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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
        ขอ้มลูพืน้ฐานของธุรกจิ  ไฟฟ้าเป็นพลงังานทีส่ าคญั ทีส่ามารถแปลงรปูเป็นพลงังานอื่นๆ
ได้ เช่น แสงสว่าง เสยีง ความรอ้น พลงังานกล อีกทัง้ยงัสามารถส่งไประยะทางไกลได้อย่าง
รวดเรว็ ปจัจุบนัไฟฟ้าได้กลายเป็นปจัจยัส าคญัในการด าเนินชวีติและการพฒันาเศรษฐกจิของ
ประเทศ หากพจิารณาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าในอดตีที่ผ่านมา เปรยีบเทยีบกบัอตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิ จะพบว่า การขยายตวัของความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าปรบัตวัสอดคลอ้ง
กบัการขยายตวัของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ และเน่ืองจากไฟฟ้าไม่สามารถที่จะผลติ
และกกัเก็บไวไ้ด ้รวมถงึความต้องการไฟฟ้าของผู้ใชไ้ฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลากไ็ม่เท่ากนั ดงันัน้
ในการผลติไฟฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบที่
จะต้องจดัหาไฟฟ้าใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการอยู่ตลอดเวลา และเพื่อใหผู้ใ้ชไ้ฟฟ้ามไีฟฟ้าใชไ้ด้
ตลอดเวลา จงึจ าเป็นต้องทราบความต้องการไฟฟ้าและพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต 
โดยพิจารณาจากค่าความต้องการไฟฟ้า 2 ค่า คือ ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak 
Demand) และ ค่าความต้องการพลงังานไฟฟ้า (Energy Demand) หลงัจากที่กระแสไฟฟ้าถูก
ผลติขึน้จากแหล่งก าเนิดไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลติจากพลงัความรอ้นหรอืพลงัน ้าจากเขือ่นกต็าม ก็
จะส่งผ่านเขา้หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบก าลงัขนาดใหญ่ เพื่อปรบัแรงดนักระแสไฟฟ้าใหส้งูขึน้ก่อนที่
จะส่งเขา้สู่ระบบการส่งไฟฟ้า จากนัน้จงึมาผ่านกระบวนการลดแรงดนัไฟฟ้าในขัน้ตอนสุดท้าย
ดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายก่อนที่จะกระจายกระแสไฟฟ้าด้วยสายจ่ายแรงดนัต ่าไปยงั
ผู้บริโภครายย่อยตามบ้านพักอาศัยต่อไป (ทัง้นี้ สามารถดูรูปภาพกระบวนการกระจาย
กระแสไฟฟ้าสู่ผู้ใช้ได้ในภาคผนวก ก) โดยหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการ
ส่งผ่านพลงังานจากวงจรไฟฟ้าหน่ึงไปยงัอีกวงจรโดยอาศยัหลกัการของแม่เหล็กไฟฟ้า โดย
ปกตจิะใชเ้ชื่อมโยงระหว่างระบบไฟฟ้าแรงสูง และไฟฟ้าแรงต ่า หมอ้แปลงไฟฟ้าจงึเป็นอุปกรณ์
หลกัในระบบส่งก าลงัไฟฟ้า และจดัเป็นสนิค้ากึ่งสาธารณูปโภคชนิดหน่ึงที่ขยายตวัตามภาวะ
เศรษฐกิจและเมื่อเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็ส่งผลให้หน่วยงานของภาครฐัต้องเร่ งเพิ่ม
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดงันัน้ กระบวนการจ่าย
กระแสไฟฟ้าไปยงัแหล่งชุมชนหรอืแหล่งใชไ้ฟฟ้าต่างๆ 
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จงึต้องมกีารปรบัปรุงเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา “หม้อแปลงไฟฟ้า” ซึ่งเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการ
แปลงแรงดนักระแสไฟฟ้าทัง้จากแรงดนัไฟฟ้าต ่าขึ้นสูงหรอืจากสูงลงต ่ า จงึนับว่ามบีทบาท
ส าคญัและมคีวามสมัพนัธท์างตรงต่อการขยายตวัของการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ (ทีม่า. การใชไ้ฟฟ้า
และการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ส านักงานนโยบายและพลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2554, 
กรงุเทพมหานคร.) 
        ภาพรวมของตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้าในประเทศไทย ปจัจุบนัมผีูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายอยู่ในตลาดประมาณ 20 ราย โดยบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) มยีอดขาย
หมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายสูงสุดเฉลี่ยตัง้แต่ปี 2553-2556 เป็นอนัดบัหนึ่ง นอกจากนี้ยงัมี
บรษิัทที่มสี่วนแบ่งตลาดอยู่ใน 5 อนัดบัแรก ซึ่งถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ส าคญัของบรษิัทฯ ได้แก่ 
บรษิทั เจรญิชยั หมอ้แปลงไฟฟ้า จ ากดั บรษิทั ถริไทย จ ากดั (มหาชน) บรษิทั ไทยแมกซเ์วล 
อเิลคทรคิ จ ากดั และบรษิัท ควิทซี ีเอนเนอรย์ี่ จ ากดั (มหาชน) หากพจิารณาจากตารางส่วน
แบ่งตลาดของบรษิทัต่างๆ จะพบว่า 
 
ตารางที ่1 ส่วนแบ่งตลาดของบรษิทัต่างๆในอุตสาหกรรมหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย  
 
         (หน่วย: ลา้นบาท) 

ปี 
เอกรฐัวศิวกรรม* ถริไทย เจรญิชยั ไทยแมกซ์เวล อื่นๆ รวม 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
2553 1,608 21.20 842 11.10 1,383 18.24 601 7.92 3,150 41.53 7,584 100.00 
2554 
2555 
2556 

1,713 
2,285 
1,944 

19.36 
21.58 
20.63 

1,241 
920 

1,097 

14.02 
8.69 
11.64 

1,494 
1,383 
1,282 

16.88 
13.06 
13.60 

915 
772 
860 

10.34 
7.29 
9.12 

3,483 
5,227 
4,238 

39.37 
49.37 
44.98 

8,846 
10,587 
9,421 

100.00 
100.00 
100.00 

เฉลีย่ 
4 ปี 

1,887.5 20.69 1,025 11.36 1,385 15.44 787 8.66 4,024 43.81 9,109 100.00 

 
ทีม่า : รวบรวมจากงบการเงนิทีบ่รษิทัต่างๆ น าส่งกระทรวงพาณิชยแ์ละค านวณจากรายไดก้าร

ขาย 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมทิี่ 1 สดัส่วนรายได้หม้อแปลงปี 2556 ของบรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) 

เทยีบกบัสดัส่วนรายไดข้องคู่แขง่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ที่มา: จากแผนการขายและการตลาดปี 2015 บรษิัทเอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน), 2558, 

กรงุเทพมหานคร. 
 

บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) มสี่วนแบ่งตลาดหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย
เฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 20 และคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด เป็นรอ้ยละ 25 ได้
ในเวลา 3 ปี  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน ) เป็นผู้น าใน
อุตสาหกรรมหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย นอกจากนี้ในการแข่งขนัในตลาดต่างประเทศ 
บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารสรา้งพนัธมติรกบับรษิทัต่างประเทศ เพื่อเป็น
การขยายฐานการผลติ ฐานลกูคา้และแลกเปลีย่นเทคโนโลยกีบับรษิทัจากต่างประเทศ 
 
        ขอ้มลูโดยย่อเกี่ยวกบัองค์กร  บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากัด (มหาชน) เป็นบรษิทัหนึ่งที่
ประกอบธุรกิจโดยคนไทย มีส านักงานใหญ่ตัง้อยู่ที่อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนน
รามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร และมโีรงงานการผลติตัง้อยู่บน
เขตพื้นที่ ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึ่งในปจัจุบนัเป็นบรษิทัที่ผลติ
หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย (Distribution Transformer) รายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 
ประกอบธุรกจิมานานกว่า 34 ปี โดยมวีสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ดงันี้ 
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        วิสยัทศัน์ 
 

เป็นองคก์รชัน้น าดา้นธุรกจิหมอ้แปลงไฟฟ้าในภมูภิาคอาเซยีน 
        

 พนัธกิจ 
 

1. พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้คีุณภาพอย่างต่อเนื่อง และอยู่เหนือความคาดหวงั
ของลกูคา้ 

2. ด าเนินธุรกจิดว้ยหลกัธรรมาภบิาล 
3. พฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ ศลีธรรมและมคีุณภาพชวีติทีด่ ี

 
ซึง่ธุรกจิหลกัขององคก์ร แบ่งเป็นดา้น 2 ดา้น คอื   
1. ดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ การผลติและจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายขนาด 1-

20,000 กโิลโวลต์แอมแปร ์(kVA) ภายใต้เครื่องหมายการคา้ “เอกรฐั” รวมถงึส่วนประกอบหมอ้
แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 
         2. ดา้นบรกิาร ไดแ้ก่ บรกิารบ ารุงรกัษาและซ่อมแซมหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายได้
ทุกชนิดและทุกยีห่้อ และบรกิารบ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้า โดยทมีงานที่มคีวามเชี่ยวชาญ พรอ้ม
ศูนยบ์รกิารและขาย 10 แห่งทัว่ประเทศ 
         และสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าโดยแบ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่าย แบ่งได้เป็น 2 ตลาด
ใหญ่ๆ คอื ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ  
         ตลาดในประเทศสามารถจ าแนกช่องทางการจดัจ าหน่ายออกได้  2  ช่องทาง คอื การ
ขายโดยตรง ซึง่จะมฝี่ายขายในประเทศและศูนยบ์รกิารและขายทัง้ 10 แห่ง เป็นช่องทางส าคญั
ในการขายและการขายโดยผ่านคนกลาง โดยช่องทางจ าหน่ายโดยตรงสามารถจ าแนกลูกค้าได ้
2 กลุ่ม คอืลูกคา้ภาคราชการ ไดแ้ก่ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค และหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ ซึง่จะด าเนินการขายผ่านการเขา้ประมลูงานโดยตรง และลูกค้าภาคเอกชน ไดแ้ก่ 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารส านกังาน หรอืทีพ่กัอาศยัขนาดใหญ่ เป็นตน้ 
         ปจัจุบนัสดัส่วนการจ าหน่ายหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายในประเทศของบรษิทั เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ในปี 2557 เป็นลูกค้าภาคเอกชนประมาณร้อยละ 74.74 และเป็น
ลกูคา้ภาคราชการประมาณรอ้ยละ 25.26 
         ตลาดต่างประเทศ บรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) มทีัง้การขายผ่านตวัแทน
จ าหน่าย(Dealer) และการขายโดยตรงจากบรษิทัฯ โดยตลาดต่างประเทศถอืเป็นเป้าหมายใน
การขยายตลาดที่ส าคญัในอนาคต เนื่องจากมแีนวโน้มสดใสโดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกค้าในตลาด
แถบภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้และตะวนัออกกลาง ได้แก่ ลาว มาเลเซยี บรูไน เนปาล 
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พม่า กมัพูชา สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์และเกาหลใีต้ ซึง่มสีถติอิตัราการบรโิภคไฟฟ้าต่อหวัต ่ากอปร
กับการบริโภคหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายยังต้องอาศัยการน าเข้าจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่ในระหว่างการพฒันาประเทศ โดยมนีักลงทุนต่างชาตใิหค้วาม
สนใจหนัมาขยายฐานการลงทุนเพิ่มขึ้นจงึส่งผลให้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้า และหม้อ
แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายเพิม่ขึน้ 
         อย่างไรก็ดีรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายของบริษัท เอกรัฐ
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ของตลาดในประเทศยงัมสีดัส่วนมากกว่ารอ้ยละ 89.14 ของรายได้
จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายทัง้หมด โดยรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า
ระบบจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศจะมสีดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 10.86 ของรายไดท้ัง้หมด แต่คาด
ว่าในอนาคตสดัส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นอีก โดยบรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม 
จ ากดั (มหาชน) จะท าการเจาะตลาดต่างประเทศมากขึน้ เนื่องจากลกูคา้ในตลาดต่างประเทศได้
ยอมรบัในคุณภาพของหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายของบรษิทัฯ ซึง่มุ่งเน้นการจ าหน่ายหมอ้
แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายที่มคีุณภาพสูงและส่วนประกอบหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่าย โดย
ปจัจยัที่สนับสนุนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายที่มคีุณภาพ ได้แก่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การเลือกใช้วัสดุในการผลิตที่มีคุณภาพใช้วตัถุดิบที่
ทนัสมยัอกีทัง้พนักงานผูผ้ลติหมอ้แปลงไฟฟ้าในแต่ละขัน้ตอนมทีกัษะและประสบการณ์สงู และ
มกีารใช้เครื่องจกัรที่ทนัสมยั (ที่มา. จากแบบแสดงรายการประจ าปี 56-1 ของบรษิัท เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน), 2557, กรงุเทพ มหานคร.) 
 
         การวเิคราะหภ์าพรวม SWOT ทัง้ปจัจยัภายใน ภายนอกองคก์ร จุดแขง็ จดุอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการด าเนินธุรกจิขององคก์ร พบว่า 
         จดุแขง็ (Strength) มผีลติภณัฑส์นิคา้ทีส่รา้งจากวสัดุอย่างด ีมคีุณภาพเหนือคู่แข่ง และ
เป็นทีรู่จ้กัของคนไทย 
         จุดอ่อน (Weakness) มรีาคาที่สูงกว่าทุกบรษิัทของตลาดหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ
ไทย 
         โอกาส (Opportunity) การเปิด AEC ท าให้มโีอกาสในการเจรญิเตบิโตทางธุรกจิออย่าง
มาก ภาคอุตสาหกรรมมกีารก่อสรา้งที่เพิม่มากขึ้น ความต้องการหม้อแปลงไฟฟ้าสูงขึ้นตาม 
อาจส่งผลใหม้กีารขยายขนาดของกจิการ  
         อุปสรรคหรอืภยัคุกคาม (Threats) ผูช้ ือ้มอี านาจต่อรองสูง เนื่องจากมผีูผ้ลติหมอ้แปลง
มากราย ส่งผลถงึการแขง่ขนัสงูทางดา้นราคา และคู่แขง่มกีารพฒันาอยา่งต่อเนื่อง 
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         บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน)  มแีผนทีจ่ะขยายและเพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัของธุรกจิ โดยก าหนดกลยทุธข์ององคก์รในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี้  
        1. ดา้นลกูคา้  

 เพิ่มและพัฒนาศักยภาพพันธมิตร รายเล็กจนถึงรายใหญ่  ทั ้งในและ
ต่างประเทศ 

 ขยายฐานลกูคา้ทัง้แนวกวา้งและแนวลกึ 
        2. ดา้นการขายและการตลาด  

 เน้นงานโครงการขนาดใหญ่ 
  เพิม่สดัส่วนหมอ้แปลงมาตรฐาน และผลติหมอ้แปลงสต๊อก 
 เพิม่และพฒันาพนัธมติรดา้นงานขายและบรกิาร 

        3. ดา้นการผลติ และสนิคา้  
 เพิม่ก าลงัการผลติ และเน้นการผลติหมอ้แปลงสต๊อก 
 พฒันาสนิค้าด้านคุณภาพ และต้นทุนที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด

เป้าหมาย 
        4. ดา้นบุคลากร และงานระบบภายใน  

 พฒันาระบบฐานขอ้มลู และระบบงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูยิง่ขึน้ 
 เพิม่และพฒันาขดีความสามารถของบุคลากรเพื่อรองรบัการเตบิโต 

(ที่มา. จากนโยบายการขายและการตลาดบรษิัทเอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน), 2557, 
กรงุเทพมหานคร.) 
 
         ปญัหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรและความส าคญัของปญัหา  หากกล่าวถึงการพฒันาด้าน
บุคลากรซึ่งเป็นอกีหนึ่งกลยุทธ์ของการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัดงักล่าว
ข้างต้น สิง่ที่ทุกองค์กรคาดหวงัจากพนักงานในองค์กร คอื ต้องการที่จะเห็นพนักงานทุกคน 
ท างานใหอ้ย่างเตม็ความสามารถ แต่สิง่ทีอ่งคก์รต้องค านึงถงึคอื พนักงานแต่ละคนท างานดว้ย
วตัถุประสงคแ์ละความต้องการทีไ่ม่เหมอืนกนั พนักงานบางคนต้องการท างานใหอ้งคก์ร เพราะ
องค์กรนัน้สามารถสนองตอบความต้องการพื้นฐานที่ได้มาจากการท างานอย่างเต็มที่  แต่
ความรูส้กึเช่นนี้ไม่ไดเ้กดิกบัพนักงานทุกคน องคก์รจงึต้องหาวธิกีารเพื่อช่วยใหเ้กดิการท างาน
ตามที่คาดหวงัไว้ ซึ่งเรื่องของแรงจูงใจในการท างานเป็นสิ่งส าคญัมาก ดังนัน้แต่ละองค์กร
จ าเป็นต้องสรา้งความต้องการในการท างานให้เกิดขึ้นกบัพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดความมี
ประสทิธภิาพในการท างาน ซึ่งแนวทางในการบรหิารจดัการคน จงึเป็นสิง่ที่ส าคญัในการสรา้ง
แรงจงูใจ และกระตุน้ใหเ้กดิความตื่นตวัในการท างาน  
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         ในปจัจุบนับรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) มกีารประเมนิผลการปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของพนกังานในบรษิทั ซึง่ผลประเมนิในปี 2557 พบว่า   
         พนักงานส่วนใหญ่ที่ถูกประเมนิใหอ้ยู่ในเกรด B จ านวนมากทีสุ่ด รองลงมาเป็นเกรด A 
และเกรด C ซึง่แบบประเมนิดงักล่าว จะเป็นการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานในระดบั
ปฏบิตักิาร ประกอบดว้ยปจัจยัในดา้นต่างๆ และระดบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี  
         1.  ปรมิาณงาน (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-30 คะแนน) 
         2.  คุณภาพของงาน (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-30 คะแนน) 
        3.  ความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน  
               (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-25 คะแนน) 
         4.  การพฒันาตนเอง (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-25 คะแนน) 
       5.  ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-10 คะแนน) 
         6.  การปรบัตวั (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-15 คะแนน) 
         7.  ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-10 คะแนน) 
         8.  การรกัษาระเบยีบวนิยั (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-20 คะแนน) 
         9.  ความสม ่าเสมอในการมาท างาน (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-25 คะแนน) 
         10. การตรงต่อเวลา (การใหค้ะแนนจะอยูท่ี ่0-10 คะแนน) 
         
 โดยรวมทัง้ 10 ดา้น จะมคีะแนนรวมทัง้สิน้  200 คะแนน ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ โดยแบ่งช่วง
เกรด เป็น 3 เกรด ได้แก่ เกรด C ตัง้แต่ 0-69% เกรด B ตัง้แต่ 70-80% และเกรด A ตัง้แต่ 
80% ขึน้ไป ซึง่ผูบ้รหิารคดิว่าแบบประเมนินี้สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ประสทิธภิาพของการท างาน
ของพนักงานแต่ละคนได้ เพราะผู้ที่ท าการประเมนิ คอื หวัหน้างานหรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง
ของพนกังาน และจากผลการประเมนิของปี 2557 พบว่า มพีนักงานที่อยูใ่นเกรด C คดิเป็นรอ้ย
ละ 22.5 และพนกังานทีอ่ยู่ในเกรด B คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.8 ส่วนอกีรอ้ยละ 35.7 จงึจะจดัอยูใ่น
เกรด A ดงัภาพประกอบ 
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แผนภูมทิี่ 2 สดัส่วนผลการประเมนิของพนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) โดย

ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทีเ่ปรยีบเทยีบเป็นรอ้ยละ 
ที่มา. จากข้อมูลผลการประเมินประจ าปี 2557 ของพนักงานบรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด 

(มหาชน), 2557, กรงุเทพมหานคร.     
 

แต่อย่างไรก็ตามจากแบบประเมนิดงักล่าว คนที่ท าการประเมนิคอื สายการจดัการ ไม่
ว่าจะเป็นหวัหน้าแผนก, ผูจ้ดัการส่วน, ผูจ้ดัการฝ่าย หรอืผูบ้งัคบับญัชาโดยตรง โดยลว้นแต่เป็น
มุมมองของคนที่เป็นคนบรหิารจดัการ ไม่ไดส้ะท้อนถงึมุมมองของพนักงานในระดบัปฏบิตักิาร
ว่าสาเหตุที่แท้จรงิของการท างานที่ถูกมองว่าไม่มปีระสทิธภิาพ รวมถงึผลการประเมนิที่อยู่ใน
ระดบัไม่น่าพงึพอใจ พนกังานอาจจะมปีจัจยับางอย่างทีท่ าใหเ้กดิความไม่พงึพอใจในการท างาน 
ซึง่ตรงน้ีผูบ้รหิารอาจจะมองไมเ่หน็ เพราะฉะนัน้จงึตอ้งหาปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจในการ
ท างาน โดยการสอบถามความคดิเหน็ของพนักงาน ว่าปจัจยัใดส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน และก่อใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึทีอ่ยากจะท างาน  
         ซึ่งทางผู้วจิยัเล็งเห็นถึงความส าคญัของปญัหาดงักล่าว จงึเลอืกที่จะศึกษาความพึง
พอใจในการท างานของพนักงานในบรษิัท โดยแบ่งพนักงานเป็น 2 กลุ่ม ตามสายงานและ
สถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ พนักงานในส านักงานใหญ่ และพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต โดย
สาเหตุของการเลือกแบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่มนี้  คือ หากต้องการแยกพนักงานบรษิัท
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ที่มคีวามแตกต่างกนั ผู้วจิยัมคีวามเหน็ว่าการแบ่งพนักงานเป็นกลุ่มของ
โรงงาน กบักลุ่มส านักงานใหญ่มคีวามเหมาะสมที่สุด เพราะทัง้ 2 กลุ่มมคีวามไม่เหมอืนกนัใน
ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้นวุฒกิารศกึษา รปูแบบการด าเนินชวีติ และสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน  และเมื่อผู้วิจยัท าการจ าแนกผลการประเมินพนักงานของบรษิัทออกเป็นส่วนของ
ส านกังานใหญ่ กบัโรงงานฝา่ยผลติ พบว่า 
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แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินประจ าปี 2557 ของพนักงานบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ ากัด 

(มหาชน) เปรยีบเทยีบระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงาน
ฝา่ยผลติ 

ที่มา. จากข้อมูลผลการประเมินประจ าปี 2557 ของพนักงานบรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด 
(มหาชน), 2557, กรงุเทพมหานคร.) 

 
พนักงาน 2 กลุ่มมีความแตกต่างกัน เมื่อเทียบจากระดับของผลการประเมินการ

ปฏบิตังิานประจ าปี พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติมพีนักงานเกรด A สูงกว่าคดิเป็นรอ้ยละ 37.5 
แต่ในส านักงานใหญ่มพีนักงานเกรด A เพียงร้อยละ 26.1 หากพิจารณาคร่าวๆ จากผลการ
ประเมนิน้ี แสดงใหเ้หน็ว่า พนักงานในโรงงานฝา่ยผลติท างานมปีระสทิธภิาพมผีลงานดมีากกว่า
พนักงานในส านักงานใหญ่ เนื่ องจากมีพนักงานเกรด A จ านวนมากกว่า และในส่วนของ
ส านักงานใหญ่ผลการประเมนิชีใ้หเ้หน็ว่า พนักงานยงัคงท างานในระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
เพราะเกรด B สูงถึงรอ้ยละ 53.26 ในขณะที่พนักงานเกรด A และ C มจี านวนไม่แตกต่างกนั
มากนัก แต่สิง่ที่น่าสนใจจากผลประเมนินี้ คอื เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัอตัราการลาออกของ
พนักงานบรษิัท พบว่า พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิตมอีัตราการลาออกที่สูงกว่าพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ ซึ่งจุดนี้จะเหน็ได้ว่า ขอ้มูลอตัราการลาออกขดัแยง้กบัผลการประเมนิพนักงาน 
กลบักลายเป็นว่ากลุ่มพนกังานทีถู่กประเมนิในเกรดทีสู่ง ทีแ่สดงถงึการท างานด ีซึง่ในความเป็น
จรงิพนักงานกลุ่มนี้ควรจะภมูใิจกบัการท างานทีน่ี่และเลอืกทีจ่ะอยูก่บับรษิทัน้ี แต่ผลกลบัลาออก
สูงกว่าอกีกลุ่ม ขอ้มูลส่วนนี้ได้สะท้อนให้เหน็ถงึว่า สิง่ทีบ่รษิทัยงัขาด คอืเรื่องการถามความพงึ
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พอใจในการท างานของพนักงานว่าเป็นเรื่องใด และจากข้อมูลการสมัภาษณ์บุคคลที่เป็นสาย
บรหิารจดัการในองคก์ร ใหค้วามเหน็ว่า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ แบบประเมนิของพนักงานที่
ใชใ้นปจัจุบนัยงัไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของแต่ละแผนก ยงัพบขอ้จ ากดัในการประเมนิของ
คน 2 กลุ่ม เช่นการประเมิน ด้านปรมิาณงาน คุณภาพงาน และความคิดสร้างสรรค์ โดย
ยกตวัอย่าง ทีเ่หน็ไดช้ดัเจนจากแบบประเมนิในดา้นคุณภาพของงาน ทีม่กีารแบ่งระดบัของการ
ประเมนิออกเป็น 5 ช่วงคะแนนดงันี้ 

 
ปจัจยั ระดบัการใหค้ะแนน คะแนน 

คุณภาพของ
งาน 

0-10 คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายไมม่คีุณภาพ  
11-15 คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายผดิพลาดอยูเ่สมอ 

16-21 
คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นไปตามทีก่ าหนด มี
ผดิพลาดเป็นบางครัง้ 

22-26 
คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นไปตามทีก่ าหนด 
ทนัเวลา ผลงานถูกตอ้ง เรยีบรอ้ย 

27-30 
คุณภาพของงานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นไปตามทีก่ าหนด 
ทนัเวลา ผลงานถูกตอ้ง เรยีบรอ้ย เชื่อถอืได ้เป็นทีย่อมรบั
ของผูบ้งัคบับญัชา และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
จากลกัษณะการประเมนิแบบนี้จะเอื้อประโยชน์กบักลุ่มโรงงานมากกว่า เพราะในส่วน

ของกระบวนการผลติ จะสามารถเห็นผลของการปฏบิตัิงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเดมิททีี่ใช้แบบ
ประเมนินี้ประเมนิพนักงานทัง้ 2 กลุ่ม เพราะมคีวามเขา้ใจว่า พนักงาน 2 กลุ่มนี้ควรประเมนิ
เหมือนกัน จากข้อสนันิษฐานของผู้วจิยั คือ ไม่ควรประเมินคนทัง้ 2 กลุ่มด้วยแบบประเมิน
เดยีวกนั และขณะเดยีวกนัแบบประเมนินี้ไม่ได้มดี้านที่สะท้อนถงึความพงึพอใจในการท างาน
ของพนักงานเลย ดังนัน้จงึต้องการที่จะศกึษาความพงึพอใจในการท างานที่แท้จรงิ และน าผล
วจิยัมาแสดงว่า ตวัแปรใดทีใ่ชจ้ าแนกความแตกต่างคนทัง้ 2 กลุ่ม เพื่อปรบัเปลีย่นแบบประเมนิ
ใหม่ ตลอดจนน ามาพฒันาเชงินโยบายและวธิกีารตรวจสอบตวัดชันีชี้วดัผลงานหรอืความส าเรจ็
ของงาน (KPI)  
 

ความส าคญัของงานวจิยั การศกึษาความพงึพอใจของคนทัง้ 2 กลุ่ม ระหว่างพนักงาน
ในส านักงานใหญ่ กับพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ ก็เพื่อที่จะทราบถึงความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงาน เพราะมอีตัราการลาออกของพนักงานทีถู่กประเมนิว่าท างานด ีและในเรื่อง
ความพงึพอใจนี้เองก็เป็นส่วนของขอ้มูลที่บรษิัทยงัขาดอยู่ โดยจากเดมิการประเมนิพนักงาน

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
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ของผู้บรหิารจะมองแค่มุมจากด้านบนในของเรื่องงานเท่านัน้ ถ้าหากพนักงานท างานได้ตอบ
โจทยต์ามแบบประเมนิ นัน่คอืพนักงานดเีด่น แต่ไมไ่ดม้กีารส ารวจจากมุมล่างขึน้ไปถงึความพงึ
พอใจในการท างาน ส่งผลใหพ้นกังานทีถู่กประเมนิว่าท างานด ีเลอืกทีจ่ะลาออกจากองคก์ร และ
งานวจิยันี้ฉบบันี้จะช่วยเสรมิสิง่ที่ยงัขาดไป โดยจะศกึษาในแง่ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัองค์กร 
สิง่แวดล้อมขององค์กรที่มผีลต่อการท างานของพนักงาน ท้ายที่สุดเพื่อที่จะทราบถึงความพึง
พอใจของคนทัง้ 2 กลุ่ม ซึง่ผูว้จิยัคาดการณ์ว่าพื้นฐานส่วนใหญ่อาจจะคลา้ยๆกนั คอื เป็นเรื่อง
ค่าตอบแทนหรอืสวสัดกิาร แต่อาจจะเน้นบางเรื่องส าหรบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพเิศษ และหากมี
การพฒันาบุคลากร แล้วเข้าใจได้ว่าเขามคีวามพึงพอใจในด้านไหน ถ้าสามารถกระตุ้นสร้าง
แรงจงูใจกบัเขาได้อย่างถูกต้อง บุคลากรเหล่านี้จะเลอืกที่จะท างานกบัองค์กรต่อไป และอตัรา
การลาออกจะลดลง การท างานจะมปีระสทิธภิาพมากขึน้  ซึง่งานวจิยัชิน้นี้จะสามารถช่วยท าให้
ตวัองคก์รหรอืตวัผูบ้รหิารมคีวามเขา้ใจถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของพนักงานมากยิง่ขึน้ 
โดยทีสุ่ดทา้ยแลว้จะสามารถเพิม่แรงจงูใจใหเ้หมาะสมกบัคนทัง้ 2 กลุ่มได ้ 
 
        ผู้วจิยัได้แสดงภาพโครงสร้างองค์กรของบรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) ซึ่ง
สามารถแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มประจ าส านักงานใหญ่ และกลุ่มโรงงาน ซึง่
ตรงกับงานวจิยัชิ้นนี้ที่ต้องการศึกษาความแตกต่างของพนักงานทัง้ 2 กลุ่ม จงึได้ท าการจดั
แบ่งกลุ่มตามสายงาน เพื่อประโยชน์ของงานวจิยัและใหผู้อ่้านไดเ้หน็ภาพ ตามปรากฏในภาพที่ 
1 
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ภาพที ่1 แผนผงัแสดงโครงสรา้งองคก์รและสายการบงัคบับญัชา บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) จดัแบ่งตามสายงานส านักงานใหญ่ และสาย

งานโรงงาน 
ทีม่า. รายงานประจ าปีของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน), 2557, กรงุเทพมหานคร. 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
        1. เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของกลุ่ม พนกังานในส านักงาน
ใหญ่ 
        2. เพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของกลุ่ม พนักงานในโรงงาน
ฝา่ยผลติ 
        3. เพื่อคน้หาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่ม 
พนกังานในส านกังานใหญ่กบั พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 
 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 
1.1 พนักงานในส านักงานใหญ่: พนักงานทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานประจ าอยู่ที่อาคาร ย.ูเอม็.

ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 
1.2 พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ: พนักงานทัง้หมดที่ปฏบิตังิานประจ าอยู่ที่โรงงาน ซึ่ง

ตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที ่ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
  
 2. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 
2.1 ตัวแปรต้น คือ ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน 11 ด้าน โดยอาศัย

ทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg’s Two-Factor Theory) ในการอธบิาย โดยชีใ้หเ้หน็
ถงึปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัอยู่สองอย่าง คอืสิง่ทีป้่องกนัไม่ใหเ้กดิความไม่พอใจ เรยีกว่าปจัจยัค ้าจุน
หรอืปจัจยัอนามยั (Hygiene Factors) และสิง่ที่กระตุ้นท าให้เกดิความพอใจ หรอืเรยีกว่าปจัจยั
จงูใจ (Motivator Factors) 

ปจัจยัค ้าจนุมอีงคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
2.1.1 นโยบายและการบรหิารงาน 
2.1.2 เงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล 
2.1.3 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
2.1.4 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
2.1.5 สภาพการท างาน 
2.1.6 ความมัน่คงในงาน 
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ปจัจยัจงูใจมอีงคป์ระกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
2.1.7 ความส าเรจ็ของงาน 
2.1.8 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
2.1.9 ลกัษณะงาน 
2.1.10 ความรบัผดิชอบ 
2.1.11 ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 

 
2.2 ตวัแปรตาม คอื กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาซึง่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.1 พนกังานในส านกังานใหญ่  
2.2.2 พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 

 
1.4 นิยามค าศพัท ์
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ  
 

บรษิทั หมายถงึ บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
       พนักงานในส านกังานใหญ่ หมายถงึ พนกังานทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานประจ าอยู่ทีอ่าคาร ย.ู
เอม็.ทาวเวอร ์ชัน้ 29 ถนนรามค าแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ หมายถงึ พนักงานทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานประจ าอยู่ทีโ่รงงาน 
ซึง่ตัง้อยูบ่นเขตพืน้ที ่ต าบลท่าสะอา้น อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

เกรด A, B, C หมายถงึ ระดบัของผลการประเมนิประจ าปี ทีค่ดิเป็นรอ้ยละ โดยแบ่งช่วง
เกรดเป็น 3 เกรดได้แก่เกรด C ตัง้แต่ 0-69% เกรด B ตัง้แต่70-80% และเกรด A ตัง้แต่ 80% 
ขึน้ไป 

ผลการประเมนิ หมายถงึ ตวัก าหนดอตัราการขึน้เงนิเดอืน การเลื่อนระดบัและโอกาสใน
การเลื่อนต าแหน่งของพนักงาน 
              

นิยามศพัทเ์ชงิปฏบิตักิาร 
 

ความพงึพอใจในการท างาน หมายถงึ ความรูส้กึ หรอืเจตคตทิี่ดขีองบุคคลทีม่ต่ีองานที่
ท าอยู่ ซึ่งท าให้บุคคลเกดิแรงจงูใจ ตัง้ใจในการท างาน เกดิความสุขที่ไดท้ างาน และท างานนัน้
อย่างสุดความสามารถ จนส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยอาศัยทฤษฎีสองปจัจยัของเฮิร์
ซเบริก์ (Herzberg’s Two-Factor Theory) ซึง่แบ่งเป็น 2 ปจัจยัดงัน้ี 
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1. ปจัจยัค ้าจุนหรอืปจัจยัอนามยั หมายถึง ปจัจยัที่ป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พอใจใน
งาน เป็นแรงจงูใจภายนอกทีเ่กดิจากสภาวะแวดลอ้มในการท างาน ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

1.1 เงนิเดอืนและผลประโยชน์ที่เกื้อกูล หมายถงึ ผลตอบแทนจากการท างาน 
อาจจะอยูใ่นรปูค่าจา้ง เงนิเดอืน สทิธวินัลา สวสัดกิารต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากการปฏบิตังิาน  

1.2 ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา หมายถึง การติดต่อทัง้ไม่ว่าจะเป็นกรยิา 
หรอืวาจาที่แสดงความสมัพนัธ์อันดต่ีอกนักบัผู้บงัคบับญัชา การเรยีนรูง้านจากผู้บงัคบับญัชา 
การช่วยเหลอื ความเต็มใจรบัฟงัความคดิเห็นของลูกน้อง ความเชื่อถอืไว้วางใจในตวัลูกน้อง
ของผูบ้งัคบับญัชา 

1.3 ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การติดต่อทัง้ไม่ว่าจะเป็นกรยิา 
หรอืวาจาที่แสดงความสมัพันธ์อันดต่ีอกันกบัเพื่อนร่วมงาน การเรยีนรูง้านภายในกลุ่ม และ
ความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

1.4 สภาพการท างาน  หมายถึง  ความมีอิส ระในการปฏิบัติงานและ
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีจ่ะอ านวยความสะดวกในปฏบิตังิาน เช่น สิง่อ านวยความสะดวก 
สื่อและอุปกรณ์ ความเป็นสดัส่วนของสถานทีท่ างาน 

1.5 ความมัน่คงในงาน หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลที่มต่ีอความมัน่คงในงาน 
ความมัน่คงของต าแหน่งงาน ความเป็นธรรมของสญัญาจา้ง การประเมนิผลการปฏบิตังิานที่
ไดร้บัความเป็นธรรม และความมัน่คงในองคก์ร 

1.6 นโยบายและการบรหิารงาน หมายถึง การจดัการและการบรหิารงานของ
องค์กร การมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน การให้อ านาจแก่บุคคลในการให้เขา
ด าเนินงานไดส้ าเรจ็ รวมถงึการตดิต่อสื่อสารในองคก์รทีส่รา้งความเขา้ใจในการปฏบิตังิาน 
 

2. ปจัจยัจูงใจ หมายถึง ปจัจยัที่กระตุ้นให้เกิดความพอใจในงาน เป็นตวัสนับสนุนให้
บุคคลท างานเพิม่มากขึน้ อนัเน่ืองมาจากแรงจงูใจภายในทีเ่กดิจากการท างานเป็นปจัจยัน าไปสู่
การพฒันาทศันคตทิางบวกทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่  

2.1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ร ับ
มอบหมาย ใหป้ระสบผลส าเรจ็อยา่งด ีรวมทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้โดยก่อเกดิ 

2.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบันับถอืจาก จาก
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน จากบุคคลอื่นๆในหน่วยงาน จากผลส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน
หรอืความสามารถในการปฏบิตังิาน 

2.3 ลกัษณะงาน หมายถึง ลกัษณะงานที่ได้รบัมอบหมายตรงกับความถนัด 
ความรูแ้ละความสามารถ มคีวามเหมาะสมของปรมิาณงานและน่าสนใจ ทา้ทายความสามารถ   

2.4 ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากการไดร้บัมอบหมาย
ใหร้บัผดิชอบงาน และมอี านาจในการรบัผดิชอบอย่างเตม็ที่ 
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2.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หมายถงึ การมโีอกาสทีจ่ะไดเ้ลื่อนต าแหน่ง 
การเลื่อนขัน้ ปรบัขึ้นเงนิเดอืน รวมถงึการที่มโีอกาสพฒันาทกัษะ ได้รบัสิง่ใหม่ๆ เพื่อเพิม่พูน
ทกัษะในวชิาชพีของตน  
  
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1. ช่วยในรบัรูป้ญัหา ผลวจิยัจะช่วยใหอ้งคก์รหรอืผูบ้รหิารมขีอ้มลูเพิม่ขึน้ ในดา้นปจัจยั
ที่ส่งผลต่อความพงึพอใจของพนักงานในส านักงานใหญ่ ว่ามปีจัจยัใดที่พนักงานกลุ่มน้ีมคีวาม
พงึพอใจ เพื่อใหอ้งคก์รแสวงหาแนวทางทีจ่ะตอบสนองกลบัใหพ้นักงานได ้และพนักงานเหล่านี้
จะท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

2. ช่วยในรบัรูป้ญัหา ผลวจิยัจะช่วยใหอ้งคก์รหรอืผูบ้รหิารมขีอ้มลูเพิม่ขึน้ ในดา้นปจัจยั
ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ ว่ามปีจัจยัใดทีพ่นักงานกลุ่มน้ีมคีวาม
พงึพอใจเพื่อใหอ้งคก์รแสวงหาแนวทางที่จะตอบสนองกลบัใหพ้นักงานได ้และพนักงานเหล่านี้
เลอืกทีจ่ะท างานกบัองคก์รต่อไป โดยมอีตัราการลาออกทีล่ดลง 

3. ช่วยในการวางแผนการด าเนินการ ผลวจิยัจะสามารถใชใ้นการจ าแนกความแตกต่าง
ดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจของพนักงานทัง้ 2 กลุ่มได ้และสามารถน ามาเป็นแนวทางใน
การปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสมกบัความสามารถของพนักงาน ที่ได้จาก
การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน โดยอาจจะเพิ่มในส่วนที่พนักงานยงัมคีวามพึงพอใจต ่า โดยที่
ผู้บรหิารจะน าข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ไปปรบัปรุงนโยบายการบรหิารองค์กร ต่อไปได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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ตารางที ่2 สรปุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยั 

 
 การน าผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสง
คข์อง
การศกึษา 

1. 
กา
รร
บัร

ูป้ญั
หา

 

2. 
กา
รว
เิค
รา
ะห

ส์ถ
าน

กา
รณ์

 

3. 
กา
รต
รว
จส

อบ
ปญั

หา
 

4. 
กา
รค
น้ห

าส
าเห

ตุข
อง
ป ญั

หา
 

5. 
กา
รก
 าห

นด
ปร

ะเด
น็ใ
นก

าร
ตดั

สนิ
ใจ

 

6. 
กา
รก
 าห

นด
ทา

งเล
อืก

 

7. 
กา
รพ

ยา
กร
ณ์
ผล

ลพั
ธ ์

8. 
กา
รค
น้ห

าข
อ้จ

 าก
ดั 

9. 
กา
รป

ระ
เม
นิท

าง
เล
อืก

 

10
. ก

าร
วา
งแ
ผน

ด า
เน
ินก

าร
 

เพื่อศกึษา
ปจัจยัที่
ส่งผลต่อ
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
กลุ่ม 
พนกังานใน
ส านกังาน
ใหญ่ 
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ตารางที ่2 สรปุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยั (ต่อ) 
 
 การน าผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสง
คข์อง

การศกึษา 

1. 
กา
รร
บัร

ูป้ญั
หา

 

2. 
กา
รว
เิค
รา
ะห

ส์ถ
าน

กา
รณ์

 

3. 
กา
รต
รว
จส

อบ
ปญั

หา
 

4. 
กา
รค
น้ห

าส
าเห

ตุข
อง
ป ญั

หา
 

5. 
กา
รก
 าห

นด
ปร

ะเด
น็ใ
นก

าร
ตดั

สนิ
ใจ

 

6. 
กา
รก
 าห

นด
ทา

งเล
อืก

 

7. 
กา
รพ

ยา
กร
ณ์
ผล

ลพั
ธ ์

8. 
กา
รค
น้ห

าข
อ้จ

 าก
ดั 

9. 
กา
รป

ระ
เม
นิท

าง
เล
อืก

 

10
. ก

าร
วา
งแ
ผน

ด า
เน
ินก

าร
 

เพื่อศกึษา
ปจัจยัที่
ส่งผลต่อ
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
กลุ่ม 
พนกังานใน
โรงงานฝา่ย
ผลติ 
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ตารางที ่2 สรปุประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการวจิยั (ต่อ) 
 
 การน าผลวจิยัไปใชใ้นขัน้ตอนการตดัสนิใจ 

วตัถุประสงค์
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
        ในการจ าแนกความแตกต่างด้านปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ระหว่าง
พนกังานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝา่ยผลติ กรณีศกึษา บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม 
จ ากัด (มหาชน) ผู้วิจยัได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
แนวทางในการวจิยั ดงันี้ 
        2.1 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัความพงึพอใจในการท างาน 
        2.2 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
        2.3 กรอบแนวความคดิ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจในการท างาน 
 
        2.1.1 ความหมายของความพงึพอใจในการท างาน 
        ความหมายของค าว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction)  มีผู้ให้
ความหมายไวห้ลายท่านดว้ยกนั ดงันี้        
        ธงชยั สนัตวิงษ์ (2539, หน้า 379) กล่าวว่า ความพงึพอใจในการท างาน หมายถงึ การที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเป็นช่องทางหรอืโอกาสที่ตนจะสามารถตอบสนองแรงจูงใจที่ตนมอียู่
แลว้ กจ็ะท าใหค้วามพงึพอใจของเขาดขีึน้หรอือยู่ในระดบัสูง หากฝ่ายบรหิารจดัใหค้นท างานได้
มโีอกาสตอบสนองแรงจงูใจของตนแลว้ ความพงึพอใจของคนท างานจะสูงและผลงานกจ็ะดตีาม
ไปดว้ย 
        ธรีะศักดิ ์ ก าบรรณารกัษ์ (อ้างใน รง ภู่ไพโรจน์, 2540 , หน้า 102) ได้ให้แนวคดิไว้ว่า 
ความพงึพอใจในการท างานเป็นทศันคตพินักงานทีม่ต่ีอดา้นต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบังาน เช่น ทศันคติ
ต่องาน ทศันคตต่ิอผู้บงัคบับญัชา ทศันคตต่ิอเพื่อนร่วมงาน ทศันคตต่ิอสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พนักงานที่มทีศันคติที่ดจีะเป็นพนักงานที่มคีวามพอใจในการท างานสูง พนักงานที่มี
ทศันคติที่ดใีนการท างานหรอืพนักงานที่มคีวามพอใจในการท างานสูงนี้มกัจะเป็นพนักงานที่
ปฏบิตังิานดมีผีลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
        บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ (2537, หน้า 158) กล่าวว่า ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ เจตคติ
ในทางบวกของบุคคลที่มีต่องานหรือกิจกรรมที่เขาท า ซึ่งเป็นผลให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะท างาน มขีวญัและก าลงัใจในการท างาน สิง่เหล่านี้จะมผีลต่อ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการท างาน 
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ซึง่จะส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร ดงันัน้ ความพงึพอใจในงานจงึ
มผีลต่อการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์ารเป็นอย่างมากทีจ่ะสรา้งสรรคค์วามเจรญิก้าวหน้า
และน าความส าเรจ็ ตามเป้าหมายมาสู่องคก์าร 
        สรอ้ยตระกูล (ตวิยานนท์) อรรถมานะ (2541, หน้า 149) กล่าวว่า ความพงึพอใจในงาน
เป็นภาวะทางอารมณ์ ซึง่เป็นผลมาจากการรบัรูใ้นผลงานของบุคคลบุคคลหนึ่งหรอืประสบการณ์
ในงานของบุคคลบุคคลหนึ่ง ภาวะทางอารมณ์ในทางบวกจะช่วยส่งเสรมิให้การท างานตาม
ค่านิยม ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นผลได้ 
        สุรพล  พยอมแย้ม (2541, หน้า 49) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรหนึ่งที่
เกดิขึน้ในกระบวนการจงูใจ หากบุคคลเกดิความพงึพอใจจะมผีลยอ้นกลบั ท าใหเ้กดิแรงจงูใจใน
การท างานดว้ย 
        Luthans (1998, p. 144) ให้ความหมายของความพงึพอใจในการปฏบิตังิานว่า เป็นเรื่อง
ทีเ่กี่ยวกบัความรูส้กึหรอืทศันคตทิี่มต่ีองานที่เขาปฏบิตัวิ่ามมีากน้อยเพยีงใด และถ้าพบว่าด ีก็
จะเกิดความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน แต่ถ้าหากพบว่าไม่ดกี็จะเกิดความไม่พงึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน 
        Milton (1981, p. 151) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานเกี่ยวข้องกับความคิดเห็นที่
ผู้ปฏบิตัิงานที่ต่องานและนายจา้งของตน โดยเป็นสภาวะอารมณ์ทางบวกหรอืความพอใจ ซึ่ง
เป็นผลมาจากการประเมนิประสบการณ์ทางการท างานของตนว่า งานนัน้ตอบสนองความ
ตอ้งการทางรา่งกายและจติใจอนัจ าเป็น ความอยูร่อด และความสุดสบายไดห้รอืไม่ 
        Strauss and Sayles (1980, p. 151) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในงานที่ท าและ
เต็มใจที่จะปฏบิตัิงานนัน้ให้ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานหรอืองค์การ บุคคลจะรู้สกึ
พอใจในงานที่ท าเมื่องานนัน้ใหป้ระโยชน์ตอบแทนทัง้ดา้นวตัถุและจติใจและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของบุคคลได ้
 
        จากนิยามความหมายของค าว่า ความพงึพอใจ ทีม่ผีูใ้หค้วามหมายไว้ต่างๆ กนั สามารถ
สรุปได้ว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานเป็นความรูส้กึหรอืทศันคตทิี่มต่ีองานและมต่ีอปจัจยั
ต่างๆ ในการท างาน เช่น สภาพแวดล้อมในการท างาน ลกัษณะงานที่ปฏบิตัิความมัน่คงและ
ความก้าวหน้า เป็นต้น ความรูส้กึนี้เกดิขึน้จากองคก์ารมกีารตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
ทัง้ทางด้านร่างกายและจติใจ ท าให้บุคคลนัน้ปฏบิตัิงานอย่างเต็มก าลงัความสามารถ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ แต่ถ้าเมื่อใดที่ไม่ได้รบัความพึงพอใจ บุคคลนั ้นจะแสดง
พฤตกิรรมออกมาในรปูของความเฉื่อยชา ไม่สนใจในการปฏบิตังิาน มกีารลาออกจากงาน เป็น
ตน้ ซึง่จะท าใหห้น่วยงานนัน้เกดิปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
        จากการอธบิายข้างต้นภายใต้หวัขอ้ 2.1.1 ได้กล่าวถงึความหมายของค าว่าพงึพอใจว่า
หมายถึงสิง่ใดในนิยามของแต่ละท่าน และในหวัข้อถดัไปตัง้แต่ 2.1.2 ผู้วจิยัจะขอเน้นในเรื่อง
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ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ซึ่งจะอธบิายถงึทฤษฎีที่ท าให้เกดิความพงึพอใจ
โดยอาศัยแรงจูงใจ และเรื่ององค์ประกอบและปจัจยัที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจ ส่วนในหวัข้อ 
2.1.3 เป็นเรือ่งการวดัผลความพงึพอใจในการท างาน มรีายละเอยีดดงันี้ต่อไปนี้  
 
        2.1.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างาน  
 
        ทฤษฏลี าดบัขัน้ตอนความตอ้งการของ (Maslow’s Hierachy of  Needs) 
กุสุมา จ้อยช้างเนียม (2547, หน้า 15-19) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของ 
Maslow (Maslow’s Hierearchy of Needs) หรือที่ เรียกว่าทฤษฎีทัว่ไปเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
(Maslow’s General Theory of Human Motivation) ไว้ว่าเป็นทฤษฎีที่มชีื่อเสยีงมากที่สุดและ
ถูกน ามาอ้างถงึมากทีสุ่ดในการศกึษาเกี่ยวกบัแรงจงูใจ Abraham  H. Maslow ไดต้ัง้สมมตฐิาน
แห่งสิง่จูงใจจากความต้องการของมนุษยไ์ว้ว่ามนุษยม์คีวามต้องการอยู่เสมอ ความต้องการที่
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ จะไมเ่ป็นสิง่จงูใจอกีต่อไป แต่ความตอ้งการทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง
นัน้จะเป็นสิง่จงใจแทน และ Maslow ได้จดัล าดบัขัน้ของความต้องการของมนุษยจ์ากระดบัต ่า
ถงึระดบัสงู 
        Maslow ได้แบ่งความต้องการของมนุษยไ์ว้เป็น 7 ขัน้ ตัง้แต่ขัน้ต ่าสุดไปจนถงึขัน้สูงสุด
ดงันี้  1) ความต้องการทางด้านร่างกาย  2) ความต้องการความปลอดภยั  3) ความต้องการ
ความรกัและเป็นเจา้ของ  4) ความต้องการทีจ่ะยอมรบัและไดร้บัการยกยอ่ง  5) ความตอ้งการที่
จะตระหนักในความสามารถของตนเองหรอืการรู้จกัตนเอง  6) ความต้องการที่จะรู้และที่จะ
เขา้ใจ  7) ความต้องการทางดา้นสุนทรยีะ โดยอธบิายดงันี้  (อ้างถงึใน กาญจนา, 2540 : หน้า 
17-19) 
        Maslow ได้เสนอความต้องการไว้ 7 ขัน้ แต่เวลากล่าวโดยทัว่ๆ ไป จะกล่าวเพยีง 5 ขัน้ 
เท่านัน้ คอื กล่าวถงึขัน้ “การรูจ้กัตนเองตามสภาพ” หรอื “ตระหนกัในความสามารถของตนเอง” 
ทัง้นี้เพราะถ้าพฒันาขึน้มาถงึขัน้ที่ 5 ก็จะมคีวามต้องการหรอืพฒันาขึน้ไปสู่ข ัน้ที่ 6 และ 7 ได้
เอง เพราะทัง้สองขัน้สุดทา้ยเป็นคุณสมบตัขิองขัน้ที ่5 
        1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการขัน้ต้นเพื่อ
การอยู่รอด เช่น ความต้องการในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั ยารกัษาโรค และความ
ตอ้งการทางเพศ เป็นต้น ความตอ้งการทางดา้นรา่งกายจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของคนต่อเมื่อ
ความต้องการของตนยงัไม่ได้รบัการตอบสนอง Maslow ชี้ให้เห็นว่าบุคคลใดก็ตามที่ยงัอยู่ใน
สภาวะการขาดแคลนอาหาร ความปลอดภยั การเขา้สงัคม และความมชีื่อเสยีงแลว้ บุคคลนัน้จะ
มคีวามตอ้งการในเรือ่งอาหารมากกว่าสิง่ใดๆ 
        2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะได้รบัความ
ปลอดภยัจากอนัตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึน้กบัร่างกาย เช่น อุบตัเิหตุ อาชญากรรม เป็นต้น และ
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เมื่อพจิารณาจากทรรศนะของฝ่ายบรหิารแลว้ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัจะหมายถงึการ
ให้ความแน่นอน หรอืการรบัประกนัความมัน่คงในหน้าที่การงานและการส่งเสรมิเพื่อให้เกิด
ความมัน่คงทางดา้นการเงนิแก่ผูป้ฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 
        3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Love Needs) เมื่อความต้องการ
ทางดา้นร่างกายและความปลอดภยัได้รบัการตอบสนองแลว้ ความต้องการทางดา้นสงัคมกเ็ริม่
เป็นสิง่จูงใจที่ส าคญัต่อพฤติกรรมของคน ตามปกติคนมนีิสยัอยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม ดงันัน้ความ
ต้องการทางดา้นนี้จงึเป็นความต้องการที่เกี่ยวกบัการอยู่ร่วมกนั และการได้รบัการยอมรบัจาก
บุคคลอื่น 
        4. ความต้องการที่จะได้รบัการยอมรบัและได้รบัการยกย่อง (Esteem Needs) ความ
ต้องการให้ได้ร ับการยกย่องในสังคมถึงความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ความส าเร็จ ความรู ้
ความสามารถ การนบัถอืตนเอง ความเป็นอสิระและเสรภีาพ และรวมถงึการเป็นทีย่อมรบันับถอื
ของคนทัง้หลาย 
        5. ความต้องการที่จะได้ตระหนักในความสามารถของตนเอง หรอืการรูจ้กัตนเอง (Self-
actualization) ความต้องการประเภทนี้  เป็นความต้องการระดับสูงสุด เป็นความต้องการที่
อยากจะไดร้บัความส าเรจ็ในทุกสิง่ทุกอย่างตามความนึกคดิของตนเองความต้องการชนิดนี้จะมี
มากหรอืน้อยขึน้อยู่กบัความส าเรจ็ที่เขาไดร้บัในขัน้ต้นๆ ทีผ่่านมา ถอืว่าเป็นความต้องการขัน้
สุดยอดของมนุษยท์ีม่น้ีอยคนจะบรรลุถงึความตอ้งการขัน้นี้ไปได้ 
ความตอ้งการความ 
 ส าเร็จดว้ยตวัเอง 
 ความตอ้งการ (รู้จกัตนเองดีวา่มีความ 
 ยอมรับนบัถือ สามารถท่ีจะเป็นอะไรได)้ 
 ความตอ้งการ (การยอมรับ ฯลฯ) 
 ทางสังคม 
 ความตอ้งการ (เพื่อน ฯลฯ) 
 ความปลอดภยั 

ความตอ้งการ (อาชีพมัน่คง ฯลฯ) 
  ทางร่างกาย 

(อาหาร ฯลฯ) 
 
ภาพที ่2  ความตอ้งการตามล าดบัขัน้ของ Maslow เรยีงตามล าดบัขัน้สงูขึน้ 
ที่มา. จาก จติวิทยาอุตสาหกรรม (พิมพ์ครัง้ที่ 3) (หน้า 75), โดย อ านวย แสงสว่าง, 2544, 

กรงุเทพมหานคร : หจก.ทพิยว์สิุทธิ ์
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        จากทฤษฏีความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) อาจสรุปได้ว่า 
การสรา้งแรงจูงใจตามทฤษฎนีี้คอืการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษยน์ัน่เอง ซึ่ง ใน
ทีน่ี้อาจแบ่งแรงจงูใจออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี้ 
        1. แรงจงูใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด ารงชพีของคน เป็นความต้องการสิง่จ าเป็นต่อชวีติ เพราะ
เมื่อขาดสิง่เหล่านี้ อาจท าใหไ้มส่ามารถด ารงชวีติอยูไ่ด ้นัน่คอื ความต้องการทางร่างกาย ความ
ปลอดภยัและความรกัและความรูส้กึเป็นเจา้ของ ในดา้นความต้องการทางร่างกายนัน้ องค์การ
อาจจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสมแก่พนักงาน เช่น ดา้นทีอ่ยู่อาศยั การรกัษาพยาบาล หรอืค่าอาหาร
เพื่อสนองความต้องการทางดา้นร่างกาย การจงูใจดา้ยการดูแลดา้นความปลอดภยัของสถานที่
ท างาน หรอืใหห้ลกัประกนัในการท างานทีม่ ัน่คง กจ็ะเป็นการสนองความต้องการทางดา้นความ
มัน่คง ส่วนความตอ้งการในดา้นความรกัและความเป็นเจา้ของนัน้ องคก์ารควรส่งเสรมิการสรา้ง
ความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างพนักงานเองและผู้บงัคบับญัชาให้พนักงานรูส้กึว่าตนเองได้เป็นส่วน
หนึ่งของสงัคมในองคก์าร เช่น จดักลุ่มท าโครงการพเิศษ หรอื กลุ่มจดักจิกรรม เช่น กฬีาภายใน 
เป็นตน้ 
        2. แรงจงูใจทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของตน เป็นความต้องการทีจ่ะเป็นทีย่อมรบันับ
ถอืและพฒันาศกัยภาพของตนให้สูงขึน้ ให้รูส้กึว่าตนเองได้เจรญิเติบโตและพฒันาขึ้น ในการ
สรา้งแรงจงูใจในส่วนนี้องคก์ารควรตอบสนองความตอ้งการ โดยส่งเสรมิใหม้กีารประกาศผลงาน
ที่ดขีองพนักงาน หรอืยกย่องพนักงานที่กระท าคุณงามความดหีรอืมผีลงานดเีด่น เพื่อสนอง
ความต้องการที่จะได้รบัการยอมรบัหรอืยกย่อง รวมทัง้สนองความต้องการที่จะได้ตระหนักใน
ความสามารถของตนเอง หรอืการรู้จกัตนเอง โดยเปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาทักษะและ
ความสามารถของตนโดยจดังานที่เหมาะสม จดัให้มกีารฝึกอบรม ประชุมสมัมนา หรอืให้ทุน
ศกึษาต่อเพื่อให้พนักงานน าความรูม้าพฒันาให้งานเจรญิก้าวหน้าและพฒันาตวัพนักงานเอง
ด้วย นอกจากนี้ทฤษฎีของ Maslow ยังถูกน าไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาของ Douglas 
McGregor  
 
        ทฤษฎเีอก็ซ ์(X Theory) และทฤษฎวีาย (Y Theory) ของแมคเกรเกอร ์

ทฤษฎี X และทฤษฎี Y (Theory X and Theory Y) ซึ่งเป็นทฤษฏีที่แบ่งมุมมอง
เกี่ยวกับพนักงานในองค์การออกเป็น  2 ด้าน ในหนังสือ Douglas McGregor revisited : 
Managing The Human Side of Enterprise กล่าวไว้ว่า ดกัลาส แมคเกรเกอร์ สร้างทฤษฎี X 
และทฤษฎ ีY เพื่ออธบิายชุดขอ้สนันิษฐาน และขอ้เสนอผูท้ีน่ าองคก์รทัง้หลายพฒันาขึน้เกีย่วกบั
ความสามารถและศกัยภาพของมนุษย ์แมคเกรเกอรศ์กึษาจากงานของ Maslow นกัจติวทิยาทีม่ ี
ชื่อเสยีงและทฤษฎี X และ  Y  ก็มพีื้นฐานความคดิจากทฤษฎีการจูงใจของ  Maslow   ด้วย  
(Heil, Bennis, Stephens, 2000: 84) 
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        แมคเกรเกอร์ได้สรุปข้อสมมติฐานเกี่ยวกับตัวมนุษย์ตัง้เป็นทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y 
อธบิายถงึการมองพนกังานเป็น 2 แบบ คอื 
        1. แบบทฤษฎี X (Theory X) ทฤษฎีนี้เป็นการมองพนักงานในองค์การในด้านลบ โดย
มองว่าคนมกัเฉื่อยชา เกยีจครา้นโดยธรรมชาต ิขาดความทะเยอทะยาน ไม่รบัผดิชอบ มุ่งสนใจ
แต่ตนเองไม่สนใจต่อความต้องการขององค์การ ต่อด้านการเปลี่ยนแปลง และถูกชกัจูงได้ง่าย 
ฝา่ยจดัการจะตอ้งใชว้ธิแีขง็กบัพนกังาน คอืบงัคบั ขม่ขู ่หรอืควบคุมอยา่งใกลช้ดิ 
        2. แบบทฤษฎ ีY (Theory Y) ทฤษฎนีี้เป็นการมองพนักงานในองคก์ารในดา้นบวกคอืคน
ไม่ได้เฉื่อยชาตามธรรมชาติ และไม่ต่อต้านต่อความต้องการขององค์กร พวกเขากลายเป็น
เช่นนัน้เพราะผลจากประสบการณ์ในองค์การ การจงูใจศกัยภาพในการพฒันาความสามารถใน
การรบัผดิชอบ ความพรอ้มที่จะมพีฤตกิรรมไปในทศิทางเดยีวกบัเป้าหมายขององค์กร เหล่าน้ี
ลว้นแต่อยู่ในตวัของบุคคล ฝ่ายจดัการมไิดเ้ป็นผูใ้ส่สิง่เหล่าน้ีเขา้ไป ฝ่ายจดัการจะใชว้ธิอ่ีอนกบั
พนกังาน โดยยอมผ่อนปรน จดัสภาวะเงือ่นไขและวธิปีฏบิตังิานขององคก์ารใหค้นสามารถบรรลุ
เป้าหมายของพวกเขาได้ดทีี่สุดโดยการก ากบัความพยายามของพวกเขาเองให้มทีศิทางไปสู่
เป้าหมายขององคก์าร 
        ทฤษฎขีองแมคเกรเกอรส์ามารถน าไปประยกุตใ์นการท างานไดโ้ดยลกัษณะการท างานจะ
แตกต่างกันตามทัศนะฝ่ายจัดการ นัน่คือ ถ้าน าทฤษฎี X ไปใช้ องค์การจะควบคุมการ
ปฏบิตัิงานของพนักงานอย่างเขม้งวด และใช้ปจัจยัพื้นฐานทางวตัถุ เช่น เงนิค่าจา้ง เพื่อจงูใจ
พนักงานในทางตรงกนัขา้ม ถ้าน าทฤษฎ ีY ไปใช ้องคก์ารจะให้อสิระแก่พนักงานในการท างาน 
ให้ความไว้วางใจให้พนักงานรูส้กึว่าตนสามารถปฏบิตัิงานได้โดยใช้ความสามารถของตนได้
เต็มที่โดยไม่ถูกควบคุมบงัคบับญัชาอย่างเข้มงวด กล่าวคอืใช้ปจัจยัทางด้านจติใจเป็นสิง่จูงใจ
พนักงานนัน่เอง ผู้วจิยัเห็นว่าองค์การควรใช้วธิจีูงใจแบบทฤษฎี Y เพราะจะท าให้พนักงานมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร ซึง่จะก่อใหเ้กดิความเตม็ใจและอุทศิก าลงัความสามารถใหก้บัการท างาน
ของตน ส่งผลใหอ้งคก์ารสามารถใชท้รพัยากรมนุษยท์ีม่อียูไ่ดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้ 
         
        ทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg’s Two-Factor Theory)  
        เฮิร์ซเบิร์ก (1968 อ้างใน ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ 2541, หน้า 112-114) ได้สรุป
แนวคดิว่าปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานกบัปจัจยัที่ส่งผลถงึความไม่พงึพอใจใน
การท างาน เป็นปจัจยัทีแ่ยกจากกนั ซึง่เป็นทฤษฎทีีไ่ดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวางในองคก์าร
บรหิาร หรอืรู้จกักันในนาม ทฤษฏีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg Theory of 
Motivation) อาจเรยีกได้อีกหลายชื่อ เช่น ทฤษฎีปจัจยักระตุ้น-ปจัจยัค ้าจุน (The Motivation-
Hygiene Theory) หรือทฤษฎีความพึงพอใจ-ไม่พึงพอใจ (Satisfiers-Dissatisfiers) โดยเฮิร์
ซเบริก์และคณะ ได้สร้างทฤษฎีน้ีขึ้นมาจากผลงานวจิยัจากการศกึษาปจัจยัและองค์ประกอบ
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ต่างๆ ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกบังาน โดยเฉพาะปจัจยัทีท่ าให้เกดิความพงึพอใจ ซึง่ท าการเกบ็ขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างโดยการสมัภาษณ์ นักบญัชแีละวศิวกรในโรงงานจ านวน 200 คน จากโรงงาน
อุตสาหกรรม 11 แห่ง ในเขตเมอืงพทิสเบริก์ มลรฐัเพนซลิวาเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา เพื่อหา
ค าตอบว่าประสบการณ์จากการท างานแบบใดที่ท าให้บุคคลเหล่านัน้เกิดความรู้สกึที่ด ี หรอื
ประสบการณ์จากการท างานแบบใดทีท่ าใหบุ้คคลเหล่านัน้เกดิความรูส้กึไม่ด ีและแต่ละแบบนัน้
เป็นไปในทางบวกหรอืลบ เมื่อได้ค าตอบน ามาวเิคราะห์จดัเรยีงล าดบัโดยแบ่งเป็น 2 ปจัจยั 
อธบิายไวม้รีายละเอยีดไดด้งันี้  
        1. ปจัจยัที่ท าให้คนเกิดความรู้สกึที่ดี หรอื เกิดความพึงพอใจต่องาน (Job Satisfiers) 
ส่วนใหญ่ คอื ประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัเนื้องานที่ท า (Job Content) เช่น ความส าเรจ็ของงาน 
การยอมรบันับถอื เป็นต้น  โดยเฮริซ์เบริก์ เรยีกปจัจยัน้ีว่า ปจัจยัจงูใจ (Motivator Factors) คอื 
จะท าใหบุ้คคลเกดิความชื่นชอบยนิดใีนผลงานและความสามารถของตนเอง ถ้าตอบสนองปจัจยั
เหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานแล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตัง้ใจในการท างานอย่างสุด
ความสามารถและช่วยเพิม่ประสทิธภิาพของงานได ้ซึง่ปจัจยั เหล่าน้ี ไดแ้ก่  
        1.1 ความส าเรจ็ของงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้ตามความสามารถจน
เสรจ็สิน้ ประสบผลส าเรจ็อยา่งด ีเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจในผลส าเรจ็นัน้ 
        1.2 การได้รบัการยอมรบันับถือ หมายถึง การได้รบัการยอมรบัในความสามารถจาก
ผู้บงัคบับญัชา จากเพื่อนร่วมงาน จากบุคคลอื่นๆในหน่วยงาน ซึ่งบางครัง้อาจแสดงออกใน
รปูการยกยอ่งชมเชย 
        1.3 ลักษณะงาน หมายถึง งานที่น่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ต้องอาศัยความคิด
สรา้งสรรค ์หรอืงานทีท่ าไดโ้ดยล าพงัผูเ้ดยีว   
        1.4 ความรบัผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รบัมอบหมายให้
รบัผดิชอบงาน และมอี านาจในการรบัผดิชอบอย่างเตม็ที ่
        1.5 ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน หมายถงึ การเปลีย่นแปลงในสถานะหรอืต าแหน่งของ
บุคคลในองคก์ร แต่ในกรณีที่บุคคลยา้ยต าแหน่งจากแผนกหนึ่งไปยงัอกีแผนกหนึ่งขององค์กร 
โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงสถานะ ถอืเป็นเพยีงการเพิม่โอกาสใหม้คีวามรบัผดิชอบมากขึน้ เรยีก
ไดว้่าเป็นการเพิม่ความรบัผดิชอบ แต่ไมใ่ช่ความกา้วหน้าในต าแหน่งการงานอย่างแทจ้รงิ 
        2. ป จัจัยที่ท าให้คนเกิดความรู้สึกไม่ดี หรือ เกิดความไม่พึงพอใจต่องาน (Job 
Dissatisfiers) ส่วนใหญ่ คอื ประเดน็ที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มของงาน (Job Context) โดยเฮริ์
ซเบริก์ เรยีกปจัจยัน้ีว่า ปจัจยัค ้าจนุหรอืปจัจยัอนามยั (Hygiene Factors) คอื จะมคีวามสมัพนัธ์
โดยตรงกบัสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน เป็นปจัจยัการลดความไม่พอใจในงาน ซึ่งจะท าให้
คนท างานไดเ้ป็นปกตอิงคก์รไดเ้ป็นเวลานาน ปจัจยัเหล่าน้ีไม่ถอืว่าเป็นสิง่จงูใจใหค้นท างานมาก
ขึน้ แต่มสี่วนช่วยในการท างานสุขสบายมากขึ้นป้องกนัไม่ให้คนผละ หากปจัจยัออกจากงาน 
หากปจัจยัน้ีจดัไวไ้มด่จีะส่งผลใหข้วญัของคนท างานไมด่ไีปดว้ย ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่  
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2.1 เงนิเดอืน หมายถึง ค่าจ้างประจ าเดอืนที่เป็นธรรม ซึ่งได้รบัเป็นผลตอบแทนจาก
การท างานของบุคคลนัน้ หากไดร้บัเงนิเดอืนทีเ่ป็นธรรมจะส่งผลต่อความพงึพอใจในงานทีท่ าทัง้
มผีลต่อความภกัดกีบับรษิทั  
         2.2 โอกาสทีจ่ะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต นอกจากจะหมายถงึ โอกาสทีบุ่คคลไดร้บั
การแต่งตัง้ โยกยา้ยต าแหน่งภายในหน่วยงานหรอืองคก์รแลว้ ยงัหมายถงึการทีบุ่คคลมโีอกาส
พฒันา ทกัษะ และรบัสิง่ใหม่ๆ  หรอืเพิม่พนูทกัษะทีจ่ะเอือ้ต่อวชิาชพีของเขา 
         2.3 ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา หมายถึง การพบปะสนทนา ความเป็นมติร การ
เรยีนรูง้านจากผู้บงัคบับญัชา การช่วยเหลอื ความเต็มใจรบัฟงัความคดิเหน็ของลูกน้อง ความ
เชื่อถอืไวว้างใจในตวัลกูน้องของผูบ้งัคบับญัชา 
        2.4 ความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน หมายถึง การพบปะสนทนา ความเป็นมติร การ
เรยีนรูง้านภายในกลุ่ม และความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
         2.5 สถานะของอาชพี หมายถงึ องคป์ระกอบของสถานะอาชพีทีส่่งผลให้บุคคลรูส้ ึกต่อ
งาน เช่น การมอีภสิทิธิต่์างๆ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
         2.6 สภาพการท างาน หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีจ่ะอ านวยความสะดวกใน
การท างาน เช่น แสง เสยีง อากาศ เครือ่งมอื อุปกรณ์ และอื่นๆ 
         2.7 ความมัน่คงในงาน หมายถึง ความรู้สกึของบุคคลที่มต่ีอความมัน่คงในงาน และ
ความมัน่คงในองคก์ร 
         2.8 นโยบายและการบรหิารงาน หมายถงึ การจดัการและการบรหิารงานขององคก์ร ซึง่
สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร การให้อ านาจแก่บุคคลในการให้เขาด าเนินงานได้ส าเร็จ 
รวมถงึการตดิต่อสื่อสารในองคก์ร เช่น การทีบุ่คคลต้องทราบว่า เขา้ท างานใหใ้คร คอื นโยบาย
ขององคก์รตอ้งแน่ชดั เพื่อใหบุ้คคลด าเนินงานไดถู้กตอ้ง 
        และจากดา้นทัง้หมดของทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ดงัทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัไดเ้ลอืกเพยีง 
11 ด้าน เป็นตัวแปรต้นที่ใช้ในการศึกษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงาน บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) เนื่องมาจากงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งของ ณัทฐา 
กรหีริญั (2550) ทีศ่กึษาเรือ่ง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ทีผู่ว้จิยัเลอืกมาเปรยีบเทยีบนัน้ มกีารศกึษาในเรื่องความพงึพอใจในการท างาน โดย
อาศยัทฤษฎขีองเฮริซ์เบริก์เพยีง 11 ดา้น 
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ตารางที ่3 ปจัจยัค ้าจนุและปจัจยัจงูใจตามทฤษฎเีฮริซ์เบริก์ 
 

ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัอนามยั 
(ลกัษณะนอกเนื้องาน เป็นตวัจงูใจภายนอก) 

ปัจจยัจงูใจ 
(ลกัษณะในเนื้องาน เป็นตวัจงูใจภายใน) 

- ต าแหน่งหน้าที ่
- ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
- ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน   
- สมัพนัธภาพกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- คุณภาพการควบคุมบงัคบับญัชา 
- นโยบายและการบรหิารงานขององคก์ร 
- ความมัน่คงในงาน 
- เงนิเดอืนค่าจา้ง 
- สภาพการท างาน 

- การไดร้บัความส าเรจ็ 
- การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
- ความกา้วหน้า  
- ลกัษณะงาน 
- โอกาสเจริญ เติบโตในต าแหน่ง

หน้าที ่
- ความรบัผดิชอบ  

ทีม่า : ปรชัญา พานทอง, 2548 : 25 
 
        บนพื้นฐานการค้นพบของเฮิรซ์เบิรก์ กระบวนการจูงใจบุคคลประกอบด้วย 2 ขัน้ตอน  
ประการแรก ผู้บรหิารจะต้องมัน่ใจว่าปจัจยัอนามยัจะต้องไม่ขาดแคลน ตวัอย่างเช่น เงนิเดอืน
และความมัน่คงจะต้องด ีสภาพแวดล้อมการท างานจะต้องปลอดภยั และการบงัคบับญัชาเชงิ
เทคนิคจะต้องถูกยอมรบัด้วยการให้ปจัจยัอนามยั ณ ระดบัที่เหมาะสม ผู้บรหิารไม่ได้กระตุ้น
แรงจงูใจ เพยีงแต่มัน่ใจว่าบุคคลจะไม่ “ไม่พอใจ” เท่านัน้ ดงันัน้ผูบ้รหิารจะด าเนินไปยงั ขัน้ตอน
สอง คอื การใหโ้อกาสแก่บุคคลทีไ่ดร้บัปจัจยัจงูใจ เช่น การไดร้บัการยกย่องในความส าเรจ็ และ
ผลการปฏบิตังิาน มอบหมายความรบัผดิชอบตามสดัส่วน และใหโ้อกาสใชค้วามสามารถในงาน
ส าคญั ซึ่งอาจจะต้องมกีารออกแบบงานให้เหมาะสม ด้วยการตอบสนองด้วยปจัจยัค ้าจุนก่อน 
จะท าให้เกิดความรูส้กึเป็นกลาง ไม่มีความไม่พอใจ แล้วจงึใช้ปจัจยัจูงใจเพื่อสรา้งความพอใจ 
ซึง่จะส่งผลใหบุ้คคลทุ่มเทในการท างานอยา่งมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
        ตามมุมมองของเฮิร์ซเบิร์ก ปจัจยัอนามยัเป็นสภาพแวดล้อมที่ส าคญัยิง่ของงาน ที่จะ
รกัษาคนไวใ้นองค์กร ในลกัษณะที่ท าให้เขาพอใจที่จะท างานได้แต่ไม่ใช่การจงูใจ กล่าวคอื ถ้า
ปจัจยัอนามยัไม่ได้รบัการตอบสนองก็จะเป็นสาเหตุให้บุคคลเกิดความไม่พึงพอใจในงาน แต่
หากปจัจยัอนามยัได้รบัการตอบสนองก็จะเป็นเพยีงการช่วยป้องกนัไม่ให้เกดิความไม่พงึพอใจ
ในงานเท่ านั ้น  เช่น  ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะมุ่ งเน้นเรื่องเงิน เดือนดี ค วามมัน่คงสูง และ
สภาพแวดล้อมการท างานปลอดภยั ผู้บรหิารอาจมัน่ใจว่า พนักงานจะไม่ เกดิความ “ไม่พอใจ” 
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เท่านัน้ แต่ไมส่ามารถน าไปสู่ความพงึพอใจในงานได ้ดงันัน้ทฤษฎีเฮริซ์เบริก์ จงึเสนอว่า การให้
บุคคลได้ท างานที่มลีกัษณะท้าทายและสรา้งสรรค์ ได้รบัผดิชอบและมโีอกาสก้าวหน้า จงึเป็น
การจงูใจใหเ้ขาท างานอยา่งแทจ้รงิ (เปรมฤด ีเอือ้สริมินต์, 2550) 
 
        องคป์ระกอบและปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน 
 
        พมิลรตัน์ ธนรตันพมิลกุล, (2541, หน้า 11-12) ได้กล่าวถงึ ความพงึพอใจในการท างาน
เกีย่วขอ้งกบัปจัจยั 3 ประการ ดงันี้  
        1. ปจัจยัด้านบุคคล (Personnel Factors) หมายถึง คุณลกัษณะส่วนตวัที่เกี่ยวข้องกับ
งาน คือ ด้านประสบการณ์ เพศ จ านวนสมาชกิในความรบัผดิชอบ อายุ เวลาในการท างาน 
เชาวน์ปญัญา การศกึษา บุคลกิภาพ ระดบัเงนิเดอืน แรงจูงใจในการท างานและความสนใจใน
งาน 
        2. ปจัจยัด้านงาน (Factors in the Job) ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการท างาน 
ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน สภาพทาง
ภมูศิาสตรแ์ละโครงสรา้งของงาน 
        3. ปจัจัยทางด้านการจัดการ (Factors Controllable by Management) ได้แก่ ความ
มัน่คงในงาน รายรบั ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที ่สภาพการท างาน 
เพื่อนรว่มงาน ความรบัผดิชอบงาน การนิเทศงาน การสื่อสารกบัผูบ้งัคบับญัชา ความศรทัธาใน
ตวัผูบ้รหิาร และความเขา้ใจกนัระหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังาน 
        จากปจัจยัทัง้ 3 ด้าน ส่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน เมื่อพจิารณาแต่ละปจัจยั
แลว้จะมคีวามสอดคลอ้งกบั ศริพิร จกัรกรชิรตัน์ (2542, หน้า 14) ทีแ่ยกองคป์ระกอบของความ
พงึพอใจในการท างานไว ้10 ประการ ประกอบดว้ย 
        1. ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ได้แก่ ความมัน่คงในการท างาน การได้ท างานตาม
หน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การได้รบัการยอมรบัจากผู้บงัคบับญัชา คนที่มคีวามรูน้้อยหรอื
ขาดความรู้ย่อมเห็นว่าความมัน่คงปลอดภัยในงานมคีวามส าคญัส าหรบัเขามาก แต่คนที่มี
ความรูสู้งจะรูส้กึว่าไม่มคีวามส าคญันัก และในคนที่มอีายุมากขึน้จะมคีวามต้องการความมัน่คง
ปลอดภยัสงู 
        2. โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement) เช่น การมโีอกาสได้
เลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ การมโีอกาสไดร้บัสิง่ตอบแทนจากความสามารถในการท างานของเขา การ
ไม่มโีอกาสก้าวหน้าในการงานย่อมก่อให้เกดิความไม่ชอบงาน ผู้ชายมคีวามต้องการเรื่องนี้สูง
กว่าผูห้ญงิและเมือ่มอีายมุากขึน้ความตอ้งการเกีย่วกบัเรือ่งนี้จะลดลง 
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        3. สถานทีท่ างานและการด าเนินการ (Company and Management) คอื สภาพที่ท างาน 
ทัง้ลกัษณะทางกายภาพโดยทัว่ไปและลกัษณะของการจดัการด าเนินการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของภาระงานนัน้ๆ ตลอดจนเรือ่งชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูขิองสถานทีท่ างานนัน้ดว้ย 
        4. ค่าจา้ง (Wages) คนงานชายจะเหน็ค่าจา้งเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัเขายิง่กว่าคนงานหญงิ 
และผู้ท างานในโรงงานจะเหน็ว่าค่าจา้งมคีวามส าคญัส าหรบัเขามากกว่าผู้ทีท่ างานในส านักงาน
หรอืหน่วยงานของรฐับาล 
        5. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Intrinsic Aspects of the Job) ลักษณะเฉพาะของงานแต่ละ
ประเภทซึ่งแตกต่างกันออกไป เช่น งานด้านบริการ นับว่ามีความสัมพันธ์กับความรู้
ความสามารถของผูป้ฏบิตั ิหากไดท้ างานตามทีเ่ขาถนดักจ็ะเกดิความพอใจ 
        6. การบังคับบัญชา (Supervision) ผู้บังคับบัญชาติดตามดูแล ให้ค าปรึกษาและ
ขอ้เสนอแนะแก่ผู้ปฏบิตัิงาน มสี่วนส าคญัที่จะท าให้ผู้ใต้บงัคบับญัชามคีวามรู้สกึพอใจหรอืไม่
พอใจต่องานได ้ซึง่พบว่า เพศหญงิมคีวามรูส้กึไวต่อประเดน็น้ีมากกว่าเพศชาย 
        7. ลกัษณะทางสงัคม (Social Aspects of the Job) การใช้ชีวติร่วมกันของคนงานหรอื
ผูป้ฏบิตังิานร่วมในสถานทีท่ างาน การใชช้วีติในสถานทีท่ างานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข ก็
จะเกดิความพอใจในงานนัน้ 
        8. การติดต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อสารความคดิเห็นและความต้องการของ
ผูป้ฏบิตังิาน การตดิต่อสื่อสารช่วยสรา้งความเข้าใจใหต้รงกนัแก่ผูร้่วมงาน การตดิต่อสื่อสารนี้มี
ความส าคญัส าหรบัผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัสงู 
        9. สภาพท างาน (Working Condition) ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายในที่ท างาน อาท ิแสง
สว่าง ห้องน ้า ห้องอาหาร และห้องสุขา ตลอดจนถงึการจดัชัว่โมงการท างานด้วย สิง่เหล่านี้มี
ส่วนสรา้งความพงึพอใจต่อการท างาน โดยเพศหญงิใหค้วามส าคญัมากกว่าเพศชาย 
        10. สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่ได้ร ับ (Benefit) หมายถึง ผลประโยชน์ต่างๆ ที่
ผูป้ฏบิตังิานได้รบันอกเหนือจากค่าจา้ง เช่น เงนิบ าเหน็จตอบแทนเมื่อออกจากงาน การบรกิาร
ดา้นการรกัษาพยาบาล สวสัดกิารทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ 
        French (1982, pp. 88-91) ได้ให้ความเห็นว่า การที่คนท างานหรอืลูกจา้งในหน่วยงาน
หรอืองคก์ารใดจะบงัเกดิความพงึพอใจในงานของเขา้หรอืไมน่ัน้ ย่อมขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของเขา
เองว่างานที่เขาท านัน้ โดยส่วนรวมแล้วได้สนองความต้องการในด้านต่างๆ เพียงใด และได้
จ าแนกปจัจยัต่างๆ ที่จะสนองตอบความต้องการในด้านต่างๆ ของคนงานและลูกจ้างที่จะพึง
ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจไว ้ดงันี้ 
        1. มคีวามมัน่คงในอาชพี 
        2. เงนิเดอืนหรอืค่าจา้งเป็นธรรมหรอืเป็นไปตามหลกั งานมากเงนิมาก (Equal pay for 
equal work) 
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        3. การควบคุมบงัคบับญัชา (Supervision) ด ีคอื ผู้บรหิารมนี ้าใจเป็นธรรมและยดึหลกั
มนุษยสมัพนัธ ์
        4. สวสัดกิารและประโยชน์เกือ้กูล (Fringe benefits) ด ี
        5. สุขภาพการท างาน (Working condition) ด ี
        6. มีโอกาสก้าวหน้า (Opportunity for advancement) คือ มีโอกาสได้เลื่อยต าแหน่ง 
เลื่อนขัน้ ขึน้ค่าจา้ง เงนิเดอืน และเพิม่พนูคุณวุฒ ิ
        7. เป็นงานอาชพีทีม่เีกยีรตใินสงัคม (Social respect of the job) 
        Locke (1983, pp. 1319-1328) ได้สรุปแนวคดิจากการศึกษาเกี่ยวกบัความพงึพอใจใน
งานว่า ความพงึพอใจในงานเป็นผลสบืเนื่องจากการมคี่านิยมหลายอย่างซึง่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของบุคคล ค่านิยมทีส่ าคญัเหล่านัน้มผีลต่อความพงึพอใจในงานซึง่ไดแ้ก่ 
        1. ความรูส้กึทา้ทายในงานทีป่ฏบิตัอิยู ่บุคคลนัน้สามารถไดร้บัผลส าเรจ็ในการกระท าเพื่อ
สนองตอบความรูส้กึทา้ทายนัน้ 
        2. ความสนใจของบุคคลทีม่ต่ีองานนัน้โดยตรง 
        3. งานซึง่ไมก่่อใหเ้กดิความเหนื่อยทางดา้นรา่งกายมากเกนิไป 
        4. รางวลัจากการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคล 
        5. สภาพแวดล้อมของการท างาน ซึ่งสอดคล้องกบัความต้องการทางด้านร่างกายของ
บุคคลและทีจ่ะท าใหเ้ป้าหมายของการท างานประสบผลส าเรจ็ 
        6. ความรูส้กึในตวัผูป้ฏบิตังิานว่าตนเองมคีุณค่า 
        7. หน่วยงานทีม่สี่วนช่วยให้ผูป้ฏบิตังิานได้เกดิความรูส้กึว่า งานมคีุณค่า เช่น การท าให้
งานที่ท าน่าสนใจ ค่าจ้าง การให้ความดคีวามชอบ ตลอดจนการปฏิบตัิซึ่งจะลดความขดัแย้ง
ระหว่างบทบาทและความคลุมเครอืของบทบาทลง 
         
        สุนันทา เลาหนันทน์ (2541, หน้า 8-9) มคีวามเห็นว่า องค์ประกอบที่มสี่วนในการจูงใจ
บุคคลใหม้คีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ 
        1. การจดังานทีท่า้ทายความสามารถใหท้ า แต่ต้องค านึงถงึอยูเ่สมอว่างานทีม่ลีกัษณะทา้
ทายต่อบุคคลหนึ่งอาจจะไมเ่ป็นสิง่ทา้ทายความสามารถของอกีบุคคลหนึ่งได้ 
        2. การเปิดโอกาสใหม้สี่วนรว่มในการวางแผน หากบุคคลถูกขอรอ้งใหช้่วยในการวางแผน
และก าหนดสภาวะแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน กจ็ะเป็นแรงจงูใจในการท างานทางหนึ่ง  
        3. การให้การยกย่องและสถานภาพ บุคคลทุกคนไม่ว่าอยู่ในฐานะอะไร ย่อมต้องการ
ได้รบัการยอมรบัจากกลุ่มและจากผู้บงัคบับญัชาเหมอืนกนัหมดทุกคน แต่การยกย่องชมเชย
ตอ้งท าดว้ยความจรงิใจ และผลของการปฏบิตังิานจะตอ้งสงูกว่าเกณฑเ์ฉลีย่ 
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        4. การใหค้วามรบัผดิชอบมากขึน้และการใหอ้ านาจเพิม่ขึน้ การไดเ้ลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง 
การให้อ านาจและการมอบหมายความรบัผดิชอบ เป็นเครื่องมอืในการจูงใจให้คนปฏบิตังิานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
        5. การใหค้วามมัน่คงและความปลอดภยั ความกลวัในสิง่ต่างๆ เช่น การไมใ่หง้านท า การ
สญูเสยีต าแหน่ง เป็นสิง่ทีแ่ฝงอยู่ภายในจติใจของคน ความตอ้งการในเรือ่งความมัน่คงปลอดภยั
จงึส าคญั แต่ต้องค านึงดว้ยว่าความมัน่คงปลอดภยัมากน้อยเท่าใด จงึเป็นตวักระตุ้นทีก่่อใหเ้กดิ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
        6. การใหค้วามอสิระในการท างาน ทุกคนปรารถนาจะมอีสิระในการท างานดว้ยตวัเขาเอง 
โดยเฉพาะกลุ่มทีม่คีวามเชื่อมัน่ในตวัเองสงู การบอกทุกอยา่งว่าควรท าอยา่งไร จะเป็นการท าให้
แรงจงูใจต ่าลงได ้
        7. การเปิดโอกาสให้เจรญิก้าวหน้าทางด้านส่วนตัว ความปรารถนาที่จะก้าวหน้าใน
ทางด้านอาชีพเป็นเป้าหมายของทุกคนในองค์กร การได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรม 
การศกึษาดูงาน การหมุนเวยีนงาน และการสรา้งประสบการณ์จากการใช้เครื่องมอืต่างๆ ล้วน
เป็นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
        8. การให้เงนิและรางวลัที่เกี่ยวกับเงนิ การวจิยัในปจัจุบนัยงัสรุปได้ไม่ชดัเจนเกี่ยวกับ
ความส าคัญของเงนิที่มีต่อแรงจูงใจ เพียงแต่ชี้แนะว่าเงนิเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดความไม่พอใจ
มากกว่าทีจ่ะเป็นแรงจงูใจ แต่คนส่วนมากกย็งัใหคุ้ณค่าเงนิไวส้งู 
        9. การให้โอกาสแข่งขนั การแข่งขนัเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับ
ผู้บรหิารซึ่งต้องการความเป็นเลศิในการปฏบิตังิาน ท าให้เป็นแรงกระตุ้นที่จะแสวงหาแนวคดิ
ใหม่ๆ  มาใชใ้นการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
        วธิกีารจงูใจทีก่ล่าวขา้งตน้เป็นองคป์ระกอบพืน้ฐานทีน่ักพฤตกิรรมศาสตรเ์หน็ว่ามสี่วนใน
การจงูใจใหค้นพงึพอใจในงาน แต่ตอ้งค านึงดว้ยว่าความตอ้งการของคนจะแตกต่างกนัไป  
 
        ทฤษฏคีวามตอ้งการของ Alderfer (Alderfer’s ERG Needs Theory) 
        สุพิณ เกชาคุปต์ (2536, หน้า 77-78) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของ Alderfer 
(Alderfer’s ERG Needs Theory) ไว้ว่า Clayton Alderfer ได้ขยายทฤษฎีของ Maslow และ 
Herzberg ให้กว้างขวางยิง่ขึ้น โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ด้วยกนั คอื ความ
ต้องการเพื่อการด ารงชวีติ (Existence Needs) ความต้องการดา้นความสมัพนัธ์ (Relatedness 
Needs) และความต้องการเพื่อการด ารงชวีติ (Growth Needs) ในด้านของ Alderfer นัน้ ความ
ต้องการนี้มีความเกี่ยวเนื่ อง (Continuum of Needs) กัน  มิได้แบ่งเป็นชัน้ๆ หรอืเป็นกลุ่ม
ดงัเช่น ทฤษฎขีอง Maslow  และ Herzberg Alderfer เชื่อว่าไม่จ าเป็นทีค่วามต้องการเบือ้งล่าง
จะตอ้งไดร้บัการตอบสนองก่อนจงึจะเกดิความตอ้งการเบือ้งสงู เขากล่าวว่าพฤตกิรรมของบุคคล
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บางคนจะถูกชี้น าโดยความต้องการชัน้กลางหรอืสูงได้ และความต้องการหลายๆ อย่างอาจ
เกดิขึน้ในเวลาเดยีวกนักไ็ด ้ความตอ้งการ 3 ขัน้น้ีไดแ้ก่ 
        1. ความต้องการเพื่อการด ารงชีวติ (Existence Needs) ได้แก่ ความต้องการที่ช่วยให้
มนุษยม์ชีวีติอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิง่ความต้องการทางร่างกาย เช่น อาหาร น ้า ที่อยู่อาศยั 
นอกจากนี้ ค่าจา้งในการท างาน ความมัน่คง สวสัดภิาพ ความปลอดภยั กจ็ดัอยูใ่นกลุ่มนี้ 
        2. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relatedness Needs) ได้แก่ ความต้องการด้าน
สงัคม การไดร้บัการยอมรบัจากผูอ้ื่น การมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัผูอ้ื่น การมชีื่อเสยีง ไดร้บัการยก
ยอ่งจากวงสงัคม เป็นตน้ 
        3. ความต้องการด้านการเติบโต (Growth Needs) ได้แก่ ความต้องการในการพัฒนา
ตนเอง ความเจรญิก้าวหน้าในอาชีพการงาน ความภาคภูมใิจในตนเอง ตลอดจนการเข้าใจ
ตนเองและไดใ้ชศ้กัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ที ่ซึง่ตรงกบัความตอ้งการเบือ้งสงูของ Maslow 
        จากทฤษฎี ERG ของ Alderfer ที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ ผู้วิจยัมีความเห็นว่า ทฤษฎีนี้มี
ความคลา้ยคลงึกบัทฤษฎคีวามต้องการของ Maslow แต่มกีารจดักลุ่มความตอ้งการออกกเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ๆ และไม่มีล าดับขัน้ ในขณะที่ทฤษฎีของ Maslow  นัน้ความต้องการจะเป็นไป
ตามล าดับขัน้จากต ่ าไปสู่ข ัน้สูง การจะสร้างแรงจูงใจตามทฤษฎีของ Alderfer นี้  ก็ด้วยการ
ตอบสนองความต้องการทัง้ 3 กลุ่ม โดยจดัหาสิง่จูงใจต่างๆ เช่น การพิจารณาให้เงนิเดอืนที่
เหมาะสม การสรา้งสภาพแวดล้อมการท างานที่เอื้อต่อการท างานและมคีวามปลอดภยั การให้
โอกาสพนักงานเสนอความคดิและสรา้งนวตักรรมใหแ้ก่องคก์ารและใหร้างวลัและเลื่อนต าแหน่ง
อยา่งยตุธิรรม กจ็ะเป็นการส่งเสรมิใหพ้นกังานเกดิแรงจงูใจทุ่มเทปฏบิตังิานอย่างเตม็ที่ 
 
        ทฤษฎคีวามตอ้งการของ Mcclelland (Mcclelland’s AAP Needs Theory) 
        สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2542, หน้า 334) ได้สรุปทฤษฎีความต้องการของ David C. 
Mcclelland ว่า Mcclelland น าเสนอทฤษฎเีอ เอ พ ี(AAP) ว่า มนุษยม์คีวามต้องการทีส่ าคญั 3 
ประการ คือ ความต้องการความส าเร็จ (Achievement Needs) ความต้องการความผูกพัน 
(Needs for Affiliation) และ ความตอ้งการอ านาจบารม ี(Needs for Power) 
        1. ความต้องการความส าเรจ็ (Achievement Needs) มนุษยม์คีวามต้องการความส าเรจ็ 
จงึก าหนดเป้าหมายในการท างาน มกีารวางแผน สรา้งวสิยัทศัน์ ใช้ยุทธศาสตรใ์นการท างาน
หรอืมอีทิธบิาท 4 ในการท างาน คอืมฉีันทะ (รกัในงาน) มจีติ (สนใจในงาน) มวีริยิะ (ความเพยีร
พยายาม) และวิมงัสา (เพื่อบรรลุความส าเรจ็ในงาน) นัน่เอง ความต้องการนี้ตรงกับความ
ตอ้งการขัน้ที ่5 ของ Maslow 
        2. ความต้องการความผูกพนั (Needs for Affiliation) มนุษย์เป็นสตัว์สงัคม จงึต้องการ
รูจ้กัและมคีวามผูกพนักบัเพื่อนมนุษยด์้วยกนั มคีวามรกัความเขา้ใจ ให้ความช่วยเหลอืเกื้อกูล 
และเอือ้อาทรต่อกนั ความตอ้งการนี้ตรงกบัความตอ้งการขัน้ที ่3 ของ Maslow 



34 
 

 

        3. ความต้องการอ านาจบารม ี(Needs for Power) มนุษยช์อบอยู่เป็นหมู่ เป็นพวก เป็น
คณะ จงึต้องการอ านาจบารม ีและมอีทิธพิลเหนือเพื่อนมนุษย ์ซึง่ความตอ้งการของ Mcclelland 
นี้ ตรงกบัความตอ้งการขัน้ที ่4 ของ Maslow 
        ตามทฤษฎขีอง Mcclelland ทีไ่ดก้ล่าวมา ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่ามคีวามใกลเ้คยีงกบัทฤษฎี
ล าดบัความต้องการของ Maslow และทฤษฎคีวามต้องการของ Alderfer การจะสรา้งแรงจูงใจ
ตามทฤษฎีนี้ก็ด้วยการตอบสนองความต้องการส าคญัทัง้ 2 ประการ เมื่อความต้องการของ
พนักงานได้รบัการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ก็จะท าให้พนักงานเกดิความรูส้กึที่ดต่ีอการท างาน 
เป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานอยากท างาน 
 
        จากทัง้หมดทีท่บทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจ
ในการท างานดงักล่าวขา้งต้น จะเหน็ไดว้่าแนวคดิของนักทฤษฎทีัง้ 5 คอื ทฤษฎลี าดบัขัน้ความ
ต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierachy of Needs) ทฤษฎี X และ Y ของ MC Gregor 
(Douglas MC Gregor’s Theory X and Theory Y ) ท ฤ ษ ฎี ส อ ง ป ัจ จั ย ข อ ง  Herzberg 
(Herzberg’s Two-Factor Theory)  ท ฤ ษ ฎี  ERG ข อ ง  Alderfer (Alderfer’s ERG Needs 
Theory) แ ล ะ  ท ฤ ษ ฎี  AAP  ข อ ง  Mcclelland (Mcclelland’s AAP Needs Theory) มี
ความสมัพนัธ์และคล้ายคลงึกนั โดยทุกทฤษฎีจะกล่าวถึงการจูงใจโดยพงึให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคล 
        ส าหรับการวิจัยในครัง้นี้ เลือกใช้ทฤษฎีสองปจัจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-
Factor Theory) เป็นกรอบในการศึกษา  เน่ืองจากมีการจ าแนกปจัจยัต่างๆ ที่ส ัมพันธ์กับ
แรงจงูใจในการท างานไว้ละเอยีดกว่าทฤษฎอีื่นๆ และเป็นทฤษฎกีารจูงใจเพื่อให้เกดิความพงึ
พอใจทีไ่ดร้บัความนิยมแพรห่ลาย ไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง 
    
