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บทคดัย่อ 
 
         การวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มการ
ท างานระหวา่งกลุ่มพนกังานของบรษิทัคนไทย กบักลุม่พนกังานของบรษิทัคนญี่ปุน่ จ าแนก 
ตาม เพศ อาย ุการศกึษา เพื่อวดัระดบัความพงึพอใจ จ านวน 12 ดา้น คอื ความส าเรจ็ของงาน 
การยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงาน ความรบัผดิชอบ ความกา้วหน้า เงนิเดอืน ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล การบงัคบับญัชา นโยบาย และการบรหิาร สภาพการท างาน ความมัน่คงในงาน 
และความเป็นส่วนตวั เกบ็ขอ้มลูเดอืน ธนัวาคม 2556 มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ 
จงึควรน าไปเป็นขอ้มลูส าหรบัการพฒันาบุคลากรทางการศกึษาทีม่ ี เพศ อาย ุ การศกึษา และ
ประสบการณ์การท างานต่างกนั ใหม้คีวามพงึพอใจทีส่งูขึน้ อยา่งเท่าเทยีมกนั 
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Abstract 

 
The objective of this research is to compare level of satisfaction in the work and 

environment in the work place between employees in the Thai's own company and the 
employees in the Japanese’s own company. Samples were categorized by gender, age, 
and education. 12 aspects of satisfactions that examined were success in career, social 
reputation, the nature of work, responsibility, progress in career, payments, 
interpersonal relations, relation between superior and subordinate, policies and 
administration, working condition, job security and privacy. Data of this research were 
collected in December 2013.  Data statistically significant at the 0.05 level, so it should 
be used as data for the development of educational personnel with gender, age, 
education and work experience as well. To have higher satisfaction equally. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
ความเป็นมา 
 ในองค์กรจะต้องประกอบไปด้วยกลุ่มคนซึ่งศึกษาความแตกต่างของบริษัท 2 บริษัท 
ประกอบด้วยบริษัทของคนไทยและบริษัทของคนญี่ปุ่น  

การท างานจึงถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากการท างานท าให้ 
คนได้แสดงถึงความมีคุณค่าในตัวเอง แต่ส าหรับบางคนการท างานเป็นเพียงเครื่องมืออันหน่ึง
ในการหาเงิน และให้ได้มาซึ่งความม่ันคงในงานมากขึ้น หรือบางคนท างานเพราะเป็นสิ่งที่
น่าสนใจหรือท้าทายความสามารถ จุดมุ่งหมายของการท างานจึงเปลี่ยนแปลงไปตามทัศนคติ
ของแต่ละบุคคล และใจแต่ละบุคคลต่างก็มีความพยายามที่จะให้ได้มาซึ่งความส าเร็จแห่งตน
และคุณภาพชีวิตของงาน (เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2529 : 100) 

บรรยากาศองค์การเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรใน
องค์การ เนื่องจากบรรยากาศการท างานเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่
มีต่อองค์กร ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลการในองค์กร ภายใต้
สภาพแวดล้อมการท างานในองค์กร( ภรณี, 2529 : 27) 

คุณภาพชีวิตการท างานคือชีวิตการท างานท่ีมีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเป็น
มนุษย์ของบุคลกร ซึ่งเป็นชีวิตการท างานที่ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความ
จ าเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2530:266) 

สถานการณ์ปัจจุบันปี พ.ศ. 2556 ตั้งแต่ช่วงต้นปี จนถึงเดือนสิงหาคม มีการลาออก
ของพนักงาน ท าความพึงพอใจของพนักงานมีความส าคัญต่อการท างานเพื่อให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการท าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จโดยมีการศึกษาความแตกต่างระหว่าง 2 บริษัท AAA-
1 จ ากัด กับบริษัท BBB-1 จ ากัดเป็นประวัติของบริษัทและโครงสร้างขององค์กร เพื่อทราบถึง
สายการบังคับบัญชาและการบริหารการจัดการภายในต่อความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของสภาพแวดล้อมการท างาน 
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บริษัท AAA-1 จ ากัด เริ่มกิจการขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ในฐานะ
บริษัทในเครือ บริษัทหนึ่งของบริษัท  XXX, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมาเป็น
บริษัท ในเครือ บริษัท AAA-2 จ ากัด, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย เมื่อเดือนสิงหาคม 2541 
ให้บริการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพสินค้าในประเภทสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้าส าเร็จรูป ผ้าตัด 
หมวก ตุ๊กตา กระเป๋า เป็นต้น  

แผนผังองค์กรต้นสังกัดส านักงานใหญ่ AAA ประเทศญี่ปุ่น 

 

 

ภาพที่ 1 แผนผังองค์กรบริษัทคนญี่ปุ่น 

 

 บริษัท BBB-1 ก่อตั้งเมื่อ วนัท่ี 1 ตุลาคม 2513 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสินค้าชุดชันในสตร ี
ระบบอุตสาหกรรมเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 42 ปี  

แผนผังองค์กรของบริษัท BBB -1 จ ากัด ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานท้ังหมด 2,400 คนมีดังนี้ 
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ภาพที่ 2 แผนผังองค์กรบริษัทคนไทย 

ความส าคัญของปัญหา 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาคือกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทย กับกลุ่มพนักงาน
ของบริษัทคนญี่ปุ่น มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัว แต่ปัญหาท่ีพบเจอ เรื่องคน ที่
ท างานในบริษัท  เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน สภาพแวดล้อมการท างาน และทิศทางของบริษัท  
มีหลายรูปแบบ ท าให้งานที่มีการประสานงานกันท างานล่าช้า หลายสาเหตุ ประกอบกับการ
ท างาน  

1. ความพึงพอใจในการท างานมีความสัมพันธ์กับการท างานของพนักงาน 

2. ความพึงพอใจสภาพแวดล้อมการท างาน โครงสร้างการท างานท่ีมีสายการบังคับ
บัญชาในการท างานติดต่อประสานงาน ที่มีความสัมพันธ์กัน ระหว่าง หัวหน้างาน ลูกน้องและ
เพื่อนร่วมงาน  

การบริหารงานของบริษัทคนไทยกับบริษัทคนญี่ปุ่น ที่เป็นเจ้าของ มีความแตกต่างกัน 
ในเรื่องการบริหารงาน ตามโครงสร้าง บริษัทคนไทย มีลักษณะแบบธุรกิจครอบครัว และระบบ
ค่าตอบแทนเหมาะสม บริษัทคนญี่ปุ่นมีสายการบังคับบัญชา และระบบค่าตอบแทนเหมาะสม 
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ความส าคัญจากการท่ีบริษัทต่างชาติ คือบริษัทญี่ปุ่น มาร่วมลงทุนในประเทศไทย แนวโน้มคน
ไทยจะเลือกท างานบริษัทต่างชาติคือบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้น และเพื่อตอบรับกับการเปิด AEC 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. เพื่อแก้ปัญหาระดับความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างด้านความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อม

การท างาน ที่ใช้จ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทย กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

ในการวิจัยเป็นการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัทของคนไทยและพนักงาน
บริษัทของคนญี่ปุ่น บริษัทกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม 

1. บริษัทของคนไทย คือ บริษัท BBB-1 

2. บริษัทของคนญี่ปุ่น คือ บริษัท AAA-1, AAA-2, AAA-3 

  

1.4 ค านิยามศัพท์ 
 

บรรยากาศองค์การ หมายถึง สภาพแวดล้อมการท างานในบริษัท ตามการรับรู้ของ
พนักงานท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน แบ่งได้เป็น 6 รูปแบบ
คือ 

1.โครงสร้าง เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับอุปสรรคในการท างานที่เกิดจาก
โครงสร้างขององค์การ เช่น การก าหนดเป้าหมาย วิธีการท างานและ  หน้าที่ความรับผิดชอบ
เป็นไปอย่างชัดเจน 

2.ความเป็นอิสระ การที่พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ด าเนินการ และการ
ตัดสินใจปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ 

3.รางวัลผลตอบแทน ความรู้สึกของพนักงานเกี่ยวกับการให้รางวัลผลตอบแทน เช่น
การเลื่อนข้ัน-เลื่อนเงินเดือน ว่ามีความยุติธรรมเป็นไปตามความสามารถและผลงานหรือไม่ 
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4.ความอบอุ่นและการให้การสนับสนุน การให้การสนับสนุนพนักงานในด้านการ
ฝึกอบรมและพัฒนา การได้รับการยอมรับและความม่ันคงจากผู้บังคับบัญชา 

5.การยอมรับความขัดแย้ง เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกของบุคลการท่ีมีต่อความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันของสมาชิกแต่ละคนในองค์การในลักษณะที่ยอมรับว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ และควรมีการเผชิญหน้ากันหรือการแสดงออกซึ่งความขัดแย้งอย่าง
เปิดเผยมากกว่าการเก็บกดความขัดแย้งน้ันไว้ 

6. การเปลี่ยนแปลงในองค์การ เป็นการศึกษาถึงความรู้สึกของบุคลการที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงภายหลังจากการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับองค์การ ตลอดจนความรู้สึกที่
มีต่อความสามารถในการยืดหยุ่นขององค์การ เพื่อรองรับวิทยาการจัดการสมัยใหม่ 

คุณภาพชีวิตการท างาน หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างคน งาน และสิ่งแวดล้อมในการท างานที่เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการของ
พนักงาน มีส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่ 8 ประการ 

1.สภาพแวดล้อมในการท างานหมายถึง ความดังของเสียง ความเข้มของแสง อุณหภูมิ 
สารเคมีและฝุ่นท่ีฟุ้งอยู่ในอากาศ การถ่ายเทอากาศ กลิ่น การวางผังสถานท่ีท างาน ความ
ปลอดภัยในการท างาน 

2. ความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างาน การมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและการ
ท างาน ที่เป็นไปในเวลาที่เหมาะสม 

3.โอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรในการท างาน การที่พนักงานสามารถ
เรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และความสามารถในการท างาน 

4.การท างานร่วมกันหรือเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ความรู้สึกในการยอมรับของเพื่อน
ร่วมงาน มีความเป็นมิตร 

5.สิทธิของพนักงาน การท างานท่ีเป็นประชาธิปไตย และเคารพสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้ปฏิบัติงาน  

6.ภาวะความเป็นอิสระจากงาน ความสอดคล้องระหว่างการท างานกับการด าเนินชีวิต
การท างาน การใช้เวลาว่าง และชีวิตครอบครัว 

7. การค านึงถึงความต้องการของสังคม การท างานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ทัศนคติความรู้สึกในทางบวกของบุคคลที่ 

