49 .562 .070 
2 61 3.77 .693 .089 
3 74 4.43 .526 .061 
Total 200 4.25 .671 .047 

แรงจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื 
17.ไดร้บัการยกยอ่งและ 
ชมเชยในผลงานจากบรษิทั 

1 65 4.55 .501 .062 
2 61 3.82 .671 .086 
3 74 3.34 .763 .089 
Total 200 3.88 .830 .059 

18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็น 
ส่วนหน่ึงทีท่ําใหบ้รษิทั 
ประสบความสําเรจ็ 

1 65 4.58 .497 .062 
2 61 4.11 .733 .094 
3 74 3.62 .789 .092 
Total 200 4.09 .794 .056 

19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 

1 65 4.52 .503 .062 
2 61 3.75 .745 .095 
3 74 3.74 .877 .102 
Total 200 4.00 .814 .058 
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ตารางที ่30 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ซึง่ 
ไดจ้ากการจาํแนกประชากรตวัอยา่งทัง้หมด (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในดา้นต่างๆ DepN N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

แรงจงูใจดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อ 
ปฏบิตังิานด ี

1 65 4.51 .562 .070 
2 61 3.92 .822 .105 
3 74 4.54 .502 .058 
Total 200 4.34 .690 .049 

21.งานของท่านไดร้บัการ 
ยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 

1 65 4.52 .533 .066 
2 61 4.16 .734 .094 
3 74 4.50 .503 .059 
Total 200 4.41 .611 .043 

22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ 
ทาย 

1 65 4.63 .486 .060 
2 61 3.77 .739 .095 
3 74 4.43 .551 .064 
Total 200 4.30 .693 .049 

23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ย 
ตนเอง 

1 65 4.57 .499 .062 
2 61 4.00 .816 .105 
3 74 4.43 .551 .064 
Total 200 4.35 .669 .047 

24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ 
รว่มการฝึกอบรมเกีย่วกบั 
ความสามารถในการ 
ปฏบิตังิาน 

1 65 4.62 .490 .061 
2 61 3.82 .847 .108 
3 74 4.50 .530 .062 
Total 200 4.33 .717 .051 

25.ประสบความสําเรจ็ใน 
หน้าทีก่ารงาน 

1 65 4.54 .502 .062 
2 61 4.05 .784 .100 
3 74 4.42 .549 .064 
Total 200 4.35 .647 .046 
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ตารางที ่30 ค่าคะแนนเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน แสดงลกัษณะเฉพาะกลุ่มทัง้ 3 กลุ่ม ซึง่ 
ไดจ้ากการจาํแนกประชากรตวัอยา่งทัง้หมด (ต่อ) 
 

ความพงึพอใจในดา้นต่างๆ DepN N Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

26.งานทีท่่านทําส่งผลให ้
องคก์รประสบความสําเรจ็ 

1 65 4.62 .490 .061 
2 61 3.72 .733 .094 
3 74 4.51 .530 .062 
Total 200 4.31 .703 .050 

27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดง 
ศกัยภาพในการทํางานอยา่ง 
เตม็ที ่

1 65 4.51 .504 .062 
2 61 3.72 .733 .094 
3 74 4.49 .530 .062 
Total 200 4.26 .689 .049 

28.งานทีท่าํตรงกบั 
ความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ 

1 65 4.49 .534 .066 
2 61 4.00 .730 .094 
3 74 4.36 .674 .078 
Total 200 4.30 .678 .048 

 
ตารางที ่31 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จาํแนก
ตามดา้นความพงึพอใจในการทํางาน 
 

คาํถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ระดบัเงนิเดอืน
เหมาะสมกบังานที่
ไดร้บัผดิชอบ 

Between Groups 40.755 2 20.378 25.368 0.000 
Within Groups 158.245 197 0.803     
Total 199.000 199       

ระดบัเงนิเดอืน
เหมาะสมกบั
ปรมิาณงาน 

Between Groups 29.155 2 14.577 16.908 0.000 
Within Groups 169.845 197 0.862     
Total 199.000 199       
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ตารางที ่31 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จาํแนก
ตามดา้นความพงึพอใจในการทํางาน (ต่อ) 
 

คาํถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

การปรบัเงนิเดอืน
ทีผ่่านมา 

Between Groups 65.841 2 32.920 48.704 0.000 
Within Groups 133.159 197 0.676     
Total 199.000 199       

การใหโ้บนสัทีผ่่าน
มา 

Between Groups 66.843 2 33.421 49.820 0.000 
Within Groups 132.157 197 0.671     
Total 199.000 199       

สวสัดกิารต่างๆที่
ท่านไดร้บั 

Between Groups 59.209 2 29.604 41.720 0.000 
Within Groups 139.791 197 0.710     
Total 199.000 199       

จาํนวนวนัลาต่างๆ
ทีบ่รษิทักําหนด 

Between Groups 62.633 2 31.316 45.241 0.000 
Within Groups 136.367 197 0.692     
Total 199.000 199       

งานทีท่าํมคีวาม
มัน่คง 

Between Groups 15.271 2 7.635 8.187 0.000 
Within Groups 183.729 197 0.933     
Total 199.000 199       

การเลื่อนตําแหน่ง
ของท่านเป็นไป
อยา่งเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

Between Groups 18.755 2 9.378 10.249 0.000 
Within Groups 180.245 197 0.915     
Total 199.000 199       

บรษิทัให้
ความสาํคญัใน
เรือ่งความ
ปลอดภยั 

Between Groups 9.300 2 4.650 4.829 0.009 
Within Groups 189.700 197 0.963     
Total 199.000 199       



72 
 

72
 

 

 
 

ตารางที ่31 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จาํแนก
ตามดา้นความพงึพอใจในการทํางาน (ต่อ) 

คาํถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

โอกาสเตบิโตและ
กา้วหน้าในสายงาน
ในอนาคต 

Between Groups 28.302 2 14.151 16.331 0.000 
Within Groups 170.698 197 0.866     
Total 199.000 199       

มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเพื่อนรว่มงาน 
(ภายในหน่วยงาน) 

Between Groups 55.761 2 27.881 38.345 0.000 
Within Groups 143.239 197 0.727     
Total 199.000 199       

มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเพื่อนรว่มงาน 
(นอกหน่วยงาน) 

Between Groups 18.995 2 9.497 10.394 0.000 
Within Groups 180.005 197 0.914     
Total 199.000 199       

เพื่อนรว่มงานรบัฟงั
ความคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะต่างๆ
ของท่าน 

Between Groups 34.496 2 17.248 20.655 0.000 
Within Groups 164.504 197 0.835     
Total 199.000 199       

เมือ่ท่านเกดิปญัหา
ในการปฏบิตังิาน
เพื่อนรว่มงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็น
อยา่งด ี

Between Groups 49.116 2 24.558 32.278 0.000 
Within Groups 149.884 197 0.761     
Total 

199.000 199       

ไดร้บัการยอมรบัจาก
เพื่อนรว่มงาน 

Between Groups 37.073 2 18.536 22.551 0.000 
Within Groups 161.927 197 0.822     
Total 199.000 199       

เพื่อนรว่มงานของ
ท่านมคีวาม
รบัผดิชอบในงานที่
ทาํ 

Between Groups 45.446 2 22.723 29.152 0.000 
Within Groups 153.554 197 0.779     
Total 

199.000 199       
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ตารางที ่31 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จาํแนก
ตามดา้นความพงึพอใจในการทํางาน (ต่อ) 
 

คาํถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ไดร้บัการยกยอ่ง
และชมเชย ใน
ผลงานจากบรษิทั 

Between Groups 5.766 2 2.883 2.939 0.055 
Within Groups 193.234 197 0.981     
Total 199.000 199       

ท่านรูส้กึว่าตนเอง
เป็นส่วนหนึ่งทีท่ํา
ใหบ้รษิทัประสบ
ความสาํเรจ็ 

Between Groups 11.899 2 5.949 6.264 0.002 
Within Groups 187.101 197 0.950     
Total 199.000 199       

งานทีท่่านทํามี
คุณค่าและ
ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่บรษิทั 

Between Groups 13.900 2 6.950 7.397 0.001 
Within Groups 185.100 197 0.940     
Total 199.000 199       

ไดร้บัโล่รางวลั
ชมเชยเมือ่
ปฏบิตังิานด ี

Between Groups 32.506 2 16.253 19.231 0.000 
Within Groups 166.494 197 0.845     
Total 199.000 199       

งานของท่านไดร้บั
การยอมรบัจาก
เพื่อนรว่มงาน 

Between Groups 45.569 2 22.785 29.255 0.000 
Within Groups 153.431 197 0.779     
Total 199.000 199       

ไดร้บัมอบหมาย
งานทีท่า้ทาย 

Between Groups 34.779 2 17.390 20.861 0.000 
Within Groups 164.221 197 0.834     
Total 199.000 199       

สามารถตดัสนิใจ
ไดด้ว้ยตนเอง 

Between Groups 46.143 2 23.072 29.734 0.000 
Within Groups 152.857 197 0.776     
Total 199.000 199       
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ตารางที ่31 แสดงการวเิคราะหค์วามแตกต่างของแต่ละกลุ่มพนกังานระดบัปฏบิตักิาร จาํแนก
ตามดา้นความพงึพอใจในการทํางาน (ต่อ) 
 