        2.1.3 การวดัความพงึพอใจในการท างาน 
 
        แนวคดิทีม่กีารน ามาใชใ้นการวดัความพงึพอใจในการท างานมอียูห่ลายแนว เมื่อพจิารณา
ดูรายละเอียดของแนวคดิเกี่ยวกบัการวดัความพงึพอใจในการท างานหลายๆอนัแล้ว ผู้วจิยัมี
ความเหน็ว่า มกีารวดัความพงึพอใจในการท างาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื  
        1. การวดัความพงึพอใจโดยอาศยัการวดัองค์ประกอบด้านต่างๆ ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบั
การท างาน เช่น Job Descriptive Index (JDI), Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) 
        2. การวดัความพึงพอใจในการท างาน โดยวดัภาพรวมของความพึงพอใจ เช่น The 
Survey of Life Satisfaction (SOLS), Job In General Scale (JIG) แ ล ะ  Overall Job 
Satisfaction (OJS) เป็นตน้  
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การวดัความพงึพอใจในการท างานทีแ่ยกวดัในปจัจยัต่างๆ ของการท างาน 
        แนวคดิของแบบวดั Job Descriptive Index (JDI)  
        แบบวดันี้สรา้งขึน้ โดย Smith, Kendall และ Hulin (1969) เป็นแบบวดัทีไ่ดร้บัความนิยม
อย่างแพร่หลายในการวดัความพึงพอใจในการท างาน แบบวดันี้ได้ออกแบบการวดัโดยแบ่ง
องค์ประกอบของความพงึพอใจในการท างานออกเป็น 5 องค์ประกอบและสรา้งมาตรวดัตาม
องคป์ระกอบแต่ละดา้น  ดงันี้ 
        1. ลกัษณะงาน (Work on Present Job) 
        2. รายได ้(Present Pay) 
        3. โอกาสกา้วหน้า (Opportunities for Promotion) 
        4. การบงัคบับญัชา (Supervision on Present Job) 
        5. ผูร้ว่มงาน (People on your  Present Job) 
        ลกัษณะของมาตรวดัในแต่ละมาตรประกอบดว้ยค าคุณศพัท์ เช่น “น่าเบื่อ” และขอ้ความ
สัน้ๆ เช่น “มโีอกาสก้าวหน้าด”ี เป็นต้น โดยแต่ละมาตรมจี านวนขอ้กระทงแตกต่างกนัไป คอื ม ี
9 ขอ้ (มาตรวดัองคป์ระกอบดา้นรายไดแ้ละโอกาสกา้วหน้า) และ 18 ขอ้ (มาตรวดัองคป์ระกอบ
ด้านลกัษณะงาน การบงัคบับญัชาและผู้ร่วมงาน) รวม 72 ขอ้ การแปลความหมายใช้คะแนน
รวมขององคป์ระกอบแต่ละดา้น 
 
การวดัความพงึพอใจในการท างานทีว่ดัสภาพโดยรวมของการท างาน 
        การวดัความพงึพอใจในการท างานในลกัษณะนี้ หมายถงึ การวดัความรูส้กึของบุคคลทีม่ ี
ต่อการท างานของเขา โดยไม่ระบุว่าความรู้สึกนัน้จะเป็นผลมาจากปจัจยัใดของการท างาน 
ค าถามอาจมลีกัษณะแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัผู้สรา้งแบบวดัแต่มแีนวคดิเดยีวกนั คอื ให้ผูต้อบ
ตอบโดยนึกถงึการท างานของเขาในสภาพโดยรวมๆ 
        แนวคดิของแบบวดั Job In General (JIG) 
        แบบวดั JIG เป็นแบบวดัความพงึพอใจในการท างาน โดยภาพรวมที่พฒันามาจาก JDI 
โดยการรวมเอาด้านต่างๆ ของ JDI เขา้ไว้ดว้ยกนั ผู้ที่พฒันามาตรนี้ ก็คอื Smith et al. (1987, 
cited in Ironson & Smith, 1989) 
        JIG เป็นมาตรที่สรา้งขึน้เพื่อใช้ประเมนิการตอบสนองในความรูส้กึโดยรวมที่บุคคลมต่ีอ
งานการประเมนิ โดยภาพรวมนี้ได้ถูกคาดหมายว่า จะสามารถน ามาใช้พยากรณ์พฤติกรรมที่
ส าคญัๆ ในการท างานได้ เช่น การลาออกหรอืการขาดงาน เป็นต้น ซึ่งพฤตกิรรมเหล่านี้เป็นที่
สนใจอยา่งยิง่ในเรือ่งเกีย่วกบัประสทิธภิาพขององคก์ร 
        ลักษณะของมาตรเป็นการก าหนดค าคุณศัพท์เกี่ยวกับการท างานให้ แล้วให้ผู้ตอบ
ประเมนิความรูส้กึโดยรวมทีต่นมต่ีองานตามค าเหล่านัน้ ในขัน้แรกไดก้ าหนดค าคุณศพัทใ์ห้ 42 
ค า โดยได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการท างานและหลีกเลี่ยงการใช้ค าที่มีความ
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หมายถงึดา้นใดดา้นหนึ่งของการท างาน เช่น “โอกาสก้าวหน้าในงานน้ี” หรอื “เพื่อนรว่มงานของ
คุณ” เพราะเป็นค าทีเ่ฉพาะเจาะจงเกนิไป เราจะพจิารณาค าที่มคีวามหมายในภาพรวมของการ
ท างานซึง่มคีวามแตกต่างจาก JDI ใน 3 ลกัษณะ คอื การวดัในภาพรวม การใชค้ าคุณศพัทท์ี่มี
ความหมายทางการประเมนิมากกว่าและเป็นการประเมนิความรู้สกึที่มต่ีองานในระยะเวลาที่
ยาวนานกว่าค าคุณศพัท์ที่ใช้มอีงค์ประกอบที่เด่นชดั 2 องค์ประกอบ อนัแรกก็คอื ด้านความ
ทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ค าว่า “แย่” “ดกีว่างานอื่นๆ” หรอื “ยอมรบัได”้ เป็นต้น อนัทีส่อง คอื 
การวดัความเครยีดในการท างานถามอย่างตรงไปตรงมา เช่น ใชค้ าว่า “เครยีด” “วุ่นวายสบัสน” 
“กดดนั” เป็นต้น โดยมคี าตอบ 3 ค าตอบใหเ้ลอืก คอื ใช่ ตดัสนิใจไม่ได ้(?) และไม่ใช่ เมื่อผ่าน
กระบวนการพฒันาคุณภาพของมาตรแลว้เหลอืค าคุณศพัท ์18 ค า 
        มาตรวดันี้เป็นมาตรที่เน้นความง่ายในการอ่านและตอบเพื่อใหเ้กดิความสะดวกในการใช้
สามารถใชไ้ดโ้ดยการวดัความเทีย่งตรงแลว้ว่าเทยีบเท่ากบั JDI 
        แนวคิดของแบบวัดความพึงพอใจในการท างาน  Overall Job Satisfaction (OJS) 
ลกัษณะของมาตร OJS เป็นมาตรวดัความพงึพอใจในการท างานโดยรวมเป็นค าถาม 4 ขอ้ จาก
ดชันีความพงึพอใจในการท างานของ Quinn และ Shepard (1974) ผูต้อบจะตอบความเหน็ที่มี
ต่อขอ้กระทงทัง้ 4 โดยลกัษณะของมาตรเป็นแบบลเิคริ์ต ให้คะแนนการตอบ 1 = ไม่จรงิเลย 
จนถงึ 7 = จรงิมากที่สุด Quinn และ Shepard รายงานค่าความคงที่ภายในของความพงึพอใจ 
สมัประสทิธิ ์Cronbach’s  = .72 โดยการศกึษาหลงัจากนี้กร็ายงานค่าความเที่ยงภายในดว้ย
ค่าทีใ่กลเ้คยีงกนั 
        หทยัรตัน์  ประทุมสูตร (2542, หน้า 14)  กล่าวว่า  การวดัความพึงพอใจ  เป็นเรื่องที ่
เปรยีบเทยีบไดก้บัความเขา้ใจทัว่ ๆ ไป ซึ่งปกตจิะวดัไดโ้ดยการสอบถามจากบุคคลที่ต้องการ
จะถาม  มเีครื่องมอืทีต่้องการจะใช้ในการวจิยัหลาย ๆ อย่าง อย่างไรก็ดถีงึแมว้่าจะมกีารวดัอยู่
หลายแนวทางแต่การศึกษาความพงึพอใจอาจแยกตามแนวทางวดั  ได้สองแนวคดิตามความ
คดิเหน็ของ  ซาลซีนิคค ์ ครสิเทนส ์ กล่าวคอื 
        1. วดัจากสภาพทัง้หมดของแต่ละบุคคล   เช่น  ที่ท างาน  ที่บ้านและทุก ๆ อย่างที่
เกี่ยวขอ้งกบัชวีติ  การศกึษาตามแนวทางนี้จะได้ขอ้มลูทีส่มบูรณ์  แต่ท าใหเ้กดิความยุง่ยากกบั
การทีจ่ะวดัและเปรยีบเทยีบ 
        2. วดัไดโ้ดยแยกออกเป็นองคป์ระกอบ  เช่น  องคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบังาน  การนิเทศงาน
เกีย่วกบันายจา้ง 
 
        การวจิยัครัง้นี้ได้ท าการวดัความพงึพอใจในการท างานของบุคคล โดยถอืเอาภาพ รวม
ของการท างานมาวดั เน่ืองจาก ผูว้จิยัเหน็ว่า ปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงในการท างานไม่อาจเป็นตวัระบุ
ระดับความพึงพอใจในการท างานได้  การตีความการวดัในกรณีดงักล่าวท าให้เราทราบว่า 
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พนักงานมคีวามพึงพอใจในองค์ประกอบต่างๆ ของการท างานมากน้อยเพียงใด โดยถือเอา
ภาพรวมของงานเป็นส าคญั 
 
ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

กุสุมา 

จอ้ยชา้งเนียม 

แรงจงูใจในการ
ท างานของ
พนกังานส านกังาน
ใหญ่  ธนาคาร
กสกิรไทย จ ากดั 
(มหาชน) (2547, 
หน้า 15-19) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดูถงึ 
ล าดบัขัน้ความ
ตอ้งการของ Maslow 
ซึง่เป็นส่วนสนบัสนุน
ในเรือ่งแรงจงูใจ 
เกีย่วขอ้งกบั ความพงึ
พอใจ (ตวัแปรตน้) 
อาจไมไ่ดต้รงกบัตวั
แปรยอ่ยตวัใด เป็นแค่
ส่วนเสรมิความเขา้ใจ  

ไดก้ล่าวถงึ ทฤษฎลี าดบัขัน้ความ
ตอ้งการของ Maslow 7 ขัน้ หรอืที่
เรยีกว่าทฤษฎทีัว่ไปเกีย่วกบั
แรงจงูใจ โดยจงูใจจากความ
ตอ้งการของมนุษย ์เพราะมนุษยม์ี
ความตอ้งการอยูเ่สมอ 

ธงชยั  

สนัตวิงษ์ 

พฤตกิรรมบุคคล
ในองคก์าร (2539, 
หน้า 379) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ 
ความหมายโดยรวม
ของความพงึพอใจ 
เกีย่วขอ้งกบั (ตวัแปร
ตน้) ความพงึพอใจ     

ความพงึพอใจในการท างาน 
หมายถงึ การทีบุ่คคลใดบุคคลหนึ่ง
มองเป็นช่องทางหรอืโอกาสทีต่น
จะสามารถตอบสนองแรงจงูใจที่
ตนมอียู่ 

บุญมัน่ 
ธนาศุภวฒัน์ 

จติวทิยาองคก์าร 
(2537, หน้า 158) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ 
ความหมายโดยรวม
ของความพงึพอใจ 
เกีย่วขอ้งกบั (ตวัแปร
ตน้) ความพงึพอใจ     

ความพงึพอใจในงาน หมายถงึ 
เจตคตใินทางบวกของบุคคลทีม่ต่ีอ
งานหรอืกจิกรรมทีเ่ขาท า ซึง่เป็น
ผลใหบุ้คคลเกดิความกระตอืรอืรน้ 
มุง่มัน่ทีจ่ะท างาน 

 



38 
 

 

ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

เปรมฤด ี

เอือ้สริมินต์ 

ปจัจยัจงูใจทีส่่งผลต่อ
การลาออกของพนกังาน 
บมจ.อุตสาหกรรมท า
เครือ่งแกว้ไทย (2550) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ
ตวัแปร (ตวัแปรตน้)        
ความพงึพอใจ        
และ (ตวัแปรยอ่ย)                   
- ปจัจยัจงูใจ              
- ปจัจยัอนามยั 

อธบิายพืน้ฐานการคน้พบของ 
Herzberg กระบวนการจงูใจ
บุคคล ประกอบดว้ย 2 
ขัน้ตอน  

1. ตอ้งมัน่ใจว่าปจัจยัอนามยั
ตอ้งไมข่าดแคลน แลว้จงึ
ด าเนินไปยงัขัน้ 2. ใชป้จัจยัจงู
ใจเพื่อสรา้งความพอใจ 

ปรชัญา 

พานทอง 

ความผกูพนัต่อองคก์าร 

(2548, หน้า 25) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ
(ตวัแปรตน้)        
ความพงึพอใจ        
และ (ตวัแปรยอ่ย)                 
- ปจัจยัจงูใจ                
- ปจัจยัอนามยั 

ไดก้ล่าวถงึ ตารางปจัจยัค ้าจนุ
และปจัจยัจงูใจตามทฤษฎ ี
Herzberg โดยก าหนดเป็น
ตารางเปรยีบเทยีบ ใหเ้หน็ใน
แต่ละปจัจยั 

พมิลรตัน์  

ธนรตัน-
พมิลกุล 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของครแูนะ
แนวในโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา 
สงักดัส านกังาน
ประถมศกึษาจงัหวดั
เชยีงใหม ่(2541, หน้า 
11-12) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดูถงึ 
องคป์ระกอบและปจัจยั
ทีก่่อใหเ้กดิความพงึ
พอใจในการท างาน 
เกีย่วขอ้งกบั ความพงึ
พอใจ (ตวัแปรตน้) อาจ
ไมไ่ดต้รงกบัตวัแปร
ยอ่ยตวัใด เป็นแค่ส่วน
เสรมิความเขา้ใจ 

องคป์ระกอบและปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจในการ
ท างาน ความพงึพอใจในการ
ท างานเกีย่วขอ้งกบัปจัจยั 3 
ประการ  
- ปจัจยัดา้นบุคคล      
- ปจัจยัดา้นงาน         
- ปจัจยัทางดา้นการจดัการ 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

รง  

ภู่ไพโรจน์ 

ผลกระทบของปจัจยัส่วน
บุคคลและคุณลกัษณะ
ของงานทีม่ต่ีอความพงึ
พอใจในงานของบุคคลที่
ท างานดา้นคอมพวิเตอร์
และเทคโนโลยกีาร
สื่อสารขอ้มลูในเขต
กรงุเทพมหานคร(2540, 
หน้า 102 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ 
ความหมายโดยรวม
ของความพงึพอใจ 
เกีย่วขอ้งกบั (ตวั
แปรตน้) ความพงึ
พอใจ และมสี่วน
คลา้ยกบัดา้นต่างๆ 
ในตวัแปรยอ่ยของ 
Herzberg            

ไดใ้หแ้นวคดิไวว้่า ความพงึ
พอใจในการท างานเป็นทศันคติ
ด ีทีพ่นกังานทีม่ต่ีอดา้นต่างๆ ที่
เกีย่วกบังาน เช่น ทศันคตต่ิอ
งาน ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อน
รว่มงาน สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

ศริพิร  

จกัรกรชิ
รตัน์ 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานของครู
โรงเรยีนเอกชนในจงัหวดั
สระแกว้(2542, หน้า 14) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ 
แยกองคป์ระกอบ
ของความพงึพอใจใน
การท างาน 10 
ประการ เกีย่วขอ้ง
กบั ความพงึพอใจ 
(ตวัแปรตน้) อาจ
ไมไ่ดต้รงกบัตวัแปร
ยอ่ยตวัใด แต่ 10 
ประการดงักล่าวมี
ส่วนคลา้ยกบัดา้น
ต่างๆ ในตวัแปรยอ่ย
ของ Herzberg         

กล่าวว่า สามารถแยก
องคป์ระกอบของความพงึพอใจ
ในการท างานไดอ้กี 10 ประการ        
- ความมัน่คงปลอดภยั                   
- โอกาสกา้วหน้าในการท างาน                     
- สถานทีแ่ละการด าเนินการ                
- ค่าจา้ง                                        
- ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ                      
- การบงัคบับญัชา                            
- ลกัษณะทางสงัคม                          
- การตดิต่อสื่อสาร                            
- สภาพการท างาน                           
- สวสัดกิารและประโยชน์อื่นที่
ไดร้บั 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

ศริวิรรณ  

เสรรีตัน์ 

พฤตกิรรมองคก์ร 

(2541, หน้า 112-114) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดูถงึ
ทฤษฏขีอง 
Herzberg          
เกีย่วขอ้งกบั (ตวั
แปรตน้) ความพงึ
พอใจ  และ (ตวัแปร
ยอ่ย)                   
- ปจัจยัจงูใจ 
- ปจัจยัค ้าจนุหรอื
ปจัจยัอนามยั 
 
  

ไดส้รปุทฤษฎสีองปจัจยัของ 
Herzberg อธบิาย โดยชีใ้หเ้หน็
ถงึปจัจยัทีแ่ตกต่างกนัอยูส่อง
อยา่ง คอืสิง่ทีป้่องกนัไมใ่หเ้กดิ
ความไมพ่อใจ เรยีกว่าปจัจยัค ้า
จนุหรอืปจัจยัอนามยั (Hygiene 
Factors) แบ่งออกเป็น 6 
ประการ และสิง่ทีก่ระตุ้นท าให้
เกดิความพอใจ หรอืเรยีกว่า
ปจัจยัจงูใจ (Motivator Factors) 
แบ่งออกเป็น 5 ประการ 

สงวน    

สุทธเิลศิ
อรณุ 

พฤตกิรรมมนุษยก์บัการ
พฒันาตน  

(2542, หน้า 334) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดูถงึ
ทฤษฏคีวามตอ้งการ
ของ David C. 
Mcclelland ซึง่เป็น
ส่วนสนบัสนุนในเรือ่ง
แรงจงูใจ เกีย่วขอ้ง
กบั ความพงึพอใจ 
(ตวัแปรตน้) อาจ
ไมไ่ดต้รงกบัตวัแปร
ยอ่ยตวัใด เป็นแค่
ส่วนเสรมิความเขา้ใจ 

ไดส้รปุทฤษฎคีวามตอ้งการของ 
David C. Mcclelland ว่ามนุษย์
มคีวามตอ้งการทีส่ าคญั 3 
ประการ   

1. ตอ้งการความส าเรจ็              
2. ตอ้งการความผกูพนั               
3. ความตอ้งการอ านาจบารม ี
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

สุนนัทา  

เลาหนนัทน์ 

การพฒันาองคก์าร  

(2541, หน้า 8-9) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึ องคป์ระกอบที่
มสี่วนในการจงูใจ
บุคคลใหม้คีวามพงึ
พอใจในการ
ปฏบิตังิาน 9 
ประการ เกีย่วขอ้ง
กบั ความพงึพอใจ 
(ตวัแปรตน้) อาจ
ไมไ่ดต้รงกบัตวั
แปรยอ่ยตวัใด แต่ 
9 ประการดงักล่าว
มสี่วนคลา้ยกบั
ดา้นต่างๆ ในตวั
แปรยอ่ยของ 
Herzberg         

เสนอความเหน็ว่า องคป์ระกอบ
ทีม่สี่วนในการจงูใจบุคคลใหม้ี
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
ม ี9 ประการ                                 
- การจดังานทีท่า้ทาย
ความสามารถ                      
- การเปิดโอกาสใหม้สี่วนรว่ม                        
- การใหก้ารยกยอ่งและ
สถานภาพ                          
- การใหค้วามรบัผดิชอบและ
อ านาจมากขึน้                                               
- การใหค้วามมัน่คงและ
ปลอดภยั                            
- การใหค้วามอสิระในการ
ท างาน                               
- การเปิดโอกาสให้
เจรญิกา้วหน้า                      
- การใหเ้งนิและรางวลัทีเ่กีย่วกบั
เงนิ                                       
- การใหโ้อกาสแขง่ขนั 

 
 
 
 



42 
 

 

ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้งกบั

ตวัแปรทีจ่ะศกึษาใน
รายงานน้ีตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

สุพณิ  

เกชาคุปต ์ 

 

พฤตกิรรมองคก์าร 

(2536, หน้า 77-178) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดูถงึ
ทฤษฏคีวามตอ้งการ 
Alderfer ซึง่เป็นส่วน
สนบัสนุนในเรือ่ง
แรงจงูใจ เกีย่วขอ้ง
กบั ความพงึพอใจ 
(ตวัแปรตน้) อาจ
ไมไ่ดต้รงกบัตวัแปร
ยอ่ยตวัใด เป็นแค่
ส่วนเสรมิความเขา้ใจ 

ไดก้ล่าวถงึ Clayton Alderfer ได้
ขยายทฤษฎขีอง Maslow และ 
Herzberg ใหก้วา้งขวางยิง่ขึน้ 
โดยแบ่งความตอ้งการออกเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ดว้ยกนั คอื ความ
ตอ้งการเพื่อการด ารงชวีติ 
(Existence Needs) ความ
ตอ้งการดา้นความสมัพนัธ ์
(Relatedness Needs) และ
ความตอ้งการเพื่อการด ารงชวีติ 
(Growth Needs) 

สุรพล   

พยอมแยม้ 

จติวทิยาอุตสาหกรรม 

(2541, หน้า 49) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ 
ความหมายโดยรวม
ของความพงึพอใจ 
เกีย่วขอ้งกบั (ตวั
แปรตน้) ความพงึ
พอใจ     

ใหค้วามหมายว่า ความพงึพอใจ
ในงานเป็นตวัแปรหน่ึงทีเ่กดิขึน้
ในกระบวนการจงูใจ 

สรอ้ยตระกูล  

(ตวิยานนท)์  

อรรถมานะ 

พฤตกิรรมองคก์าร : 
ทฤษฎแีละการ
ประยกุต ์

(2541, หน้า 149) 

แนวคดินี้มกีารพูดถงึ 
ความหมายโดยรวม
ของความพงึพอใจ 
เกีย่วขอ้งกบั (ตวั
แปรตน้) ความพงึ
พอใจ     

ใหค้วามหมายว่า ความพงึพอใจ
ในงานเป็นภาวะทางอารมณ์ ซึง่
เป็นผลมาจากการรบัรูใ้นผลงาน
ของบุคคล 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

หทยัรตัน์   

ประทุม
สตูร 

ความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานพยาบาลใน
โรงเรยีนพยาบาลของรฐั
และเอกชนในจงัหวดั
เชยีงใหม ่(2542, หน้า 14) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึการวดัความพงึ
พอใจ ตามความ
คดิเหน็ของซาลซี
นิคค ์ครสิเทนส ์ 

เกีย่วขอ้งกบั ความ
พงึพอใจ (ตวัแปร
ตน้) อาจไมไ่ดต้รง
กบัตวัแปรยอ่ยตวั
ใด เป็นแค่ส่วน
เสรมิความเขา้ใจ 

การวดัความพงึพอใจ วดั ไดส้อง
แนวคดิตามความคดิเหน็ของซา
ลซีนิคค ์ครสิเทนส ์ กล่าวคอื  
1.  วดัจากสภาพทัง้หมดของแต่
ละบุคคล    
2.  วดัไดโ้ดยแยกออกเป็น
องคป์ระกอบ   
 

อ านวย 

แสงสว่าง 

จติวทิยาอุตสาหกรรม 

(2544, หน้า 75) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดู
ถงึ ล าดบัขัน้ความ
ตอ้งการของ 
Maslow ซึง่เป็น
ส่วนสนบัสนุนใน
เรือ่งแรงจงูใจ 
เกีย่วขอ้งกบั ความ
พงึพอใจ (ตวัแปร
ตน้) อาจไมไ่ดต้รง
กบัตวัแปรยอ่ยตวั
ใด เป็นแค่ส่วน
เสรมิความเขา้ใจ  

เสนอภาพแสดงความตอ้งการ
ล าดบัขัน้ของ Maslow เรยีง
ตามล าดบัขัน้สงูขึน้ 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

French The Personnel 
Management Process 
(1982, pp. 88-91) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึ ความหมาย
โดยรวมของความ
พงึพอใจ เกีย่วขอ้ง
กบั (ตวัแปรตน้) 
ความพงึพอใจ     

ไดใ้หค้วามเหน็ว่า การที่
คนท างานหรอืลกูจา้งใน
หน่วยงานหรอืองคก์ารใดจะ
บงัเกดิความพงึพอใจในงานของ
เขา้หรอืไมน่ัน้ ส่วนรวมแลว้ได้
สนองความตอ้งการในดา้นต่างๆ 
เพยีงใด 

Heil G., 
Bennis W. 
and 
Stepens 
C. 

Douglas McGregor 
Revisited : Managing 
The Human Side of 
Enterprise (2000, pp.84) 

ทฤษฎนีี้มกีารพดู
ถงึทฤษฎ ีX และ
ทฤษฎ ีY ของแมค
เกรเกอร ์ซึง่เป็น
ส่วนสนบัสนุนใน
เรือ่งแรงจงูใจ 
เกีย่วขอ้งกบั ความ
พงึพอใจ (ตวัแปร
ตน้) อาจไมไ่ดต้รง
กบัตวัแปรยอ่ยตวั
ใด เป็นแค่ส่วน
เสรมิความเขา้ใจ 

ไดก้ล่าวถงึ การแบ่งมมุมอง
เกีย่วกบัพนกังานในองคก์าร
ออกเป็น 2 ดา้น ทฤษฎ ีX ไปใช ้
องคก์ารจะควบคุมอย่างเขม้งวด 
ในทางตรงกนัขา้ม ถา้น าทฤษฎ ี
Y ไปใช ้องคก์ารจะใหอ้สิระแก่
พนกังานในการท างาน  

 
 
 
 



45 
 

 

ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

Locke Toward a Theory of Task 
Motivation and 
Incentives. Organization 
Behavior and Human 
Performance (1983, 
pp.1319-1328) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึ ความหมาย
โดยรวมของความ
พงึพอใจ เกีย่วขอ้ง
กบั (ตวัแปรตน้) 
ความพงึพอใจ  แต่
มสี่วนคลา้ยกบั
ดา้นต่างๆ ในตวั
แปรยอ่ยของ 
Herzberg      

ไดส้รปุแนวคดิเกีย่วกบัความพงึ
พอใจในงานว่า ความพงึพอใจใน
งานเป็นผลสบืเนื่องจากการมี
ค่านิยมหลายอยา่งซึง่สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของบุคคล 
ยกตวัอยา่ง ความรูส้กึทา้ทายใน
งานทีท่ า ความสนใจของบุคคลที่
มต่ีองาน สภาพแวดลอ้มของการ
ท างาน 

Luthans Organization Behavior 
(1998, p.144) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึ ความหมาย
โดยรวมของความ
พงึพอใจ เกีย่วขอ้ง
กบั (ตวัแปรตน้) 
ความพงึพอใจ 

ใหค้วามหมายของความพงึ
พอใจในการปฏบิตังิานว่า เป็น
เรือ่งทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึหรอื
ทศันคตทิีม่ต่ีองานทีเ่ขาปฏบิตัิ
ว่ามมีากน้อยเพยีงใด 

Milton Human Behavior in 
Organization : Three 
Levels of Behavior 
(1981, p.151) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึ ความหมาย
โดยรวมของความ
พงึพอใจ เกีย่วขอ้ง
กบั (ตวัแปรตน้) 
ความพงึพอใจ 

ใหค้วามหมายว่า ความพงึพอใจ
ในงานเกี่ยวขอ้งกบัความคดิเหน็
ทีผู่ป้ฏบิตังิานทีต่่องานและ
นายจา้งของตน 
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ตารางที ่4 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี(ต่อ) 
 
ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน ผลงานนี้เกี่ยวขอ้ง

กบัตวัแปรทีจ่ะ
ศกึษาในรายงานน้ี

ตวัแปรใด 

สิง่ทีเ่รยีนรูเ้กีย่วกบัตวัแปรจาก
ผลงาน 

Smith, 
Kendall, 
and Hulin 

The measurement of 
satisfaction in work and 
retirement (1969) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึแบบวดัความพงึ
พอใจในการท างาน 
เกีย่วขอ้งกบั ความ
พงึพอใจ (ตวัแปร
ตน้) ตรงกบั (ตวั
แปรยอ่ย) ส่วน
คลา้ยกบัดา้นต่างๆ 
ในตวัแปรยอ่ยของ 
Herzberg เช่น 
ลกัษณะงาน 
รายได ้             
การบงัคบับญัชา 
ผูร้ว่มงาน        

เสนอแบบวดัความพงึพอใจใน
การท างาน โดยแบ่งออกเป็น 5 
องคป์ระกอบ สรา้งมาตรวดัตาม
องคป์ระกอบแต่ละดา้นดงันี้ 
- ลกัษณะงาน 
- รายได ้
- โอกาสกา้วหน้า 
- การบงัคบับญัชา 
- ผูร้ว่มงาน 

Strauss 
and 
Sayles 

Personnel : the Human 
Problems of 
Management. Englewood 
Cliffs (1980, p.151) 

แนวคดินี้มกีารพูด
ถงึ ความหมาย
โดยรวมของความ
พงึพอใจ เกีย่วขอ้ง
กบั (ตวัแปรตน้) 
ความพงึพอใจ 

ใหค้วามหมายว่า ความพงึพอใจ
ในงานทีท่ าและเตม็ใจทีจ่ะ
ปฏบิตังิานนัน้ใหส้ าเรจ็ตาม
วตัถุประสงคข์องหน่วยงานหรอื
องคก์าร 
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2.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
        จงกลนี จนัทรท์ะเล (2548) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานระดบั
ปฏิบตัิการในส่วนการผลติ บรษิัท จอรจ์ เจนเซน (ประเทศไทย) จ ากัด จงัหวดัเชยีงใหม่  ซึ่ง
ศกึษาโดยอาศยัทฤษฏสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ ประกอบด้วย ปจัจยัอนามยัและปจัจยักระตุ้น 
ผลการวจิยั พบว่า  ในส่วนของปจัจยัอนามยัพนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้น
ความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชพี ด้านเงื่อนไขสภาพการท างานทางด้านกายภาพ  และ
พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ในด้านค่าจา้งและสวสัดกิาร ด้านความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายบรษิทั และดา้นคุณภาพการนิเทศงาน ในส่วนของปจัจยักระตุ้นนัน้ 
พบว่า ด้านการมโีอกาสได้รบัความส าเรจ็ในการท างาน พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
ดา้นการยอมรบัว่าท างานด ีดา้นการมโีอกาสเจรญิก้าวหน้าหรอืไดศ้กึษาต่อ ดา้นการไดร้บัความ
รบัผดิชอบเพิม่สูงขึน้ และด้านลกัษณะของงานที่ให้ท า  พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบัปาน
กลาง ส่วนดา้นการมโีอกาสไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง พนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 
 
        นฤมล ผู้อุตส่าห ์(2548) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในงานของพนักงานการตลาด บรษิทั 
ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในกรงุเทพมหานคร ซึง่ศกึษาโดยทีอ่าศยัทฤษฏสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ 
และได้ท าการแบ่งทฤษฎอีอกเป็น 2 ปจัจยั ได้แก่ ปจัจยัจงูใจกบัปจัจยับ ารุงรกัษา ทัง้ 2 ปจัจยั
สามารถแยกย่อยอกี 12 ดา้น ผลการวจิยั พบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัทัง้ 12 
ด้าน เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยได้ดงันี้ พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  ด้านลักษณะงาน และด้านความส าเร็จของงาน โดยรวม
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลางถึง 9 ด้าน ได้แก่  ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิชอบงาน ดา้นความ
มัน่คงในงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นสภาพการท างาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดกิาร และด้านนโยบายการบรหิารส่วนงาน ส่วนในด้านที่พนักงานมคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายบรษิทัมคีวามชดัเจน  
 
        ณัทฐา กรีหิรญั  (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จากการศกึษาครัง้นี้ไดน้ าทฤษฎไีดน้ าทฤษฎทีัง้ 10 ดา้นของเฮริ์
ซเบริก์ ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในการท างาน การไดร้ ับการยอมรบันับถอื ลกัษณะของงานที่ปฏบิตั ิ
ด้านความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่ง นโยบายและแผนการบรหิาร ด้านเงนิเดอืน 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความมัน่คง 
มาศกึษาความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน โดยเปรยีบเทยีบความพึงพอใจโดยรวมใน
แต่ละด้าน จ าแนกตาม เพศ อายุ การศกึษา สายงานที่ปฏบิตั ิและประสบการณ์ในการท างาน 
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ผลการวจิยั พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มเีพยีงดา้นความมัน่คงในงานทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก และ
การเปรยีบเทยีบความพงึพอใจในแต่ละดา้นเป็นดงันี้ ดา้นเพศ พนักงานชายและหญงิมคีวามพงึ
พอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั ดา้นอายุ อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าพนักงานที่มีอายุต ่ ากว่า 25 ปี มีความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบแตกต่างจากพนักงานทีอ่ายุ 30-35 ปีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.5 ระดบัการศกึษา การศกึษาที่ต่างกนัมคีวามพงึพอใจโดยรวมไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อ
พจิารณาในแต่ละด้าน พบว่าพนักงานที่มรีะดบัการศึกษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวามพงึพอใจ 
ดา้นความรบัผดิชอบแตกต่างจากพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.5 ด้านสายการปฏบิตังิาน ทัง้สายวชิาการและสนับสนุนวชิาการมคีวามพงึพอใจ
โดยรวมในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั และสุดทา้ยดา้นประสบการณ์ พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ใน
การปฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจโดยรวมในแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั        
 