มีต่องานที่ปฏิบัติเป็นแรงผลักดันท าให้บุคคลท างานด้วยความกระตือรือร้น มีขวัญและก าลังใจ 
ท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ความพึงพอใจในด้านลักษณะงาน ความพึงพอใจด้านผลตอบแทน ความพึงพอใจด้าน
โอกาสความก้าวหน้าในงาน ความพึงพอใจด้านผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจด้านเพื่อนร่วมงาน 
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ลูกจ้างประจ าหรือพนักงานบริษัท หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งการบรรจุเข้า
ท างานในต าแหน่งต่างๆ ซึ่งลักษณะงาน จะเป็นการว่างจ้างแบบระยะยาว หมายถึงจะสามารถ
ท างานในต าแหน่งใดๆ ได้ จนกว่าจะปลดเกษียณ หรือถูกให้ออกในกรณีต่างๆ 

บรรยากาศการท างาน หมายถึง ความรู้สึกส่วนบุคคลที่ได้สัมผัส เช่นการพูดสนทนา 
การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการท างาน ด้านบรรยากาศในการท างานของ

พนักงาน 2 บริษัท 
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างบรรยากาศการท างานให้

ตอบสนองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท AAA-1 และ พนักงาน 
บริษัท BBB-1 

 
1.6 กรอบแนวความคิด 
 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อ
บริษัทคนญี่ปุ่น คือ บริษัท AAA-1 และบริษัทคนไทย คือ บริษัท BBB-1 คือ 
กรอบแนวความคิดส าหรับการวิจัยเพื่อ “การศึกษาความแตกต่าง” 
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1ตัวแปรต้นท่ีต้องการใช้ในการเปรียบเทียบ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

ทฤษฏีของ Herzberg 

 ปัจจัยจูงใจ 

1. ด้านความส าเร็จของงาน 

2. ด้านการยอมรับนับถือ 

3. ด้านลักษณะของงาน 

4. ด้านความรับผิดชอบ     ตัวแปรตาม: 

5. ด้านความก้าวหน้า     กลุ่มประชากร 2 กลุ่มที่ต้องการเปรียบเทียบ 

 ปัจจัยค้ าจุน       1 พนักงานของบริษัทไทย 

1. เงินเดือน       2. พนักงานของบริษัทญี่ปุ่น 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

3. ด้านการบังคับบัญชา 

4. ด้านนโยบายและการบริหาร 

5. ด้านสภาพการท างาน 

6. ด้านความมั่นคงในงาน 

7. ด้านความเป็นส่วนตัว 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. ความพึงพอใจในการท างาน 

2. ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ 

3. ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg 

4. ทฤษฎีแรงจูงใจด้านความส าเร็จของ McClelland 

5. ทฤษฎีแรงจูงใจของ McGregor 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
1. ความพึงพอใจในการท างาน 
 
 กิลเมอร์ (Gilmer, 1970) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการท างาน (job 
satisfaction) หมายถึงทัศนคติของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน มีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะ
งานและสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึ่งความพึงพอใจนั้น ได้แก่ ความรู้สึกความส าเร็จใน
ผลงาน รู้สึกว่าได้รับการยกย่อง และรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน พงษ์ชัย ค าเมรุ 
(2534) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการท างานว่า เป็นทัศนคติหรือความรู้สึกในทางที่ดีของบุคคล
ที่มีต่องานที่ตนเองปฏิบัติอยู่ในองค์การ 
 ความพึงพอใจในการท างาน เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งประการหนึ่งในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลในองค์การ เพราะหากองค์การสามารถที่จะจัดโครงสร้าง ระบบงาน หรือฝ่ายบริหาร
สามารถจัดการงานที่ช่วยสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานได้ ผู้ปฏิบัติงานจะ
เกิดความพึงพอใจในการท างาน ส่งผลให้พวกเขามีความพยายาม ความกระตือรือร้นในการ
ท างาน และผลผลิตของงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Johns, 1983) การที่บุคคลจะมีความพึงพอใจ
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ในการท างานมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ อาจมาจากตัว
ผู้ปฏิบัติงานเอง องค์ประกอบภายในองค์การ และองค์ประกอบทางสังคม 
 
2.ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์ (Maslow’s Hierarchy of needs 
Theory) 

 

แนวคิดของ Maslow (1954, หน้า80-91)  จัดอยู่ในกลุ่มมนุษย์นิยม ซึ่งมีทัศนคติในการ
มองมนุษย์ด้านท่ีดีงาม โดยอธิบายว่ามนุษย์มีธรรมชาติใฝ่ดี สร้างสรรค์ความดี ปรารถนาความ
เจริญก้าวหน้า รู้จักคุณค่าในตนเอง รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความรับผิดชอบในชีวิต ทุกสิ่งเกิดจาก
การเลือกของตนเอง ที่ส าคัญคือมนุษย์มีความปรารถนาจะประจักษ์รู้จักตนเอง และ
ความสามารถเฉพาะของตนเอง เพื่อใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ถ้ามนุษย์อยู่
ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการวิวัฒน์พัฒนาแล้ว เขาก็จะพัฒนาไปสู่ความมุ่งดี ความเจริญของ
บุคลิกภาพและวุฒิภาวะเสมอ 

Maslow เห็นต่างจากทฤษฏีบุคลิกภาพอื่นหลายทฤษฏีว่า ควรจะศึกษาจิตวิทยาจากบุคคล
ที่มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพมั่นคง ประสบความส าเร็จและมีความสุขในชีวิต เพื่อค้นหาว่า
คุณลักษณะของบุคลิกภาพที่ดีน้ันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีแนวทางพัฒนามาอย่างไร 
นอกจากนี้ในการศึกษาเรื่องคนน้ันต้องศึกษาคนทั้งคน ไม่ใช่ศึกษาแยกเป็นส่วนย่อยแล้วน ามา
สรุปเป็นกฎเกณฑ์ หรือวิธีการบ าบัด ซึ่งวิธีการนี้เสี่ยงต่อความผิดพลาดมาก  
Maslow ระบุว่ามนุษย์จะมีความต้องการที่เรียงล าดับจากระดับพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด 
ขอบข่ายทฤษฏีของ Maslow จะอยู่บนพื้นฐานของสมมติฐาน 3 ข้อ คือ  
1. มนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด  
2.   ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงล าดับตามความส าคัญ หรือเป็นล าดับขั้นความต้องการ
พื้นฐาน  
3. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมนั้นๆ ต่อไป  
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  
ทฤษฏี Maslow’s Hierarchy of needs Theory แบ่งล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้  

 ขั้นที่ 1 ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) ความต้องการในขั้นนี้
เป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมี
พลังมากที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ตัวอย่างเช่น ความ
ต้องการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค หากความต้องการข้ันแรกยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสู่ขั้นอื่นๆ ได้  
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 ขั้นที่ 2 ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความ
ต้องการในขั้นน้ีจะเกิดเม่ือขั้นแรกได้รับการตอบสนอง ความต้องการในข้ันน้ีเป็นความ
ต้องการที่จะรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง หากไม่ได้รับการ
ตอบสนองหากไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัว ผวา รู้สึกไม่ม่ันคง  

 ขั้นที่ 3 ความต้องการความรัก และความเป็นเจ้าของ (Belonging and love needs) 
เมื่อ 2 ขั้นแรกได้รับการสนองความต้องการแล้ว มนุษย์จะสร้างความรักและความ
ผูกพันกับผู้อื่น  

 ขั้นที่ 4 ความต้องการการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่  
- ความต้องการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ มีความเชื่อม่ัน
ในตนเอง มีความสามารถและความส าเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  
- ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem from others) คือ ความต้องการ
ชื่อเสียงเกียรติยศ การยอมรับยกย่องจากผู้อื่น  

 ขั้นที่ 5 ความต้องการที่จะเข้าใจประจักษ์ตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization 
needs) เป็นความต้องการเพื่อตระหนักรู้ความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตน
ตามความสามารถ และสุดความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของคนอื่นและของสังคม
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

3. ทฤษฎีปัจจัยคู่ของ Herzberg (Herzberg’s Two Factor Theory) 
 

Herzberg (1959, หน้า 71-79) และคณะได้ท าการศึกษาเพื่อหาค าตอบว่า 
ประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีเป็นพิเศษ 
และความรู้สึกที่มีต่อประสบการณ์แบบน้ันเป็นไปในทางบวกและทางลบ ซึ่งค าตอบที่ได้จาก
การศึกษาถูกเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) 
ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับงานโดยตรง เป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลชอบและรักงานที่ปฏิบัติ 
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ 

1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ 
ส าเร็จ ซึ่งอาจจะทั้งหมดหรือบางส่วน 

2. การได้รับการยอมรับนับถือ คอื พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าความส าเร็จของตนเอง 
นั้นมีบุคคลอื่นรับรู้ และได้รับการยอมรับ 
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3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ คือพนักงานต้องมีความรู้สึกว่า งานท่ีท านั้นมีความ 
น่าสนใจ และน่าท า 

4. ความรับผิดชอบ คือ พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าตนเองมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบทั้ง 
ต่อตนเองและต่องาน 

5. ความก้าวหน้าและการ การเจริญเติบโต คือ พนักงานต้องรู้สึกว่าตนเองมีศักยภาพที่ 
จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่งานรวมถึง ต้องตระหนักว่าเขามีโอกาสเรียนรู้เพิ่มขึ้นจากงานที่ท า มี
ทักษะหรือความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยค้ าจุน หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุนให้แรงจูงใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ 
ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ บุคคลในองค์การจะเกิด
ความไม่ชอบงานข้ึน และปัจจัยท่ีมาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ 

1. เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ันเงินเดือนในหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นท่ี
พอใจของบุคลากรในการท างาน 

2. โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถึง การที่บุคคลได้รับ 
การแต่งตั้งเลื่อนต าแหน่งภายในหน่วยงานแล้ว ยังหมายถึงสถานการณ์ท่ีบุคคลสามารถได้รับ
ความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพด้วย 

3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา หมายถึงการติดต่อ สังสรรค์กับผู้บังคับบัญชาโดย
ทางกาย หรือวาจาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สามารถท างานร่วมกันได้และมีความเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน 

4. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึงการติดต่อสังสรรค์ การแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสามารถท างานร่วมกันได้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

5. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อ การแสดงถึง ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน สามารถท างานร่วมกน และมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี 

6. สถานะของอาชีพ อาชีพหมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมที่มีเกียรติ
และศักดิ์ศร ี

7. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารองค์การ การ
ติดต่อสื่อสารภายในองค์การ 

8. สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสงเสียง อากาศ 
ชั่วโมงการท างาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ อีก
ด้วย 

9. ความเป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานใน 
หน้าที่ของเขาไม่มีความสุข และพอใจกับการท างานในแห่งใหม่ 

10. ความม่ันคงในการท างาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงในการ 
ท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององค์การ 
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11. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ 
ด าเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 

ทฤษฎีนี้ เน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ “ตัวกระตุ้น
(motivators) และ “การบ ารุงรักษา“ (hygiene) ซึ่ง 2 ปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรพิจารณาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคน
และบริหารงาน 
 