คาํถาม 
Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ไดร้บัการคดัเลอืก
ใหเ้ขา้รว่มการ
ฝึกอบรมเกีย่วกบั
ความสามารถใน
การปฏบิตังิาน 

Between Groups 56.719 2 28.360 39.266 0.000 
Within Groups 142.281 197 0.722     
Total 

199.000 199       

ประสบความสําเรจ็
ในหน้าทีก่ารงาน 

Between Groups 29.249 2 14.625 16.972 0.000 
Within Groups 169.751 197 0.862     
Total 199.000 199       

งานทีท่่านทําส่งผล
ใหอ้งคก์รประสบ
ความสาํเรจ็ 

Between Groups 38.873 2 19.437 23.913 0.000 
Within Groups 160.127 197 0.813     
Total 199.000 199       

ไดร้บัมอบหมายให้
แสดงศกัยภาพใน
การทํางานอย่าง
เตม็ที ่

Between Groups 56.601 2 28.300 39.152 0.000 
Within Groups 142.399 197 0.723     
Total 199.000 199       

งานทีท่าํตรงกบั
ความสามารถและ
สิง่ทีต่ ัง้ใจ 

Between Groups 21.150 2 10.575 11.714 0.000 
Within Groups 177.850 197 0.903     
Total 199.000 199       

 
 จากตารางที่ 31 พบว่ามขีอ้คําถามจํานวน 27ขอ้คําถามที่มคี่า Sig. น้อยกว่าระดบั
นัยสําคญั 0.05 แสดงว่าในแต่ละกลุ่มพนักงานที่ต่างกนัมคีวามพงึพอใจ ได้แก่ ระดบัเงนิเดอืน
เหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงานการปรบัเงนิเดอืนทีผ่่าน
มาการใหโ้บนัสทีผ่่านมาสวสัดกิารต่างๆ ทีท่่านไดร้บัจํานวนวนัลาต่างๆ ที่บรษิทักําหนดงานที่
ทํามีความมัน่คงการเลื่อนตําแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมบริษัทให้
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ความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงานในอนาคตมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน (ภายในหน่วยงาน)มคีวามสมัพนัธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
(นอกหน่วยงาน) เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ ของท่านเมื่อท่านเกดิ
ปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างดไีดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
ร่วมงานเพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิชอบในงานที่ทําท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ งที่
ทําใหบ้รษิทัประสบความสําเรจ็งานทีท่่านทํามคีุณค่าและก่อให้เกดิประโยชน์แก่บรษิทัไดร้บัโล่
รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานดงีานของท่านได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานไดร้บัมอบหมาย
งานทีท่า้ทายสามารถตดัสนิใจได้ดว้ยตนเองได้รบัการคดัเลอืกให้เขา้ร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการปฏิบตัิงานประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานงานที่ท่านทําส่งผลให้
องคก์รประสบความสาํเรจ็ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการทํางานอย่างเตม็ที่ และงานที่
ทาํตรงกบัความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

 
 

ภาพที ่10 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นแรงจงูในดา้นกายภาพ 
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 จากภาพที ่10 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
แรงจูงใจด้านกายภาพของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบในคําตอบ
ส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ไม่มคีวามพงึพอใจด้านกายภาพหรอืมคีวามพงึพอใจตํ่า 
กลุ่มที ่2 มคีวามพงึพอใจด้านบางดา้น ไดแ้ก่ ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงานการปรบั
เงนิเดอืนทีผ่่านมาสวสัดกิารต่างๆ ทีท่่านไดร้บั และ จาํนวนวนัลาต่างๆ ทีบ่รษิทักําหนดกลุ่มที ่3 
มคีวามพงึพอใจดา้นระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัผดิชอบและการใหโ้บนสัทีผ่่านมา 
 
 

 
 

ภาพที ่11 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นแรงจงูในดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
 
 จากภาพที ่11 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
แรงจงูใจดา้นความมัน่คงปลอดภยัของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บ
ในคาํตอบส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีไ่ม่มคีวามพงึพอใจดา้นความมัน่คง
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ปลอดภยัหรอืมคีวามพงึพอใจตํ่าส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มคีวามพึงพอใจด้านแรงจูงในด้าน
ความมัน่คงปลอดภยัมาก 
 

 
 

ภาพที ่12 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นแรงจงูในดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม 
 

จากภาพที ่12 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
แรงจงูใจดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคมของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บ
ในคําตอบส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มทีไ่ม่มคีวามพงึพอใจดา้น
การมสี่วนรว่มในสงัคมหรอืมคีวามพงึพอใจตํ่า ส่วนกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจดา้นการ
มสี่วนรว่มในสงัคมมาก 
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ภาพที ่13 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นแรงจงูในดา้นการยอมรบันับถอื 
 

จากภาพที ่13 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
แรงจูงใจด้านการยอมรบันับถอืของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่พบใน
คาํตอบส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มทีไ่ม่มคีวามพงึพอใจดา้นการ
ยอมรบันับถอืหรอืมคีวามพงึพอใจตํ่า ส่วนกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มที่มคีวามพงึพอใจดา้นการยอมรบั
นบัถอืมาก 
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ภาพที ่14 กราฟเสน้แสดงความแตกต่างของกลุ่มในดา้นแรงจงูในดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
 

จากภาพที ่14 Cluster Number of Case แสดงลกัษณะความแตกต่างในกราฟเสน้ดา้น
แรงจงูใจดา้นการบรรลุเป้าหมายของทัง้ 3 กลุ่ม และลกัษณะความแตกต่างระหว่างกลุ่มทีพ่บใน
คาํตอบส่วนใหญ่ พบว่า กลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีเ่ป็นกลุ่มทีไ่ม่มคีวามพงึพอใจดา้นการ
บรรลุเป้าหมายหรอืมคีวามพงึพอใจตํ่า ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจด้านการบรรลุ
เป้าหมายมาก 
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ตารางที ่32 ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม 
คาํถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 

แรงจงูใจดา้นกายภาพ ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 
1.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังานทีไ่ด้
รบัผดิชอบ 

ตํ่ากว่า สงูกว่า สงูกว่า 

2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงาน ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
4.การใหโ้บนสัทีผ่่านมา ตํ่ากว่า สงูกว่า สงูกว่า 
5.สวสัดกิารต่างๆทีท่่านไดร้บั ตํ่ากว่า สงูกว่า สงูกว่า 
6.จาํนวนวนัลาต่างๆทีบ่รษิทักําหนด ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
แรงจงูใจดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่านเป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและเป็นธรรม 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

9.บรษิทัใหค้วามสําคญัในเรื่องความ
ปลอดภยั 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

10.โอกาสเตบิโตและก้าวหน้าในสายงานใน
อนาคต 

ตํ่ากว่า ตํ่ากว่า สงูกว่า 

แรงจงูใจดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน 
(ภายในหน่วยงาน) 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน 
(นอกหน่วยงาน) 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะต่างๆของท่าน 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

14.เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิาน
เพื่อนรว่มงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

15.ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
16.เพื่อนรว่มงานของท่านมคีวามรบัผดิชอบ
ในงานทีท่ํา 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
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ตารางที ่32 ระดบัคะแนนของทัง้ 3 กลุ่ม เมือ่วดัจากค่าเฉลีย่รวม (ต่อ) 
 

คาํถาม กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 
แรงจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม ค่าเฉลีย่กลุ่ม 

17.ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย ในผลงาน
จากบรษิทั 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงทีท่าํให้
บรษิทัประสบความสําเรจ็ 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์แก่บรษิทั 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

แรงจงูใจดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อปฏบิตังิานด ี ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
21.งานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 
24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่มการฝึกอบรม
เกีย่วกบัความสามารถในการปฏบิตังิาน 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

25.ประสบความสําเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

26.งานทีท่่านทําส่งผลใหอ้งคก์รประสบ
ความสาํเรจ็ 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดงศกัยภาพในการ
ทาํงานอย่างเตม็ที ่

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

28.งานทีท่าํตรงกบัความสามารถและสิง่ที่
ตัง้ใจ 

ตํ่ากว่า สงูกว่า ตํ่ากว่า 

 
 
 
 
 



82 
 

82
 

 

 
 

ตารางที ่33 แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจใน
ทุกดา้นหรอืพงึพอใจน้อย 

(จาํนวน 8 ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจใน
ดา้นความกา้วหน้าในสายงาน

และความปลอดภยั 
(จาํนวน 130 ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจใน
ดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม 
การยอมรบันบัถอื และการ

บรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจไว ้
(จาํนวน 62 ราย) 

1.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
งานทีไ่ดร้บัผดิชอบ 
2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
ปรมิาณงาน 
3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา 
4.การใหโ้บนสัทีผ่่านมา 
5.สวสัดกิารต่างๆ ทีท่่านไดร้บั 
6.จาํนวนวนัลาต่างๆ ทีบ่รษิทั
กําหนด 
7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง 
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่าน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม 
9.บรษิทัใหค้วามสําคญัใน
เรือ่งความปลอดภยั 
10.โอกาสเตบิโตและกา้วหน้า
ในสายงานในอนาคต 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
เพื่อนรว่มงาน (ภายใน
หน่วยงาน) 
 