        พชัชา เพียรจรงิ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานต่อปจัจยัจูงใจในการ
ท างานของ บริษัท ล าพูนซิงเดนเก็น จ ากัด จากการศึกษาครัง้นี้ ได้น าทฤษฎี Motivation 
Hygiene หรอืทฤษฎสีองปจัจยัของของเฮริซ์เบริก์ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ปจัจยั
อนามยัหรือปจัจยับ ารุงรกัษา ที่ประกอบด้วยปจัจยัอีก 10 ด้าน และปจัจยัจูงใจหรอืปจัจยั
ตวักระตุ้น ที่ประกอบด้วยปจัจยั 6 ด้าน ผลการวจิยั พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจในระดบั
มากในส่วนของปจัจยัอนามยั ได้แก่ ด้านสภาพการท างาน ด้านชีวติส่วนตัว และพนักงานมี
ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง ได้แก่ ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านนโยบายการ
บรหิารของบรษิัท ด้านความมัน่คงในการท างาน ด้านต าแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทน ด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา และด้านการบงัคบับญัชา ในส่วนของปจัจยัจูงใจหรอืปจัจยั
ตวักระตุ้นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 
ด้านลกัษณะงานที่ท า ด้านโอกาสในการเจรญิเติบโต และด้านความรบัผดิชอบ ส่วนในด้านที่
พนกังานมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
 
         
        พรีดศิ กาญจนวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอในการท างานของพนักงาน บรษิัท 
สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั การศกึษาครัง้นี้มคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษา เกี่ยวกบัความพงึพอใจ 
ในการท างานของพนักงาน บรษิัท สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากดั ใน 8 ด้าน ลกัษณะงาน ด้าน
การยอมรบันับถือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ด้านนโยบายในการบรหิาร ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมัน่คงในงานและ
ชื่อเสียง และด้านผลตอบแทนสวสัดิการ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
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การศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการท างาน และรายได้ต่อเดือน ผลการวิจยั พบว่า 1. 
พนักงานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 26-30 ปี สถานภาพส่วนใหญ่ 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีเป็นพนักงาน Operating มรีะยะเวลาการ
ท างานที่บรษิัท 10-15 ปี และมรีายได้ต่อเตือน 10,001-20,000 บาท 2. ความพงึพอใจในการ
ท างานโดยรวม มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 3. ความพงึพอใจในดา้นการยอมรบั
นับถอื ด้านนโยบายในการบรหิาร ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และด้านสภาพแวดล้อมใน
การท างาน มรีะดบัความพงึพอใจอยู่ในระดบัสูง 4. ความพงึพอใจในการท างาน ด้านลกัษณะ
งาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความมัน่คงในงานและชื่อเสียง และด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดกิาร มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 5. พนักงานทีม่เีพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจในการท างานโดยรวมไม่
แตกต่างกนั 6. พนักงานที่มตี าแหน่งงานที่แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการท างานโดยรวม
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.01 7.พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั 
มคีวามพงึพอใจในการท างานโดยรวมแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 8. พนักงาน
ที่มรีายได้ต่อเดอืนที่แตกต่างกัน มคีวามพึงพอใจในการท างานโดยรวมแตกต่างกัน ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
 
         ประพาฬรศัมิ ์ลิม้สุคนธ ์(2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน
ของบุคลากรทางบญัช ีกรณีศึกษา บรษิัทเครอืเจรญิโภคภณัฑ์ โดยการวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์
เพื่อศกึษาปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของบุคลากรทางบญัช ีและระดบัความ
พงึพอใจในการท างาน รวมถงึความต้องการของบุคลากรทางบญัชี  ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัที่
ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นลกัษณะงานและการมสี่วนร่วมในองคก์ร 
ปจัจยัด้านเพื่อนร่วมงานและความมัน่คงในงาน ปจัจยัด้านโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาและ
ความก้าวหน้า ปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และในเรื่องของผลวจิยัเกี่ยวกบัความ
ต้องการของบุคลากรทางบญัชนีัน้ พบว่า บุคลากรมคีวามต้องการมากทีสุ่ดในเรื่อง การเพิม่ขึน้
ของอัตราเงนิเดือนโบนัส และรองลงมาคือ ความต้องการด้านสวสัดิการ การจดัให้มกีองทุน
ส ารองเลีย้งชพี มคี่าล่วงเวลา มวีนัลาพกัรอ้นทีเ่พิม่ขึน้ มหีุน้ปนัผลใหพ้นกังาน 
 
        สุธานิธิ ์นุกูลอึ้งอาร ี(2555) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในงานของพนักงานบรษิทั การบนิ
ไทย จ ากดั (มหาชน) กรณีพนักงานบรษิทั การบนิไทยฯ ส านักงานใหญ่ โดยมวีตัถุประสงคใ์น
การศึกษา  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจในงาน และเพื่อศึกษาปจัจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงาน เพื่อสร้างแนวทางการเสรมิสร้างความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
ผลการวจิยั พบว่า  
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1. พนักงานบรษิัท การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ที่ปฏิบตัิงาน ณ ส านักงานใหญ่ มคีวามพึง
พอใจเกี่ยวกบัปจัจยัจงูใจโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ลกัษณะ
ของงาน ความรบัผดิชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน พนกังานมคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง 
ยกเวน้ การประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน การไดร้บัการยกยอ่งนับถอื พนกังานมคีวามพงึ
พอใจ ในการท างานอยู่ในระดบัมาก 2. ความพงึพอใจเกี่ยวกบัปจัจยัค ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า นโยบายและการบรหิารงานของบรษิทั การควบคุม
บญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เงนิเดอืนและสวสัดกิาร ความมัน่คงในงาน สถานสภาพใน
การท างาน พนักงานมคีวามพงึพอใจระดบัปานกลาง ยกเว้น สภาพแวดล้อมในการท างาน มี
ความพึงพอใจระดับมาก 3. พนักงานบรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ 
ส านักงานใหญ่ ที่มปีจัจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่ง
งาน ระยะเวลาการปฏบิตังิาน รายได้ จะมรีะดบัความพงึพอใจในการท างานที่แตกต่างกนั ใน
ส่วนของปจัจยัจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นการประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ดา้นการไดร้บัความยก
ยอ่งนับถอื ดา้ยลกัษณะงาน ดา้นความรบัผดิชอบ  และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ในส่วน
ของปจัจยัค ้าจนุ ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบรหิารงานของบรษิทั ดา้นการควบคุมบงัคบับญัชา 
ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้ายสภาพแวดล้อมในการท างาน และในส่วนของปจัจยัส่วน
บุคคลดา้นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนันัน้มรีะดบัความพงึพอใจในการท างานไมแ่ตกต่างกนั       
 
        อาภารตัน์ สมแรง (2556) ศกึษาเรือ่ง การศกึษาความแตกต่างดา้นความพงึพอใจในการ
ท างานระหว่างพนักงานไทยในบรษิัทคนไทย กบัพนักงานไทยในบรษิัทญี่ปุ่น และวฒันธรรม
องคก์รของทัง้ 2 บรษิทัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน โดยมวีตัถุประสงค์ในการศกึษา 
เพื่อศกึษาปจัจยัในด้านความพงึพอใจในการท างานของบรษิัททัง้สองสญัชาตเิปรยีบเทยีบกนั 
และเพื่อคน้หาปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการท างานทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่มพนกังานทีท่ างานให้
บรษิัทคนไทย กบั พนักงานไทยที่ท างานให้บรษิัทญี่ปุ่น ผลการวจิยั พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่แตกต่างกนัมากที่สุดได้แก่ งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ, ด้านสวสัดกิาร
บรกิารบรษิทัโดยรวมมคีวามเหมาะสม และด้านที่แตกต่างกนัน้อยที่สุด ได้แก่ อาคาร สถานที่
เป็นสดัส่วนชดัเจน และผลการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั พบว่า ทัง้สองกลุ่ม ไม่มคีวาม
แตกต่างกนัดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์การท างาน และต าแหน่งงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  
 
        ธนิต ธนุสุทธยิาภรณ์ (2557) ศกึษาเรื่อง การศกึษาความแตกต่างด้านปจัจยัที่ส่งผลต่อ
ความพงึพอใจ ในการท างานระหว่าง พนักงานในส่วนส านักงาน กบั พนักงานในส่วนการผลติ 
ของบรษิัท ท.ีเอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอรเ์ทรด จ ากดั โดยมวีตัถุประสงค์ในการศกึษา เพื่อศกึษา
ความแตกต่างด้านปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในส่วนส านักงาน 
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กบั พนักงานในส่วนการผลติ ผลการวจิยั พบว่า การจ าแนกความแตกต่างระหว่าง พนักงานใน
ส่วนส านักงาน สามารถอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ได้รอ้ยละ 42 มคีวามถูกต้องใน
การพยากรณ์พนักงานส านักงานไดถู้กต้องรอ้ยละ 83.8 และพยากรณ์พนักงานในส่วนการผลติ 
ไดถู้กตอ้งรอ้ยละ 79.8  
 

        อทิธพิงษ์ ธนาภรณ์ (2557) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความแตกต่างด้านความพึงพอใจใน
การปฏบิตังิาน ของนายทหารชัน้สญัญาบตัร กบันายทหารชัน้ประทวน กรมข่าวทหารอากาศ 
กองบญัชาการกองทพัอากาศ ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัความพงึพอใจในการปฎิบตัิงานของ
กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมากที่สุดคอื ปจัจยัค ้าจุนในด้านสถานะของอาชพี รองลงมาคอื วธิกีาร
ปกครองบงัคบับญัชา และนโยบายและการบรหิารงาน ตามล าดบั ส่วนดา้นปจัจยัความพงึพอใจ 
ในการปฏบิตังิานที่สามารถใช้จ าแนกกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มอย่างมนีัยส าคญั คอื ปจัจยัจงูใจ
ในด้านลกัษณะงาน และปจัจยัค ้าจุนในด้านความมัน่คงในการท างาน ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวั 
และดา้นสถานะของอาชพี 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสง
คข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

จงกลนี  
จนัทรท์ะเล 

 

ความพงึ
พอใจใน
การท างาน
ของ
พนกังาน
ระดบั
ปฏบิตักิาร
ในส่วนการ
ผลติ บรษิทั 
จอรจ์ เจน
เซน 
(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

(2558) 

เพื่อศกึษา
ความพงึ
พอใจใน
การท างาน
ของ
พนกังาน
ระดบั
ปฏบิตักิาร
ในส่วนการ
ผลติ บรษิทั 
จอรจ์ เจน
เซน 
(ประเทศ
ไทย) จ ากดั 
จงัหวดั
เชยีงใหม่ 

 

ดา้น
ประชากร: 
พนกังาน
ระดบั
ปฏบิตักิาร
ในส่วนการ
ผลติทัง้หมด 
219 คน 

ดา้นตวัแปร: 
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
พนกังาน
ระดบั
ปฏบิตักิาร
ในส่วนการ
ผลติ บรษิทั 
จอรจ์ เจน
เซน 

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใช้
แบบสอบถาม
จ านวน 219 ชุด
ในการเกบ็
ขอ้มลูจาก
พนกังานระดบั
ปฏบิตักิารใน
ส่วนการผลติ
ทัง้หมด  

สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห:์ ใช้
สถติเิชงิ
พรรณนา 
ค่าสถติทิีใ่ช้
ไดแ้ก่ 
ค่าความถี ่รอ้ย
ละ และค่าเฉลีย่  

พนกังานมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมากใน
ดา้นของ ความมัน่คง
และความปลอดภยั
ในอาชพี ดา้น
เงือ่นไขสภาพการ
ท างานทางดา้น
กายภาพ ดา้นการ
ยอมรบัว่าท างานด ี
ดา้นการมโีอกาส
เจรญิกา้วหน้าหรอืได้
ศกึษาต่อ และดา้น
การไดร้บัความ
รบัผดิชอบเพิม่สงูขึน้   

  ส่วนดา้นทีพ่นกังาน
มคีวามพงึพอใจน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้นการมี
โอกาสไดร้บัการ
เลื่อนต าแหน่ง 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสง
คข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจากงานวจิยั
นี้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปร
ทีจ่ะศกึษาในรายงาน 

นฤมล 

ผูอุ้ตส่าห ์

 

ความพงึ
พอใจใน
งานของ
พนกังาน
การตลาด 
บรษิทั ทโีอ
ท ีจ ากดั 
(มหาชน) 
ใน
กรงุเทพมห
านคร 
(2548) 

เพื่อศกึษา
ความพงึ
พอใจในงาน
ของ
พนกังาน
การตลาด 
บรษิทั ทโีอ
ท ีจ ากดั 
(มหาชน) 
ใน
กรงุเทพมห
านคร  

 

ขอบเขตดา้น
ประชากร: 
พนกังาน
การตลาด
จ านวน 227 
คน  

ขอบเขตดา้น
ตวัแปร  

ความพงึ
พอใจในงาน
ของ
พนกังาน
การตลาด 
บรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั 
(มหาชน) ใน
กรงุเทพมหา
นคร  

 

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใช้
แบบสอบถาม
จ านวน 227 
ชุดในการเกบ็
ขอ้มลูจาก
พนกังาน
การตลาด
จ านวน 227 
คน  

สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห:์ 
ใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา 
ค่าสถติทิีใ่ช้
ไดแ้ก่ รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่และค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน  

พนกังานมรีะดบัความ
พงึพอใจต่อปจัจยัทัง้ 
12 ดา้น เรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อยได้
ดงันี้ มคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื่อนรว่มงาน, ดา้น
ลกัษณะงาน, และดา้น
ความส าเรจ็ของงาน 

ส่วนในดา้นทีพ่นกังาน
มคีวามพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัน้อย ไดแ้ก่ ดา้น
นโยบายบรษิทัมคีวาม
ชดัเจน 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ)  

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสง
คข์อง
งานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

ณทัฐา 

กรหีริญั 

 

การศกึษา
ความพงึ
พอใจใน
การ
ปฏบิตังิาน
ของ
พนกังาน 
มหาวทิยา
ลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 
(2550) 

เพื่อศกึษา
ความพงึ
พอใจในการ
ปฏบิตังิาน
ของ
พนกังาน 
มหาวทิยาลั
ยศรนีครนิท
รวโิรฒ 

ดา้น
ประชากร: 
พนกังาน 
มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวิ
โรฒ สาย
วชิาการและ
สายสนันสนุ
นวชิาการ
ทัง้หมด 500 
คน 

ขอบเขตดา้น
ตวัแปร: 
ความพงึ
พอใจในการ
ปฏบิตังิาน
ของพนกังาน 
มหาวทิยาลยั 

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 303 ชุด 
เลอืกกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยใช้
ตาราง Krejcie & 
Morgan  

ค่าสถติทิีใ่ช้
วเิคราะห:์ 
ค่าความถี ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน การ
ทดสอบค่าท ี
วเิคราะหค์วาม
แปรปรวนแบบ
ทางเดยีว  

ความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของ
พนกังาน 
มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ 
โดยรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง มี
เพยีงดา้นความ
มัน่คงในงานทีม่ ี
ความพงึพอใจใน
ระดบัมาก  
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

พชัชา 

เพยีรจรงิ 

 

ความพงึ
พอใจของ
พนกังาน
ต่อปจัจยั
จงูใจใน
การท างาน
ของ 
บรษิทั 
ล าพนูซงิ
เดนเกน็ 
จ ากดั 

(2550) 

เพื่อศกึษา
ความพงึ
พอใจในของ
พนกังานต่อ
ปจัจยัจงูใจ
ในการ
ท างานของ 
บรษิทั 
ล าพนูซงิเดน
เกน็ จ ากดั 

 

 

ขอบเขตดา้น
ประชากร: 
พนกังาน
บรษิทั ล าพนู
ซงิเดนเกน็ 
จ ากดั ทีไ่ด้
จากการสุ่ม
ตวัอยา่ง
จ านวน 278 
คน 

ขอบเขตดา้น
ตวัแปร: 
ความพงึ
พอใจของ
พนกังานต่อ
ปจัจยัจงูใจใน
การท างาน
ของ บรษิทั 
ล าพนูซงิเดน
เกน็ จ ากดั 

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 278 ชุด
ตวัอยา่งโดย
ค านวณจากสตูร
ของ Taro 
Yamane ทีแ่ละใช้
การสุ่มตวัอยา่ง
โดยการก าหนด
สดัส่วน (Quota 
Sampling)  

สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห:์ ใชส้ถติิ
เชงิพรรณนา 
ค่าสถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ 
และค่าเฉลีย่ 

พนกังานมคีวาม
พงึพอใจในระดบั
มากในดา้นของ 
ดา้นสภาพการ
ท างาน, ดา้นชวีติ
ส่วนตวั 

ส่วนดา้นที่
พนกังานมคีวาม
พงึพอใจน้อย 
ไดแ้ก่ ดา้น
ความกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารงาน 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อ
ผลงาน 

วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

พรีดศิ 
กาญจน-
วงศ ์ 

ความพงึ
พอใจใน
การ
ท างาน
ของ
พนกังาน 
บรษิทั 
สแปนชัน่ 
(ไทย
แลนด)์ 
จ ากดั
(2552) 

เพื่อศกึษา
เกีย่วกบั
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
พนกังาน 
บรษิทั 
สแปนชัน่ 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

ดา้นประชากร: 
พนกังาน
บรษิทั 
สแปนชัน่ 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั จ านวน 
320 คน 

ขอบเขตดา้น
ตวัแปร:  

ความพงึพอใจ
ในการท างาน
ของพนกังาน 
บรษิทั 
สแปนชัน่ 
(ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

วธิกีารเกบ็
รวบรวม
ขอ้มลู: ใช้
แบบสอบถาม
จ านวน 320 
ชุด  

สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห:์  
ค่าสถติทิีใ่ช้
ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ 
ค่าความ
เบีย่งเบน
มาตรฐาน การ
ทดสอบค่าท ี
และวเิคราะห์
ความ
แปรปรวนทาง
เดยีว 

 

ความพงึพอใจในดา้น
การยอมรบันบัถอื 
ดา้นนโยบายในการ
บรหิาร ดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล และดา้น
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มรีะดบัความ
พงึพอใจอยูใ่น
ระดบัสงู และส่วนใน
ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นโอกาส
ความกา้วหน้าในการ
ท างาน ดา้นความ
มัน่คงในงานและ
ชื่อเสยีง และดา้น
ผลตอบแทนและ
สวสัดกิาร มรีะดบั
ความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัปานกลาง 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง 

 

ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษา

วจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษาใน

รายงาน 

ประพาฬ-
รศัมิ ์ 

ลิม้สุคนธ ์ 

ศกึษาเรือ่ง 
ปจัจยัที่
ส่งผลต่อ
ความพงึ
พอใจใน
การ
ท างาน
ของ
บุคลากร
ทางบญัช ี
กรณศีกึษ
า บรษิทั
เครอืเจรญิ
โภคภณัฑ์
(2553) 

เพื่อศกึษา
ปจัจยัที่
ส่งผลต่อ
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรทาง
บญัช ีและ
ระดบัความ
พงึพอใจใน
การท างาน 
รวมถงึความ
ตอ้งการของ
บุคลากรทาง
บญัช ี

ขอบเขตดา้น
ประชากร: 
บุคลากรทาง
บญัช ี 

ทีไ่ดจ้ากการ
สุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 336 
คน 

ขอบเขตดา้น
ตวัแปร:  

ปจัจยัทีส่่งผล
ต่อความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
บุคลากรทาง
บญัช ี
กรณศีกึษา 
บรษิทัเครอื
เจรญิโภค
ภณัฑ ์

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 336 ชุด
การเกบ็ตวัอยา่ง 
โดยใชว้ธิเีลอืก
ตวัอยา่งตาม
ความสะดวก   

สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห:์  ใช้
สถติเิชงิพรรณนา 
ค่าสถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ 
และค่าเฉลีย่ และ
การทดสอบความ
แตกต่างของ
ค่าเฉลีย่ทีไ่ด ้
ไดแ้ก่ วเิคราะห์
ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว 

ผลวจิยัเกีย่วกบั
ความตอ้งการของ
บุคลากรทางบญัชี
นัน้ พบว่า 
บุคลากรมคีวาม
ตอ้งการมากทีสุ่ด
ในเรือ่ง การ
เพิม่ขึน้ของอตัรา
เงนิเดอืนโบนสั 
และรองลงมาคอื 
ความตอ้งการดา้น
สวสัดกิาร 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา

ในรายงาน 

สุธานิธิ ์ 

นุกูลอึง้-
อาร ี 

ความพงึ
พอใจใน
งานของ
พนกังาน
บรษิทั การ
บนิไทย 
จ ากดั 
(มหาชน) 
กรณี
พนกังาน
บรษิทั การ
บนิไทยฯ 
ส านกังาน
ใหญ่ 
(2555) 

เพื่อศกึษา
ระดบัความ
พงึพอใจใน
งาน และ
เพื่อศกึษา
ปจัจยัส่วน
บุคคลที่
ส่งผลต่อ
ความพงึ
พอใจในงาน 
เพื่อสรา้ง
แนวทางการ
เสรมิสรา้ง
ความพงึ
พอใจในงาน
ของ
พนกังาน 

ดา้นประชากร: 
พนกังาน
บรษิทั การบนิ
ไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
ส านกังานใหญ่ 
จ านวน 360 
คน 

ขอบเขตดา้น
ตวัแปร:  

ความพงึพอใจ
ในงานของ
พนกังาน
บรษิทั การบนิ
ไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 

วธิกีารเกบ็
รวบรวม
ขอ้มลู: ใช้
แบบสอบถาม
จ านวน 360  
ชุด  

สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะห:์  
การแจกแจง
ความถี ่ค่า
รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ ค่า
เบีย่งเบน
มาตรฐาน การ
ทดสอบแบบท ี
(T-test)  และ
วเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทาง
เดยีว 

 

ปจัจยัจงูใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ยกเวน้ ดา้น
การประสบ
ความส าเรจ็ในหน้าที่
การงาน ดา้นการ
ไดร้บัการยกยอ่งนบั
ถอื พนกังานมคีวาม
พงึพอใจ ในการ
ท างานอยูใ่นระดบั
มาก และปจัจยัค ้าจุน
โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ยกเวน้ 
สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มคีวามพงึ
พอใจระดบัมาก 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

อาภา-
รตัน์ 

สมแรง 

 

การศกึษา
ความแตกต่าง
ดา้นความพงึ
พอใจในการ
ท างานระหว่าง
พนกังานไทย
ในบรษิทัคน
ไทย กบั
พนกังานไทย
ในบรษิทัญี่ปุน่ 
และวฒันธรรม
องคก์รของทัง้2 
บรษิทัทีส่่งผล
ต่อความพงึ
พอใจในการ
ท างาน 

(2556) 

เพื่อศกึษา
ปจัจยัในดา้น
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
บรษิทัทัง้สอง
สญัชาติ
เปรยีบเทยีบ
กนั และเพื่อ
คน้หาปจัจยั
ดา้นความพงึ
พอใจในการ
ท างานทีใ่ชใ้น
การจ าแนก
กลุ่มพนกังาน
ทีท่ างานให้
บรษิทัคนไทย 
กบั พนกังาน
ไทยทีท่ างาน
ใหบ้รษิทั
ญีปุ่น่ 

ประชากร:  

พนกังานใน
บรษิทัคนไทย 
จ านวน 80 คน
กบัพนกังานใน
บรษิทัญีปุ่่น 
จ านวน 76 คน 
จากการสุ่ม
ตวัอยา่ง
จ านวน 156 
คน 

ดา้นตวัแปร: 
ความแตกต่าง
ดา้นความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
บรษิทัทัง้สอง
สญัชาต ิ

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 156 ชุด 
เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้าราง 
Krejcie & 
Morgan  

ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห:์ ค่าแก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และใชว้ธิี
ในการทดสอบ
ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ทีไ่ด ้
ไดแ้ก่ วเิคราะห์
ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว 
และ Discriminate 
Analysis 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจที่
แตกต่างกนั
มากทีสุ่ดไดแ้ก่ 
ดา้นสวสัดกิาร
บรกิารบรษิทั
โดยรวมมคีวาม
เหมาะสม และ
ผลการทดสอบ
ความเป็นอสิระ
ต่อกนั พบว่า 
ทัง้สองกลุ่ม ไม่
มคีวาม
แตกต่างกนั
ดา้นเพศ อาย ุ
ระดบั
การศกึษา 
ประสบการณ์
การท างาน 
และต าแหน่ง
งาน อยา่งมี
นยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05  
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

ธนิต  

ธนุสุทธ-ิ
ยาภรณ์  

การศกึษา
ความแตกต่าง
ดา้นปจัจยัที่
ส่งผลต่อความ
พงึพอใจ ใน
การท างาน
ระหว่าง 
พนกังานใน
ส่วนส านกังาน 
กบั พนกังาน
ในส่วนการ
ผลติ ของ
บรษิทั ท.ีเอน็.
แอ๊ดว๊านซ ์
อนิเตอรเ์ทรด 
จ ากดั  

(2557) 

เพื่อศกึษา
ความแตกต่าง
ดา้นปจัจยัที่
ส่งผลต่อ
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
พนกังานใน
ส่วน
ส านกังาน กบั 
พนกังานใน
ส่วนการผลติ
ของบรษิทั ท.ี
เอน็.
แอ๊ดว๊านซ ์
อนิเตอรเ์ทรด 
จ ากดั 

 

ประชากร:  

พนกังานใน
ส่วนส านกังาน 
จ านวน 74 คน
กบัพนกังานใน
ส่วนการผลติ 
จ านวน 84 คน 
จากการสุ่ม
ตวัอยา่ง
จ านวน 158 
คน 

ดา้นตวัแปร: 
ความแตกต่าง
ดา้นปจัจยัที่
ส่งผลต่อความ
พงึพอใจใน
การท างานของ
พนกังานทัง้
สองกลุ่ม 

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 158 ชุด 
เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้าราง 
Krejcie & 
Morgan  

ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห:์ ค่าแก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และใชว้ธิี
ในการทดสอบ
ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ทีไ่ด ้
ไดแ้ก่ วเิคราะห์
ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว 
และ Discriminate 
Analysis 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจที่
แตกต่างกนั
มากทีสุ่ด ไดแ้ก่ 
ความเขา้ใจ
งานในหน้าที่
ตอ้งปฏบิตั ิ
และ สามารถ
อธบิายความ
แตกต่าง
ระหว่าง 2 กลุ่ม 
ไดร้อ้ยละ 42 มี
ความถูกตอ้ง
ในการ
พยากรณ์
พนกังาน
ส านกังานได้
ถูกตอ้งรอ้ยละ 
83.8 และ
พยากรณ์
พนกังานใน
ส่วนการผลติ 
ไดถู้กตอ้งรอ้ย
ละ 79.8 
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ตารางที ่5 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

ชื่อผูแ้ต่ง ชื่อผลงาน วตัถุประสงค์
ของงานวจิยั 

ขอบเขต
การศกึษาวจิยั 

ระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้คน้พบจาก
งานวจิยัน้ีที่

เกีย่วขอ้งกบัตวั
แปรทีจ่ะศกึษา
ในรายงาน 

อทิธ-ิ
พงษ์ 
ธนา-
ภรณ์  

การศกึษา
ความแตกต่าง
ดา้นความพงึ
พอใจในการ
ปฏบิตังิาน 
ของนายทหาร
ชัน้สญัญาบตัร 
กบันายทหาร
ชัน้ประทวน 
กรมข่าวทหาร
อากาศ 
กองบญัชาการ
กองทพัอากาศ
(2557) 

เพื่อศกึษา
ปจัจยัในดา้น
ความพงึ
พอใจในการ
ท างานของ
ของ
นายทหารชัน้
สญัญาบตัร 
กบันายทหาร
ชัน้ประทวน 
และ เพื่อ
คน้หาปจัจยั
ดา้นความพงึ
พอใจในการ
ท างานทีใ่ชใ้น
การจ าแนก
คนทัง้สอง
กลุ่ม 

ประชากร:  

นายทหารชัน้
สญัญาบตัร 
จ านวน 98 คน
กบันายทหาร
ชัน้ประทวน 
จ านวน 104 
คน จากการ
สุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 202 
คน 

ดา้นตวัแปร: 
ความแตกต่าง
ดา้นความพงึ
พอใจในการ
ท างานของคน
ทัง้สองกลุ่ม 

วธิกีารเกบ็
รวบรวมขอ้มลู: 
ใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 202 ชุด 
เลอืกกลุ่มตวัอยา่ง
โดยใชต้าราง 
Krejcie & 
Morgan  

ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะห:์ ค่าแก่ 
ค่าความถี ่รอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่ และใชว้ธิี
ในการทดสอบ
ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ทีไ่ด ้
ไดแ้ก่ วเิคราะห์
ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว 
และ Discriminate 
Analysis 

ค่าเฉลีย่ความ
พงึพอใจที่
แตกต่างกนั
มากทีสุ่ดไดแ้ก่ 
ดา้นลกัษณะ
งาน ดา้นความ
มัน่คงในการ
ท างาน ดา้น
ความเป็นอยู่
ส่วนตวั และ
ดา้นสถานะ
ของอาชพี และ
ผลการทดสอบ
ความเป็นอสิระ
ต่อกนั พบว่า 
ทัง้สองกลุ่ม มี
ความแตกต่าง
กนัดา้นอาย ุ
ระดบั
การศกึษา 
ประสบการณ์
การท างาน 
อยา่งมี
นยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05  
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2.3 กรอบแนวความคิด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 ทีม่า: ทฤษฎสีองปจัจยัของ เฮริซ์เบกิรก์ (Herzberg’s Two-Factor Theory) 
 

 
 

 

ปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน 11 ดา้น โดยอาศยัทฤษฎสีอง

ปจัจยัของเฮริซ์เบริก์  
 

ปัจจยัจงูใจ  
1. ความส าเรจ็ของงาน 
2. การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
3. ลกัษณะงาน 
4. ความรบัผดิชอบ 
5. ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
 

ปัจจยัค า้จนุหรือปัจจยัอนามยั  
1. เงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล 
2. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
3. ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
4. สภาพการท างาน 
5. ความมัน่คงในงาน 
6. นโยบายและการบรหิารงาน 
 

ตวัแปรตน้ 

 
 

1. พนกังานในส านกังานใหญ่ 
 
 
 

 
 

 
2. พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 

 
ตวัแปรตาม 

 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
        ในการจ าแนกความแตกต่างด้านปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ระหว่าง
พนกังานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝา่ยผลติ กรณีศกึษา บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม 
จ ากดั (มหาชน) ผู้วจิยัได้ท าการศกึษา ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในการท างาน และ
ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน รวมถงึงานวจิยั
ที่ เกี่ยวข้อง เพื่ อให้เกิดความเข้าใจในเนื้ อหา และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถามซึง่เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มลู เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการท างาน
ของพนกังานทัง้สองกลุ่ม มขี ัน้ตอนในการศกึษาประกอบดว้ยเนื้อหาดงัต่อไปนี้ 
        3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        3.2 ตวัแปรในการศกึษา 
        3.3 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
        3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
        3.5 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 
        ประชากร 
        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้คอื พนักงานบรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน ) 
เฉพาะในส่วนของระดับปฏิบัติการทัว่ไป ไม่รวมถึงตัง้แต่ระดับผู้จดัการขึ้นไป  ซึ่งผู้วิจยัมี
ความเหน็ว่า ส าหรบังานวจิยัฉบบันี้ มคีวามต้องการเจาะจงเฉพาะในส่วนของพนักงานเท่านัน้ 
สาเหตุเนื่องมาจากเสยีงของทางคนที่เป็นผู้บรหิารจดัการ ว่าในของระดบัปฏบิตักิารพบปญัหา
กบัการประเมนิผลงานทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัอตัราการลาออก (ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่ป็น
สายบรหิารจดัการในองค์กร) ซึ่งแบ่งกลุ่มตามสถานที่ปฏบิตัิงาน โดยสามารถแบ่งได้เป็นสอง
กลุ่มดงันี้ 
        1. พนกังานทีป่ฏบิตังิานประจ าส านกังานใหญ่ 

ซึ่งตัง้อยู่ที่อาคาร ยู.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชัน้ 29 ถนนรามค าแหง แขวง/เขต สวนหลวง 
กรงุเทพมหานครโดยมจี านวนประชากรทัง้สิน้ 111 คน 
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        2. พนกังานทีป่ฏบิตังิานในโรงงานฝา่ยผลติ 
ซึ่งตัง้อยู่บนเขตพื้นที่ ต าบลท่าสะอ้าน อ าเภอบางปะกง จงัหวัดฉะเชิงเทราโดยมีจ านวน
ประชากรทัง้สิน้ 538 คน 
        ท าให้ได้ประชากรทัง้สองกลุ่มรวมกันเป็น 649 คน ซึ่งทางผู้วิจยัได้ท าตารางแจกแจง
จ านวนประชากรทัง้สองกลุ่มดังกล่าว  เป็นการเก็บกลุ่มตัวอย่างตามแบบโควต้า (Quota 
Sampling) ที่ได้ท าสรุปไวใ้นหวัขอ้ 3.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล หน้า 74 – 75 (ทีม่า. จากขอ้มูล
ทะเบยีนพนกังานปี 2558 ของฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย,์ 2558, กรงุเทพมหานคร.) 
 