4. ทฤษฎีแรงจูงใจด้านความส าเร็จของ McClelland (McClelland’s NeedAchievement 
Theory) 

 
McClelland ได้สรุปคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ซึง่ถือเป็นพลัง 

ความต้องการทางสังคม อ านาจ และความส าเร็จ โดยเสนอว่าลักษณะบุคคลที่ได้รับความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความรับผิดชอบสูง ไม่เกี่ยงงาน และเม่ือเผชิญอุปสรรคก็มักค้นหาวิธีแก้ปัญหาให้ 
ได้ไม่ยอมแพ้ปัญหา 

2. สามารถวางเป้าหมายในระดับกลางได้ โดยค านึงถึงความเสี่ยง 
3. มีความต้องการรับทราบผลการกระท าของตน (Feedback) 
4. เป็นผู้ต้องการท างานร่วมกับผู้มีความสามารถ โดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นใคร 
นอกจากนี้แล้วยังค้นพบข้อที่น่าสนใจในเร่ืองความต้องการของพนักงานท่ีมีแรงจูงใจ 

ใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ พนักงานที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการท างานท่ีมีลักษณะ 3 ประการ
ด้วยกัน ดังนี้คือ 1) พนักงานต้องการที่เปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเป็นส่วนเฉพาะของเขา เขามี
อิสระท่ีจะตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเขาเอง 2) พนักงานต้องการงานท่ีมีระดับยากง่าย
พอดี 3) พนักงานต้องการที่มีความแน่นอนและต่อเนื่องซึ่งสร้างผลงานได้และท าให้เขามี
ความก้าวหน้าในงานเพื่อจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้ 
 
5. ทฤษฎีการจูงใจของ McGregor (McGregor’s Theory X and Theory Y) 
 

McGregor (1960, หน้า 33-48) ได้พัฒนา ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ขึ้น และสามารถ 
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ทฤษฎี X มีทัศนะในการมองความเป็นมนุษย์ในแง่ไม่ดี สรุปแนวคิดที่ส าคัญของ 
ทฤษฎีนี้ได้เป็น 3 ประการ คือ 
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1. โดยท่ัวไปแล้ว มนุษย์ไม่ชอบท างาน หากมีโอกาสหลีกเลี่ยงได้ก็พยายามหลีกเลี่ยง
เพื่อที่จะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับงาน 

2. เมื่อมนุษย์ไม่ชอบท างาน และเห็นว่าวิธีที่จะท าให้มนุษย์ท างานได้นั้น ต้องใช้วิธี 
บังคับ ควบคุม ข่มขู่ สั่งการ และลงโทษ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 

3. เห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ชอบเป็นผู้ตามมากว่าผู้น า และพยายามหลีกเลี่ยงความ 
รับผิดชอบ ไม่คอยหวังความก้าวหน้า ทะเยอทะยานน้อย แต่สิ่งที่ต้องการมากเหนืออย่างอื่นคือ
ความม่ันคงปลอดภัย 

จากแนวคิดที่มองว่ามนุษย์ไม่ดีดังกล่าว จึงเห็นได้ว่าผู้ที่เชื่อตามแนวคิดของทฤษฎีนี้ 
หากจะมอบหมายให้ใครท างานอะไร จึงต้องมีหัวหน้างานคอยควบคุม บังคับบัญชาเพราะเห็น
ว่าถ้าไม่มีหัวหน้าบังคับบัญชาหรือไม่มีใครมาช้ีนิ้วสั่งการ งานก็มักไม่เดิน การที่มีหัวหน้ามา
บังคับบัญชาในความหมายของกลุ่มนี้ คือ การว่ากล่าวและลงโทษ เหตุที่ต้องท าดังนี้ โดยมี
เหตุผลว่าพื้นฐานของคนมักเกียจคร้านและขาดความรับผิดชอบ คือทฤษฎีในกลุ่มนี้จะมอง
มนุษย์ในแง่ลบเป็นส่วนใหญ่ 

ทฤษฎี Y มองความเป็นมนุษย์ในแง่ดี ซึ่งตรงกันข้ามกับ ทฤษฎี X ซึ่งแนวคิดของ
ทฤษฎีนี้ สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. โดยธรรมชาติของมนุษย์ส่วนใหญ่ มีความมานะ พยายามทั้งทางจิตใจและร่างกาย 
มนุษย์มิได้รังเกียจการท างาน เห็นว่างานช่วยสนองความต้องการของตน และเห็นว่าบางครั้ง
บางคราวที่มนุษย์จ าต้องหลีกเลี่ยงงานนั้น น่าจะเนื่องมาจากลักษณะการควบคุมของหัวหน้า
งานหรืออ านาจการควบคุมจากภายนอก 

2. การท าให้ผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ อาจไม่จ าเป็นต้องใช้การควบคุม 
และบังคับ การให้โอกาสคนงานได้ท างานในบรรยากาศที่เขาเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับใน
วัตถุประสงค์ของงานได้ จะส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

3. มนุษย์โดยท่ัวไปให้ความส าคัญกับการท างานเป็นกลุ่ม เป็นทีม เป็นคณะท างานอยู่
แล้ว ดังตัวอย่างที่บางประเทศ หรือบางท้องที่ ที่นิยมมารวมกลุ่มท างานด้วยกันที่เรียกว่า 
“ประเพณีลงแขก” ในสมัยโบราณ 

4. มนุษย์มักยึดม่ันกับวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
งาน เมื่อท างานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานแต่ละอย่าง จะเกิดความรู้สึกพอใจ สมใจ เกิด
ความพยายามในการท างานมากขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยส่วนรวม 

5. มนุษย์เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีเหมาะสมพร้อมต่อการยอมรับในความ 
รับผิดชอบของตน และพร้อมต่อการแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ใครก็ตามที่หลีกเลี่ยง
ความรับผิดชอบ ขาดความทะเยอทะยานและแสวงหาความม่ันคง ความปลอดภัยอย่างเดียว 
น่าจะไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของเขา การกระท านั้นๆ น่าจะเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งผลักดัน
บางอย่าง 



14 
 

6. บุคคลในองค์การแต่ละคน มักมีคุณลักษณะในตัวด้วยกันทั้งน้ันในด้านความ 
สามารถทางการคิด ความฉลาด การสร้างจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

จะเห็นได้ว่าทฤษฎี Y ของมนุษย์ในแง่ดี จากแนวคิดที่มองมนุษย์ในแง่ดีดังกล่าว ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน นอกจากนั้นทฤษฎี Y นี้ ยังเน้นการพัฒนาตนเอง
ของมนุษย์แต่ละคน มนุษย์มักรู้จักตนเองดี และรู้ขีดความสามารถของตน ผู้บังคับบัญชาควรมี
ความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อพนักงาน และควรสร้างสถานการณ์ท่ีเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึก
รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย ทั้งที่เป็นเป้าหมายส่วนบุคคล และ
เป้าหมายขององค์กร 
 
6.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

นราธิป ธีรธนาธร (2546: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อปัจจัย
ในการท างาน กรณีศึกษากลุ่มบริษัทในเครือ เลนโซ่” ผลจากการวิจัยพบว่า พนักงานกลุ่มบริษัท
ในเครือเลนโซ่ ให้ความส าคัญต่อปัจจัยในการท างาน เกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ ในเรื่องของ
ความก้าวหน้า เป็นอันดับแรก และเรื่องความรับผิดชอบเป็นดันดับสุดท้าย ส่วนปัจจัยค้ าจุนนั้น 
ให้ความส าคัญเรื่อง ค้าจ้างและความม่ันคงในการท างาน เป็นอันดับแรก และเรื่องนโยบาย
บริษัทเป็นอันดับสุดท้าย 

พนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ เลนโซ่ มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อปัจจัยค้ าจุนในด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และมีความพึงพอใจน้อยต่อปัจจัยจูงใจในด้านความก้าวหน้า
และปัจจัยค้ าจุนในด้านค่าจ้างและความม่ันคงในการท างาน โดยพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีความ
พึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ วุฒิการศึกษา และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุนท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานท่ีมีอายุต่ ากว่า 25 ปี พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา
สูงกว่าปริญญาตรี และพนักงานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 40,000 บาท มีความพึงพอใจสูง
กว่าระดับอื่น และเรื่องที่บริษัทส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือเรื่อง
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ส่วนเร่ืองที่บริษัทส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในระดับน้อย คือ
เรื่องค่าจ้างและความม่ันคงในการท างาน 

จรัส เพ็ชรเที่ยง (2542: บทคัดย่อ) วิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจใน
การท างานโดยภาพรวมปานกลาง (X = 3.182) โดยพนักงานที่มีเพศ ระดับต าแหน่งงาน วุฒิ
การศึกษา และอายุต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการท างานต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนพนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่าง



15 
 

กัน ส าหรับพนักงานท่ีมีปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ลักษณะเป็นช้างเท้าหน้า ลักษณะสุขุมใจเย็น 
ลักษณะมีความคิดริเร่ิม และลักษณะควบคุมตนเองต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการท างาน
ต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ส่วนพนักงานที่มีปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ลักษณะกล้าที่จะ
ยืนหยัดเรียกร้อง ลักษณะต้องการความส าเร็จ ลักษณะเป็นตัวของตัวเองและลักษณะต้องการ
เป็นท่ียอมรับต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการท างานไม่แตกต่างกัน 

สุทธินี ไหสุภา (2544: บทคัดย่อ) การวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน
ธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตการท างาน เป็นการศึกษาเพื่อทราบ
ถึงบรรยากาศในการท างานและคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารเอเชีย จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 357 คน 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 

1. เพื่อศึกษาบรรยากาศในการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานธนาคารพาณิชย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทางสถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน ค่า t-
test ค่า F-test โดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 

ผลจากการวิจัยพบว่า 

1. ในด้านของบรรยากาศในการท างาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคาร
เอเชีย จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศการท างานอยู่ในระดับสูง ส่วนในธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ในด้านของคุณภาพชีวิตในการท างาน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ธนาคารเอเชีย จ ากัด (มหาชน) มีคุณภาพชีวิตการท างานในระดับสูง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จ ากัด (มหาชน) มีบรรยากาศการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ในแต่ละลักษณะส่วนบุคคล มีเพียงพนักงานธนาคารกรุงไทยท่ีมีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ตารางที่ 1 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนทฤษฎี 

ช่ือผู้แต่ง ช่ือผลงาน (ระบุปีที่พิมพ์และเลข
หน้าที่อ้างอิง 

ทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ก าลังศึกษาในหัวข้อนี้ตัวแปรใด 

สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับตัวแปรจาก
ผลงาน 

Maslow, Abraham H. Motivation and Personality ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานเป็น
ของตนเอง 