7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง 
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่าน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม 
9.บรษิทัใหค้วามสําคญัใน
เรือ่งความปลอดภยั 
10.โอกาสเตบิโตและก้าวหน้า
ในสายงานในอนาคต 

2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
ปรมิาณงาน 
3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา 
6.จาํนวนวนัลาต่างๆ ทีบ่รษิทั
กําหนด 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
เพื่อนรว่มงาน (ภายใน
หน่วยงาน) 
12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
เพื่อนรว่มงาน (นอก
หน่วยงาน) 
13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความ
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ
ของท่าน 
14.เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการ
ปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี
15.ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน 
16.เพื่อนรว่มงานของท่านมี
ความรบัผดิชอบในงานทีท่ํา 
17.ไดร้บัการยกยอ่งและ
ชมเชย ในผลงานจากบรษิทั 
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ตารางที ่33 แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจ
ในทุกดา้นหรอืพงึพอใจน้อย 

(จาํนวน 8 ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจ
ในดา้นความก้าวหน้าในสาย

งานและความปลอดภยั 
(จาํนวน 130 ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจ
ในดา้นการมสี่วนรว่มใน

สงัคม การยอมรบันบัถอื และ
การบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจไว้ 

(จาํนวน 62 ราย) 
12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั
เพื่อนรว่มงาน (นอก
หน่วยงาน) 
13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความ
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะ
ต่างๆของท่าน14.เมือ่ท่าน
เกดิปญัหาในการปฏบิตังิาน
เพื่อนรว่มงานจะช่วยเหลอื
ท่านไดเ้ป็นอย่างด ี
15.ไดร้บัการยอมรบัจาก
เพื่อนรว่มงาน 
16.เพื่อนรว่มงานของท่านมี
ความรบัผดิชอบในงานทีท่ํา 
17.ไดร้บัการยกยอ่งและ
ชมเชย ในผลงานจากบรษิทั 
18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงทีท่ําใหบ้รษิทั
ประสบความสําเรจ็ 
19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อ
ปฏบิตังิานด ี
21.งานของท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 

 18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็น
ส่วนหน่ึงทีท่ําใหบ้รษิทั
ประสบความสําเรจ็ 
19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อ
ปฏบิตังิานด ี
21.งานของท่านไดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 
22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้
ทาย 
23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ย
ตนเอง 
24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้
รว่มการฝึกอบรมเกีย่วกบั
ความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน 
25.ประสบความสําเรจ็ใน
หน้าทีก่ารงาน 
26.งานทีท่่านทําส่งผลให้
องคก์รประสบความสําเรจ็ 
27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดง
ศกัยภาพในการทํางานอยา่ง
เตม็ที ่
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ตารางที ่33 แสดงชื่อและลกัษณะทีเ่หมาะสมสาํหรบัแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
 

กลุ่มที ่1 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจ
ในทุกดา้นหรอืพงึพอใจน้อย 

(จาํนวน 8 ราย) 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจ
ในดา้นความก้าวหน้าในสาย

งานและความปลอดภยั 
(จาํนวน 130 ราย) 

กลุ่มที ่3 กลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจ
ในดา้นการมสี่วนรว่มใน

สงัคม การยอมรบันบัถอื และ
การบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจไว้ 

(จาํนวน 62 ราย) 
22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้
ทาย 
23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ย
ตนเอง 
24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้
รว่มการฝึกอบรมเกีย่วกบั
ความสามารถในการ
ปฏบิตังิาน25.ประสบ
ความสาํเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน 
26.งานทีท่่านทําส่งผลให้
องคก์รประสบความสําเรจ็ 
27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดง
ศกัยภาพในการทํางานอยา่ง
เตม็ที ่
28.งานทีท่าํตรงกบั
ความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ 

 28.งานทีท่าํตรงกบั
ความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ 
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การทดสอบความสมัพนัธ์ 
 
 เมื่อวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิความสมัพนัธ์ โดยการทําตารางไขว้กบัขอ้มูลของกลุ่ม
ตวัอยา่งสามารถแปลผลในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกลุ่มของพนักงานระดบัปฏบิตักิารใน
เครอืบรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั ไดท้าํการวเิคราะหผ์ลจาํนวน 3 กลุ่มดงันี้ 
 
ตารางที ่34 แสดงการแจกแจงระยะเวลาการปฎบิตังิานในแต่ละกลุ่ม 
 

ระยะเวลาการปฎบิตังิาน 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

ตํ่ากว่า 1 ปี 
1 60 22 83 

1.2% 72.3% 26.5% 100.0% 

1 – 5 ปี 
1 54 32 87 

1.1% 62.1% 36.8% 100.0% 

6 – 10 ปี 
4 10 4 18 

22.2% 55.6% 22.2% 100.0% 

10 ปีขึน้ไป 
2 6 4 12 

16.7% 50.0% 33.3% 100.0% 

รวม 
8 130 62 200 

4.0% 65.0% 31.0% 100.0% 
 

จากตารางที่ 34 แสดงให้เหน็ว่าระยะเวลาการปฎบิตังิานตํ่ากว่า 1 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที ่2 จาํนวน 60 รายคดิเป็นรอ้ยละ 72.3 ระยะเวลาการปฎบิตังิาน 1 – 5 ปี ส่วนใหญ่อยู่ใน
กลุ่มที ่2 จาํนวน 54 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 62.1 ระยะเวลาการปฎบิตังิาน 6 – 10 ปี ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มที ่2 จาํนวน 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 55.6 และระยะเวลาการปฎบิตังิาน 10 ปีขึน้ไป ส่วน
ใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จาํนวน 6 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 
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ภาพที ่15 กราฟแสดงระยะเวลาการปฎบิตังิานของแต่ละกลุ่ม 
 

ตารางที ่35 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระยะเวลาการปฎบิตังิานของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 26.547a 6 .000 
Likelihood Ratio 17.987 6 .006 
Linear-by-Linear Association .898 1 .343 
N of Valid Cases 200   
a. 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .48. 

 

จากตารางที่ 35 ค่า Sig0.000 น้อยกว่าค่า Sig ทีก่ําหนดไว้ 0.05 แสดงว่าระยะเวลา
การปฎบิตังิานในแต่ละกลุ่มมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่36 แสดงการแจกแจงรายไดใ้นแต่ละกลุ่ม 
 

รายได ้
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

10,000 – 20,000 บาท 
7 82 40 129 

5.4% 63.6% 31.0% 100.0% 

20,001 – 30,000 บาท 
1 43 12 56 

1.8% 76.8% 21.4% 100.0% 

30,001 – 40,000 บาท 
0 1 7 8 

0.0% 12.5% 87.5% 100.0% 

40,001 บาทขึน้ไป 
0 4 3 7 

0.0% 57.1% 42.9% 100.0% 

รวม 
8 130 62 200 

4.0% 65.0% 31.0% 100.0% 
 
จากตารางที่ 36 แสดงใหเ้หน็ว่ารายได ้10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2

จาํนวน 82 รายคดิเป็นรอ้ยละ 63.6 รายได ้20,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 
จาํนวน 43 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.8 รายได ้ 30,001 – 40,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 
จาํนวน 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 87.5 รายได ้ 40,001 บาทขึน้ไป ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่2 จาํนวน 
4 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 
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ภาพที ่16 กราฟแสดงรายไดข้องแต่ละกลุ่ม 
 

ตารางที ่37 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดข้องแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 16.849a 6 .010 
Likelihood Ratio 16.628 6 .011 
Linear-by-Linear Association 2.634 1 .105 
N of Valid Cases 200   
a. 6 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28. 

 

จากตารางที ่37 ค่า Sig 0.010 น้อยกว่า ค่า Sig ทีก่ําหนดไว ้0.05 แสดงว่ารายไดใ้นแต่
ละกลุ่ม มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่38 แสดงการแจกแจงบรษิทัทีส่งักดัในปจัจบุนัในแต่ละกลุ่ม 
 

บรษิทัทีส่งักดัในปจัจุบนั 
กลุ่มตวัอยา่ง 

รวม 
1 2 3 

บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊ 
จาํกดั 

5 9 13 27 

18.5% 33.3% 48.1% 100.0% 

บรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 
1 33 24 58 

1.7% 56.9% 41.4% 100.0% 

บรษิทั เขมราชการพฒันาบา้นและ
ทีด่นิ จาํกดั 

1 10 2 13 

7.7% 76.9% 15.4% 100.0% 

บรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั 
1 78 23 102 

1.0% 76.5% 22.5% 100.0% 

รวม 
8 130 62 200 

4.0% 65.0% 31.0% 100.0% 
 

จากตารางที่ 38 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างที่ทํางานอยู่ บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่ง
กรุ๊ป จาํกดั ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที ่3 จาํนวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 48.1 บรษิทั เขมราชการส
รา้ง จํากดั ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จํานวน 33 ราย คดิเป็นร้อยละ 56.9 บรษิทั เขมราชการ
พฒันาบ้านและที่ดนิ จํากดั ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่ 2 จาํนวน 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.9 และ
บรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มที ่2 จาํนวน 78 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 76.5 
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ภาพที ่17 กราฟแสดงบรษิทัทีส่งักดัในปจัจบุนัของแต่ละกลุ่ม 
 

ตารางที ่39 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัทีส่งักดัในปจัจบุนัของแต่ละกลุ่ม 
 

Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 32.797a 6 .000 
Likelihood Ratio 27.915 6 .000 
Linear-by-Linear Association 2.745 1 .098 
N of Valid Cases 200   
a. 5 cells (41.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .52. 