        กลุ่มตวัอยา่ง 
        ผู้วิจยัท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยอ้างอิงตารางส าเร็จรูปของKracie and 
Morgan (1970) ภายใตร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และมคีวามคลาดเคลื่อนในระดบั ±5% ท าใหไ้ด้
จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่มดงันี้ 
        1. พนักงานที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานใหญ่ มีประชากรจ านวน 111 คน ตาราง
ส าเรจ็รปูของ Kracie and Morgan (1970) ใหใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่ง 80 คน 
        2. พนักงานทีป่ฏบิตังิานในโรงงานฝ่ายผลติ มปีระชากรจ านวน 538 คน ตารางส าเรจ็รูป
ของ Kracie and Morgan (1970) ใหใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่ง 217 คน  
 
        ท าใหไ้ด้กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มรวมกนัเป็น 297คน แต่เนื่องจากขอ้จ ากดัทางดา้นเวลา
และงบประมาณ จงึเลอืกเก็บกลุ่มตวัอย่างที่ 200 คน และงานวจิยัฉบบันี้เป็นการจ าแนกความ
แตกต่างผู้วจิยัมคีวามเห็นว่า จ านวนประชากรของทัง้สองกลุ่มตวัอย่างควรจะเท่ากนั ผู้วจิยัจงึ
ท าการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งทีก่ลุ่มละ 100 คน และเมือ่ลดขนาดกลุ่มตวัอย่างลง ส่งผลใหร้ะดบัความ
คลาดเคลื่อนเพิม่ขึน้เป็น ±5.77% โดยค านวณจากจ านวนประชากร 649 คน และจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทีป่รบัลดลงเหลอื 200 คน โดยสตูรค านวณทีม่าจาก  
http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one  
        แต่กลุ่มตัวอย่างที่ 200 คนได้ ผ่านเงื่อนไขทางสถิติโดยใช้ Discriminant Analysis ทุก
ประการที่ก าหนดว่า จะต้องมจี านวนกลุ่มตัวอย่างที่เลอืกใช้ต้องมมีากกว่า 5 เท่าของจ านวน
ค าถามที่จะใช้ในการถามเกี่ยวกับตัวแปรต้นทัง้หมด นอกจากนี้ในแต่ละกลุ่มย่อยที่จะน ามา
เปรยีบเทยีบกนัต้องมกีลุ่มตวัอย่างมากกว่า 20 คนและมมีากกว่าจ านวนค าถามที่ใชใ้นการถาม
เกีย่วกบัตวัแปรตน้ทัง้หมดอยา่งน้อย 1 คน สามารถสรปุไดต้ามทีป่รากฏในตารางที ่6 
 
 
 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm#one
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ตารางที ่6 การค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งขัน้ต ่าส าหรบัการจ าแนกความแตกต่าง 

เงือ่นไข ค่าตามเงือ่นไข 
1. จ านวนค าถามทัง้หมดทีจ่ะใชใ้นการถามเกีย่วกบัตวัแปรตน้ 40 
2. จ านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าของแต่ละกลุ่มทีจ่ะน ามาจ าแนกความ
แตกต่าง 

ค านวณจากค่าที ่
มากทีสุ่ดระหว่าง  
 20 
 41 

3. จ านวนกลุ่มตวัอย่างขัน้ต ่าทีต่อ้งใชใ้นการท า Discriminant 
Analysis 

ค านวณจาก 5 x (40) 
= 200 ตวัอยา่ง 

         

        อา้งอิงท่ีมาของเง่ือนไขขนาดกลุ่มตวัอยา่งส าหรับแต่ละเคร่ืองมือขา้งตน้ไดจ้าก Hair, Joseph 
F., Jr., William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson (2008), Multivariate 
Data Analysis: A Global Perspective, 7th eds. Pearson Education, Inc.  

 

3.2 ตวัแปรในการศึกษา 

        ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาจ าแนกไดเ้ป็น 2 ตวัแปรดงันี้ 
        1. ตวัแปรต้น (Independent Variable) คอื ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ตามทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg’s Two-Factor Theory) ซึง่ประกอบดว้ย         
        1.1 ปจัจยัจงูใจมอีงคป์ระกอบ 5 ประการ ไดแ้ก่ 
             1.1.1 ความส าเรจ็ของงาน 
             1.1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
             1.1.3 ลกัษณะงาน 
             1.1.4 ความรบัผดิชอบ 
             1.1.5 ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
        1.2 ปจัจยัค ้าจนุมอีงคป์ระกอบ 6 ประการ ไดแ้ก่ 
             1.2.1 นโยบายและการบรหิารงาน             
             1.2.2 เงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล 
             1.2.3 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
             1.2.4 ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
             1.2.5 สภาพการท างาน 
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             1.2.6 ความมัน่คงในงาน 
        2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื กลุ่มประชากรที่ใชใ้นการศกึษาซึ่งแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ไดแ้ก่ 

             2.1 พนกังานในส านกังานใหญ่ 

             2.2 พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 
        

 ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้แยกเป็น ตารางแจกแจงตวัแปรที่เ เป็นข้อมูลเชิงลกัษณะ กับ
ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ ดงัตารางดงัต่อไปนี้ 

ตารางที ่7 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 
  

ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ขอ้มลูดา้น 
ปจัจยัส่วนบุคคล 

 

เพศ [   ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] ชาย 
[   ] หญงิ 
 

อายุ [  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] 20-30 ปี 
[   ] 31-40 ปี 
[   ] 41-50 ปี 
[   ] 51-60 ปี 
[   ] 61 ปีขึน้ไป 

สถานภาพ [  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] โสด 
[   ] สมรส 
[   ] หมา้ย/หย่ารา้ง 

ระดบัการศกึษาสงูสุด [  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] มธัยมปลาย/ปวช. 
[   ] อนุปรญิญา/ปวส. 
[   ] ปรญิญาตร ี
[   ] สงูกว่าปรญิญาตร ี
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ตารางที ่7 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ขอ้มลูดา้น 
ปจัจยัส่วนบุคคล 

 

อตัราเงนิเดอืน [  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] น้อยกว่า 10,000 
บาท 
[   ] 10,001-20,000 
บาท 
[   ] 20,001 – 30,000 
บาท 
[   ] 30,001 – 40,000 
บาท 
[   ] 40,001 บาทขึน้
ไป 

ระยะเวลาการท างานใน
องคก์ร 

[  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] น้อยว่า 1 ปี 
[   ] 1-5 ปี 
[   ] 6-10 ปี 
[   ] 11-15 ปี 
[   ] 16-20 ปี 
[   ] 21 ปีขึน้ไป 
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ตารางที ่7 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
ชื่อตวัแปรและประเภท

ตวัแปร 
ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ขอ้มลูดา้น 
ปจัจยัส่วนบุคคล 

 

แผนกทีท่่าน
ปฏบิตังิาน 

[  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] ตรวจสอบภายใน 
[   ] ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 
[   ] บรหิารผลติภณัฑ ์
[   ] สื่อสารองคก์ร 
[   ] บรหิารทรพัยากรมนุษย ์
[   ] จดัซือ้ 
[   ] การเงนิ 
[   ] บญัช ี
[   ] ขายในประเทศ 
[   ] ขายต่างประเทศ 
[   ] บรหิารงานบรกิาร 
[   ] ผลติ 1 
[   ] ผลติ 2 
[   ] ผลติและซ่อมหมอ้แปลง 
[   ] วางแผนการผลติ 
[   ] วศิวกรรม 
[   ] พฒันางานโลหะ 
[   ] งานโลหะ 1 
[   ] งานโลหะ 2 
[   ] คลงัพสัดุและธุรการ
โรงงาน 
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ตารางที ่7 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
 

ชื่อตวัแปรและประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ขอ้มลูดา้น 
ปจัจยัส่วนบุคคล 

 

จากแบบ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน
พนกังานของบรษิทั
ครัง้ล่าสุด ท่านคดิ
ว่าไดร้บัการ
ประเมนิจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของ
ท่านดา้นไหน ด ี
ทีสุ่ด 

[  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัอก 

[   ] ปรมิาณงาน 

[   ] คุณภาพของงาน 

[   ] ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

[   ] การพฒันาตนเอง 

[   ] การปรบัตวั 

[   ] ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 

[   ] การตรงต่อเวลา 

[   ] การรกัษาระเบยีบวนิยั 

[   ] ความสม ่าเสมอในการ
มาท างาน 

[   ] ความรบัผดิชอบและ
ความขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 
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ตารางที ่7 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ต่อ) 
 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของค าตอบ ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ขอ้มลูดา้น 
ปจัจยัส่วนบุคคล 

 

จากแบบประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานพนกังานของ
บรษิทัครัง้ล่าสุด ท่านคดิ
ว่าไดร้บัการประเมนิจาก
ผูบ้งัคบับญัชาของท่าน
ดา้นไหน แย ่ทีสุ่ด 

[  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] ปรมิาณงาน 

[   ] คุณภาพของงาน 

[   ] ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

[   ] การพฒันาตนเอง 

[   ] การปรบัตวั 

[   ] ความเป็นทีน่่า
ไวว้างใจ 

[   ] การตรงต่อเวลา 

[   ] การรกัษาระเบยีบ
วนิยั 

[   ] ความสม ่าเสมอใน
การมาท างาน 

[   ] ความรบัผดิชอบ
และความ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 
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ตารางที ่8 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ (ตวัแปรตาม) 

ชื่อตวัแปรและประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อ
วดัค่าของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

กลุ่มประชากรทีใ่ชใ้น
การศกึษาแบ่งเป็น 2 
กลุ่ม (ตวัแปรตาม) 

 

สถานที ่
ทีท่่านปฏบิตังิาน 

[  ] เลอืกไดห้นึ่ง
ตวัเลอืก 

[   ] ประจ าส านกังานใหญ่ 

[   ] โรงงานฝ่ายผลติ 

 

ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ดา้น
ความส าเรจ็
ในการ
ท างาน 

(ตวัแปรตน้)  

1. ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่น
ขณะน้ี สรา้งความภาคภูมใิจ
ใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 
2. เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิาน ท่านสามารถแก้ไข
ปญัหาไดเ้สมอ 
3. ท่านไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิาน
อยา่งเตม็ความสามารถ 
4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั
มอบหมายส าเรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 
 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 

 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็
ดว้ย 
       ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 
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ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) (ต่อ) 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ดา้น 
การไดร้บั
การยอมรบั
นบัถอื 

(ตวัแปรตน้)  

5. ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัใน
ความรูค้วามสามารถของท่าน 
6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอื
จากเพื่อนรว่มงาน 
7. ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็น
คณะท างานของบรษิทั 
8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อน
รว่มงานใหเ้ป็นตวัแทนแผนก 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 

 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็
ดว้ย 
       ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 

 

ดา้น
ลกัษณะงาน 
(ตวัแปรตน้)  

9. ท่านไดร้บัมอบหมายให้
ปฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถของท่าน 
10. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูใ่น
ขณะน้ี ทา้ทายความสามารถ
ของท่าน 
11. งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มี
ความเหมาะสม 
12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย
มคีวามน่าสนใจ 
 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 

 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็
ดว้ย 
       ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 
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ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ

ตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ดา้นความ
รบัผดิชอบ 

 (ตวัแปรตน้) 

13. บรษิทัมกีารมอบหมาย
งานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจรงิ 
14. ท่านมอี านาจในการ
ตดัสนิใจในงานในส่วนทีอ่ยู่
ในความรบัผดิชอบ 
15. ปรมิาณงานทีท่่าน
ไดร้บัมอบหมาย ให้
รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 
16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่
รบัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

มาตรวดั
แบบ Likert-

Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 

 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็ดว้ย 
       ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 

ดา้น
ความกา้วหน้า
ในต าแหน่งงาน 

(ตวัแปรตน้)  

17. ต าแหน่งงานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยูส่ามารถสรา้ง
ผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
18. ในสายงานของท่านมี
โอกาสกา้วหน้าในการ
ปฏบิตังิาน 
19. บรษิทัส่งท่านเขา้รบั
การอบรม สมัมนาเพื่อ
เพิม่พนูความรู้
ความสามารถอยา่งต่อเนื่อง 
 

มาตรวดั
แบบ Likert-

Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 

 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็ดว้ย 
       ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 
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ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) (ต่อ) 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ดา้นนโยบาย
และการ
บรหิารงาน 
 (ตวัแปรตน้)  

20. การก าหนดแผนงาน
ของบรษิทั มคีวามชดัเจน
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้
21. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลู
เพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบั
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง 
22. เมือ่มปีระเดน็ทีต่อ้ง
ไดร้บัค าแนะน าในการ
ตดัสนิใจ ท่านทราบว่า จะ
เขา้ปรกึษาโดยตรงกบั
หวัหน้างานท่านใด ทีม่ ี
อ านาจในการตดัสนิใจ และ
จะไมท่ าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ในหน่วยงานของ
ท่าน 
23. ผูบ้งัคบับญัชา
บรหิารงานได ้ตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้
 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 
 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็ดว้ย 
       ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 
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ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) (ต่อ) 
 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปรและ
ประเภทตวั

แปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงใน
แบบสอบถามเพื่อวดัค่า

ของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ดา้นเงนิเดอืน
และ
ผลประโยชน์ที่
เกือ้กูล 
 
(ตวัแปรตน้) 

24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมี
ความเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 
25. การพจิารณาเพิม่
เงนิเดอืน มคีวามยตุธิรรม 
โปรง่ใส 
26. สทิธกิารลาหยุดงานที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสม 
27. ระบบสวสัดกิาร 
ประโยชน์เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมี
ความเหมาะสม 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็ดว้ย 
       ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 

ดา้น
ความสมัพนัธ์
กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
 (ตวัแปรตน้) 

28. ท่านไดร้บัความเป็น
กนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 
29. ท่านไดร้บัค าปรกึษา
จากผูบ้งับญัชา เมือ่มี
ปญัหาในการท างาน 
30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงั
ความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 
 

มาตรวดั
แบบ Likert-
Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 
 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็ดว้ย 
       ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 
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ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) (ต่อ) 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงในแบบสอบถามเพื่อวดัค่าของ
ตวัแปร 

ลกัษณะ
ของ

ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบ
ของ

ค าถาม 
ดา้น
ความสมัพนัธ์
กบัเพื่อน
รว่มงาน 
(ตวัแปรตน้)  

31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวาม
จรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน 
32. ท่านไดร้บัความรว่มมอืในการท างาน
จากเพื่อนรว่มงาน 
33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่งงานจาก
เพื่อนรว่มงาน 
 

มาตรวดั
แบบ 
Likert-
Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 
 

       
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       
เหน็ดว้ย 
       
เฉยๆ 
       ไม่
เหน็ดว้ย 
       ไม่
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 

ดา้นสภาพ
การท างาน 
(ตวัแปรตน้)  

34. เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารได้
เป็นอยา่งด ี
35. อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ 
36. อากาศภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอืเยน็
เกนิไป 
37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม 
หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
 

มาตรวดั
แบบ 
Likert-
Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 
 

       
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       
เหน็ดว้ย 
       
เฉยๆ 
       ไม่
เหน็ดว้ย 
       ไม่
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 
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ตารางที ่9 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ตวัแปรตน้) (ต่อ) 

ตารางแจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ชื่อตวัแปร
และประเภท
ตวัแปร 

ค าถามทีใ่ส่ลงในแบบสอบถาม
เพื่อวดัค่าของตวัแปร 

ลกัษณะของ
ค าตอบ 

ตวัเลอืก 
(ถา้ม)ี 

ตน้แบบของ
ค าถาม 

ดา้นความ
มัน่คงใน
งาน 
(ตวัแปรตน้)  

38. การปฏบิตังิานของท่านใน
ปจัจบุนัมคีวามมัน่คง 
39. ท่านพงึพอใจในระบบ
สญัญาจา้งระหว่างท่านและ
บรษิทั 
40. บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กั
ของบุคคล 

มาตรวดัแบบ 
Likert-Scale 
(วดัระดบั
ความเหน็
ดว้ย) 
 
 

       เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 
       เหน็ดว้ย 
       เฉยๆ 
       ไมเ่หน็
ดว้ย 
       ไมเ่หน็
ดว้ยอยา่งยิง่ 
 

ณทัฐา 
กรหีริญั 
(2550) 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

        เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามทีม่ผีูจ้ดัท าไว ้จากงานวจิยัเรือ่ง ความพงึ
พอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (ณัทฐา กรหีริญั: 2550) 
โดยวิธีการสร้างแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีของไลเคิร์ท 
(Likert’s Scale) โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดงันี้ 

        ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษาสูงสุด อัตราเงนิเดือน ระยะเวลาการท างานในองค์กร แผนกที่ปฏิบตัิงาน ผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าดทีีสุ่ด และผลการประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าแย่ทีสุ่ด
จ านวน 9 ข้อ และขอ้ค าถามที่ใช้ในการแยกกลุ่มประชากรให้เป็นสองกลุ่ม 1 ขอ้ โดยลกัษณะ
ค าตอบเป็นแบบมตีวัเลอืก ใหเ้ลอืกหนึ่งตวัเลอืก 

        ส่วนที ่2 แบบสอบถามปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน โดยมคี าถามทัง้หมด
จ านวน 40 ขอ้ แบ่งเป็น 11 ดา้นตามทฤษฎีสองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ (Herzberg’s Two-Factor 
Theory)  ดงัต่อไปนี้ ดา้นความส าเรจ็ของงาน 4 ขอ้ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 4 ขอ้ ดา้น
ลกัษณะงาน 4 ข้อ ด้านความรบัผดิชอบ 4 ขอ้ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 3 ขอ้ ด้าน
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นโยบายและการบริหารงาน 4 ข้อ ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ เกื้อกูล 4 ข้อ ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 3 ขอ้ ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 3 ขอ้ ดา้นสภาพการ
ท างาน 4 ขอ้ และดา้นความมัน่คงในงาน 3 ขอ้ ซึ่งขอ้ค าถามที่ใช้วดัปจัจยัที่ท าให้เกดิความพงึ
พอใจในการท างาน จะแบ่งเป็น 
        1) ดา้นปจัจยัจงูใจ จ านวน 19 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามที ่1-19 
        2) ดา้นปจัจยัอนามยั จ านวน 21 ขอ้ค าถาม ไดแ้ก่ ขอ้ค าถามที ่20-40 
โดยขอ้ความของค าถามและค าตอบแต่ละขอ้ ใชม้าตรวดัแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating 
Scale) โดยค าถามมขีอ้ความเชงิบวก และมคี าตอบใหเ้ลอืก 5 ช่วงคะแนนดว้ยกนั คือ 

เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ คะแนนเท่ากบั  5 
เหน็ดว้ย  คะแนนเท่ากบั  4  
เฉยๆ   คะแนนเท่ากบั  3 
ไมเ่หน็ดว้ย  คะแนนเท่ากบั  2 
ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ คะแนนเท่ากบั  1 
 

        ส่วนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

        ผูว้จิยัเลอืกใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบโควต้า (Quota Sampling) เนื่องจากใชว้เิคราะหอ์งคก์ร
เพียงองค์กรเดียว โดยให้โควตาแต่ละแผนกในองค์กรที่สะท้อนความเป็นจรงิ ซึ่งท าการสุ่ม
ตวัอย่างจากพนักงานบรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในส่วนของส านักงานใหญ่ 
และโรงงานฝา่ยผลติ ดงัตาราง 
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ตารางที่ 10 การสุ่มตัวอย่างของพนักงานในบรษิัทบรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากัด (มหาชน) 
ประจ าส านกังานใหญ่ 

 

แผนก ประชากร (N) กลุ่มตวัอย่าง (n) 

ตรวจสอบภายใน 1 1 
ส านกักรรมการผูจ้ดัการ 9 8 
การตลาด 3 3 
สื่อสารองคก์ร 3 3 
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 27 24 
จดัซือ้ 8 7 
การเงนิ 13 12 
บญัช ี 15 13 
ขายในประเทศ 23 21 
ขายต่างประเทศ 3 3 
บรหิารงานบรกิาร 6 5 
รวม 111 100 
กลุ่มตวัอยา่ง 100 คน 

 
(ที่มา. จากข้อมูลทะเบียนพนักงานปี 2558 ของฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์, 2558, 

กรงุเทพมหานคร.) 
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ตารางที ่11 การสุ่มตวัอย่างของพนักงานในบรษิทับรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ใน
โรงงานฝา่ยผลติ 

 

แผนก ประชากร (N) กลุ่มตวัอย่าง (n) 

ผลติ 1 205 38 
ผลติ 2 57 11 
ผลติและซ่อมหมอ้แปลงก าลงั 15 3 
วางแผนการผลติ 8 1 
คลงัพสัดุและธุรการโรงงาน 84 16 
วศิวกรรม 31 6 
พฒันางานโลหะ 24 4 
งานโลหะ 1 44 8 
งานโลหะ 2 70 13 
รวม  538 100 
กลุ่มตวัอยา่ง 100 คน 

 
(ที่มา. จากข้อมูลทะเบียนพนักงานปี 2558 ของฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนุษย์, 2558, 

กรงุเทพมหานคร.) 

         

        ผู้วิจยัจะท าการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 200 ชุด โดยในส่วนของ
ส านักงานใหญ่จะด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งขอความร่วมมอืจากพนักงานใน
แต่ละแผนกให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ และในส่วนของโรงงานฝ่ายผลิตจะส่ง
แบบสอบถามไปทางรถขนเอกสารของบรษิทั โดยร่วมมอืกบัผูจ้ดัการโรงงานในการแจกจ่ายให้
แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องให้พนักงานช่วยตอบ และทางโรงงานจะรวบรวมส่งกลับคืนมาที่
ส านักงานใหญ่ถึงผู้วิจยั ซึ่งทางผู้วิจยัจะรวบรวมและตรวจทานความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามของพนกังานทัง้ 2 ส่วนอยา่งละเอยีดดว้ยตนเอง 
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ตารางที ่12 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา 

 
ครัง้
ที ่

วนัทีอ่อกเกบ็ เวลาทีอ่อก
เกบ็ 

สถานทีอ่อก
เกบ็ 

จ านวน
แบบสอ
บถาม 

วธิแีจกและ
เกบ็ วนั วนัที ่

1 [   ] จนัทร ์
[   ] องัคาร 
[   ] พุธ 
[   ] พฤหสับด ี
[   ] ศุกร ์
[   ] เสาร ์
[   ] อาทติย ์

 [   ] 08.00-
12.00 น. 
[   ] 
13.00-17.00 
น. 
[   ] 17.00-
21.00 น. 

ส านกังาน
ใหญ่ บรษิทั 
เอกรฐั
วศิวกรรม 
จ ากดั 
(มหาชน) 
อาคาร ย.ู
เอม็.ทาวน์
เวอร ์ชัน้ 29 
 

50 ชุด แจกดว้ยตนเอง
ใหแ้ต่ละแผนก
ทีโ่ควตา้ไว ้
โดยเริม่จาก
แผนก
ตรวจสอบ
ส านกักรรมการ
การตลาด 
สื่อสารองคก์ร
HR จดัซือ้ และ
ใหเ้วลา 1 
สปัดาหใ์นการ
ท าก่อนท าการ
เกบ็คนื 

2 [   ] จนัทร ์
[   ] องัคาร 
[    ] พุธ 
[   ] พฤหสับด ี
[   ] ศุกร ์
[   ] เสาร ์
[   ] อาทติย ์

 [    ] 
08.00-12.00 
น. 
[   ] 13.00-
17.00 น. 
[   ] 17.00-
21.00 น. 

ส านกังาน
ใหญ่ บรษิทั 
เอกรฐั
วศิวกรรม 
จ ากดั 
(มหาชน) 
อาคาร ย.ู
เอม็.ทาวน์
เวอร ์ชัน้ 29 
 
 

50 ชุด แจกดว้ยตนเอง
ใหแ้ต่ละแผนก
ทีโ่ควตา้ไว ้กบั
แผนกทีเ่หลอื
ยงัไมไ่ดแ้จก
ไดแ้ก่ การเงนิ 
บญัช ีขายใน 
ขายต่าง 
บรหิารงาน
บรกิาร และให้
เวลา 1 สปัดาห์
ในการท าก่อน
ท าการเกบ็คนื 
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ตารางที ่12 สรปุแผนการเกบ็ขอ้มลูส าหรบัการเลอืกตวัอยา่งแบบโควตา (ต่อ) 

 
ครัง้
ที ่

วนัทีอ่อกเกบ็ เวลาทีอ่อก
เกบ็ 

สถานทีอ่อก
เกบ็ 

จ านวน
แบบสอ
บถาม 

วธิแีจกและเกบ็ 
วนั วนัที ่

3 [   ] จนัทร ์
[   ] องัคาร 
[   ] พุธ 
[   ] พฤหสับด ี
[   ] ศุกร ์
[   ] เสาร ์
[   ] อาทติย ์

 [   ] 
08.00-12.00 
น. 
[   ] 13.00-
17.00 น. 
[   ] 17.00-
21.00 น. 

โรงงานฝา่ย
ผลติ บรษิทั 
เอกรฐั
วศิวกรรม 
จ ากดั 
(มหาชน)อ.
บางปะกง จ.
ฉะเชงิเทรา 
 

50 ชุด ส่งแบบสอบถาม
ไปทางรถขน
เอกสารของบรษิทั 
โดยรว่มมอืกบั
ผูจ้ดัการโรงงานใน
การแจกจ่ายใหแ้ต่
ละแผนกตามที่
โควตา้ไว ้
และใหเ้วลา 1-2
สปัดาหใ์นการท า
แบบสอบถามก่อน
ท าการเกบ็คนื 

4 [   ] จนัทร ์
[   ] องัคาร 
[   ] พุธ 
[   ]  
พฤหสับด ี
[   ] ศุกร ์
[   ] เสาร ์
[   ] อาทติย ์

 [   ] 08.00-
12.00 น. 
[   ] 
13.00-17.00 
น. 
[   ] 17.00-
21.00 น. 

โรงงานฝา่ย
ผลติ บรษิทั 
เอกรฐั
วศิวกรรม 
จ ากดั 
(มหาชน)อ.
บางปะกง จ.
ฉะเชงิเทรา 
 

50 ชุด ส่งแบบสอบถาม
ไปทางรถขน
เอกสารของบรษิทั 
โดยรว่มมอืกบั
ผูจ้ดัการโรงงานใน
การแจกจ่ายใหแ้ต่
ละแผนกตามที่
โควตา้ไว ้
และใหเ้วลา 1-2
สปัดาหใ์นการท า
แบบสอบถามก่อน
ท าการเกบ็คนื 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

        หลงัจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และตรวจสอบข้อมลูอย่างครบถ้วนแลว้ ผูว้จิยัจะ
น าขอ้มลูทัง้หมดมาวเิคราะหค์ านวณค่าทางสถติ ิโดยการประมวลผลทีใ่ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทาง
สถติใินการวเิคราะห ์ซึง่มขี ัน้ตอนในการวเิคราะหด์งันี้ 

        1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยอาศยัสถิติ
เชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) ที่ใช้กับตัวแปรเชงิลกัษณะ ค่าสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห ์
คอื ค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

        2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ของพนกังาน
บรษิทัเอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยอาศยัสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ที่
ใช้กับตัวแปรเชิงปรมิาณ ค่าสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

        3. การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความแตกต่างในดา้นปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน ของกลุ่มตวัอย่าง โดยแยกตามสถานทีป่ฏบิตังิานของพนกังานโดยอาศยัสถติเิชงิอนุมาน 
(Inferential Statistics) ใชเ้ครือ่งมอืทางสถติทิีจ่ าเป็นในการวเิคราะห ์3 เครื่องมอืไดแ้ก่ ANOVA
ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน, การทดสอบไคสแควร์ (Chi-SquareTest) เพื่อเปรยีบเทียบ
ขอ้มูลและ การวเิคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) ซึ่งการวเิคราะห์การจ าแนก
กลุ่ม ม ี4 ขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
        3.1 ระบุตวัแปร 
             ตวัแปรต้น ตวัแปรเชงิปรมิาณที่สามารถสะท้อนความแตกต่างระหว่างคน 2 กลุ่มที่
เป็นตวัแปรตามได้ และส าหรบังานวจิยัฉบับนี้ ซึ่งตวัแปรต้น ได้แก่ ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึ
พอใจในการท างาน 11  ดา้น ตามทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ 
             ตวัแปรตาม ตวัแปรเชงิลกัษณะที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม และ
ส าหรบังานวิจยัฉบับนี้  ตัวแปรตาม ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงานใหญ่ กับ 
พนกังานทีป่ฏบิตังิานในโรงงานฝา่ยผลติ ของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
        3.2 ก าหนดวธิกีารประมวลผล 
             ค านวณหาสมการเส้นตรง (Discriminant Function) โดยวิธีการจ าแนกกลุ่ ม 
(Discriminant Analysis) เพื่อตรวจสอบความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเสน้ตรงโดย
ดูจากค่า Significance Level ซึง่ต้องน้อยกว่า 0.05 ค่ายิง่ต ่ายิง่ด ีนัน่หมายถงึว่า สมการนี้จะให้
คะแนนที่ใกล้เคียงกันส าหรบักลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน และสมการนี้จะให้คะแนนที่
แตกต่างกนัส าหรบักลุ่มตวัอยา่งทีอ่ยูค่นละกลุ่มกนั 
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        3.3 ประเมนิความถูกตอ้งของสมการเสน้ตรง 
             ใช้สมการเส้นตรงในการพยากรณ์ว่ากลุ่มตัวอย่างแต่ละคนควรอยู่ในสงักัดกลุ่มใด 
จากนัน้สรา้งตารางไขวเ้ปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทีส่งักดัจรงิ กบักลุ่มทีส่มการเสน้ตรงทีพ่ยากรณ์
ว่ากลุ่มตวัอย่างสงักดัอยู่ และค านวณหาค่า Hit Ratio ของการพยากรณ์เพื่อน ามาเปรยีบเทยีบ
กับค่า Proportional Chance Criterion (CPro) สามารถค านวณได้จาก สัดส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างทีห่นึ่งยกก าลงัสอง รวมกบัสดัส่วนของกลุ่มตวัอย่างทีส่องยกก าลงัสอง ซึง่ในงานวจิยันี้
ก าหนดค่า CPro ใหม่เป็น 1.25 เท่าของค่า CPro ปกติ เป็นการเพิ่มระดบัการยอมรบัความ
ถูกต้องของสมการนี้ ซึง่สมการเสน้ตรงนี้จะมคีวามถูกต้องในระดบัทีย่อมรบัไดเ้มื่อค่า Hit Ratio 
มากกว่า ค่า CPro อยา่งน้อย 25% 
        3.4 การแปลความหมาย 
             สงัเกตจากค่า Standardized Discriminant Coefficient ของแต่ละตวัแปรไม่ดูในส่วน
ของเครือ่งหมายว่าบวกหรอืลบ หากตวัแปรไหนมคี่าสงูแสดงว่ามอีทิธพิลในการจ าแนกกลุ่มมาก
ที่สุด และสังเกตจากค่า DiscriminantLoading ซึ่งต้องมีค่ ามากกว่า ± 0.4 จึงจะถือว่ามี
ความส าคญัในการจ าแนกกลุ่ม ซึง่ขัน้ตอนและค่าทางสถติสิามารถสรปุไดต้ามทีป่รากฏในตาราง
ที ่13 
 
ตารางที ่13 ขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของ Discriminant Analysis 

ขัน้ตอน
ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยที่
เกีย่วขอ้งกบัการ

วเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิีต่อ้ง
รายงานและวธิกีาร

อ่านค่า 

1 ระบุตวัแปรยอ่ยเชงิปรมิาณทีจ่ะใช้
เป็นตวัแปรตน้ และตวัแปรย่อย
เชงิลกัษณะทีม่ตีวัเลอืก 2 ตวัทีจ่ะ
ใชเ้ป็นตวัแปรตาม 

ตวัแปรตน้ (IndS) : 
ปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจในการท างาน 

ตวัแปรตาม (DepN) :  

พนกังานในส านกังาน
ใหญ่ กบัพนกังานใน
โรงงานฝา่ยผลติ 
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ตารางที ่13 ขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของ Discriminant Analysis 
     (ต่อ) 

 
ขัน้ตอน

ที ่
รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยที่

เกีย่วขอ้งกบัการ
วเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิีต่อ้งรายงาน
และวธิกีารอ่านค่า 

2 การก าหนดวธิกีารประมวลผล  -Wilks’ Lambda  

อธบิายถงึความสามารถ
ในการจ าแนกกลุ่มทีม่ ี
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่
0.05 

3 การประเมนิความถูกตอ้งของ
สมการเสน้ตรง 

 -Discriminant Score 

ใชแ้บ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม
เปรยีบเทยีบกบั Cutting 
Score 

-Hit Ratio 

ค่าความถูกตอ้งในการ
พยากรณ์และตอ้งมคี่า
มากกว่าเกณฑ ์1.25 เท่า
ของ Cpro 

-Proportional Chance 
Criterion 

บอกความสามารถในการ
อธบิายความแตกต่างทัง้
สองกลุ่มไดจ้ านวนเท่าไหร ่
คดิเป็นเปอรเ์ซน็ต์ 
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ตารางที ่13 ขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของ Discriminant Analysis 
(ต่อ) 