Herzberg, F.B.S. The motivation to work แรงจูงใจในการท างาน ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 

 
 David C. McClelland 

 
The Achievement Motive (1953)  
 

1.ความพึงพอใจในงาน 

2.การลา 

ลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์สูง 

McGregor, Douglas The Human side of Enterprise 1.ผลกระทบของงาน 

2.ความส าคัญของภารกิจ 

3.ความพึงพอใจในงาน 

4.การลา 

5.การพัฒนาศักยภาพ 

6.การย้อนกลับ (Feedback) 

7.การมีส่วนร่วม 

8.ความส าคัญของงาน 

 

ทฤษฎี X มีทัศนะในการมองความ
เป็นมนุษย์ในแง่ไม่ดี 

ทฤษฎี Y มองความเป็นมนุษย์ใน
แง่ดี 

ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย 

ช่ือผู้แต่ง ช่ืองานวิจัยหรือ
ช่ือบทความ 
(ระบุปีที่พิมพ์) 

วัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย 

ขอบเขตของการ
ศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่จะ
ศึกษาในรายงาน 

นราธิป ธีรธนาธร ความพึงพอใจ
ของพนักงานที่มี
ต่อปัจจัยในการ
ท างาน(2546) 

1.เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของพนักงาน
ที่มีต่อปัจจัยในการ
ท างาน 

2.เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของพนักงานที่
มีต่อปัจจัยในการ
ท างาน 

ศึกษาเฉพาะ 2 ปัจจัย
หลักคือ ปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยใน
การท างาน ซึ่งการ
วิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นที่
จะศึกษาครอบคลุม
เฉพาะกลุ่มบริษัทใน
เครือ เลนโซ่ จ านวน 
9 บริษัท 

1.ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง 

2.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

4.ตัวแปรในการวิจัย 

5.สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

6.กรอบแนวคิดในการ
วิจัย 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และบริษัทใน
สังกัด 

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
คิดเห็นของพนักงานที่มีต่อ
ปัจจัยในการท างาน และ
ความพึงพอใจของพนักงาน
ที่มีต่อปัจจัยในการท างาน 
โดยศึกษาทฤษฏีการจูงใจ
ของ Frederick Herzberg 
ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ
และปัจจัยค้ าจุน 
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ตารางที่ 2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย (ต่อ) 

จรัส  เพ็ชรเที่ยง  การศึกษาความ
พึงพอใจในการ
ท างานของ
พนักงานใน
บริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง(2542) 

1.เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงาน
ในบริษัทเอกชนแห่ง
หน่ึง 

2.เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจ
ในการท างานของ
พนักงานใน
บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลท่ัวไปแตกต่าง
กัน 

3.เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจ
ในการท างานของ
พนักงานใน
บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่งที่มีปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพแตกต่าง
กัน 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา
เป็นพนักงานประจ า
ระดับต าแหน่ง 1-7 
(ต้ังแต่ระดับ
ปฏิบัติการจนถึงระดับ
ผู้บริหารช้ันต้น) ของ
บริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่ง ซึ่งด าเนินธุรกิจ
ค้าปลีกสินค้าปลอด
ภาษี 

1.ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา 

2.ตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

4.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ 

ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น2 
ปัจจัยหลัก 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลท่ัวไป 5 
ลักษณะ ได้แก่ระดับ
ต าแหน่งงาน เพศ 
สถานภาพสมรส วุฒิ
การศึกษา และอายุ 

2.ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ 8 
ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะเป็น
ช้างเท้าหน้า ลักษณะกล้าที่
จะยืนหยัดเรียกร้อง ลักษณะ
ต้องการความส าเร็จ 
ลักษณะเป็นตัวของตนเอง 
ลักษณะต้องการเป็นที่
ยอมรับ ลักษณะสุขุมใจเย็น 
ลักษณะมีความคิดริเริ่ม และ
ลักษณะควบคุมตนเอง 

ตัวแปรตาม คือระดับความ
พึงพอใจในการท างาน 

สุทธินี ไหสุภา การศึกษาความ
คิดเห็นของ
พนักงานธนาคาร
พาณิชย์ที่มีต่อ
บรรยากาศ
องค์การและ
คุณภาพชีวิตการ
ท างาน 

1.เพื่อศึกษา
บรรยากาศในการ
ท างานของพนักงานะ
นาคารพาณิชย์ 

2.เพื่อศึกษาคุณภาพ
ชีวิตการท างานของ
พนักงานธนาคาร
พาณิชย์ 

ธนาคารพาณิชย์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
3 กลุ่ม 

1.ธนาคารกรุงไทย
จ ากัด(มหาชน) 

2.ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด 
(มหาชน) 

3.ธนาคารเอเชีย 
จ ากัด(มหาชน) 

1.ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษา 

2.ตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัย 

3.เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

4.การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

5.การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติที่ใช้ 

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ลักษณะ
ส่วนบุคคลของพนักงาน 

ตัวแปรตามได้แก่ 
บรรยากาศในองค์การ และ
คุณภาพชีวิตการท างาน 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรคือพนักงานของบริษัทคนไทยเช่น บริษัท BBB-1 จ ากัด มีจ านวน 2,400 คน 
และพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น ประกอบด้วย บริษัท AAA-1 จ ากัด บริษัท AAA-2 จ ากัดและ 
บริษัท AAA-3 จ ากัด รวมทั้งหมดมีจ านวน 300 คน มาจากบริษัทใกล้เคียงกัน ด้านความพึง
พอใจในการท างาน บรรยากาศในการท างาน 

กลุ่มตัวอย่างคอื มาจากตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan (1970) โดยน าค่า N 
เท่ากับ 2,700 จากประชากรมาหาค่า s เท่ากับ 335 ที่เหมาะสม สามารถให้ผลการวิจัย ณ 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% และระดับความคลาดเคลื่อน + 5% 

ดังนั้นค่า s ที่ได้จากการเปิดตารางส าเร็จรูปของ Krejcie and Morgan มีมากว่า 200 
คน เนื่องจากท าเรื่องความแตกต่าง จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดต้องมีมากว่า 5 เท่าของจ านวน
ค าถามที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับตัวแปรต้นท้ังหมด และจ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มย่อย
ต้องมีมากว่า 20 คน และมีมากกว่าจ านวนค าถามที่ใช้ในการถามเกี่ยวกับตัวแปรต้นทั้งหมด
อย่างน้อย 1 คน   

สรุป เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 คน โดยแบ่งเป็น บริษัทคนไทย จ านวน 
100 คน บริษัทคนญี่ปุ่น จ านวน 100 คน เพื่อเหมาะสมกับเวลา และการเก็บแบบสอบถาม จาก
สถานท่ีท างาน เนื่องจากมีบางส่วนท างานนอกสถานท่ี  
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3.2 ตัวแปรในการศึกษา 
 
ตารางที่ 3 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัวแปร 

ค าถามที่จะใส่ลงใน
แบบสอบถาม เพื่อ
วัดค่าของตัวแปรนี้ 

ลักษณะของ
ค าตอบ 

ตัวเลือก (ถ้าม)ี 

เพศ ท่านเพศอะไร เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ชาย, หญิง 

อายุ 

 

อายุเท่าไร 

 

เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

 

20-25, 26-30, 31-
35, 35-40, 41-50, 
51 ปีขึ้นไป 

การศึกษา วุฒิการศึกษาอะไร เลือกได้หนึ่ง
ตัวเลือก 

ป6, ม.3, ม.6, 
ปวช., ปวส., 
ปริญญาตรี, 
ปริญญาโท 

 
ตารางที่ 4 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

ชื่อตัวแปรและ
ประเภทตัวแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถามเพื่อวัดค่าของตัวแปรน้ี ลักษณะของค าตอบ ตัวเลือก (ถ้ามี) 

ด้านความส าเร็จของ
งาน 
  
  

1. ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

2. ท่านได้รับการสนับสนุนและเกียรติจากผู้บริหาร มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

3. ท่านพอใจในผลงานของท่าน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 
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ตารางที่ 4 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 

 
ด้านการยอมรับนับ
ถือ 

4. ผลงานที่ปฏิบัติเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

5. ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านลักษณะของงาน 6. ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

7. หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

8. งานที่ปฏิบัติส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

9. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตามที่เหมาะสม มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

 10. ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านความ
รับผิดชอบ 

11. ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

 12. ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

  13. ท่านมีอิสระในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
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ตารางที่ 4 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
   มากที่สุด 

 ด้านความก้าวหน้า 14. ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

15. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

16. ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานสม่ าเสมอ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

  17. ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้
สูงขึ้น 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

 เงินเดือน 18. ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

19. ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

20. ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

21. เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

 22. เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้าน
ส่วนตัว 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

 ด้านการบังคับ
บัญชา 

23. ผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานและพร้อมให้
ความช่วยเหลือ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
 
 

24.   มาก 
มากที่สุด 

  
  

25. ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเปน็กันเอง มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

26. ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

27. ผู้บังคับบัญชาให้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการ
บริหารงาน 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

28. ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงาน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านนโยบายและ
การบริหาร 

29. นโยบายที่ก าหนดมีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

30. ผู้บริหารมีความสามารถใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์งาน
อย่างเป็นระบบ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

31. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ตัดสินใจ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

32. ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ และมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความสามารถ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยทีสุ่ด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านสภาพการ
ท างาน 
 
 
 
 
 

33. หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่ช่วยให้ท่าน
ปฏิบัติงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

34. สถานที่ท างานของท่านเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับต าแหน่ง
และหน้าที่การงาน 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 4  แจกแจงตัวแปรท่ีเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ) 
  มาก 

มากที่สุด 
35. วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 

น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านความม่ันคงใน
งาน 

36. มีความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

37. มีความมั่นใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้นานตามที่
ต้องการ 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

  38. มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

  39. งานในหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ใกล้เคียง 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

  40. ต าแหน่งที่ด ารงอยู่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับใน
สังคม 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

ด้านความเป็น
ส่วนตัว 

41. มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกาย และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองเสมอต้น เสมอปลาย 

มาตรวัดแบบ Likert-Scale น้อยที่สุด 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การศึกษาความแตกต่างด้าน ความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน 
  ระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทย กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น 

 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้สึกของพนักงานในกลุ่มพนักงาน
ของบริษัทคนไทย กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
พนักงานท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมการท างาน ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด เนื่องจากแบบสอบถามนี้
ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะเป็นข้อมูลลับและปกปิด ดังนั้น จึงใคร่ขอความ
กรุณาจากผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ได้โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อด้วยความรู้สึก 
และความคิดเห็นที่เป็นจริงมากที่สุด โดยไม่ต้องระบุช่ือผู้ตอบ จึงใคร่ขอความร่วมมือเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

แบบสอบถามจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้ตอบแบบสอบถาม โดยขีดเครื่องหมาย / ลงใน