 

จากตารางที่ 39 ค่า Sig 0.000 น้อยกว่าค่า Sig ที่กําหนดไว้ 0.05 แสดงว่าบรษิัทที่
สงักดัในปจัจบุนัในแต่ละกลุ่มมคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตารางที ่40 ตารางสรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง Cluster ดว้ยสถติ ิChi-square 

ขอ้ค าถาม Cluster1 Cluster2 Cluster3 

ระยะเวลา
ใ น ก า ร
ปฏบิตังิาน 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอื 6–10 ปี 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ดคอืต ่ากว่า 1 ปี และ
1–5 ปี 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอืต ่ากว่า 1 ปี 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ดคอื 10 ปีขึน้ไป 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอื 1–5 ปี 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุดคอื 6–10 ปีและ 10 
ปีขึน้ไป 

รายได ้ ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอื 10,000–20,000
บาท 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ดคอื 30,001–40,000
บาท และ 40,001 บาท
ขึน้ไป 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอื 10,000–20,000
บาท 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ดคอื 30,001–40,000
บาท 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอื 10,000–20,000
บาท 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ทีสุ่ดคอื 40,001 บาทขึน้
ไป 

บรษิทัที่
สงักดัใน
ปจัจบุนั 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ที่สุ ดคือบริษัท เขมรา
ชการไมน์นิ่งกรุป๊จ ากดั 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่สุ ดคือบริษัท เขมรา
ชการสร้างจ ากัดบริษัท
เขมราชการพฒันาบ้าน
แ ล ะ ที่ ดิ น จ า กั ด แ ล ะ
บริษัทเขมประชาฟาร์ม
จ ากดั 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอืบรษิทัเขมประชา
ฟารม์จ ากดั 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่ สุ ด คือบริษัท เขมรา
ชการไมน์นิ่งกรุป๊จ ากดั 

ตัวเลือกที่ถูกเลือกมาก
ทีสุ่ดคอืบรษิทัเขมราชกา
รสรา้งจ ากดั 
ตัวเลือกที่ถูกเลือกน้อย
ที่ สุ ด คือบริษัท เขมรา
ชการพัฒนาบ้านและ
ทีด่นิจ ากดั 



 

 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาค้นคว้าเรื่อง การแบ่งกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการความพึงพอใจด้าน

แรงจงูใจในการทาํงาน กรณีศกึษา พนักงานระดบัปฏบิตักิารในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั 
โดยการคน้ควา้ในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

1. เพื่อศึกษาระดบัความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานระดบัปฏบิัตกิารในเครอื
บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั  

2. เพื่อแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารตามระดบัความพงึพอใจดา้นแรงจูงใจในการ
ทาํงาน 

โดยผูว้จิยัไดส้รปุผลการศกึษา อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 
1. สรปุผลการศึกษา 
 
 จากผลการวเิคราะห์ข้อมูล เพื่อศกึษาการแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฎิบตัิการในเครอื
บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จํากดั จากจํานวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 200 คน ซึ่งเป็นพนักงานในระดบั
ปฏบิตักิารบรษิทัในเครอื เขมราชกรุป๊ จาํกดั สามารถเกบ็ขอ้มลูไดด้งันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชาย จาํนวน 152 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.0 อายุ 31-40 ปี มจีาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.0
สถานภาพ สมรส จํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 มรีะดบัการศึกษาในระดบัตํ่ากว่า
ปรญิญาตร ีจาํนวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 มอีายุงาน 1-5 ปี จาํนวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
43.5 มรีายได ้10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.5 สงักดั บรษิทั เขม
ประชาฟารม์ จาํกดั มากทีสุ่ด มจีํานวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 มตีําแหน่งงานปฏบิตังิาน
ในพืน้ทีง่าน จาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.0 

 
 
 
 



93 
 

88
 

 

 
 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานในระดบัปฏิบติัการ
ในเครือบริษทั เขมราชกรุป๊ จ ากดั 

 
สรุปผลการศกึษาด้านความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารใน

เครอืบรษิัท เขมราชกรุ๊ป จํากดัจากการสํารวจพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความพงึพอใจต่อ
ปจัจยัดา้นต่างๆ ของบรษิทั ดงัต่อไปน้ี 

ปจัจยัดา้นกายภาพกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจการปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมามากทีสุ่ด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 และมคีวามพงึพอใจจํานวนวนัลาต่างๆ ที่บรษิัทกําหนดน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.035 

ปจัจยัด้ายความมัน่คงปลอดภยักลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจบรษิัทให้ความสําคญัใน
เรือ่งความปลอดภยัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 และมคีวามพงึพอใจการเลื่อนตําแหน่งของ
ท่านเป็นไปอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมน้อยทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 

ปจัจยัด้านการมสี่วนร่วมในสงัคมกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจได้รบัการยอมรบัจาก
เพื่อนร่วมงานมากที่สุดมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 และมคีวามพงึพอใจเพื่อนร่วมงานของท่านมี
ความรบัผดิชอบในงานทีท่าํน้อยทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 

ปจัจยัดา้นการยอมรบันับถอืกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็มากทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 และมคีวามพงึพอใจไดร้บัการยก
ยอ่งและชมเชยในผลงานจากบรษิทัน้อยทีสุ่ดมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 

ปจัจยัด้านการบรรลุนิส่งที่ตัง้ใจกลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจงานของท่านได้รบัการ
ยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานมากทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.38 และมคีวามพงึพอใจไดร้บัโล่รางวลั
ชมเชยเมือ่ปฏบิตังิานดน้ีอยทีสุ่ด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 

 
ส่วนท่ี 3 สรปุข้อมลูเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบติัการความพึงพอใจ

ด้านแรงจงูใจในการท างาน  
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีไม่พึงพอใจในทุกด้านหรือพึงพอใจน้อย 
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
เป็นกลุ่มทีม่รีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน 6 – 10 ปี มากทีสุ่ด จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มี

รายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มากที่สุด และสงักดับรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุ๊ป 
จ ากดั มากทีสุ่ด 
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ความพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการท างาน 
จากข้อมูลความพงึพอใจด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ด้านกายภาพ ด้านความ

มัน่คงปลอดภยั ดา้นการมสี่วนร่วมในสงัคม ดา้นการยอมรบันับถอื และดา้นการบรรลุเป้าหมาย 
เมือ่พจิารณาจากค่าเฉลีย่จะมคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ในทุกขอ้ จงึเป็นกลุ่มทีไ่ม่พงึพอใจในทุก

ดา้นหรอืพงึพอใจน้อย 
 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ีไม่พึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและความปลอดภยั
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
เป็นกลุ่มที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิานต ่ากว่า 1 ปีมากทีสุ่ด จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 

มรีายได้ระหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มากที่สุด และสงักดับรษิทั เขมประชาฟารม์ จ ากดั 
มากทีสุ่ด 

ความพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการท างาน 
จากข้อมูลความพงึพอใจด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ด้านกายภาพ ด้านความ

มัน่คงปลอดภยั ดา้นการมสี่วนร่วมในสงัคม ดา้นการยอมรบันับถอื และดา้นการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นค าถามซึง่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม มคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ใน
บางด้าน คอื งานที่ท ามคีวามมัน่คงการเลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมบรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องความปลอดภยั และโอกาสเตบิโตและก้าวหน้าในสายงานใน
อนาคต จงึเป็นกลุ่มทีไ่มพ่งึพอใจในดา้นความกา้วหน้าในสายงานและความปลอดภยั 

 
กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ีไม่พึงพอใจในด้านการมีส่วนร่วมในสงัคม การยอมรบันับถือ และ

การบรรลุในส่ิงท่ีตัง้ใจไว้ 
ขอ้มลูส่วนบุคคล 
เป็นกลุ่มที่มรีะยะเวลาในการปฏบิตังิาน1 – 5 ปีมากทีสุ่ด จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด มี

รายไดร้ะหว่าง 10,000 – 20,000 บาท มากทีสุ่ด และสงักดับรษิทั เขมราชการสรา้ง จ ากดั มาก
ทีสุ่ด 

ความพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการท างาน 
จากข้อมูลความพงึพอใจด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ด้านกายภาพ ด้านความ