ช่องสี่เหลี่ยม    หน้าข้อที่ท่านเลือก จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนท่ี 2 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการท างาน 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. อายุ  20-25,   26-30,   31-35,   35-40,   41-50,  

 51 ปีขึ้นไป 
3. วุฒิการศึกษา   ป6,  ม.3,  ม.6,  ปวช.,      ปวส.,  ปริญญาตรี, 

 ปริญญาโท 
4. บริษัทที่ท างาน 

 AAA-1      BBB-1 
 AAA-2 
 AAA-3 
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ส่วนท่ี2 : ความพึงพอใจที่มีต่อสภาพแวดล้อมการท างาน 
กรุณาพิจารณาค าตอบด้วยความถี่ถ้วน และขีดเครื่องหมาย / ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความรู้สึก
ของท่านมากที่สุด 

1. หมายถึง   น้อยที่สุด   
2. หมายถึง   น้อย  
3. หมายถึง   ปานกลาง   
4. หมายถึง   มาก    
5. หมายถึง   มากที่สุด 

 

ข้อ ความพึงพอใจในการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1 ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด           

2 ท่านได้รับการสนับสนุนและเกียรติจากผู้บริหาร           

3 ท่านพอใจในผลงานของท่าน      

4 ผลงานที่ปฏิบัติเป็นท่ียอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงาน 

     

5 ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ      

6 ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง      

7 หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบ
ชัดเจน 

     

8 งานที่ปฏิบัติส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์      

9 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตามที่
เหมาะสม 

     

10 ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน      

11 ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 

     

12 ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
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ข้อ ความพึงพอใจในการท างาน ระดับความพึงพอใจ 

 
 

1 2 3 4 5 

14 ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

     

15 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 

     

16 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้า
รับการฝึกอบรมศึกษาดูงานสม่ าเสมอ 

     

17 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่
การงานให้สูงขึ้น 

     

18 ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 

     

19 ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 

     

20 ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับ      

21 เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน      

22 เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงาน
และด้านส่วนตัว 

     

23 ผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานและ
พร้อมให้ความช่วยเหลือ 

     

24 ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็น
กันเอง 

     

25 ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 

     

26 ผู้บังคับบัญชาให้หลักเหตุผลและหลักวิชาการใน
การบริหารงาน 

     

27 ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงาน      
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ข้อ ความพึงพอใจในการท างาน 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
28 นโยบายที่ก าหนดมีความชัดเจนและสามารถ

น าไปปฏิบัติได้ 
     

29 ผู้บริหารมีความสามารถใช้ข้อมูลในการคิด
วิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ 

     

30 ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การตัดสินใจ 

     

31 ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ และมอบหมายงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ 

     

32 หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานท่ีช่วย
ให้ท่านปฏิบัติงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

     

33 สถานท่ีท างานของท่านเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่การงาน 

     

34 วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ดี 

     

35 มีความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน      
36 มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้นาน

ตามที่ต้องการ 
     

37 มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้      

38 งานในหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กับสังคมใกล้เคียง 

     

39 ต าแหน่งที่ด ารงอยู่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่
ยอมรับในสังคม 

     

40 
 

มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกาย 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองเสมอต้น เสมอ
ปลาย 

          

ที่มา: พิชิต บุตรศรีสวย, 2546. 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การเก็บข้อมูลจากพนักงานในบริษัท AAA-1 จ ากัด บริษัท AAA-2 จ ากัดและ บริษัท 

AAA-3 จ ากัด รวมจ านวน 100 คน  
การเก็บข้อมูลจากพนักงานในบริษัท BBB-1 จ ากัด จ านวน 100 คน 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ เป็นตัวอธิบายลักษณะส่วนบุคคลทั่วไป และใช้ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายลักษณะบุคลิกภาพของกลุ่มตัวอย่างพนักงาน 

2.ใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นตัวอธิบายระดับความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงาน 

3.เครื่องมือการศึกษาความแตกต่าง คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
การวจิยัเรื่อง การศกึษาความแตกต่างดา้นความพงึพอใจในการท างาน สภาพแวดลอ้ม

การท างาน ระหวา่งกลุ่มพนกังานของบรษิทัคนไทยกบักลุ่มพนกังานของบรษิทัคนญี่ปุน่ โดยมี
กรอบแนวคดิทฤษฎคีวามพงึพอใจของเฮอรซ์เบริก์ ประกอบดว้ยความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานจ านวน 12 ด้าน ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ของงาน การยอมรบันบัถอื ลกัษณะของงงาน 
ความรบัผดิชอบ ความกา้วหน้า เงนิเดอืน ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล การบงัคบับญัชา 
นโยบายและการบรหิาร สภาพการท างาน ความมัน่คงในงาน และความเป็นส่วนตวั กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นบุคลากรท างานในบรษิทัคนไทยและบรษิทัคนญี่ปุน่ ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดย
ใชจ้ากตาราง Determining Sample Size from a Given Population จากจ านวน 2,700 คน 
เปรยีบเทยีบในตาราง ไดข้นาดจ านวน 335 ในทีน่ี้ไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งจ านวนกลุ่มคน 200 
คน โดยกลุ่มพนกังานของบรษิทัคนไทยจ านวน 100 คน กบักลุ่มพนกังานของบรษิทัคนญี่ปุน่
จ านวน 100 คน เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัการวจิยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) จ านวน 2 ระดบั วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู จะ
น าเสนอดงันี้ 

4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม   
กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ เป็นกลุ่มพนกังานของบรษิทัคน

ไทยกบักลุ่มพนกังานของบรษิทัคนญี่ปุน่ จ านวน 200 คน แยกออกเป็นกลุ่มพนกังานของบรษิทั
คนไทยจ านวน 100 คน กบักลุม่พนกังานของบรษิทัคนญี่ปุน่จ านวน 100 คน รายละเอยีดแสดง
ในตารางที ่1 
ตารางที ่5 จ านวนและรอ้ยละของสถานภาพกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตาม เพศ อาย ุวฒุกิารศกึษา 
 
สถานภาพ   บรษิทัคนไทย  บรษิทัคนญี่ปุน่  รอ้ยละ 
    จ านวน   จ านวน 

เพศ    
ชาย  30   20   25 
หญงิ  70   80   75 

อาย ุ  
20-25,   7   25   16 
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ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละของสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
(ต่อ) 

26-30,   24   28   26 
31-35,   30   18   24 
35-40,   13   13   13 
41-50,   19   7   13 
51 ปีขึ้นไป 7   9   8 

วุฒิการศึกษา    
ป6,   8   1   4.5 
ม.3,   16   0   8 
ม.6,   23   5   14 
ปวช.,       27   5   16 
ปวส.,   11   6   8.5 
ปริญญาตร,ี  14   74   44 
ปริญญาโท 1   9   5 

รวม 100   100   100 
จากตารางที่ 5 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชาย คิดเป็นร้อยละ 75 และ 25 ตามล าดับ แยกอายุตามล าดับช่วงอายุ 20-25, 26-30, 31-35, 
35-40, 41-50 และ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16, 26, 24, 13, 13 และ 8 แยกวุฒิการศึกษา
ตามล าดับชั้น ป6, ม.3,  ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.5, 8, 
14, 16, 8.5, 44 และ 5 ตามล าดับ 
 

4.2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยกับกลุ่มพนักงานของบริษัทคน
ญี่ปุ่น 

ประเมินระดับความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน  แบ่งออกเป็น 9  
ด้าน ได้แก่ โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารงาน 
สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความม่ันคงในการท างาน วิธีการปกครองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยายดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Sig. ของระดับความพึงพอใจในการ
ท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยกับกลุ่ม
พนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น 

    บริษัทคนญี่ปุ่น บริษัทคนไทย Anova 

    X SD X SD Sig. 
1 ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด 3.97 0.745 3.51 0.689 0 
2 ท่านพอใจในผลงานของท่าน 3.85 0.609 3.43 0.655 0 
3 ผลงานที่ปฏิบัติเป็นท่ียอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 3.64 0.718 3.39 0.618 0.009 

4 ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ 3.59 0.74 3.31 0.647 0.005 
5 ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษ

บ่อยครั้ง 
3.31 0.787 3.04 0.79 0.016 

6 หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็น
ระบบชัดเจน 3.41 0.986 3.12 0.82 0.025 

7 ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน 4.21 0.715 3.76 0.622 0 
8 ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงาน 4.31 0.692 3.79 0.671 0 

9 ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4.26 0.774 3.75 0.642 0 

10 ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ
และทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 3.67 0.911 3.15 0.796 0 

11 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ 3.48 0.915 3.23 0.79 0.04 

12 ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษา
ต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
สม่ าเสมอ 

3.5 1.068 2.91 0.805 0 

13 ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ 2.55 0.978 2.94 0.75 0.002 

14 ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน 2.17 0.9 2.82 0.845 0 
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ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Sig. ของระดับความพึงพอใจใน
การท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทย
กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น (ต่อ) 

15 เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกัน
และกัน 

3.51 0.893 2.86 1.015 0 

16 เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
การงานและด้านส่วนตัว 

3.56 0.914 2.78 0.98 0 

17 หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบ
ปฏิบัติงานท่ีช่วยให้ท่านปฏิบัติงานต่างๆ 
ได้สะดวกขึ้น 

3.55 0.833 3.14 0.841 0.001 

18 มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออก
ก าลังกาย และพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองเสมอต้น เสมอปลาย 

2.88 1.008 3.33 0.975 0.002 

 

จากตารางที่ 6  ANOVA มีความแตกต่างกันระหว่างคน 2 กลุ่ม คือบริษัทคนญี่ปุ่น และ
บริษัทคนไทย ในแต่ละกลุ่มมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 0.05 ในค่าของ Sig 

1.ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

2.ท่านพอใจในผลงานของท่าน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

3.ผลงานที่ปฏิบัติเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ค่า Sig เท่ากับ 
0.009 

4.ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจค่า Sig เท่ากับ 0.005 

5.ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง ค่า Sig เท่ากับ 0.016 

6.หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน ค่า Sig เท่ากับ 0.025 

7.ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

8.ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

9.ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ค่า 
Sig เท่ากับ 0.000 
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10.ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ค่า Sig 
เท่ากับ 0.000 

11.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ค่า Sig เท่ากับ 0.040 

12.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
สม่ าเสมอ ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

13.ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถค่า Sig เท่ากับ 0.002 

14.ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

15.เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซ่ึงกันและกัน ค่า Sig เท่ากับ 0.000 

16.เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว ค่า Sig เท่ากับ 
0.000 

17.หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่ช่วยให้ท่านปฏิบัติงานต่างๆ ได้
สะดวกขึ้น ค่า Sig เท่ากับ 0.001 

18.มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกายและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เสมอต้นเสมอปลาย ค่า Sig เท่ากับ 0.002 

จากตารางที่ 6 ดูจากคะแนนช่อง (Mean หรือ X) บริษัทคนญี่ปุ่นและบริษัทคนไทย มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจดังน้ี 

1.ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 
3.97 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.51 

2.ท่านพอใจในผลงานของท่าน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.85 (ได้รับ
การสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.43 

3.ผลงานที่ปฏิบัติเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ดูจากคะแนนช่อง 
(Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.64 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.39 

4.ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.59 
(ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.31 
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5.ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคน
ญี่ปุ่น 3.31 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย3.04 

6.หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) 
บริษัทคนญี่ปุ่น 3.41(ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.12 

7.ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 
4.21 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.76 

8.ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัท
คนญี่ปุ่น 4.31 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.79 

9.ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ดูจาก
คะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 4.26 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.75 

10.ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น ดูจาก
คะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.67 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.15 

11.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดูจากคะแนนช่อง 
(Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.48 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 3.23 

12.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
สม่ าเสมอ ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.50 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 
2.91 

13.ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ดูจากคะแนนช่อง (Mean) 
บริษัทคนญี่ปุ่น 2.55  บริษัทคนไทย 2.94 (ได้รับการสนับสนุน) 

14.ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ดูจากคะแนนช่อง 
(Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 2.17  บริษัทคนไทย 2.82 (ได้รับการสนับสนุน) 

15.เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคน
ญี่ปุ่น 3.51(ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 2.86 

16.เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว ดูจากคะแนนช่อง 
(Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.56 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 2.78 
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17.หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่ช่วยให้ท่านปฏิบัติงานต่างๆ ได้
สะดวกขึ้น ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 3.55 (ได้รับการสนับสนุน) บริษัทคนไทย 
3.14 

18.มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกายและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เสมอต้นเสมอปลาย ดูจากคะแนนช่อง (Mean) บริษัทคนญี่ปุ่น 2.88  บริษัทคนไทย 3.33 
(ได้รับการสนับสนุน) 

 จากตารางที่ 6 พบว่า อันดับแรกท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
บริษัทคนญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย 4.31บริษัทคนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.79 อันดับสอง ท่านได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ บริษัทคนญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย 4.26 ท่าน
ตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทคนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.76 อันดับสาม ท่านตั้งใจและเอา
ใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทคนญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย 4.21 ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถบริษัทคนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.75   

4.3 วิเคราะห์ผลด้วยการสร้างสมการเส้นตรง (Discriminant Function) โดยวิธ ี
Simultaneous เป็นการน าตัวแปรต้นท้ังหมดไปประมวลผลและตรวจสอบความสามารถในการ
จ าแนกกลุ่มของสมการเส้นตรงโดยดูจากค่า Significance Level ของค่าWilks’ Lambda โดยค่า 
Wilks’ Lambda จะมีค่าระหว่าง 0-1 ซึ่งย่ิงมีค่าใกล้ศูนย์แสดงว่าสมการเส้นตรงจะให้คะแนนท่ี
ใกล้เคียงกันส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดกลุ่มเดียวกัน และจะให้คะแนนที่แตกต่างกันส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่สังกัดคนละกลุ่มกัน ดังตารางที่ 7  
 
ตารางที่ 7 แสดงผลค่าสถิตวิิลค์สแลมบ์ดา Wilks’ Lambda ของสมการเส้นตรง 

 

Wilks' 
Lambda 

Chi-
square df Sig. 

สมการเส้นตรงที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่ม .455 140.267 40 .000 
 

 จากตารางที่ 7 แสดงค่าสถิติวิลค์แลมบ์ดา (Wilks’ Lampda) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้วิเคราะห์
ความสามารถของตัวแปรต้นในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างตัวอย่างกลุ่มพนักงานของ
บริษัทคนไทยกับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น ซึ่งค่า Wilks’ Lampda ของสมการเส้นตรงน้ี 
เท่ากับ 0.455 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่าสมการเส้นตรงนี้สามารถให้คะแนนใกล้เคียงกันส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในสังกัดเดียวกัน และให้ค่าที่แตกต่างกันส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่คนละสังกัด
กัน  ส่วนค่า Significance Level ของสมการเส้นตรงเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แปลว่า
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สมการเส้นตรงนี้สามารถใช้จ าแนกกลุ่มได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และสามารถจ าแนกกลุ่ม
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม 
 
 เมื่อทราบว่าสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่มได้อย่างมีนัยส าคัญ
แล้ว จากนั้นจึงสามารถเปรียบเทียบความส าคัญของตัวแปรต้นตามน้ าหนักในการจ าแนกกลุ่ม
ได้ดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ฟังก์ชันจ าแนกค่าโนนิคัลมาตรฐาน (Standardized Canonical 
Discriminant Function coefficients หรือ Ci) และโครงสร้างเมตริกซ์ (Structure Matrix) 5 
อันดับ จากตัวแปรต้นทั้งหมด 40 ตัวแปร 

ตัวแปร Ci ตัวแปร Structure 
Matrix 

1. ท่านได้รับเงินเดือนที่
เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน   

-0.965 1. เพื่อนร่วมงานให้ความ
ช่วยเหลือในเรื่องการงานและ
ด้านส่วนตัว  

0.378 

2. ผู้บังคับบัญชาให้การ
สนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือ
เข้ารับการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานสม่ าเสมอ   

0.700 

 

2.ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน 

0.350 

3.ผู้บริหารมีการกระจาย
อ านาจและมอบหมายงานที่
เหมาะสมกับความสามารถ   

-0.678 3.ท่านได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  

-0.342 

 

4.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการ
ตัดสินใจ   

0.592 

 

4.ท่าน ท่านได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ 

0.329 

5.ท่านมีความพึงพอใจกับ
เงินเดือนท่ีได้รับ   

0.579 5.เพื่อนร่วมงานเข้าใจและเห็นใจซึ่ง
กันและกัน  

0.312 
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 ค่าสัมประสิทธิ์ฟังก์ชันจ าแนกคาโนนิคัลมาตรฐาน (Standardized Canonical 
Discriminant Function Coefficients หรือ Ci) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงน้ าหนักในการจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากสมการเส้นตรง ซึ่งในการพิจารณาค่า Ci นั้นจะไม่พิจารณาเครื่องหมายบวก 
หรอืลบ หากค่า Ci สูง แสดงว่าตัวแปรต้นตัวนั้นมีน้ าหนักมากหรือมีอิทธิพลมากในการจ าแนก
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง แต่หากค่า Ci ต่ า แสดงว่าตัวแปรต้นตัวนั้นมีน้ าหนักน้อย 
หรือมีอิทธิพลน้อยในการจ าแนกความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง จากตารางที่ 4.4 ดังนั้นตัว
แปรที่มีความส าคัญมากที่สุดอันดับแรกได้แก่ ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน อันดับรองลงมา ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานสม่ าเสมอ และผู้บริหารมีการกระจายอ านาจและมอบหมายงานท่ีเหมาะสม
กับความสามารถ  และ ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ  และท่านมี
ความพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ  ตามล าดับ 

 ส่วนค่า Discriminant Loading จากโครงสร้างเมตริกซ์ (Structure Matrix) เป็นค่าที่
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับคะแนนในการจ าแนกกลุ่มที่ได้จากสมการ
เส้นตรงซ่ึงพิจารณาเฉพาะตัวแปรต้นท่ีมีค่ามากกว่า ± .40 แปลว่าตัวแปรต้นตัวนั้นมี
ความส าคัญ ดังนั้นจากตารางที่ 8 พบว่าตัวแปรต้นท่ีมีค่ามากกว่า ± .40 ได้แก ่ เพื่อนร่วมงาน
ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว และ ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบใน
การปฏบิัติงาน และ ได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตามล าดับ ซึ่ง
เครื่องหมายบวกลบที่ปรากฏอยู่หน้าตัวเลขน้ันเป็นตัวแสดงทิศทางความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันและทิศทางตรงกันข้ามของตัวแปรต้นนั้นๆ กับกลุ่ม ดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 แสดงค่ากลางของกลุ่ม (Group Centroids) จ าแนกตามบริษัทที่ท างาน 

 

บริษัทที่ท างาน ค่ากลางของกลุ่มตัวอย่าง 
บริษัทคนญี่ปุ่น 1.090 
บริษัทคนไทย -1.090 

 

 ค่ากลางของกลุ่มเป็นค่าที่สามารถใช้ประเมินสมการจ าแนกคาโนนิคอลด้วยค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มโดยใช้ผลการวิเคราะห์เป็นคะแนนดิบ จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างบริษัทคนญี่ปุ่นมี
ค่ากลางของกลุ่มเท่ากับ 1.090 และกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทย มีค่ากลางของกลุ่มเท่ากับ -
1.090 ซึ่ง 2 กลุ่มมีความแตกต่างกันมาก แสดงว่าสมการดังกล่าวสามารถจ าแนกได้ดี 
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 จากตารางที่ 9 สามารถหาค่า Cutting score หรือค่าที่เป็นตัวจ าแนกกลุ่มของสมการ
เส้นตรง ได้โดยใช้ผลบวกของการคูณไขว้ระหว่างค่ากลางของกลุ่มหนึ่งกับสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
จริงของอีกกลุ่ม โดยสัดส่วนของแต่ละกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 0.5 

Cut Score = (1.090*.5)+(-1.090*.5) = 0 

 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างใดมีค่า > 0 แสดงว่าอยู่ในกลุ่มบริษัทคนญี่ปุ่น และหากกลุ่มตัวอย่าง
ใดมีค่า < 0 แสดงว่าอยู่ในกลุ่มบริษัทคนไทย 

 จากตารางที่ 8 ค่าของตัวแปรต้นในโครงสร้างเมตทริกซ์ท่ีมีเครื่องหมาย – น าหน้าหรือ
มีค่า < 0 แสดงว่าเป็นตัวแปรใช้ในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทย และตัวแปรต้นท่ีเป็น
บวก หรือมีค่า > 0 แสดงว่าเป็นตัวแปรที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มบริษัทคนญี่ปุ่น ซึ่งการได้รับเพื่อน
ร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว มีค่าเท่ากับ 0.378 เป็นตัวแปรที่มี
อิทธิพลมากที่สุดในการจ าแนกกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนญี่ปุ่น และท่านได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีค่าเท่ากับ -0.342 เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการจ าแนก
กลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทย 

 การประเมินความถูกต้องของสมการเส้นตรงที่สร้างขึ้น โดยการค านวณค่า Hit ratio 
และค่า Proportional Chance Criterion (Cpro) แล้วน ามาเปรียบเทียบกัน จากการใช้อิทธิพล
ของตัวแปรต้นท้ังหมด 40 ตัวแปร เพื่อท าการจัดสมาชิกเข้ากลุ่ม 