มัน่คงปลอดภยั ดา้นการมสี่วนร่วมในสงัคม ดา้นการยอมรบันับถอื และดา้นการบรรลุเป้าหมาย
เมื่อพจิารณาจากค่าเฉลีย่ของตวัแปรทีเ่ป็นค าถามซึง่ใช้ในการแบ่งกลุ่ม มคี่าต ่ากว่าค่าเฉลีย่ใน
บางด้าน คอื ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบัปรมิาณงานการปรบัเงนิเดอืนที่ผ่านมาจ านวนวนัลา
ต่างๆทีบ่รษิทัก าหนดมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อนรว่มงาน (ภายในหน่วยงาน)มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัเพื่อนร่วมงาน (นอกหน่วยงาน)เพื่อนร่วมงานรบัฟงัความคดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆของ
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ท่านเมือ่ท่านเกดิปญัหาในการปฏบิตังิานเพื่อนร่วมงานจะช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างดไีดร้บัการ
ยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานของท่านมคีวามรบัผดิชอบในงานทีท่ าไดร้บัการยกย่อง
และชมเชย ในผลงานจากบริษัทท่านรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ งที่ท าให้บริษัทประสบ
ความส าเรจ็งานที่ท่านท ามคีุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรษิัทได้รบัโล่รางวลัชมเชยเมื่อ
ปฏิบตัิงานดีงานของท่านได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนร่วมงานได้รบัมอบหมายงานที่ท้าทาย
สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้ร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกบัความสามารถ
ในการปฏิบตัิงานประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานงานที่ท่านท าส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเรจ็ได้รบัมอบหมายให้แสดงศกัยภาพในการท างานอย่างเต็มที่  และงานที่ท าตรงกบั
ความสามารถและสิง่ทีต่ ัง้ใจ จงึเป็นกลุ่มทีไ่ม่พงึพอใจในดา้นการมสี่วนร่วมในสงัคม การยอมรบั
นบัถอื และการบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจไว ้

2. อภิปรายผล 
จากการสรุปผลการศึกษาข้างต้นพบประเด็นสําคัญที่จะนํามาอภิปรายดังนี้  ด้าน

ประชากรศาสตรท์ีศ่กึษามดี้าน เพศอายุสถานภาพระดบัการศกึษา และตําแหน่งงานในปจัจุบนั
ไมม่คีวามสมัพนัธต่์อการแบ่งกลุ่มความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานระดบัปฏบิตักิาร
ของ พนกังานในเครอืบรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั 

ผลการศึกษาการแบ่งกลุ่มของพนักงานระดบัปฏิบติัการของ พนักงานในเครือ
บริษทั เขมราชกรุป๊ จ ากดั โดยใชค้วามพงึพอใจดา้นแรงจงูใจในการท างานจ านวน 5 ดา้น ใน
การแบ่งกลุ่มและความแตกต่างของกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารของ พนักงานในเครอืบรษิทั 
เขมราชกรุป๊ จ ากดั 

ความสมัพนัธ์ระหว่างด้านประชากรศาสตรแ์ละการแบ่งกลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิาร
ของพนักงานในเครือบริษัท เขมราชกรุ๊ป จ ากัด พบว่า ด้านประชากรศาสตร์ ในส่วนของ
ระยะเวลาการปฎบิตัิงานรายได้ และบรษิัทที่สงักดัในปจัจุบนั มคีวามสมัพนัธ์ต่อการแบ่งกลุ่ม
พนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานในเครือบริษัท เขมราชกรุ๊ป  จ ากัดแต่ด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการแบ่งกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการของ
พนักงานในเครอืบรษิัท เขมราชกรุ๊ป จ ากดั ได้แก่ เพศอายุสถานภาพระดบัการศึกษา และ
ต าแหน่งงานในปจัจุบนัซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วภิาพร บุญนาค (2556) ได้ศกึษาระดบั
ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบรษิทัธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ที่ปฏบิตังิาน
ประจ าสาขา สงักดัส านักงานเครอืข่ายกรุงเทพฯ และจ าแนกพนักงานตามระดบัความพงึพอใจ
ในการท างาน ผลการศกึษาพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ และ ด้านการศกึษา ไม่มผีลต่อระดบั
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ความพงึพอใจในการท างาน ซึง่ขณะที่เงนิเดอืน หรอืสวสัดกิาร ทีม่คีวามแตกต่างกนัมี
ผลกระทบต่อระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน อย่างมีนัยส าคัญ  และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรญิญา สตัยธรรม (2550) ไดท้ าการศกึษาดา้นความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท วาย เอชเอส อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ผล
การศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อาย ุการศกึษา ไม่ส่งผลกระทบดา้นความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิาน 

ข้อมูลด้านระดบัความพึงพอใจด้านแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ด้านกายภาพ 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั ดา้นการมสี่วนรว่มในสงัคม ดา้นการยอมรบันับถอื และดา้นการบรรลุ
เป้าหมาย มดีงันี้ 

ดา้นกายภาพ พบว่า กลุ่มตวัอย่างพงึพอใจกบัจํานวนวนัลาต่างๆที่บรษิทักําหนดน้อย
ทีสุ่ด เนื่องจากอุตสาหกรรมเหมอืงแร่เป็นอุตสาหกรรมทีต่้องอาศยัแรงงานคน ซึ่งมกีารท างาน
อยา่งต่อเนื่องทุกวนัจนัทร ์ถงึวนัอาทติย ์โดยวนัหยดุจะมเีฉพาะช่วงเทศกาลเท่านัน้ จงึอาจท าให้
พนักงานมเีวลาพกัผ่อนน้อย หรอืไม่สามารถหยุดพกัผ่อนพรอ้มกบัคนในครอบครวัท่านอื่นที่มี
วนัหยุดเสาร-์อาทติย ์เป็นต้น ดงันัน้ผู้ประกอบการควรพจิารณาวนัหยุด หรอืก าหนดช่วงเวลา
การท างานเป็นกะ เพื่อให้พนักงานสามารถบรกิารจดัการเวลาท างาน และวนัหยุดได้ ซึ่งใน
ประเด็นดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มคีวามพงึพอใจต ่าที่สุดซึ่งความต้องการ
ทางดา้นกายภาพ (Physiological needs) เป็นความต้องการพืน้ฐานของมนุษย ์(Basic needs) 
ซึ่งมพีลงัมากที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จําเป็นต่อการดํารงชวีติ หรอื ปจัจยั หากความ
ต้องการขัน้แรกยงัไม่ได้รบัการตอบสนองก็ยากที่จะพฒันาสู่ข ัน้อื่นๆ ได้  โดยสิง่จูงใจที่สําคญั 
ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน เงนิเดอืน วนัหยดุ (ณฎัฐพนัธ ์ขจรนนัทน์, 2551) 

ดา้นความมัน่คงปลอดภยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างพงึพอใจการเลื่อนตําแหน่งของท่านเป็นไป
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมน้อยที่สุด เนื่องจากระดบัต าแหน่งในประเภทงานที่ใช้แรงนัน้ไม่
ค่อยหลากหลาย ซึง่ต าแหน่งงานแบ่งเป็นระดบับรหิารควบคุมการด าเนินงาน และระดบัแรงงาน
ทีต่้องใช้ก าลงัปฏบิตังิาน ดงันัน้ผู้ประกอบการควรวเิคราะห์ว่าการดูแลเรื่องการเลื่อนต าแหน่ง
ของพนกังานเหมาะสมหรอืไม ่และควรท าความเขา้ใจใหก้บัพนักงานเกี่ยวกบัการเลื่อนต าแหน่ง
ของบรษิทั เพื่อให้พนักงานมคีวามเขา้ใจ และเหน็โอกาสความก้าวหน้า ซึ่งในประเดน็ดงักล่าว
กลุ่มตวัอย่างกลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจต ่าทีสุ่ดซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาพร 
บุญนาค (2556) ไดศ้กึษาระดบัความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบรษิทัธนาคารธนชาต 
จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบตัิงานประจ าสาขา สังกัดส านักงานเครือข่ายกรุงเทพฯ และจ าแนก
พนักงานตามระดบัความพงึพอใจในการท างาน ผลการศกึษาพบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึ
พอใจโดยภาพรวมระดบัปานกลาง แต่เมื่อน ามาพจิารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า ระดบัความพึง
พอใจดา้นความปลอดภยั และ ความมัน่คง อยูใ่นระดบัทีต่ ่า หรอื น้อย 
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ดา้นการมสี่วนร่วมในสงัคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างพงึพอใจเพื่อนร่วมงานของท่านมคีวาม
รบัผดิชอบในงานที่ทําน้อยทีสุ่ดเนื่องจากพนักงานอาจพบว่าเพื่อนร่วมงาน ปฏบิตังิานไม่เตม็ที ่
ไม่รบัผดิชอบ หรอือาจจะต้องแก้ปญัหาของเพื่อนร่วมงาน ซึ่งผู้ประกอบการไม่ควรปล่อยให้
พนักงานเกดิความไม่พอใจในเรื่องดงักล่าวเป็นเวลานาน โดยพนักงานที่ไม่พอใจอาจตดัสนิใจ
ลาออก เพราะคดิว่าไม่ยุตธิรรม ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรสงัเกตการท างานของพนักงานแต่ละ
คน เพื่อตกัเตอืนผูท้ีไ่ม่ตัง้ใจปฏบิตังิาน หรือปฏบิตังิานไม่เตม็ที ่และหากพนักงานมจี านวนมาก
ดูแลไม่ทัว่ถึงควรหาผู้ช่วยดูแล หมัน่หาเวลาพูดคุยกบัพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงปญัหาต่างๆ 
และน าไปแก้ไขปรบัปรุง ซึง่ในประเดน็ดงักล่าวกลุ่มตวัอย่างกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีม่ ี
ความพงึพอใจตํ่าทีสุ่ดในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนั 