ตารางที่ 10 แสดงผลการจ าแนกกลุ่มที่เป็นจริงและกลุ่มที่คาดคะเน และสัดส่วนท่ีท าการจ าแนก
ถูกต้องในแต่ละกลุ่มของทั้ง 2 กลุ่ม (Classification Results) 

บริษัทที่ท างาน กลุ่มจากการพยากรณ์ 

บริษัทคนญี่ปุ่น บริษัทคนไทย รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

บริษัทคนญี่ปุ่น 84 84 16 16 100 100 

บริษัทคนไทย 12 12 88 88 100 100 

รวม     200 100 

ความถูกต้องรวมร้อยละ 86.00 
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 จากตาราง 10 พบว่าสมการเส้นตรงท่ีใช้ในการจ าแนกกลุ่มสามารถคาดคะเนการเป็น
สมาชิกของกลุ่มนั้นมีความถูกต้องรวมร้อยละ 86.00 โดยหากพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทคนญี่ปุ่นได้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 84 หรือ 84 คน คิดเป็น
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 16 หรือ 16 คน และกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทยได้ผลการพยากรณ์ท่ี
ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 88 หรือ 88 คน คิดเป็นความคลาดเคลื่อนร้อยละ 12 หรือ 12 คน โดย
กลุ่มตัวอย่างจริงท่ีเก็บแบบสอบถามมานั้นมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 100 คนเท่ากัน 

 จากตารางที่ 10 สามารถประเมินความถูกต้องของสมการได้ โดยการค านวณ ค่า 
Proportional Chance Criterion (Cpro) โดยการน าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนญี่ปุ่นจริง
ยกก าลังสอง บวกกับสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทยจริงยกก าลังสอง ซึ่งสัดส่วนของ
กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มคิดเป็นกลุ่มละ 0.5 ดังนั้นค่า Cpro เท่ากับ 

  Cpro  = (0.5)2 x (0.5)2 

    =  0.50 หรือ 50% 

 ค่า Cpro ที่ได้น ามาเปรียบเทียบกับค่า Hit ratio ซึ่งเป็นค่าความถูกต้องของสมการท่ี
สามารถพยากรณ์ ซึ่งค่า Hit ratio เท่ากับ 86% โดยค่า Hit ratio ที่ได้รับการยอมรับว่ามีการ
พยากรณ์ที่ดีนั้นจะต้องมากกว่าค่า Cpro อยู่ 50% จากการค านวณและเปรียบเทียบพบว่า ค่า 
Hit ratio ของสมการเส้นตรงที่ผู้วิจัยได้ท าการประเมินนั้นมากกว่าค่า Cpro ถึง 62.50% แสดง
ว่าสมการเส้นตรงนี้สามารถพยากรณ์และจ าแนกกลุ่มตัวอย่างได้เป็นอย่างดี 

 จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยการจ าแนกกลุ่ม เพื่อหาปัจจัยที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัทคนญี่ปุ่น และกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทย พบว่าจากตัวแปรต้นทั้งหมด 40 ตัว
แปร สามารถอธิบายความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานระหว่างกลุ่ม
พนักงานของบริษัทคนไทยกับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และจากตัวแปรท้ังหมดสามารถพยากรณ์การจัดกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มได้ถูกต้องถึง 86% 

ตัวแปรท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานระหว่างกลุ่ม
พนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่นมากที่สุดคือ ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับ
การฝึกอบรมศึกษาดูงานสม่ าเสมอ รองลงมา คือผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
การตัดสินใจ ตามล าดับ ซึง่ตัวแปรแรกเป็นเรื่องด้านความก้าวหน้า ตัวแปรสองเป็นเร่ืองด้าน
นโยบายและการบริหาร ส่วนตัวแปรที่สามคือท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ  

 ตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานระหว่างกลุ่ม
พนักงานของบริษัทคนไทยมากที่สุดคือ ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
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ปัจจุบัน รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ  ส่วนตัวแปรที่สามคือ ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ซึ่งตัวแปรแรกและตัวแปรสามเป็นเรื่องด้านเงินเดือน ตัวแปรสองเป็นเรื่องด้านนโยบายและการ
บริหาร  

 สามารถน าค่าในตาราง Canoncial Discriminant Function Coefficient มาเขียนสมการ
ได้ดังนี้ 

Y = -2.065 + .392 * ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด - .078 * ท่านได้รับการ
สนับสนุนและเกียรติจากผู้บริหาร + .267 * ท่านพอใจในผลงานของท่าน - .336 * ผลงานที่
ปฏิบัติเป็นท่ียอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน + .027 * ผู้บังคับบัญชาให้ความ
ไว้วางใจ + .126 * ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง + .256 * หน่วยงานมีการ
ก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน - .588 * งานที่ปฏิบัติส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ + 
0.71 * ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตามที่เหมาะสม + .128 * ท่านตั้งใจและเอา
ใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน - .128 * ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน + .205 * 
ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ + .281 * ท่านมี
อิสระในการก าหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน + .244 * ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น - .555 * ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ + .740 * ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
สม่ าเสมอ - .246 * ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น + .002 * 
ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ - 1.106 * ท่านได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน + .640 * ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับ - .279 * เพื่อน
ร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน + .444 * เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการ
งานและด้านส่วนตัว + .263 * ผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานและพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ + .213 * ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเอง - .317 *  
ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการท างาน - .213 * 
ผู้บังคับบัญชาให้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการบริหารงาน + .198 * ผู้บังคับบัญชามีความ
ยุติธรรมในการบริหารงาน - .248 * นโยบายท่ีก าหนดมีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
+ .061 * ผู้บริหารมีความสามารถใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ + .655 *
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ - .782 * ผู้บริหารมีการกระจาย
อ านาจ และมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ + .339 * หน่วยงานของท่านมีคู่มือ
ระเบียบปฏิบัติงานท่ีช่วยให้ท่านปฏิบัติงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น - .172 * สถานท่ีท างานของท่าน
เป็นสัดส่วนเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่การงาน + .142 * วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้
อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี + .287 * มีความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน - .460 * มี
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ความม่ันใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งน้ีนานตามที่ต้องการ + .254 * มีความสุขที่ได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้ + .035 * งานในหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ใกล้เคียง - .290 * ต าแหน่งที่ด ารงอยู่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับในสังคม - .064 * มี
เวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกาย และพัฒนาศักยภาพของตนเองเสมอต้นเสมอ
ปลาย 

หมายเหตุ ให้น าตัวเลขของค าถามที่อยู่ในตารางที่ 11 และน าตัวเลขของค าถามที่อยู่ในตารางที่ 
12 มาค านวณแทนค่า   

ตารางที่ 11 Structure Matrix 

 ตัวแปร 
Structure 
Matrix 

1.เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว .378 
2.ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน .350 

3.ท่านได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน -.342 
4.ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 

.329 

5.เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน .312 
6.ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน .308 
7.ท่านพอใจในผลงานของท่าน .305 
8.ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด .294 
9.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานสม่ าเสมอ 

.286 

10.ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้
สูงขึ้น 

.279 

11.หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่ช่วยให้ท่านปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

.225 

12.มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกาย และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองเสมอต้น เสมอปลาย 

-.208 

13.ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ -.205 
14.ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ .185 
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ตารางที่ 11 Structure Matrix (ต่อ)  

15.ผลงานท่ีปฏิบัติเป็นท่ียอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน .171 
16.ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง .157 

17.หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน .147 
18.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ .134 

19.มีความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานท่ีในต าแหน่งปัจจุบัน .121 

20.ท่านมีอิสระในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน .117 
21.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ .106 

22.ผู้บริหารมีความสามารถใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบ .103 

23.ต าแหน่งท่ีด ารงอยู่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับในสังคม -.093 
24.วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี .088 

25.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตามที่เหมาะสม .087 

26.งานในหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับสังคมใกล้เคียง -.083 

27.ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น -.081 

28.ผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานและพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ 

.080 

29.มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งน้ี -.075 

30.มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้นานตามที่ต้องการ -.067 

31.สถานท่ีท างานของท่านเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่การ
งาน 

-.066 

32.ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับ -.056 
33.ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงาน -.052 

34.ท่านได้รับการสนับสนุนและเกียรติจากผู้บริหาร .043 

35.งานที่ปฏิบัติส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ .038 

36.นโยบายที่ก าหนดมีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ .035 

37.ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการ
ท างาน 

.020 

38.ผู้บังคับบัญชาให้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการบริหารงาน .020 
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ตารางที่ 11 Structure Matrix (ต่อ)  

39.ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ และมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

.016 

40.ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเอง -.005 
 

ตารางที่ 12 Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 ตัวแปร 

Standardized 
Canonical 
Discriminant 
Function 
Coefficients  

1.ท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด .281 
2.ท่านได้รับการสนับสนุนและเกียรติจากผู้บริหาร -.066 

3.ท่านพอใจในผลงานของท่าน .169 
4.ผลงานที่ปฏิบัติเป็นที่ยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน -.225 

5.ผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ .019 
6.ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง .099 
7.หน่วยงานมีการก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน .232 

8.งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ -.497 

9.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตามที่เหมาะสม .064 
10.ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน .086 
11.ท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน -.087 

12.ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ 

.146 

13.ท่านมีอิสระในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน .242 
14.ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้น 

.209 

15.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ -.475 

16.ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงานสม่ าเสมอ 

.700 
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ตารางที่ 12 Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 

17.ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น -.224 

18.ท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ .002 

19.ท่านได้รับเงินเดือนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน -.965 

20.ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนท่ีได้รับ .579 
21.เพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน -.267 
22.เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว .420 

23.ผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานและพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ 

.256 

24.ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเอง .207 

25.ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคใน
การท างาน 

-.288 

26.ผู้บังคับบัญชาให้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการบริหารงาน -.194 

27.ผู้บังคับบัญชามีความยุติธรรมในการบริหารงาน .174 
28.นโยบายที่ก าหนดมีความชัดเจนและสามารถน าไปปฏิบัติได้ -.198 

29.ผู้บริหารมีความสามารถใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์งานอย่าง
เป็นระบบ 

.052 

30.ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ .592 

31.ผู้บริหารมีการกระจายอ านาจ และมอบหมายงานที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

-.678 

32.หน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานที่ช่วยให้ท่าน
ปฏิบัติงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 

.284 

33.สถานท่ีท างานของท่านเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับต าแหน่งและ
หน้าที่การงาน 

-.144 

34.วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี .118 

35.มีความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานท่ีในต าแหน่งปัจจุบัน .261 

36.มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้นานตามที่ต้องการ -.380 

37.มีความสุขที่ได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งน้ี .219 

38.งานในหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับสังคม .029 
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ตารางที่ 12 Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 

ใกล้เคียง  

39.ต าแหน่งท่ีด ารงอยู่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับในสังคม -.244 
40.มีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกาย และพัฒนา
ศักยภาพของตนเองเสมอต้น เสมอปลาย 