ดา้นการยอมรบันบัถอื พบว่า กลุ่มตวัอยา่งพงึพอใจไดร้บัการยกย่องและชมเชยในผลงาน
จากบรษิทัน้อยทีสุ่ด เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นผูช้าย ซึง่ผูป้ระกอบการอาจคดิว่าเป็นเพศ
ทีไ่มใ่ส่ใจกบัเรือ่งละเอยีดอ่อน แต่การยกยอ่งและชมเชยนัน้เป็นการจงูใจพนกังานใหม้คีวามชอบ
และมคีวามรกัต่องานทีท่ํา และเป็นการกระตุ้นใหเ้กดิความพงึพอใจแก่บุคคลภายในองคก์ร ใน
การปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลทีเ่พิม่มากขึน้ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควร
กล่าวยกยอ่งชมเชย เมือ่พนักงานทํางานสําเรจ็และทําไดด้มีปีระสิทธภิาพซึง่ในประเดน็ดงักล่าว
กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่3 เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจต ่าทีสุ่ดในระดบัทีใ่กลเ้คยีงกนัซึง่
การได้รบัการยอมรบันับถอืนัน้ไม่ว่าจะได้จากผู้บงัคบับญัชา การยอมรบันี้อาจจะอยู่ในการยก
ย่องชมเชย หรอื แสดงความยนิด ีการให้กําลงัใจหรอืการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการ
ยอมรบัในความสามารถ เมื่อไดท้ํางานอย่างหนึ่งอย่างใดจนสามารถบรรลุผลสําเรจ็ การยอมรบั
นับถอืนัน้จะแฝงอยู่กบัความสําเรจ็ในงานด้วย (Frederick Herzberg และคณะ, 1959 อ้างใน
ธงชยั สมบรูณ์, 2549: 287-291) 

ด้านการบรรลุเป้าหมาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจการได้รบัโล่รางวัลชมเชยเมื่อ
ปฏบิตัิงานดีน้อยที่สุด เนื่องจากลกัษณะการท างานมุ่งเน้นเป้าหมายไปที่ได้ปรมิาณ คุณภาพ 
และทนัเวลาตามทีบ่รษิทัต้องการ ผลของความส าเรจ็จงึเกดิจากกลุ่มคนหลาย ๆ คนร่วมมอืกนั 
จึงอาจไม่ได้มีพนักงานคนใดคนหนึ่ ง ที่ท างานส าเร็จด้วยตนเองอย่างเด่นชัด ดังนั ้น
ผูป้ระกอบการควรสงัเกตการท างานของพนักงานและเฟ้นหาพนักงานทีป่ฏบิตังิานด ีตัง้ใจอย่าง
สม ่าเสมอ หรอือาจใหเ้พื่อนรว่มงานช่วยกนัลงความคดิเหน็ว่าพนักงานคนใดท างานดเียีย่ม แลว้
จงึให้รางวลั และกล่าวชมเชย เพื่อให้พนักงานภาคภูมใิจ มกี าลงัใจในการท างานใหด้ต่ีอไป อกี
ทัง้ยงัเป็นการจูงใจให้พนักงานคนอื่นอยากได้รบัรางวลัชมเชยบ้าง ซึ่งในประเดน็ดงักล่าวกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต ่ าที่สุดในระดับที่ใกล้เคียงกัน
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ซึ่งผลการศึกษาด้านความพึงพอใจด้านแรงจูงใจในการทํางานของการศึกษาครัง้นี้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชัยา เพยีรจรงิ (2550) ไดท้ําการศกึษาความพงึพอใจของพนักงาน
ต่อปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน กรณีศกึษา บรษิทั ลําพูนซงิเดนเกน็ จาํกดั ผลการศกึษาพบว่า 
ผูป้ฏบิตังิานภาพรวมมคีวามพงึพอใจมาก ดา้นความสมัพนัธก์บัผูร้่วมงาน ดา้นนโยบายของการ
บรหิาร ด้านความมัน่คงในหน้าที่การงาน ด้านตําแหน่ง ด้านสวสัดกิารและผลตอบแทน ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน ผู้บงัคบับญัชา ภาพรวมของพนักงานมรีะดบัความพงึพอใจปาน
กลาง ดา้นความสาํเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมผูร้่วมงาน โอกาสใน
การกา้วหน้าของหน้าทีก่ารงาน ภาพรวมของพนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัทีน้่อย 

 
การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดส าหรบักลุ่มเป้าหมาย 
เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มที่ไม่พึงพอใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและ

ความปลอดภยั เป็นกลุ่มมจี านวนกลุ่มตวัอย่างทีม่ากทีสุ่ด แต่มคีวามพงึพอใจในดา้นการมสี่วน
รว่มในสงัคมอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ดเมือ่เปรยีบเทยีบกนัทัง้ 3 กลุ่มทีแ่บ่งได ้ดงันัน้ การศกึษาครัง้นี้
จงึเลอืกกลุ่มนี้มาเพื่อก าหนดกลยุทธ์การบรหิารพนักงาน ท าใหพ้นักงานมคีวามพงึพอใจและมี
ประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ โดยใชก้ลยทุธด์งันี้ 

 
การวเิคราะหก์ารแบ่งกลุ่มพนกังาน (STP Strategy) 

 กลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในการกําหนด
กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ประกอบดว้ย พนักงานทีป่ฏบิตังิานมาเป็นระยะเวลาตํ่ากว่า 1 
ปี มรีายไดร้ะหว่าง 10,000 – 20,000 บาท และสงักดัอยู่ บรษิทั เขมประชาฟารม์ 
จาํกดั 

 แรงจูงใจในการทํางานกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มพนักงานที่ไม่พึงพอใจในด้าน
ความก้าวหน้าในสายงานและความปลอดภยัเป็นกลุ่มที่อายุงานน้อยที่ต้องการ
ความกา้วหน้า ดงันัน้  

 การสร้างแรงจูงใจในการทํางาน การสร้างแรงจูงใจในการทํางานมีส่วนช่วย
กระตุ้นให้พนักงานมคีวามพงึพอใจและมปีระสทิธภิาพในการท างานเพิม่มากขึน้
ได้ เช่นหาโอกาสปรับอัตราผลตอบแทนจากการทํางาน ให้พนักงานอย่าง
เหมาะสมและยุตธิรรม สื่อสารให้พนักงานเขา้ใจและเหน็โอกาสในการเตบิโตใน
สายงานของตน เปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความสามารถและศกัยภาพ การ
ให้โอกาสในการท างานร่วมกบัทมีงานมากยิง่ขึน้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบทบาท
หน้าที่งานให้มสี่วนร่วมกบัผู้อื่นมากยิง่ขึ้นการแก้ปญัหาในการท างานทุกครัง้ให้
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โอกาสในการเป็นผู้น าในการด าเนินงาน การแก้ปญัหา การแสดงความคดิเห็น 
หรอืเป็นผูน้ าในการรวมกลุ่มของคนในทมี เป็นตน้ 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

สาํหรบัการศกึษาในครัง้นี้ 
เพื่อให้เกดิความพงึพอใจในการทํางานของพนักงานในทุกระดบัควรมกีารสงัเกตุหรอื

เก็บขอ้มูลเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการทํางานของพนักงาน และ มกีารวางแผนงานอย่างเป็น
ระบบ ให้ทุกคนทีม่คีวามสามารถมโีอกาสในการแสดงความสามารถ สรา้งความเชื่อมัน่ในด้าน
ความมัน่คงในงานที่ทํา และให้การทํางานของพนักงานมคีวามรูส้กึเหมอืนทํางานให้กบับรษิทั
ของตวัเองเพื่อเพิม่แรงจูงใจในการดําเนินงานและเพิม่ผลประกอบการให้กบับรษิทัอย่างยัง่ยนื
โดยมรีายละเอยีดรายกลุ่มดงันี้ 

 กลุ่มที ่1 กลุ่มทีไ่ม่พงึพอใจในทุกดา้นหรอืพงึพอใจน้อย เมื่อเทยีบกบักลุ่มอื่น เนื่องจาก
พนกังานในกลุ่มที ่1 เป็นพนกังานทีป่ฏบิตังิานกบับรษิทัมาเป็นระยะเวลานานกว่าพนักงานส่วน
ใหญ่ในกลุ่มอื่น ในขณะที่รายได้จะพอๆ กับพนักงานในกลุ่มที่ปฏิบตัิงานมาไม่นาน ดังนัน้
ผู้บรหิารควรมกีารสงัเกตุหรอืเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน 
อาจจะเป็นพนักงานที่ลาออก โดยสอบถามว่าต้องการใหป้รบัปรุงส่วนใด แลว้จงึนํามาวเิคราะห์
ว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่พึงพอใจด้านใดบ้าง ต้องการการดูแลจากบรษิัทอย่างไร เรื่องใดที่
พนักงานต้องการให้บรษิัทปรบัปรุงมากที่สุด แล้วจงึนําด้านไปปรบัปรุงเพื่อให้พนักงานเกิด
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้และอยากทํางานกบับรษิทัเป็นระยะเวลานานและควร
ดแูลผลตอบแทนพืน้ฐาน สวสัดกิารต่างๆ โดยยดึตามหลกัการบรหิารงานบุคคล นัน่คอื การจดั
ใหม้กีารบรกิารสวสัดกิารทีจ่ะเอือ้อํานวย ใหผู้ป้ฏบิตัิงานสามารถอุทศิตนใหก้บังานไดเ้ตม็ที ่เช่น 
การจดัทีท่าํงานใหถู้กสุขลกัษณะการรกัษา สุขภาพความปลอดภยัและการสงเคราะหด์า้นต่างๆ 
(สุกจิ จลุละนนัท,์ 2532) 

และควรมสีภาพแวดล้อมการทํางานให้เอื้อต่อการทํางาน สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสงเสยีง อากาศ ชัว่โมงการทาํงาน รวมทัง้ลกัษณะของสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรอื
เครื่องมอืต่างๆ อกีดว้ย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของปจัจยัคํ้าจุน (Maintenance Factor) โดยเป็น
ปจัจยัทีจ่ะสามารถคํ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการทํางานของบุคคลมอียู่ตลอดเวลาได ้ถ้าไม่มหีรอืมใีน
ลกัษณะไมส่อดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ร บุคคลในองคก์รจะเกดิความไมช่อบต่องานทีไ่ดร้บั 
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มอบหมายขึน้ ตามทฤษฏแีรงจงูใจของ Herzberg (1959 อ้างในธงชยั สมบูรณ์, 2549: 
287-291) 

 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ไม่พงึพอใจในด้านความก้าวหน้าในสายงานและความปลอดภยัดงันัน้

บรษิทัจงึควรให้ความสําคญัในด้านนี้เพิม่มากขึน้ โดยการทําให้พนักงานมคีวามรูส้กึมัน่คงกบั
งานที่ปฏบิตัิ การทําประกนัสําหรบัลกัษณะงานที่มคีวามเสี่ยงสูงกว่าปกต ิเช่น  หน้างาน หรอื
เครื่องจกัรหนัก เพื่อให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยมากยิง่ขึ้น เนื่องจากพนักงานมากกว่าครึ่งมี
ระยะเวลาการปฏบิตังิานตํ่ากว่า 1 ปี และรายไดต้ํ่ากว่ากลุ่มอื่น จงึต้องการความมัน่ใจว่างานที่
ตนทําจะทําให้มคีวามก้าวหน้าเพื่อพจิารณาว่าควรจะทํางานต่อไป หรอืหาโอกาสใหม่ที่ดกีว่า
ปจัจุบนั ดงันัน้ควรอธบิายใหพ้นักงานทราบเสน้ทางความก้าวหน้าในสายอาชพี(Career Path) 
นัน่คือทําให้พนักงานรบัรู้และเห็นเส้นทางการทํางานของพนักงานงานว่า เริม่ต้นทํางานใน
ตําแหน่งใด จากตําแหน่งนี้จะเติบโตไปเป็นอะไรได้บ้าง สูงสุดแล้วพนักงานอยากเป็นอะไร 
อยากไปถงึไหน ซึง่เมือ่มเีป้าหมายแลว้ พนักงานจะไดม้กีารวางแผนเสน้ทางเดนิว่าตวัพนักงาน
เองจะไปถึงเป้าหมายนัน้ได้อย่างไรด้วยตามทฤษฏขีอง Herzberg ความก้าวหน้าเป็นปจัจยัที่
เกีย่วขอ้งกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยตรงเพื่อจงูใจคนทีไ่ดร้บัมอบหมาย มคีวามชอบและความ
รกัต่องานทีท่าํ เป็นการกระตุน้ใหเ้กดิความพงึพอใจแก่บุคคลภายในองคก์ร ในการปฏบิตังิานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลทีเ่พิม่มากขึน้ เพราะเป็นปจัจยัทีส่ามารถตอบสนองความ
ต้องการภายในบุคคลได้ (อ้างในธงชยั สมบูรณ์, 2549: 287-291) โดยยดึตามหลกัการ
บรหิารงานบุคคล ไดแ้ก่ หลกัความสามารถยดึถอืความรูค้วามสามารถเป็นหลกัใน การเลอืกสรร
บุคคลเข้าปฏบิตัิงานซึ่งรวมไปถึงการพจิารณาความดคีวามชอบและการเลื่อนตําแหน่งที่จะ
ส่งผลต่อการปฏบิตังิานในองค์การนัน้ๆ ให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้และหลกัการพฒันา 
ไดแ้ก่การจดัใหม้กีารเพิม่พูนความรูค้วามสามารถของบุคลากรโดยใหก้ารศกึษาอบรม จดัระบบ
นิเทศและตรวจการปฏิบตัิงานที่ดีเพื่อให้เกิดความเจรญิก้าวหน้าในหน้าที่การงานตลอดจน
จดัระบบพิจาณาความดีความชอบและการเลื่อนตําแหน่งอย่างเป็นธรรม (สุกิจ จุลละนันท์, 
2532) 
 กลุ่มที่ 3 กลุ่มทีไ่ม่พงึพอใจในด้านการมสี่วนร่วมในสงัคม การยอมรบันับถอื และการ
บรรลุในสิง่ที่ตัง้ใจไว้ซึ่งในกลุ่มที่ 3 พนักงานส่วนใหญ่จะมอีายุตัง้แต่ 31 ปีขึน้ไป จงึต้องการ
ความเคารพ การยอมรบันับถอื และรบัฟงัความคดิเหน็จากผู้อื่นดงันัน้บรษิทัควรหาวธิใีห้เกิด
การมสี่วนร่วมมากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม ก่อนเริม่งาน การวางแผนการทํางานร่วมกนั
การเปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความคดิเหน็เพื่อเพิม่การมสี่วนร่วมให้มากยิง่ขึน้  ให้อํานาจในการ
ตดัสนิใจในงานของตน และใหค้วามสําคญักบัพนักงานทีท่ําผลงานได้ด ีโดยการยกย่องชมเชย 
การใหร้างวลัจากการปฏบิตั ิทําใหพ้นักงานรูส้กึถงึความสําเรจ็ในการทํางานร่วมกบัองคก์ร จะ
ทาํใหค้วามพงึพอใจในดา้นน้ีเพิม่สงูขึน้ และเกดิความจงรกัภกัดกีบัองคก์รมากยิง่ขึน้และมคีวาม 
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พงึพอใจในด้านนี้เพิม่มากยิง่ขึน้โดยยดึตามการบรหิารบุคคลของ ชาญยุทธ บุญรนิทร ์(2539)  
ได้นําเสนอแนวคดิของ ฟลปิโป (Flippo 1971) ไว้ว่า การบรหิารบุคคลเป็นการบรหิารที่มี
ความสําคญัและจําเป็นในการบรหิารงานทุกประเภทได้ให้แนวคดิไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1. 
ผู้บรหิารกบัผู้ปฏบิตังิานมเีป้าหมายร่วมกนั 2. มคีวามร่วมมอืกนั ในการที่จะหาทางพฒันา
นโยบายเกี่ยวกบับุคคล 3. ฝ่ายบรหิารกบัฝ่ายปฏบิตังิานควรทําความเขา้ใจกนัใหด้ใีนเรื่องสทิธิ
หน้าทีต่ลอดจนสทิธพิเิศษ 4. ควรมคีวามยุตธิรรมและความเสมอภาคในการบรหิารงานบุคคล5. 
การยอมรบัในความสามารถทาํใหค้นรูส้กึภาคภมูใิจในความสาํเรจ็ของตนการแสดงความซาบซึง้
เมื่อเขาได้มโีอกาสเป็นผู้นํา และมคีวามก้าวหน้า ทําให้คนมกีําลงัใจในการทํางาน 6. จดัหา
โอกาสหรือช่องทางที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่มีความสามารถถึงขัน้ได้ทําหน้าที่ผู้นําเพื่อให้เกิด
ความรูส้กึในความกา้วหน้าทางอาชพี 7. การจดัระบบการตดิต่อสื่อสารไดด้ทีาํใหเ้กดิความเขา้ใจ
อนัดต่ีอกนัทุกฝ่ายและ 8. จดัใหม้บีรกิารทีด่ใีนทุกๆ ดา้นสรา้งบรรยากาศในการทํางานใหเ้ป็นที่
พอใจจะช่วยใหบุ้คคลทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ขอ้เสนอสาํหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 
 1. การศึกษาในครัง้น้ีเป็นการศึกษาในเรื่องปจัจยัความพึงพอใจต่อแรงจูงใจในการ
ทํางาน ซึ่งอาจยงัมปีระเด็นหรอืปจัจยัด้านอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใจการทํางาน แต่
อยา่งไรกต็าม ปจัจยัดา้นแรงจงูใจถอืไดว้่างเป็นปจัจยัดา้นบรหิารพืน้ฐานสาํหรบัธุรกจิ 
 2. กลุ่มตวัอยา่งของการศกึษาครัง้นี้ จาํนวน 200 ตวัอยา่ง อาจจะยงัไม่สามารถแสดงถงึ
ประชากรที่แท้จรงิได้ทัง้หมด ของกลุ่มพนักงานระดบัปฏิบตัิการ เนื่องจากมกีารลาออกของ
พนักงาน แต่จาํนวนกลุ่มตวัอย่างเพยีงเท่านี้ถอืว่าเพยีงพอต่อการใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล
และสามารถทราบถงึความพงึพอใจของพนักงานในเบื้องต้นเพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการจดัการ
ต่อไป 