-.064 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาความแตกต่างด้าน ความพึงพอใจในการท างาน 
สภาพแวดล้อมการท างาน ระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยกับกลุ่มพนักงานของบริษัท
คนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 

1. เพื่อแก้ปัญหาระดับความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน 
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างด้านความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อม

การท างาน ที่ใช้จ าแนกกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทย กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือพนักงานของบริษัทคนไทยและพนักงานของบริษัท

คนญี่ปุ่น โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 ชุด โดย
แบ่งเป็นกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยจ านวน 100 ชุด กับกลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น
จ านวน 100 ชุด และท าการวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการสร้างสมการเส้นตรงโดยวิธี Discriminant Analysis เพื่อหาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ในการจ าแนกกลุ่มด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และให้
ข้อเสนอแนะได้ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

75 และ 25 ตามล าดับ แยกอายุตามล าดับช่วงอายุ 20-25, 26-30, 31-35, 35-40, 41-50 และ 
51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16, 26, 24, 13, 13 และ 8 แยกวุฒิการศึกษาตามล าดับชั้น ป6, ม.3, 
 ม.6, ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 4.5, 8, 14, 16, 8.5, 44 
และ 5 ตามล าดับ 
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5.1.2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยกับกลุ่มพนักงานของบริษัท
คนญี่ปุ่น 

ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน อันดับแรกท่านมี
จิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบริษัทคนญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย 4.31บริษัทคนไทย มี
ค่าเฉลี่ย 3.79 อันดับสอง ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ บริษัทคนญี่ปุ่นมีค่าเฉลี่ย 4.26 ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน บริษัท
คนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.76 อันดับสาม ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน บริษัทคนญี่ปุ่นมี
ค่าเฉลี่ย 4.21 ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
บริษัทคนไทย มีค่าเฉลี่ย 3.75 

 
5.1.3 ผู้วิจัยน าตัวแปรทั้งหมดไปวิเคราะห์ผลด้วยการสร้างสมการเส้นตรง 

(Discriminant Function) 
สมการเส้นตรงที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มสามารถคาดคะเนการเป็นสมาชิกของกลุ่มนั้นมี

ความถูกต้องรวมร้อยละ 86.00 โดยหากพิจารณาเป็นรายกลุ่มพบว่า กลุ่มตัวอย่างบริษัทคน
ญี่ปุ่นได้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 84 หรือ 84 คน คิดเป็นความคลาดเคลื่อนร้อย
ละ 16 หรือ 16 คน และกลุ่มตัวอย่างบริษัทคนไทยได้ผลการพยากรณ์ที่ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
88 หรือ 88 คน คิดเป็นความคลาดเคลื่อนร้อยละ 12 หรือ 12 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจริงที่เก็บ
แบบสอบถามมานั้นมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 100 คนเท่ากัน 

 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการ

ท างาน สภาพแวดล้อมการท างาน ระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยกับกลุ่มพนักงานของ
บริษัทคนญี่ปุ่น มีข้อมูลตรงเพื่อให้สอดคล้องกับทฤษฎีของHerzberg (1959, หน้า 71-79) โดย
มาเป็นแนวกรอบความคิดการวิจัย 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล ได้ใช้ค าถามท่านปฏิบัติงานส าเร็จตามเวลาที่

ก าหนด, ท่านได้รับการสนับสนุนและเกียรติจากผู้บริหารและท่านพอใจในผลงานของท่าน 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ ได้ใช้ค าถามผลงานท่ีปฏิบัติเป็นท่ียอมรับจาก

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาให้ความไว้วางใจ 
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3. ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ คือพนักงานต้องมีความรู้สึกว่า งานท่ีท านั้นมีความ 
น่าสนใจ และน่าท าได้ใช้ค าถามผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานพิเศษบ่อยครั้ง, หน่วยงานมีการ
ก าหนดและแบ่งงานเป็นระบบชัดเจน, งานท่ีปฏิบัติส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์, ผู้บริหาร
เปิดโอกาสให้ปฏิบัติงานอย่างอิสระตามที่เหมาะสมและ ท่านตั้งใจและเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงาน 

4. ความรับผิดชอบ ได้ใช้ค าถามท่านมีจิตส านึกในความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน, 
ท่านได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ ท่านมีอิสระ
ในการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5. ความก้าวหน้าและการ การเจริญเติบโต ได้ใช้ค าถามได้มีโอกาสพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น, ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ, ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานสม่ าเสมอ และผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งหน้าที่การงานให้สูงขึ้น 

ปัจจัยค้ าจุน        

1. เงินเดือนได้ใช้ค าถามท่านได้รับเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ, ท่านได้รับ
เงินเดือนท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน และท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือน
ที่ได้รับ 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ได้ใช้ค าถามเพื่อนร่วมงานเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและ
กัน และเพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องการงานและด้านส่วนตัว 

3. ด้านการบังคับบัญชา ได้ใช้ค าถามผู้บังคับบัญชาเข้าใจปัญหาในการปฏิบัติงานและ
พร้อมให้ความช่วยเหลือ, ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสปรึกษาหารืออย่างเป็นกันเอง, 
ผู้บังคับบัญชาให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการท างาน, 
ผู้บังคับบัญชาให้หลักเหตุผลและหลักวิชาการในการบริหารงาน และผู้บังคับบัญชามี
ความยุติธรรมในการบริหารงาน 

4. ด้านนโยบายและการบริหาร ได้ใช้ค าถามนโยบายที่ก าหนดมีความชัดเจนและสามารถ
น าไปปฏิบัติได้, ผู้บริหารมีความสามารถใช้ข้อมูลในการคิดวิเคราะห์งานอย่างเป็น
ระบบ, ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจและผู้บริหารมีการ
กระจายอ านาจ และมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ 

5. ด้านสภาพการท างาน ได้ใช้ค าถามหน่วยงานของท่านมีคู่มือระเบียบปฏิบัติงานท่ีช่วย
ให้ท่านปฏิบัติงานต่างๆ ได้สะดวกขึ้น, สถานท่ีท างานของท่านเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่การงาน และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
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6. ด้านความม่ันคงในงาน ได้ใช้ค าถามมีความภูมิใจทีได้ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบัน, มี
ความม่ันใจในการปฏิบัติงานในต าแหน่งน้ีนานตามที่ต้องการ, มีความสุขที่ได้
ปฏิบัติงานในต าแหน่งนี้, งานในหน้าที่ไม่เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารกับสังคม
ใกล้เคียง และต าแหน่งท่ีด ารงอยู่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และเป็นที่ยอมรับในสังคม 

7. ด้านความเป็นส่วนตัวได้ใช้ค าถามมีเวลาเพียงพอส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกาย 
และพัฒนาศักยภาพของตนเองเสมอต้น เสมอปลาย 

ในสถานท่ีท างานน้ัน สภาพแวดล้อมในการท างานนั้น มีสิ่งส าคัญที่จะท าให้คนอยู่ได้
นานคือเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ที่ส่งเสริมให้คนอยู่ในองค์กรได้ แต่ถ้าปราศจากสิ่งนี้แล้ว 
ก าลังใจของพนักงานในการท างานจะหายไปและเป็นแรงพลักดันให้เขาไปหาที่ท างานใหม่หรือ
ลาออก ถ้าไม่มีการแก้ไข เหตุการณ์นี้ท าให้ต้องรับสมัครพนักงานมาบ่อยครั้ง  

กลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยเป็นธุรกิจลักษณะครอบครัว ตัวแปรที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยมากที่สุด
คือ ท่านได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีการ
กระจายอ านาจและมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความสามารถ  ส่วนตัวแปรที่สามคือ ท่าน
ได้รับเงินเดือนท่ีเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งตัวแปรแรกและตัวแปรสามเป็นเรื่อง
ด้านเงินเดือน ตัวแปรสองเป็นเร่ืองด้านนโยบายและการบริหาร  

กลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่นเป็นลักษณะโครงสร้างสายบังคับบัญชา ตัวแปรที่มีผล
ต่อความพึงพอใจในการท างาน สภาพแวดล้อมการท างานระหว่างกลุ่มพนักงานของบริษัทคน
ญี่ปุ่นมากที่สุดคือ ผู้บังคับบญัชาให้การสนับสนุนได้ศึกษาต่อหรือเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาดู
งานสม่ าเสมอ รองลงมา คือผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจ 
ตามล าดับ ซึ่งตัวแปรแรกเป็นเร่ืองด้านความก้าวหน้า ตัวแปรสองเป็นเรื่องด้านนโยบายและการ
บริหาร ส่วนตัวแปรที่สามคือท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ  

 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
 

5.3.1 ประโยชน์ 
1. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจในการท างาน ด้านบรรยากาศในการท างานของ

พนักงาน 2 บริษัท 
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสร้างบรรยากาศการท างานให้

ตอบสนองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน บริษัท AAA-1 และ พนักงาน 
บริษัท BBB-1 
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5.3.2 จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นถึงการลาออกของพนักงาน กลุ่มพนักงานของบริษัทคนไทยกับ
กลุ่มพนักงานของบริษัทคนญี่ปุ่น ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างาน 
สภาพแวดล้อมการท างานนั้น ขนาดขององค์กรหรือโครงสร้างองค์กรไม่มีผล อยู่ท่ีการ
บริหารงานของหัวหน้างานและนโยบายของบริษัท ว่าด าเนินไปในทิศทางใดไม่มีการสร้างการ
บรรยายงาน เน้นในเรื่อง จรรยาบรรณ ของหัวหน้างาน และตัวพนักงานว่ามีหน้าที่ท างานอย่าง
ชัดเจน ส่งเสริมการอบรมพนักงานเพื่อให้รู้ว่าตัวพนักงานมีหน้าที่อะไรไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน 
หรือพนักงานปฏิบัติการ และแรงจูงใจในการท างานในเร่ืองสวัสดิการ และผลตอบแทน  

5.3.3 ประยุกต์ใช้ทฤษฎี Herzberg เพื่อให้คนในองค์กรสามารถท างานได้ในระยะยาวและ
อยู่องค์กรไปตราบนานเท่านาน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

 
5.4.1 ปัญหา ข้อจ ากัด และอุปสรรคในการวิจัยครั้งนี้ 

บริษัทที่ท าการส ารวจไม่แนะน าให้ระบุเรื่องรายได้เป็นตัวเลข ลงไปเพราะจะมีผล
กับตัวผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน และบางครั้งบริษัทของคนไทยมีบ้างบางครั้งอาจจะขอให้ท า
แบบทดสอบอื่นนอกเหนือจากที่ท าแบบสอบถาม 

5.4.2 ประเด็นท่ีควรท าในการศึกษาครั้งต่อไป 
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบริษัทต่างชาติอื่นบ้างเช่น บริษัทของยุโรป หรือ

เรื่องสวัสดิการของยุโรปและของคนไทย  
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