3. การศกึษาในครัง้นี้เป็นการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถามเพยีงอย่างเดียวจงึทําให้มี
ขอ้จาํกดัสาํหรบัการวเิคราะหค์วรมกีารสมัภาษณ์เชงิลกึเพิม่เตมิ 

4. ควรทําการวจิยัในช่วงทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารขององคก์ร หรอื ในช่วงทีไ่ม่มี
การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสรา้งบรษิทัเพื่อประโยชน์สงูสุดในการทาํวจิยั 

5. ควรแยกระดบัตําแหน่งของพนักงานปฏิบตักิารเป็นแรงงาน และพนักงานที่ทํางาน
เกีย่วขอ้งกบัเอกสาร เพื่อใหส้ามารถอภปิรายไดใ้นเชงิลกึ 
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 ลยั. 
แพรวพรรณ นพตระกูล. 2552.ความพึงพอใจของพนักงานในองคก์รท่ีมีต่อสหภาพแรงงาน
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เรือ่งระดบัความพงึพอใจในการทํางานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารของพนกังานใน 

เครอื บรษิทั เขมราชกรุป๊ จาํกดั 
 
คาํชีแ้จงในการตอบแบบสอบถาม 
 
 การตอบแบบสอบถามชุดนี้ต้องการทราบถึงระดบัความพึงพอใจในการทํางานของ
พนกังาน ในเครอื บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั อยู่ในระดบัใด ซึง่ในการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่
มผีลกระทบต่อหน้าทีก่ารงาน ความรบัผดิชอบ ของผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด เนื่องจาก
แบบสอบถามนี้ใชเ้พื่อการวจิยัเท่านัน้ ขอ้มลูทีท่่านกรุณาตอบจะเป็นขอ้มลูลบัและปกปิด ดงันัน้
จงึใคร่ขอความกรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามโปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ด้วยความ
เป็นจรงิ โดยไม่ต้องระบุชื่อผู้ตอบ ผลจากการวจิยัครัง้นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการศกึษา 
และ ผู้ศกึษาจะนําข้อมูลที่ได้จากความคดิเห็นของท่านไปใช้ประโยชน์ในการวจิยัเท่านัน้ การ
วจิยัในครัง้นี้เป็นส่วนหนึ่งของการทําภาคนิพนธ์ของนักศึกษาปรญิญาโท สาขาประกอบการ 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การศกึษาในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจในการทํางาน แบบสอบถาม
ชุดน้ี แบ่งออกเป็น 2 ตอนดงันี้ 

ส่วนที ่1ขอ้มลูทัว่ไปของพนกังานผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจในการทาํงานของพนกังานในเครอื  

บรษิทั เขมราชกรุ๊ป จาํกดั 
 
 
 ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งยิง่ทีท่่านไดใ้หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ 
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ส่วนท่ี 1: ข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
คาํชีแ้จงโปรดทาํเครือ่งหมาย X ลงใน ( ) หน้าขอ้ความทีท่่านเหน็ว่าเหมาะสมและตรงกบั 
 ความเป็นจรงิของตวัท่านมากทีสุ่ด 
 
เพศ    (1) ชาย    (2) หญงิ 
 
อายุ    (1) 20 – 30 ปี   (2) 31 – 40 ปี 
    (3) 41 – 50 ปี   (4) 51 ปีขึน้ไป 
 
สถานภาพ   (1) โสด    (2) สมรส 
    (3) หมา้ย   (4) แยกกนัอยู ่/ หย่ารา้ง 
 
ระดบัการศกึษา   (1) ตํ่ากว่ามธัยมศกึษาปีที ่6 (2) ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี
    (3) ปรญิญาตร ี  (4) สงูกว่าปรญิญาตร ี
 
ระยะเวลาการปฏบิตังิาน  (1) ตํ่ากว่า 1 ปี   (2) 1 – 5 ปี 
    (3) 6 – 10 ปี   (4) 10 ปีขึน้ไป 
 
รายได ้   (1) 10,000 – 20,000 บาท (2) 20,001 – 30,000 บาท 
    (3) 30,001 – 40,000 บาท (4) 40,001 บาทขึน้ไป 
 
บรษิทัทีส่งักดัในปจัจุบนั  (1)บรษิทั เขมราชการไมน์นิ่งกรุป๊ จาํกดั 
    (2)บรษิทั เขมราชการสรา้ง จาํกดั 
    (3)บรษิทั เขมราชการพฒันาบา้นและทีด่นิ จาํกดั 
    (4) บรษิทั เขมประชาฟารม์ จาํกดั 
 
ตําแหน่งงานในปจัจบุนั  (1) พนกังานในสาํนกังาน 

(2) พนกังานปฏบิตังิานในพืน้ทีง่าน 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 
คาํชีแ้จง ขอใหท้่านพจิารณาขอ้ความแต่ละขอ้ว่าท่านมคีวามคดิเหน็เป็นอยา่งไรต่อขอ้ความ 
เหล่านัน้ มากน้อยเพยีงใด โดยใหท้่านเลอืกระดบัเดยีวต่อหนึ่งคาํถาม และขดี 
เครือ่งหมาย X ในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

1 หมายความว่า  ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 
2 หมายความว่า  ไมพ่อใจ 
3 หมายความว่า  เฉยๆ 

  4 หมายความว่า  พอใจ 
5 หมายความว่า  พอใจอยา่งยิง่ 
 
 

ค าถาม 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
พอใจ
อย่างย่ิง 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ
อย่างย่ิง 

แรงจงูใจดา้นกายภาพ 
1.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบังาน
ทีไ่ดร้บัผดิชอบ 

     

2.ระดบัเงนิเดอืนเหมาะสมกบั
ปรมิาณงาน 

     

3.การปรบัเงนิเดอืนทีผ่่านมา      
4.การใหโ้บนสัทีผ่่านมา      
5.สวสัดกิารต่างๆ ทีท่่านไดร้บั      
6.จาํนวนวนัลาต่างๆ ทีบ่รษิทั
กําหนด 

     

แรงจงูใจดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
7.งานทีท่ํามคีวามมัน่คง      
8.การเลื่อนตําแหน่งของท่าน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรม 
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ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

พอใจ
อย่างย่ิง 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ
อย่างย่ิง 

แรงจงูใจดา้นความมัน่คงและความปลอดภยั 
9.บรษิทัใหค้วามสําคญัในเรื่อง
ความปลอดภยั 

     

10.โอกาสเตบิโตและก้าวหน้าใน
สายงานในอนาคต 

     

แรงจงูใจการมสี่วนรว่มในสงัคม 
11.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน
รว่มงาน (ภายในหน่วยงาน) 

     

12.มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน
รว่มงาน (นอกหน่วยงาน) 

     

13.เพื่อนรว่มงานรบัฟงัความ
คดิเหน็หรอืขอ้เสนอแนะต่างๆ 
ของท่าน 

     

14.เมือ่ท่านเกดิปญัหาในการ
ปฏบิตังิานเพื่อนรว่มงานจะ
ช่วยเหลอืท่านไดเ้ป็นอย่างด ี

     

15.ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อน
รว่มงาน 

     

16.เพื่อนรว่มงานของท่านมคีวาม
รบัผดิชอบในงานทีท่ํา 

     

แรงจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื 
17.ไดร้บัการยกยอ่งและชมเชย 
ในผลงานจากบรษิทั 

     

18.ท่านรูส้กึว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึง
ทีท่าํใหบ้รษิทัประสบความสําเรจ็ 
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ค าถาม 

ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

พอใจ
อย่างย่ิง 

พอใจ เฉยๆ ไม่พอใจ ไม่พอใจ
อย่างย่ิง 

แรงจงูใจดา้นการยอมรบันบัถอื(ต่อ) 
19.งานทีท่่านทํามคีุณค่าและ
ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 

     

แรงจงูใจดา้นการบรรลุในสิง่ทีต่ ัง้ใจ 
20.ไดร้บัโล่รางวลัชมเชยเมื่อ
ปฏบิตังิานด ี

     

21.งานของท่านไดร้บัการยอมรบั
จากเพื่อนรว่มงาน 

     

22.ไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย      
23.สามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเอง      
24.ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ขา้รว่ม
การฝึกอบรมเกีย่วกบั
ความสามารถในการปฏบิตังิาน 

     

25.ประสบความสําเรจ็ในหน้าที่
การงาน 

     

26.งานทีท่่านทําส่งผลใหอ้งคก์ร
ประสบความสําเรจ็ 

     

27.ไดร้บัมอบหมายใหแ้สดง
ศกัยภาพในการทํางานอยา่งเตม็ที่ 

     

28.งานทีท่าํตรงกบัความสามารถ
และสิง่ทีต่ ัง้ใจ 

     



 
 

96
 

 

 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาว พลอย ธนิกุล เกิดเมื่อวนัที่ 6 มนีาคม 2532 สําเรจ็การศกึษาปรญิญาตรจีาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ กลุ่มสาขาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อปี
การศึกษา 2555 และได้เข้าศึกษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการ
ประกอบการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปีการศกึษา 2556 - ปจัจุบนั
ทํางานเป็นผู้บริหาร ในเครือบริษัท เขมราชกรุ๊ป จํากัด ตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปจัจุบัน



 
 

 