ขัน้ตอน
ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
วเิคราะหใ์น
ขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิีต่อ้งรายงาน
และวธิกีารอ่านค่า 

4 การแปลความหมาย 

แสดงถงึขอ้ค าถามทีม่อีทิธพิลสงู
หรอืมคีวามส าคญัในการจ าแนก
ความแตกต่างของสองกลุ่ม 

 -Standardized 
Discriminant 

Coefficient 

ท าใหท้ราบว่าตวัแปรใดมี
อทิธพิลสงูต่อการศกึษา
เรือ่งการจ าแนกความ
แตกต่าง 

-Discriminant Loading 

แสดงความส าคญัของขอ้
ค าถามทีแ่สดงความ
แตกต่างทัง้สองกลุ่ม โดย
มคี่า .4 ขึน้ไป 
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ตารางที ่14 ขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของ Chi-Square Test 

ขัน้ตอ
นที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
วเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิีต่อ้ง
รายงานและวธิกีารอ่าน

ค่า 

1 การก าหนดสมมตฐิาน:   

H0: 2 กลุ่มทีต่อ้งการ
เปรยีบเทยีบมปีจัจยั
ส่วนบุคคลไมแ่ตกต่าง
กนั 

ปจัจยัส่วนบุคคล (Bio): เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา
สงูสุด อตัราเงนิเดอืน ระยะเวลา
การท างานในองคก์ร แผนกที่
ปฏบิตังิาน ผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าดทีีสุ่ด 
และผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าแย่ทีสุ่ด  

 ตวัแปรตาม (DepN): พนกังาน
ในส านกังานใหญ่ กบัพนกังาน
ในโรงงานฝ่ายผลติ 

 

2 การทดสอบสมมตฐิาน  - Pearson Chi-Square 

ตอ้งมคี่านยัส าคญัทาง
สถติไิมต่ ่ากว่า .05 

3 การประเมนิขนาด
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
กลุ่มทีผู่ต้อบ
แบบสอบถามสงักดักบั
ขอ้มลูส่วนบุคคล และ
รายงานผลความ
แตกต่างว่าแตกต่างกนั
ในเรือ่งใด 
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ตารางที ่15 ขัน้ตอนและค่าทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูของ ANOVA 

ขัน้ตอน
ที ่

รายละเอยีด ตวัแปรยอ่ยทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การวเิคราะหใ์นขัน้ตอนน้ี 

ค่าทางสถติทิีต่อ้ง
รายงานและวธิกีาร

อ่านค่า 

1 การก าหนดสมมตฐิาน : 

H0: 2 กลุ่มทีต่อ้งการ
เปรยีบเทยีบมคี่าเฉลีย่
ของตวัแปรตน้ไม่
แตกต่างกนั 

ตวัแปรตน้ (IndS) : พนกังาน
ในส านกังานใหญ่ กบั
พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 

ตวัแปรตาม (DepN) : ปจัจยั
ทีส่่งผลต่อความพงึพอใจใน
การท างาน 

 

2 การทดสอบสมมตฐิาน  - F-Ratio 

แสดงความส าคญัของ
แต่ละค าถามโดยเรยีง
จากมากไปหาน้อย 

3 การแปลความหมาย 

เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ของ
ค าถามเชงิปรมิาณทีไ่ดใ้น
แต่ละกลุ่ม และสรปุว่า
กลุ่มทีต่อ้งการ
เปรยีบเทยีบมคีวาม
แตกต่างทีม่นียัส าคญัทาง
สถติ ิ
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
        ผลการวเิคราะหก์ารจ าแนกความแตกต่างดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กรณีศกึษา บรษิทั เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
200 คน ซึง่ขอ้มลูทีน่ ามาวเิคราะหแ์บ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
        ส่วนที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ของพนักงานใน
ส านกังานใหญ่ กบั พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
4.1  การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 
ตารางที ่16 แจกแจงความถีส่ าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ จ าแนกตามเพศ 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

เพศ 
ชาย 

จ านวน 
รอ้ยละ 

33 
44.6% 

41 
55.4% 

74 
37% 

หญงิ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

67 
53.2% 

59 
46.8% 

126 
63% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

        จากตารางที ่16 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 126 คน (63%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 67 คน (53.2%) เป็น
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 59 คน (46.8%) และเป็นเพศชาย จ านวน 74 คน (37%) 

เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 33 คน (44.6%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 
จ านวน 41 คน (55.4%) 
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ตารางที ่17 แจกแจงความถีส่ าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

อายุ 

20-30 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

32 
49.2% 

33 
50.8% 

65 
32.5% 

31-40 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

39 
52.7% 

35 
47.3% 

74 
37.0% 

41-50 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

28 
53.8% 

24 
46.2% 

52 
26.0% 

51-60 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

1 
11.1% 

8 
88.9% 

9 
4.5% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

         

        จากตารางที ่17 พบว่า กลุ่มตวัอยา่ง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อาย ุ31-

40 ปี มจี านวน 74 คน (37.0%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 39 คน (52.7%) เป็น
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 35 คน (47.3%) รองลงมา ได้แก่ อายุ 20-30 ปี มจี านวน 
65 คน (32.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 32 คน (49.2%) เป็นพนักงานในโรงงาน
ฝ่ายผลิต จ านวน 33 คน (50.8%) อายุ 41-50 ปี มีจ านวน 52 คน (26.0%) เป็นพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จ านวน 28 คน (53.8%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 24 คน 
(46.2%) และอายุ 51-60 ปี มจี านวน 9 คน (4.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 1 คน 
(11.1%) เป็นพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 8 จ านวน  คน (88.9%) ตามล าดบั 
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ตารางที ่18 แจกแจงความถีส่ าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ จ าแนกตามสถานภาพ 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

สถานภาพ 

โสด 
จ านวน 
รอ้ยละ 

61 
60.4% 

40 
39.6% 

101 
50.5% 

สมรส 
จ านวน 
รอ้ยละ 

38 
41.3% 

54 
58.7% 

92 
46.0% 

หมา้ย / 
หยา่รา้ง 

จ านวน 
รอ้ยละ 

1 
14.3% 

6 
85.7% 

7 
3.5% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

         

        จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
สถานภาพโสด มีจ านวน 101 คน (50.5%)  เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 61 คน 
(60.4%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 40 คน (39.6%) รองลงมา ได้แก่ สถานภาพ
สมรส มจี านวน 92 คน (46.0%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 38 คน (41.3%) เป็น
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน  54 คน (58.7%) และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง มจี านวน 7 

คน (3.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 1 คน (14.3%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่าย
ผลติ จ านวน 6 คน (85.7%) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 19 แจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ จ าแนกตามระดบัการศกึษา   
สงูสุด 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

ระดบั
การศึกษา
สงูสดุ 

มธัยมปลาย / 
ปวช. 

จ านวน 
รอ้ยละ 

9 
11.1% 

72 
88.9% 

81 
40.5% 

อนุปรญิญา / 
ปวส. 

จ านวน 
รอ้ยละ 

10 
47.6% 

11 
52.4% 

21 
10.5% 

ปรญิญาตร ี
จ านวน 
รอ้ยละ 

62 
78.5% 

17 
21.5% 

79 
39.5% 

สงูกว่า
ปรญิญาตร ี

จ านวน 
รอ้ยละ 

19 
100.0% 

0 
0.0% 

19 
9.5% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

         

        จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระดบั
การศกึษามธัยมปลาย/ปวช. มจี านวน 81 คน (40.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 9 
คน (11.1%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 72 คน (88.9%)  รองลงมา ได้แก่ ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีมจี านวน 79 คน (39.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 62 คน 
(78.5%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 17 คน (21.5%)  ระดบัการศกึษาอนุปรญิญา/
ปวส. มจี านวน 21 คน (10.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 10 คน (47.6%) เป็น
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 11 คน (52.4%) และระดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมี
จ านวน 19 คน (9.5%) เป็นพนกังานในส านักงานใหญ่ จ านวน 19 คน (100.0%) เป็นพนกังานใน
โรงงานฝา่ยผลติ จ านวน - คน (0.0%) ตามล าดบั 
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ตารางที ่20 แจกแจงความถีส่ าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ จ าแนกอตัราเงนิเดอืน 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

อตัรา
เงินเดือน 

น้อยกว่า 
10,000 บาท 

จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

22 
100.0% 

22 
11.0% 

10,001-
20,000 บาท 

จ านวน 
รอ้ยละ 

57 
48.3% 

61 
51.7% 

118 
59.0% 

20,001-
30,000 บาท 

จ านวน 
รอ้ยละ 

35 
70.0% 

15 
30.0% 

50 
25.0% 

30,001-
40,000 บาท 

จ านวน 
รอ้ยละ 

5 
71.4% 

2 
28.6% 

7 
3.5% 

40,001 บาท
ขึน้ไป 

จ านวน 
รอ้ยละ 

3 
100.0% 

0 
0.0% 

3 
1.5% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

 

        จากตารางที ่20 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รายได ้
10,001-20,000 บาท มจี านวน 118 คน (59%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 57 คน 
(48.3%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 61 คน (51.7%) รองลงมา ได้แก่ รายได ้
20,001-30,000 บาท มีจ านวน 50 คน (25%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 35 คน 
(70.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 15 คน (30.0%) รายได ้น้อยกว่า 10,000 บาท 
มจี านวน 22 คน (11%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน - คน (0.0%) เป็นพนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 22 คน (100.0%) รายได้ 30,001-40,000 บาท มจี านวน 7 คน (3.5%) 

เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 5 คน (71.4%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 
2 คน (28.6%)  และรายได ้40,001 ขึน้ไป มจี านวน 3 คน (1.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ 
จ านวน 3 คน (100.0%) เป็นพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน - คน (0.0%) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 21 แจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ จ าแนกตามระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

ระยะเวลา
การท างาน
ในองคก์ร 

น้อยกว่า 1 
ปี 

จ านวน 
รอ้ยละ 

10 
50.0% 

10 
50.0% 

20 
10.0% 

1–5 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

30 
46.9% 

34 
53.1% 

64 
32.0% 

6–10 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

18 
54.5% 

15 
45.5% 

33 
16.5% 

11–15 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

13 
56.5% 

10 
43.5% 

23 
11.5% 

16–20 ปี 
จ านวน 
รอ้ยละ 

11 
64.7% 

6 
35.3% 

17 
8.5% 

21 ปีขึน้ไป 
จ านวน 
รอ้ยละ 

18 
41.9% 

25 
58.1% 

43 
21.5% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

        จากตารางที ่21 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่อายุงาน 1-5 ปี มจี านวน 64 คน (32.0%) เป็น
พนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 30 คน (46.9%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 34 
คน (53.1%) รองลงมา ได้แก่ อายุงาน 21 ปีขึ้นไป มีจ านวน 43 คน (21.5%) เป็นพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จ านวน 18 คน (41.9%) เป็นพนักงานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 25 คน (58.1%) 
อายุงาน 6-10 ปี มีจ านวน 33 คน (16.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 18 คน 
(54.5%) เป็นพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 15 คน (45.5%) อายุงาน 11-15 ปี มจี านวน 23 
คน (11.5%) เป็นพนกังานในส านักงานใหญ่ จ านวน  13 คน (56.5%) เป็นพนักงานในโรงงานฝา่ย
ผลิต จ านวน 10 คน (43.5%) อายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีจ านวน 20 คน (10%) เป็นพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จ านวน 10 คน (50%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 10 คน (50%)  
และอายุงาน 16-20 ปี มีจ านวน 17 คน (8.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 11 คน 
(64.7%) เป็นพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 6 คน (35.3%) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 22 แจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ  จ าแนกตามแผนกที่
ปฏบิตังิาน 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

แผนกท่ี
ปฏิบติังาน 

ตรวจสอบภายใน 
จ านวน 
รอ้ยละ 

1 
100.0% 

0 
0.0% 

1 
0.5% 

ส านกักรรมการ
ผูจ้ดัการ 

จ านวน 
รอ้ยละ 

8 
100.0% 

0 
0.0% 

8 
4.0% 

บรหิารผลติภณัฑ ์
จ านวน 
รอ้ยละ 

3 
100.0% 

0 
0.0% 

3 
1.5% 

สื่อสารองคก์ร 
จ านวน 
รอ้ยละ 

3 
100.0% 

0 
0.0% 

3 
1.5% 

บรหิารทรพัยากร
มนุษย ์

จ านวน 
รอ้ยละ 

24 
100.0% 

0 
0.0% 

24 
12.0% 

จดัซือ้ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

7 
100.0% 

0 
0.0% 

7 
3.5% 

การเงนิ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

12 
100.0% 

0 
0.0% 

12 
6.0% 

บญัช ี
จ านวน 
รอ้ยละ 

13 
100.0% 

0 
0.0% 

13 
6.5% 

ขายในประเทศ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

21 
100.0% 

0 
0.0% 

21 
10.5% 

ขายต่างประเทศ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

3 
100.0% 

0 
0.0% 

3 
1.5% 

บรหิารงานบรกิาร 
จ านวน 
รอ้ยละ 

5 
100.0% 

0 
0.0% 

5 
2.5% 
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ตารางที่ 22 แจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ  จ าแนกตามแผนกที่
ปฏบิตังิาน (ต่อ) 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

แผนกท่ี
ปฏิบติังาน 

ผลติ 1 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

38 
100.0% 

38 
19.0% 

ผลติ 2 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

11 
100.0% 

11 
5.5% 

ผลติและซ่อมหมอ้
แปลง 

จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

3 
100.0% 

3 
1.5% 

วางแผนการผลติ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

1 
100.0% 

1 
0.5% 

วศิวกรรม 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

6 
100.0% 

6 
3.0% 

พฒันางานโลหะ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

4 
100.0% 

4 
2.0% 

งานโลหะ 1 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

8 
100.0% 

8 
4.0% 

งานโลหะ 2 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

13 
100.0% 

13 
6.5% 

คลงัพสัดุและธุรการ
โรงงาน 

จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

16 
100.0% 

16 
8.0% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

        จากตารางที ่22 พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปฏบิตังิาน
ในแผนกผลิต 1 มีจ านวน 38 คน (19.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต รองลงมา ได้แก่ 
ปฏบิตังิานในแผนกบรหิารทรพัยากรมนุษย์ มจี านวน 24 คน (12.0%) เป็นพนักงานในส านักงาน
ใหญ่ และน้อยที่สุดปฏบิตังิานในแผนกตรวจสอบภายใน เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่  เท่ากบั
แผนกวางแผนการผลติ เป็นพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ มจี านวน 1 คน (0.5%) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 23 แจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ จ าแนกตามผลการประเมนิ
การปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าดทีีสุ่ด 

 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงาน
ฝ่ายผลิต 

ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบติังาน
ด้านท่ีคิดว่า 

ดีท่ีสดุ 

ปรมิาณงาน 
จ านวน 
รอ้ยละ 

9 
60.0% 

6 
40.0% 

15 
7.5% 

คุณภาพของงาน 
จ านวน 
รอ้ยละ 

18 
52.9% 

16 
47.1% 

34 
17.0% 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

3 
75.0% 

1 
25.0% 

4 
2.0% 

การพฒันาตนเอง 
จ านวน 
รอ้ยละ 

4 
26.7% 

11 
73.3% 

15 
7.5% 

การปรบัตวั 
จ านวน 
รอ้ยละ 

6 
50.0% 

6 
50.0% 

12 
6.0% 

ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

11 
78.6% 

3 
21.4% 

14 
7.0% 

การตรงต่อเวลา 
จ านวน 
รอ้ยละ 

8 
57.1% 

6 
42.9% 

14 
7.0% 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 
จ านวน 
รอ้ยละ 

2 
33.3% 

4 
66.7% 

6 
3.0% 

ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

จ านวน 
รอ้ยละ 

6 
25.0% 

18 
75.0% 

24 
12.0% 

ความรบัผดิชอบและ
ความขยนัหมัน่เพยีรใน

การท างาน 

จ านวน 
รอ้ยละ 

33 
53.2% 

29 
46.8% 

62 
31.0% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 
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        จากตารางที่ 23 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผล
ประเมินด้านที่คิดว่าดีที่สุด ด้านความรบัผิดชอบและความขยนัหมัน่เพียรในการท างาน มี
จ านวน 62 คน (31%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 33 คน (53.2%) เป็นพนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 29 คน (46.8%) รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน มจี านวน 34 

คน (17%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 18 คน (52.9%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่าย
ผลติ จ านวน 16 คน (47.1%) ดา้นความสม ่าเสมอในการมาท างาน มจี านวน 24 คน (12%)  เป็น
พนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 6 คน (25.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 18 
คน (75.0%) ดา้นปรมิาณงาน มจี านวน 15 คน (7.5%)  เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 
9 คน (60.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 6 คน (40.0%) ดา้นการพฒันาตนเอง มี
จ านวน 15 คน (7.5%)  เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 4 คน (26.7%) เป็นพนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 11 คน (73.3%) ด้านความเป็นที่น่าไว้วางใจ มจี านวน 14 คน (7%) 
เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 11 คน (78.6%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 
จ านวน 3 คน (21.4%) ด้านการตรงต่อเวลา มจี านวน 14 คน (7%) เป็นพนักงานในส านักงาน
ใหญ่ จ านวน 8 คน (57.1%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 6 คน (42.9%) ด้านการ
ปรบัตัว มีจ านวน 12 คน (6%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 6 คน (50.0%) เป็น
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 6 คน (50.0%) ดา้นการรกัษาระเบยีบวนิัย มจี านวน 6 คน 
(3%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 2 คน (33.3%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ 
จ านวน 4 คน (66.7%) และด้านความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มจี านวน 4 คน (2%) เป็นพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จ านวน 3 คน (75.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 1 คน (25.0%) 
ตามล าดบั     
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ตารางที่ 24 แจกแจงความถี่ส าหรบัค าถามที่เป็นขอ้มูลเชงิลกัษณะ จ าแนกตามผลการประเมนิ
การปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าแยท่ีสุ่ด 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงาน
ฝ่ายผลิต 

ผลการ
ประเมินการ
ปฏิบติังาน
ด้านท่ีคิดว่า 
แย่ท่ีสดุ 

ปรมิาณงาน 
จ านวน 
รอ้ยละ 

14 
58.3% 

10 
41.7% 

24 
12.0% 

คุณภาพของงาน 
จ านวน 
รอ้ยละ 

5 
71.4% 

2 
28.6% 

7 
3.5% 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

28 
45.9% 

33 
54.1% 

61 
30.5% 

การพฒันาตนเอง 
จ านวน 
รอ้ยละ 

6 
37.5% 

10 
62.5% 

16 
8.0% 

การปรบัตวั 
จ านวน 
รอ้ยละ 

11 
73.3% 

4 
26.7% 

15 
7.5% 

ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

4 
50.0% 

4 
50.0% 

8 
4.0% 

การตรงต่อเวลา 
จ านวน 
รอ้ยละ 

11 
55.0% 

9 
45.0% 

20 
10.0% 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 
จ านวน 
รอ้ยละ 

6 
31.6% 

13 
68.4% 

19 
9.5% 

ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

จ านวน 
รอ้ยละ 

14 
58.3% 

10 
41.7% 

24 
12.0% 

ความรบัผดิชอบและ
ความขยนัหมัน่เพยีรใน

การท างาน 

จ านวน 
รอ้ยละ 

1 
16.7% 

5 
83.3% 

6 
3.0% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

         

         



100 
 

 

        จากตารางที่ 24 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 200 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ผล
ประเมินด้านที่คิดว่าแย่ที่สุด ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจ านวน 61 คน (30.5%) เป็น
พนกังานในส านักงานใหญ่ จ านวน 28 คน (45.9%) เป็นพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 33 
คน (54.1%) รองลงมา ได้แก่ ด้านปริมาณงาน มีจ านวน 24  คน (12%) เป็นพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จ านวน 14 คน (58.3%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 10 คน 
(41.7%) ด้านความสม ่ าเสมอในการมาท างาน มีจ านวน 24  คน (12%) เป็นพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จ านวน 14 คน (58.3%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 10 คน 
(41.7%) ด้านการตรงต่อเวลา มจี านวน 20 คน (10%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 
11 คน (55.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 9 คน (45.0%) ดา้นการรกัษาระเบยีบ
วินัย มีจ านวน 19 คน (9.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 6 คน (31.6%) เป็น
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 13 คน (68.4%)  ด้านการพฒันาตนเอง มจี านวน 16 คน 
(8%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 6 คน (37.5%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ 
จ านวน 10 คน (62.5%) ด้านการปรบัตวั มจี านวน 15 คน (7.5%) เป็นพนักงานในส านักงาน
ใหญ่ จ านวน 11 คน (73.3%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 4 คน (26.7%) ด้าน
ความเป็นที่น่าไว้วางใจ มจี านวน 8 คน (4%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 4 คน 
(50.0%) เป็นพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต จ านวน 4 คน (50.0%) ด้านคุณภาพของงาน มี
จ านวน 7 คน (3.5%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 5 คน (71.4%) เป็นพนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลติ จ านวน 2 คน (28.6%) และด้านความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพยีรใน
การท างาน มจี านวน 6 คน (3%) เป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ จ านวน 1 คน (16.7%) เป็น
พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ จ านวน 5 คน (83.3%) ตามล าดบั 
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ตารางที ่25 แจกแจงความถีส่ าหรบัค าถามทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ จ าแนกตามสถานที ่    
ปฎบิตังิาน 

ปัจจยัส่วนบคุคล 

สถานท่ีปฏิบติังาน 
 

Total 
ส านักงาน

ใหญ่ 
โรงงานฝ่าย

ผลิต 

สถานท่ี
ปฏิบติังาน 

ประจ าส านกังาน
ใหญ่ 

จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

0 
0.0% 

100 
50.0% 

โรงงานฝา่ยผลติ 
จ านวน 
รอ้ยละ 

0 
0.0% 

100 
0.0% 

100 
50.0% 

Total 
จ านวน 
รอ้ยละ 

100 
50.0% 

100 
50.0% 

200 
100.0% 

        จากตารางที่ 25 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทัง้หมด 200 คน ประกอบด้วย พนักงานประจ า
ส านักงานใหญ่ มจี านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 และพนักงานโรงงานฝ่ายผลติ มจี านวน 
100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 ในจ านวนเท่ากนั 

ตารางที่ 26 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นความส าเรจ็ในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ
พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 
 
1. ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่นขณะนี้ สรา้ง
ความภาคภูมใิจใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 
2. เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 
ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 
3. ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 
4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าเรจ็
ตามก าหนดเวลา 

 
 

3.62 
 

3.88 
 

4.10 
 

4.15 

 
 

0.728 
 

0.638 
 

0.733 
 

0.550 
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        จากตารางที่ 26 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยสูงสุด คอื ท่าน
ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายส าเร็จตามก าหนดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.550 รองลงมา ได้แก่ ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างเต็ม
ความสามารถ มคี่าเฉลีย่ 4.10 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.733 และค าถามเมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้
ในการปฏบิตัิงาน ท่านสามารถแก้ไขปญัหาได้เสมอ มคี่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.638 ส่วนค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยต ่าทีสุ่ด คอื ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยู่ในขณะน้ี สรา้ง
ความภาคภมูใิจใหแ้ก่ท่านและครอบครวั มคี่าเฉลีย่ 3.62 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.728 ระดบั 

 

ตารางที่ 27 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
 

5. ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัในความรู้
ความสามารถของท่าน 
6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อน
รว่มงาน 
7. ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของ
บรษิทั 
8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนรว่มงานให้
เป็นตวัแทนแผนก 

 
 

3.79 
 

3.84 
 

3.49 
 

3.19 

 
 

0.686 
 

0.683 
 

0.967 
 

0.878 

        จากตารางที่ 27 พบว่า ระดบัความเหน็ดว้ยในด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื ของกลุ่ม
ตวัอย่าง มคี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยสูงสุด คอื ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอืจากเพื่อนร่วมงาน โดย
มคี่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.638 รองลงมา ได้แก่ ผู้บังคบับัญชา ยอมรบัใน
ความรูค้วามสามารถของท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.686 และค าถามท่าน
ได้มสี่วนร่วมเป็นคณะท างานของบรษิทั มคี่าเฉลี่ย 3.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.967 ส่วน
ค าถามที่มคี่าเฉลีย่ความเหน็ด้วยต ่าที่สุด คอื ท่านได้รบัเลอืกจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นตวัแทน
แผนก มคี่าเฉลีย่ 3.19 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.878 
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ตารางที่ 28 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นลกัษณะงาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านลกัษณะงาน 
 

9. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่
ตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน 
10. งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ในขณะน้ี ทา้ทาย
ความสามารถของท่าน 
11. งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มคีวาม
เหมาะสม 
12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวาม
น่าสนใจ 

 
 

3.76 
 

3.62 
 

3.69 
 

3.69 

 
 

0.839 
 

0.823 
 

0.804 
 

0.822 

         
        จากตารางที่ 28 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ด้านลักษณะงาน ของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ ท่านได้รบั
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.839 รองลงมา ไดแ้ก่ งานทีท่่านรบัผดิชอบอยูม่คีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ 
3.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.804 และค าถามงานที่ท่านได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ มี
ค่าเฉลีย่ 3.69 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.822 ส่วนค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยต ่าทีสุ่ด คอื 
งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ในขณะนี้ ท้าทายความสามารถของท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.62 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.823 
 
 

 

 

 



104 
 

 

ตารางที่ 29 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นความรบัผดิชอบ 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านความรบัผิดชอบ 
 

13. บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 
14. ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานใน
ส่วนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
15. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย ให้
รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 
16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบที่
ตอ้งปฏบิตั ิ

 
 

3.64 
 

3.54 
 

3.65 
 

4.16 

 
 

0.834 
 

0.918 
 

0.795 
 

0.613 

         
        จากตารางที่ 29 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ด้านความรบัผดิชอบ ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลี่ยความเหน็ด้วยสูงสุด คอื ท่านเขา้ใจ
งานในหน้าที่รบัผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.613 
รองลงมา ได้แก่ ปรมิาณงานที่ท่านได้รบัมอบหมาย ให้รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 
3.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.795 และค าถามบรษิัทมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน และ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ มคี่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.834 ส่วนค าถามที่
มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยต ่าที่สุด คอื ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานในส่วนที่อยู่ในความ
รบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่ 3.54 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.918 
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ตารางที่ 30 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 

17. ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถ
สรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
18. ในสายงานของท่านมโีอกาสกา้วหน้า
ในการปฏบิตังิาน 
19. บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนา
เพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
 

3.23 
 

3.21 
 

3.31 

 
 

0.946 
 

0.949 
 

1.095 

         
        จากตารางที่ 30 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ดา้นความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลี่ยความเหน็ด้วยสูงสุด คอื 
บรษิัทส่งท่านเข้ารบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.095 รองลงมา ได้แก่ ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่
สามารถสรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง มคี่าเฉลี่ย 3.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.946 และ
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยต ่ าที่สุด คือ ในสายงานของท่านมีโอกาสก้าวหน้าในการ
ปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่ 3.21 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.949 
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ตารางที่ 31 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นนโยบายและการบรหิารงาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
 

20. การก าหนดแผนงานของบรษิทั มี
ความชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 
21. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบั
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง 
22. เมือ่มปีระเดน็ทีต่อ้งไดร้บัค าแนะน าใน
การตดัสนิใจ ท่านทราบว่า จะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจ
ในการตดัสนิใจ และจะไม่ท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ในหน่วยงานของท่าน 
23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้ตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้

 
 

3.53 
 

3.66 
 
 

3.86 
 
 
 
 

3.71 

 
 

0.782 
 

0.959 
 
 

0.766 
 
 
 
 

0.807 

         
        จากตารางที่ 31 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ด้านนโยบายและการบรหิารงาน ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คอื 
เมื่อมปีระเด็นที่ต้องได้รบัค าแนะน าในการตัดสินใจ ท่านทราบว่า จะเข้าปรกึษาโดยตรงกับ
หวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจในการตดัสนิใจ และจะไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในหน่วยงานของ
ท่าน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.766 รองลงมา ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา
บรหิารงานได้ ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ มคี่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.807 และ
ค าถามบรษิทัมกีารให้ขอ้มูลเพื่อสรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง มคี่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.959 ส่วนค าถามทีม่คี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ย
ต ่าที่สุด คอื การก าหนดแผนงานของบรษิัท มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัิได้ มคี่าเฉลี่ย 
3.53 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.782 
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ตารางที่ 32 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก้ือกลู 
 

24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวาม
ยตุธิรรม โปรง่ใส 
26. สทิธกิารลาหยุดงานทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 
27. ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสม 

 

 
2.99 

 
2.98 

 
3.20 

 
2.97 

 

 
1.061 

 
1.080 

 
1.136 

 
1.104 

         
        จากตารางที่ 32 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล ของกลุ่มตวัอยา่ง มคี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยสูงสุด 
คอื สทิธกิารลาหยุดงานที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.136 รองลงมา ได้แก่ เงนิเดือนที่ได้รบัมคีวามเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบ มี
ค่าเฉลี่ย 2.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.061 และค าถามการพจิารณาเพิ่มเงนิเดอืน มคีวาม
ยุติธรรม โปร่งใส มีค่าเฉลี่ย 2.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.080 ส่วนค าถามที่มีค่าเฉลี่ย
ความเหน็ดว้ยต ่าทีสุ่ด คอื ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ 
2.97 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.104 
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ตารางที่ 33 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 
28. ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 
29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งับญัชา 
เมือ่มปีญัหาในการท างาน 
30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 

 
 

3.85 
 

3.93 
 

3.70 

 
 

0.762 
 

0.679 
 

0.809 

         
        จากตารางที่ 33 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ของกลุ่มตวัอยา่ง มคี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยสงูสุด คอื 
ท่านได้รบัค าปรกึษาจากผู้บังบัญชา เมื่อมีปญัหาในการท างาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.679 รองลงมา ได้แก่ ท่านได้รบัความเป็นกนัเองจากผู้บงัคบับญัชา มี
ค่าเฉลีย่ 3.85 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.762 และค าถามที่มคี่าเฉลี่ยความเหน็ดว้ยต ่าทีสุ่ด คอื 
ผู้บังคบับัญชารบัฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.809 
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ตารางที่ 34 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน 
 
31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวาม
จรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน 
32. ท่านไดร้บัความรว่มมอืในการท างาน
จากเพื่อนรว่มงาน 
33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่งงานจาก
เพื่อนรว่มงาน 

 
 

3.80 
 

3.89 
 

3.86 

 
 

0.813 
 

0.788 
 

0.770 

 
        จากตารางที่ 34 พบว่า ระดบัความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ของกลุ่มตวัอยา่ง มคี่าเฉลีย่ความเหน็ดว้ยสงูสุด คอื 
ท่านได้รบัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.788 รองลงมา ได้แก่ ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลี่ย 
3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.770 และค าถามที่มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยต ่าที่สุด คอื เพื่อน
ร่วมงานเป็นคนที่ไวใ้จได้ มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.813 
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ตารางที่ 35 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นสภาพการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านสภาพการท างาน 
 

34. เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้าร
ไดเ้ป็นอย่างด ี
35. อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ 
36. อากาศภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอื
เยน็เกนิไป 
37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม 
หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

 
 

3.41 
 

 

3.40 
 

 

3.09 
 

3.36 

 
 

0.941 
 

 

0.930 
 

 

1.135 
 

1.071 

         
        จากตารางที่ 35 พบว่า ระดับความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างาน ด้านสภาพการท างาน ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คอื เครื่องมอื 
อุปกรณ์ ที่ต้องใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอย่างดี โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.941 รองลงมา ได้แก่ อาคาร สถานที่ ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างทีเ่พยีงพอ มคี่าเฉลีย่ 3.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.930 
และค าถามสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 
3.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.071 ส่วนค าถามที่มคี่าเฉลี่ยความเหน็ด้วยต ่าที่สุด คอื อากาศ
ภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอืเยน็เกนิไป มคี่าเฉลีย่ 3.09 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.135 
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ตารางที่ 36 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างาน จ าแนกตามดา้นความมัน่คงในงาน 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงาน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ด้านความมัน่คงในงาน 
 
38. การปฏบิตังิานของท่านในปจัจบุนัมี
ความมัน่คง 
39. ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้ง
ระหว่างท่านและบรษิทั 
40. บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล 

 
 

3.73 
 

3.64 
 

3.93 

 
 

0.743 
 

0.650 
 

0.862 

         
        จากตารางที่ 36 พบว่า ระดับความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างานด้านความมัน่คงในงาน ของกลุ่มตวัอย่าง มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ บรษิัทที่
ท างานอยู่เป็นที่รูจ้กัของบุคคล โดยมคี่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.862 รองลงมา 
ไดแ้ก่ การปฏบิตังิานของท่านในปจัจุบนัมคีวามมัน่คง มคี่าเฉลีย่ 3.73 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.743 และค าถามที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยต ่ าที่สุด คือ ท่านพึงพอใจในระบบสัญญาจ้าง
ระหว่างท่านและบรษิทั มคี่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.650  
 
        จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามที่เกี่ยวกบัความพึง
พอใจในการท างาน สามารถน ามาจดัเรยีงตามขอ้ค าถามทีม่คี่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดจนถงึ
ต ่าสุด ไดด้งันี้   
        ขอ้ที่ 16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่รบัผดิชอบที่ต้องปฏบิตั ิมรีะดบัความเห็นด้วยสูงที่สุด 
โดยมคี่าเฉลีย่ 4.16 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.613 
        รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าเรจ็ตามก าหนดเวลา โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.15 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.550      
        ขอ้ที่ 3. ท่านได้ใช้ความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 4.10 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.733 
        ข้อที่ 40. บรษิัทที่ท างานอยู่เป็นที่รู้จกัของบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.862 



112 
 

 

        ขอ้ที่ 29. ท่านได้รบัค าปรกึษาจากผู้บงับญัชา เมื่อมปีญัหาในการท างาน โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.93 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.679 
        ข้อที่ 32. ท่านได้รบัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่าเฉลี่ย 3.89 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.788 
        ขอ้ที ่2. เมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถแก้ไขปญัหาไดเ้สมอ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.88 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.638 
        ข้อที่ 33. ท่านได้รบัค าแนะน าในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่าเฉลี่ย 3.86 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.770 
        ขอ้ที ่22. เมื่อมปีระเดน็ทีต่้องไดร้บัค าแนะน าในการตดัสนิใจ ท่านทราบว่า จะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ที่มอี านาจในการตดัสนิใจ และจะไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้ใน
หน่วยงานของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.766 
        ข้อที่ 28. ท่านได้รบัความเป็นกันเองจากผู้บังคับบัญชา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.762 
        ขอ้ที ่6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.84 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.638 
        ข้อที่ 31. เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ไว้ใจได้ มคีวามจรงิใจ และเป็นกันเองกบัท่าน โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.80 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.813 
        ข้อที่ 5. ผู้บงัคบับญัชา ยอมรบัในความรู้ความสามารถของท่าน มคี่าเฉลี่ย 3.79 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.686 
        ขอ้ที ่9. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.76 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.839 
        ข้อที่ 38. การปฏิบัติงานของท่านในปจัจุบันมีความมัน่คง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.743 
        ขอ้ที ่23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้ตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้โดยมคี่าเฉลีย่ 3.71 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.807 
        ขอ้ที ่30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.70 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.809 
        ขอ้ที่ 12. งานที่ท่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ โดยมคี่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.822 
        ข้อที่ 11. งานที่ท่านรบัผิดชอบอยู่มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.804 
        ข้อที่ 21. บริษัทมีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.959 
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        ข้อที่ 15. ปรมิาณงานที่ท่านได้รบัมอบหมาย ให้รบัผิดชอบมีความเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.65 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.795 
        ขอ้ที ่13. บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ โดย
มคี่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.834 
        ข้อที่ 39. ท่านพึงพอใจในระบบสญัญาจ้างระหว่างท่านและบรษิัท โดยมคี่าเฉลี่ย 3.64 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.650 
        ข้อที่ 10. งานที่ท่านปฏิบตัิอยู่ในขณะนี้ ท้าทายความสามารถของท่าน โดยมคี่าเฉลี่ย 
3.62 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.823 
        ขอ้ที ่1. ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยู่ในขณะนี้ สรา้งความภาคภูมใิจใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 
โดยมคี่าเฉลีย่ 3.62 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.728 
        ข้อที่ 14. ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจในงานในส่วนที่อยู่ในความรบัผิดชอบ  โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.54 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.918 
        ขอ้ที่ 20. การก าหนดแผนงานของบรษิัท มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัิได้ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.53 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.782 
        ขอ้ที่ 7. ท่านได้มสี่วนร่วมเป็นคณะท างานของบรษิทั โดยมคี่าเฉลีย่ 3.49 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.967 
        ขอ้ที่ 34. เครื่องมอื อุปกรณ์ ทีต่้องใช้ในการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารได้
เป็นอยา่งด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.941 
        ขอ้ที่ 35. อาคาร สถานที่ ในการท างานมคีวามเหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.930 
        ขอ้ที ่37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.36 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.071 
        ขอ้ที่ 19. บรษิทัส่งท่านเข้ารบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิม่พูนความรูค้วามสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมคี่าเฉลีย่ 3.31 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.095 
        ข้อที่ 17. ต าแหน่งงานที่ท่านปฏบิตัิอยู่สามารถสรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.23 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.946 
        ขอ้ที ่18. ในสายงานของท่านมโีอกาสก้าวหน้าในการปฏบิตังิาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.21 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.949 
        ขอ้ที ่26. สทิธกิารลาหยุดงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่ 3.20 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 1.136 
        ขอ้ที ่8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนร่วมงานใหเ้ป็นตวัแทนแผนก โดยมคี่าเฉลีย่ 3.19 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.878 
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        ข้อที่ 36. อากาศภายในที่ท างานไม่ร้อน หรือเย็นเกินไป โดยมีค่า เฉลี่ย 3.09 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.135 
        ขอ้ที ่24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมคี่าเฉลีย่ 
2.99 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.061 
        ขอ้ที่ 25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวามยุตธิรรม โปร่งใส โดยมคี่าเฉลี่ย 2.98 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.080 
        และค าถามที่มีระดับความเห็นด้วยต ่ าที่สุด คือ ข้อที่ 27. ระบบสวสัดิการ ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่ 2.97 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.104 ตามล าดบั 
 
        และดว้ยงานวจิยัฉบบันี้เป็นการจ าแนกความแตกต่าง ผูว้จิยัจงึท าการวเิคราะหข์อ้มลูดา้น
ความพงึพอใจในการท างานเพิม่เตมิ โดยจ าแนกดา้นความพงึพอใจเป็นสองกลุ่ม ทัง้ในส่วนของ
พนกังานในส านกังานใหญ่ กบัพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ สามารถอธบิายได ้ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในส านกังานใหญ่  

ความพงึพอใจในการท างานของพนกังาน
ในส านกังานใหญ่ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าเรจ็
ตามก าหนดเวลา  
16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบที่
ตอ้งปฏบิตั ิ
3. ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 
29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งับญัชา 
เมือ่มปีญัหาในการท างาน 
32. ท่านไดร้บัความรว่มมอืในการท างาน
จากเพื่อนรว่มงาน 
33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่งงานจาก
เพื่อนรว่มงาน 
28. ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

4.24 
 

4.20 
 

4.19 
 

4.08 
 

4.01 
 

4.00 
 

3.99 
 

0.588 
 

0.682 
 

0.706 
 

0.662 
 

0.643 
 

0.667 
 

0.732 
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ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในส านกังานใหญ่ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในส านักงานใหญ่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

40. บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล 

2. เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 
ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 

6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อน
รว่มงาน 

31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวาม
จรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน 

22. เมือ่มปีระเดน็ทีต่อ้งไดร้บัค าแนะน าใน
การตดัสนิใจ ท่านทราบว่า จะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจ
ในการตดัสนิใจ และจะไม่ท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ในหน่วยงานของท่าน 

9. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่
ตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน 

5. ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัในความรู้
ความสามารถของท่าน 

30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 

23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้ตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้
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3.88 

 
3.86 

 

0.804 
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0.810 
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ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในส านกังานใหญ่ (ต่อ)   

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในส านักงานใหญ่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวาม
น่าสนใจ 

38. การปฏบิตังิานของท่านในปจัจบุนัมี
ความมัน่คง 

13. บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

11. งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มคีวาม
เหมาะสม 

21. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบั
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง 

1. ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่นขณะนี้ สรา้ง
ความภาคภูมใิจใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 

10. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูใ่นขณะน้ี ทา้ทาย
ความสามารถของท่าน 

14. ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานใน
ส่วนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 

15. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย ให้
รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 
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0.895 
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ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในส านกังานใหญ่ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในส านักงานใหญ่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

39. ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้ง
ระหว่างท่านและบรษิทั 

7. ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของ
บรษิทั 

20. การก าหนดแผนงานของบรษิทั มี
ความชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 

35. อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ 

37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม 
หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

34. เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้าร
ไดเ้ป็นอย่างด ี

19. บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนา
เพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถอยา่ง
ต่อเนื่อง 

26. สทิธกิารลาหยุดงานทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 
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ตารางที่ 37 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในส านกังานใหญ่ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในส านักงานใหญ่ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

17. ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถ
สรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนรว่มงานให้
เป็นตวัแทนแผนก 

36. อากาศภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอื
เยน็เกนิไป 

18. ในสายงานของท่านมโีอกาสกา้วหน้า
ในการปฏบิตังิาน 

27. ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสม 

25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวาม
ยตุธิรรม โปรง่ใส 

24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

3.34 
 
 

3.31 

 
3.29 

 
 

3.27 

 
3.15 

 
 

3.00 

 
2.97 

1.017 
 
 

0.884 

 
1.047 

 
 

1.004 

 
0.947 

 
 

0.932 

 
0.979 

  

        จากตารางที่ 37 พบว่า ระดับความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างานของ พนักงานในส านักงานใหญ่ มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คือ ท่านปฏิบตัิงานที่
ได้รบัมอบหมายส าเร็จตามก าหนดเวลา โดยมคี่าเฉลี่ย 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.588 
รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่รบัผดิชอบทีต่้องปฏบิตัิ มคี่าเฉลีย่ 4.20 ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.682 และค าถามที่มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยต ่าที่สุด คอื เงนิเดือนที่ได้รบัมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่ 2.97 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.979 
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ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ  

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบที่
ตอ้งปฏบิตั ิ

4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าเรจ็
ตามก าหนดเวลา 

3. ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ 

40. บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล 

2. เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 
ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 

32. ท่านไดร้บัความรว่มมอืในการท างาน
จากเพื่อนรว่มงาน 

29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งับญัชา 
เมือ่มปีญัหาในการท างาน 

22. เมือ่มปีระเดน็ทีต่อ้งไดร้บัค าแนะน าใน
การตดัสนิใจ ท่านทราบว่า จะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจ
ในการตดัสนิใจ และจะไม่ท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ในหน่วยงานของท่าน 

4.12 
 
 

4.07 

 
4.02 

 
 

3.87 
 

3.80 

 
3.77 

 
3.77 

 
 

3.76 

0.537 
 
 

0.498 

 
0.752 

 
 

0.917 
 

0.682 

 
0.897 

 
0.664 

 
 

0.818 

 

 

 



120 
 

 

ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่งงานจาก
เพื่อนรว่มงาน 

6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อน
รว่มงาน 

28. ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

5. ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัในความรู้
ความสามารถของท่าน 

39. ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้ง
ระหว่างท่านและบรษิทั 

15. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย ให้
รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 

38. การปฏบิตังิานของท่านในปจัจบุนัมี
ความมัน่คง 

31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวาม
จรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน 

11. งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มคีวาม
เหมาะสม 

9. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่
ตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน 

3.72 
 
 

3.72 

 
3.71 

 
 

3.69 

 
3.68 

 
 

3.66 

 
3.66 

 
 

3.65 

 
3.64 

 
 

3.63 

0.842 
 
 

0.740 

 
0.769 

 
 

0.706 

 
0.680 

 
 

0.639 

 
0.755 

 
 

0.925 

 
0.704 

 
 

0.849 
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ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

21. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบั
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง 

23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้ตาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้

10. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูใ่นขณะน้ี ทา้ทาย
ความสามารถของท่าน 

12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวาม
น่าสนใจ 

1. ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่นขณะนี้ สรา้ง
ความภาคภูมใิจใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 

30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 

20. การก าหนดแผนงานของบรษิทั มี
ความชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 

13. บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

34. เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้าร
ไดเ้ป็นอย่างด ี

3.58 
 

 
 

3.56 
 

3.56 
 
 

3.54 

 
3.52 

 
 

3.51 
 
 

3.51 

 
3.49 

 
 

3.41 

1.056 
 
 
 

0.880 
 

0.743 
 
 

0.809 

 
0.717 

 
 

0.745 
 
 

0.798 

 
0.927 

 
 

0.933 
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ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

14. ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานใน
ส่วนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 

 7. ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของ
บรษิทั 

35. อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ 

37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม 
หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 

19. บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนา
เพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถอยา่ง
ต่อเนื่อง 

18. ในสายงานของท่านมโีอกาสกา้วหน้า
ในการปฏบิตังิาน 

17. ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถ
สรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนรว่มงานให้
เป็นตวัแทนแผนก 

26. สทิธกิารลาหยุดงานทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 

3.40 
 
 

3.39 

 
3.26 

 
 
 

3.23 
 
 

3.23 
 
 

3.15 
 
 

3.13 

 
3.08 

 
3.03 

0.953 
 
 

0.952 

 
0.895 

 
 
 

1.153 
 
 

1.179 
 
 

0.892 
 
 

0.861 

 
0.861 

 
1.275 
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ตารางที่ 38 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรบัค าถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการ
ท างานของ พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ (ต่อ) 

ความพึงพอใจในการท างานของ

พนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบั
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 

25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวาม
ยตุธิรรม โปรง่ใส 

36. อากาศภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอื
เยน็เกนิไป 

27. ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสม 

3.01 

 
2.96 

 
 

2.89 
 
 

2.78 

1.141 

 
1.214 

 
 

1.188 
 
 

1.219 

 

        จากตารางที่ 38 พบว่า ระดับความเห็นด้วยในค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ท างานของ พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงสุด คอื ท่านเขา้ใจงานใน
หน้าที่รบัผิดชอบที่ต้องปฏิบตัิ โดยมคี่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.537 รองลงมา 
ไดแ้ก่ ท่านปฏบิตังิานที่ไดร้บัมอบหมายส าเรจ็ตามก าหนดเวลา มคี่าเฉลีย่ 4.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.498 และค าถามที่มคี่าเฉลี่ยความเห็นด้วยต ่าที่สุด คอื ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ 2.78 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.219 
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4.2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยสถิติเชิงอนุมาน 

        ส าหรบัการศกึษาในหวัขอ้การจ าแนกความแตกต่างดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจใน
การท างาน ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กรณีศึกษา 
บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ไดใ้ชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติเิชงิอนุมาน ดว้ยการ
จ าแนกความแตกต่าง หรอื Discriminant Analysis ซึง่ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

4.2.1 การคดัเลอืกค าถามทีจ่ะใชใ้นการวเิคราะห ์  

 

 

แผนภูมทิี ่4 การกระจายตวัของค าตอบ 

จากแผนภูมทิี ่4 กราฟแสดงการกระจายตวัของค าตอบ พบว่า มกีารกระจายตวักนัครบ
ของขอ้ค าถามทุกขอ้ 
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ตารางที ่39 ค าถามขอ้ทีม่คีวามสมัพนัธก์นัเองสงู 
 
ค าถาม 
ขอ้ที ่

ตวัค าถามทีเ่ขยีน
ในแบบสอบถาม 

ค าถาม 
ขอ้ที ่

ตวัค าถามทีเ่ขยีนใน
แบบสอบถาม 

ค่าระดบั
นยัส าคญั 

ค่า Pearson 
Correlation (r) 

17 ต าแหน่งงานทีท่่าน
ปฏบิตัอิยูส่ามารถ
สรา้งผลงาน เพื่อ
เลื่อนต าแหน่ง 

18 ในสายงานของท่าน
มโีอกาสกา้วหน้าใน
การปฏบิตังิาน 

0.00 0.802 

31 เพื่อนรว่มงานเป็น
คนทีไ่วใ้จได ้มี
ความจรงิใจ และ
เป็นกนัเองกบัท่าน 

32 ท่านไดร้บัความ
รว่มมอืในการ

ท างานจากเพื่อน
รว่มงาน 

0.00 0.83 

         

        จากตารางที่ 39 พบว่า มีข้อค าถามที่มีความสัมพันธ์กันเองเกินสูงเกินค่า Pearson 
Correlation (r)  ในระดบัที ่0.8 จ านวน 2 คู่ค าถาม ไดแ้ก่  

        ข้อค าถามที่ 17 ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบตัิอยู่สามารถสร้างผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
สมัพนัธ์กับข้อค าถามที่ 18 ในสายงานของท่านมโีอกาสก้าวหน้าในการปฏิบตัิงาน  โดยมคี่า 
Pearson Correlation (r) ที ่0.802 และมคี่าระดบันยัส าคญั 0.00 

        ข้อค าถามที่ 31 เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ไว้ใจได้ มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน 
สมัพนัธ์กบัข้อค าถามที่ 32 ท่านได้รบัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน โดยมคี่า 
Pearson Correlation (r) ที ่0.83 และมคี่าระดบันยัส าคญั 0.00 

        ซึง่เมื่อพจิารณาแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ค าถามที ่18 ในสายงานของท่านมโีอกาสก้าวหน้าใน
การปฏบิตังิาน และขอ้ค าถามที ่32 ท่านได้รบัความร่วมมอืในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน น า
ออกจากการวเิคราะหน์ี้ 

นอกจากนี้ในภาคผนวก ค ไดแ้สดงตาราง Correlation แบบสมบรูณ์ไวด้ว้ย 
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4.2.2 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใชก้ารทดสอบ ANOVA 
 
        ส าหรบัการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มกลุ่มโดยใช้การทดสอบ ANOVA จะเป็น
การวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยจะแสดงตารางซึ่ง
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขนาดความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ขนาดความ
แตกต่างภายในกลุ่ม และค่า F- Ratio ดงัต่อไปนี้ (ซึ่งจะขอแสดงตาราง ANOVA แบบสมบูรณ์ 
รวมถงึตารางแสดงค่าเฉลีย่แต่ละค าถามของแต่ละกลุ่ม ไวใ้นภาคผนวก ค) 
 

ตารางที ่40 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยสถติ ิANOVA 

ค า 

ถาม
ขอ้ที ่

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F- Ratio 

1 ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของ
ท่าน 

3.70 0.809 6.845 0.624 10.970 

2 ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งั
บญัชา เมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน 

3.93 0.679 4.805 0.440 10.927 

3 เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้
มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเอง
กบัท่าน 

3.81 0.813 4.805 0.639 7.516 

4 งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมี
ความน่าสนใจ 

3.70 0.822 4.805 0.654 7.342 

5 ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้
ตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้

3.71 0.807 4.611 0.632 7.297 

6 ท่านไดร้บัความเป็นกนัเอง
จากผูบ้งัคบับญัชา 

3.85 0.762 3.920 0.564 6.956 
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ตารางที ่40 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ค า 

ถาม
ขอ้ที ่

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F- Ratio 

7 ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่ง
งานจากเพื่อนรว่มงาน 

3.86 0.770 3.920 0.577 6.799 

8 อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้น 
หรอืเยน็เกนิไป 

3.09 1.135 8.000 1.254 6.377 

9 ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอื
จากเพื่อนรว่มงาน 

3.84 0.683 2.880 0.455 6.336 

10 บรษิทัมกีารมอบหมายงานที่
ชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจรงิ 

3.64 0.834 4.205 0.678 6.206 

11 ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 

2.97 1.104 6.845 1.191 5.745 

12 ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถของท่าน 

3.77 0.839 3.645 0.688 5.295 
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ตารางที ่40 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

ค า 

ถาม
ขอ้ที ่

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F- Ratio 

13 ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั
มอบหมายส าเรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 

4.16 0.550 1.445 0.297 4.870 

14 สทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมี
ความเหมาะสม 

3.21 1.136 6.125 1.265 4.842 

15 ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจ
ในงานในส่วนทีอ่ยูใ่นความ
รบัผดิชอบ 

3.54 0.918 3.920 0.827 4.740 

16 อาคาร สถานที ่ในการท างาน
มคีวามเหมาะสม มคีวาม
ปลอดภยั แสงสว่างทีเ่พยีงพอ 

3.40 0.930 3.920 0.849 4.618 

17 ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัใน
ความรูค้วามสามารถของท่าน 

3.79 0.686 1.805 0.464 3.887 

 
จากตารางที่ 40 พบว่าข้อค าถามที่ 2 กลุ่มมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ

เรยีงจากค่า F – Ratio จากมากไปหาน้อยได ้ดงันี้  
        ขอ้ 30 ผู้บงัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน มคี่าเฉลีย่ 3.70 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.809 และค่า F – Ratio 10.970 
 
        ขอ้ 29 ท่านได้รบัค าปรกึษาจากผู้บงับญัชา เมื่อมปีญัหาในการท างาน มคี่าเฉลี่ย 3.93 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.679 และค่า F – Ratio 10.927 
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        ขอ้ 31 เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ไว้ใจได้ มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน  มคี่าเฉลี่ย 
3.81 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.813 และค่า F – Ratio 7.516 
 
        ข้อ 12 งานที่ท่านได้ร ับมอบหมายมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.822 และค่า F – Ratio 7.342 
 
        ข้อ 23 ผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้ ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.807 และค่า F – Ratio 7.297 
 
        ข้อ 28 ท่านได้รบัความเป็นกันเองจากผู้บงัคบับัญชา  มคี่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.762  และค่า F – Ratio 6.956 
 
        ขอ้ 33 ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลีย่ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.770 และค่า F – Ratio 6.799 
 
        ข้อ 36 อากาศภายในที่ท างานไม่ร้อน หรอืเย็นเกินไป มีค่าเฉลี่ย 3.09 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.135 และค่า F – Ratio 6.377 
 
        ข้อ 6 ท่านได้รบัการยอมรบันับถือจากเพื่อนร่วมงาน   มคี่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.683 และค่า F – Ratio 6.336 
 
        ข้อ 13 บรษิัทมีการมอบหมายงานที่ชดัเจน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ มี
ค่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.834 และค่า F – Ratio 6.206 
 
        ขอ้ 27 ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูล ที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี่ย 2.97 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.104 และค่า F – Ratio 5.745 
 
        ข้อ 9 ท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน มี
ค่าเฉลีย่ 3.77 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.839 และค่า F – Ratio 5.295 
 
        ข้อ 4 ท่านปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายส าเรจ็ตามก าหนดเวลา มีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.550 และค่า F – Ratio 4.870 
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        ข้อ 26 สิทธิการลาหยุดงานที่ได้รบัมีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.136 และค่า F – Ratio 4.842 
 
        ขอ้ 14 ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานในส่วนทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ มคี่าเฉลีย่ 3.54 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.918 และค่า F – Ratio 4.740 
 
        ข้อ 35 อาคาร สถานที่ ในการท างานมีความเหมาะสม มีความปลอดภัย แสงสว่างที่
เพยีงพอ มคี่าเฉลีย่ 3.40 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.930 และค่า F – Ratio 4.618 
 
        ข้อ 5 ผู้บังคับบัญชา ยอมรบัในความรู้ความสามารถของท่าน  มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.686 และค่า F – Ratio 3.887 
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4.2.3 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square 
 
        ส าหรบัการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชก้ารทดสอบ Chi-Square จะเป็นการทดสอบเพื่อ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านปจัจยัส่วนบุคคลกับพนักงานในส านักงานใหญ่ และ
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ ซึ่งขอ้ค าถามที่สองกลุ่มมคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ จากการทดสอบด้วย Chi-Square สามารถอธิบายได้ดังตาราง (ซึ่งจะขอแสดงตาราง 
Crosstab รวมถงึตาราง Chi-Square Test แบบสมบรูณ์ไวใ้นภาคผนวก ค) 
 
ตารางที ่41 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยสถติ ิChi-Square 
 

ค าถามด้านปัจจยั
ส่วนบคุคล 

ตวัเลือกท่ี
ถกูเลือก
สงูท่ีสดุ 

พนักงานใน
ส านักงานใหญ่ 

พนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลิต 

Exact Sig. 
(2-sided) 

 

สถานภาพ 
 

สงูสุด 
 

ต ่าสุด 

โสด 
 

หมา้ย/หย่ารา้ง 

สมรส 
 

หมา้ย/หย่ารา้ง 
0.003 

 

ระดบัการศกึษาสงูสุด 
สงูสุด 

 

ต ่าสุด 

ปรญิญาตร ี
 

มธัยมปลาย/ปวช. 

มธัยมปลาย/ปวช. 
 

อนุปรญิญา/ปวส. 
0.000 

 

อตัราเงนิเดอืน 
 

สงูสุด 
 

ต ่าสุด 

10,001-20,000  
 

40,001 บาทขึน้ไป 

10,001-20,000  
 

30,001-40,000 
0.000 

 
 

ผลประเมนิครัง้ล่าสุด
ทีไ่ดร้บัการประเมนิ

ดา้นดทีีสุ่ด 

สงูสุด 
 

 
 
 
 
ต ่าสุด 

ดา้นความ
รบัผดิชอบและ

ความ
ขยนัหมัน่เพยีรใน

การท างาน 
 

ดา้นการรกัษา
ระเบยีบวนิยั 

ดา้นความ
รบัผดิชอบและ

ความ
ขยนัหมัน่เพยีรใน

การท างาน 
 

ดา้นความคดิ
สรา้งสรรค ์

0.047 
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        จากตารางที ่41 พบว่า ด้านสถานภาพ ของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มประจ าส านกังานใหญ่สูง
ที่สุด คอื โสด จ านวน 61 คน รองลงมา ได้แก่ สมรส จ านวน 38 คน และที่ต ่าที่สุด คอื หมา้ย /

หย่ารา้ง จ านวน 1 คน ส่วนในกลุ่มโรงงานฝ่ายผลติ มสีถานภาพสูงที่สุด คอื สมรส จ านวน 54 

คน รองลงมา ไดแ้ก่ โสด จ านวน 40 คน และที่ต ่าที่สุด คอื หมา้ย/หย่ารา้ง จ านวน 6 คน โดยมี
ค่า Pearson Chi-Square 0.003 ซึง่แสดงว่าในดา้นของสถานภาพนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 

 
 
แผนภมูทิี ่5 สถานภาพของพนกังาน แสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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        ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ของกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มประจ าส านักงานใหญ่สูงที่สุด คือ 
ปรญิญาตร  ีจ านวน 62 คน รองลงมา ได้แก่ สูงกว่าปรญิญาตรี จ านวน 19 คน มอีนุปรญิญา/
ปวส. จ านวน 10 คน และทีต่ ่าทีสุ่ด คอื มธัยมปลาย/ปวช. จ านวน 9 คน ส่วนในกลุ่มโรงงานฝา่ย
ผลิต มีระดับการศึกษาสูงสุดที่สุด คือ มธัยมปลาย/ปวช. จ านวน 72 คน  รองลงมา ได้แก่ 
ปริญญาตรี จ านวน 17 คน และที่ต ่ าที่สุด คือ อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 11 คน โดยมีค่า 
Pearson Chi-Square 0.000 ซึ่งแสดงว่าในด้านของสถานภาพนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 6 ระดับการศึกษาสูงสุดของพนักงาน แสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม  ที่มี

นยัส าคญัทางสถติ ิ
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        ด้านอตัราเงินเดือน ของกลุ่มตวัอย่างในกลุ่มประจ าส านักงานใหญ่สูงทีสุ่ด คอื 10,001-
20,000บาท จ านวน 57 คน รองลงมา ได้แก่ 20,001-30,000บาท จ านวน 35 คน ม ี30,001-
40,000บาท จ านวน 5 คน และที่ต ่าที่สุด คือ 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 3 คน ส่วนในกลุ่ม
โรงงานฝ่ายผลติ มอีตัราเงนิเดอืนสูงสุดทีสุ่ด คอื 10,001-20,000บาท จ านวน 61 คน รองลงมา 
ไดแ้ก่ น้อยกว่า10,000บาท จ านวน 22 คน ม ี20,001-30,000บาท จ านวน 15 คน และทีต่ ่าทีสุ่ด 
คือ 30,001-40,000บาท จ านวน 2 คน โดยมีค่า Pearson Chi-Square 0.000 ซึ่งแสดงว่าใน
ดา้นของสถานภาพนัน้มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ ซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
 

 
 

แผนภูมทิี ่7 อตัราเงนิเดอืนของพนักงาน แสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ทีม่นีัยส าคญัทาง
สถติ ิ
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        ด้านผลประเมินครัง้ล่าสุดท่ีได้รบัการประเมินด้านดีท่ีสุด ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม
ประจ าส านักงานใหญ่สูงที่สุด คอื ด้านความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน 
จ านวน 33 คน รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน จ านวน 18 คน มดี้านความเป็นที่น่า
ไว้วางใจ จ านวน 11 คน มดีา้นปรมิาณงาน จ านวน 9 คน มดีา้นการตรงต่อเวลา จ านวน 8 คน 
มดี้านการปรบัตวั เท่ากบัด้านความสม ่าเสมอในการมาท างาน จ านวน 6 คน มดี้านการพฒันา
ตนเอง จ านวน 4 คน มดีา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ จ านวน 3 คน และที่ต ่าที่สุด คอื ดา้นการ
รกัษาระเบยีบวนิัย จ านวน 2 คน ส่วนในกลุ่มโรงงานฝ่ายผลติ มผีลประเมนิครัง้ล่าสุดที่ได้รบั
การประเมนิด้านดทีี่สุด สูงสุดที่สุด คอื ด้านความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพียรในการ
ท างาน จ านวน 29 คน รองลงมา ไดแ้ก่ ด้านความสม ่าเสมอในการมาท างาน จ านวน 18 คน มี
ดา้นคุณภาพของงาน จ านวน 16 คน มดีา้นการพฒันาตนเอง จ านวน 11 คน มดีา้นปรมิาณงาน 
เท่ากบัดา้นการปรบัตวั เท่ากบัดา้นการตรงต่อเวลา จ านวน 6 คน มดีา้นการรกัษาระเบยีบวนิัย 
จ านวน 4 คน มดี้านความเป็นทีน่่าไวว้างใจ จ านวน 3 คน และทีต่ ่าทีสุ่ด คอื ดา้นความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค์ จ านวน 1 คน โดยมคี่า Pearson Chi-Square 0.047 ซึง่แสดงว่าในด้านของแผนกที่
ปฏบิตังิานนัน้มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ 
ซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8 ผลประเมินครัง้ล่าสุดที่ได้รบัการประเมินด้านดีที่สุดของพนักงาน แสดความ

แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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4.2.4 การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้ Discriminant Analysis 

 
        ส าหรบัการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มด้วย Discriminant Analysis และ 
Discriminant Function จะเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการจ าแนกหาความแตกต่าง
ระหว่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานในส านักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กรณีศกึษา 
บรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
ตารางที ่42 ความสามารถในการจ าแนก 2 กลุ่ม 
 

Wilks' Lambda 
Test of 

Function(s) Wilks' Lambda Chi-square df Sig. 
1 .708 61.726 38 0.009 

 
 

จากตารางที่ 42 แสดงความสามารถในการตรวจสอบการจ าแนกกลุ่มของสมการ
เส้นตรงโดยวัดผลจากค่ า Significance Level ของ Wilks’ Lanbda ซึ่ งมีค่ า Sig = 0.009 
หมายถงึความสามารถในการจ าแนกกลุ่มของสมการเสน้ตรงในงานวจิยันี้อยู่ในเกณฑด์ ีเพราะ
สมการเส้นตรงได้คะแนนใกล้เคยีงกนัส าหรบักลุ่มที่สงักดักลุ่มเดยีวกนั และให้คะแนนต่างกนั
ส าหรบักลุ่มทีส่งักดัคนละกลุ่ม 
 
ตารางที ่43 ความสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 

Eigenvalues 

Function Eigenvalue 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Canonical 
Correlation 

1 .412a 100.0 100.0 .540 
 
        จากตารางที่ 43 พบว่า มคี่า Canonical Correlation อยู่ที่ 0.540 ดงันัน้จงึน าค่านี้ไปหา
ค่า R-Square (R2) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มที่มี
ความแตกต่างกนั ดงันัน้ ค่า R2 มคี่าเท่ากบั (0.540)2 = 29% 
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ตารางที ่44 ความถูกตอ้งในการพยากรณ์ (Hit Ratio) 
 

Classification Resultsa 

สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

Predicted Group 
Membership 

Total 

ประจ า
ส านกังาน
ใหญ่ 

โรงงานฝา่ย
ผลติ 

 จ านวน ประจ า
ส านกังาน
ใหญ่ 

74 26 100 

โรงงานฝา่ย
ผลติ 

30 70 100 

รอ้ยละ ประจ า
ส านกังาน
ใหญ่ 

74.0 26.0 100.0 

โรงงานฝา่ย
ผลติ 

30.0 70.0 100.0 

a. 72.0% of original grouped cases correctly classified. 
         
        จากตารางที่ 44 พบว่ามคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบั 72% โดยมี
ความถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่ม 1 เท่ากบั 74% และพยากรณ์กลุ่ม 2 เท่ากบั 70% 
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ตารางที ่45 Prior Probabilities for Groups 
 

Prior Probabilities for Groups 

สถานทีป่ฏบิตังิานของ
ท่าน Prior 

Cases Used in Analysis 

Unweighted Weighted 
ประจ าส านกังานใหญ่ .500 100 100.000 
โรงงานฝา่ยผลติ .500 100 100.000 
Total 1.000 200 200.000 

         
        จากตารางที่ 45 ค่า Prior ของพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ มคี่าเท่ากบั 0.500 และใน
โรงงานฝ่ายผลติ 0.500 คิดค านวณค่ามาตรฐานในการเปรยีบเทยีบ (C-Pro) ได้เท่ากบั 50% 
โดยงานวิจยัครัง้นี้ได้เพิ่มระดับการยอมรบัเข้าไปอีก 1.25 เท่า จงึท าให้ค่ามาตรฐานในการ
เปรยีบเทยีบเท่ากบั 63%      
        ดงันัน้จากการเปรยีบเทยีบตารางที ่44 และ 45 จะพบว่ามคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ 
(Hit Ratio) เท่ากับ 72% ซึ่งมคี่ามากกว่าเกณฑ์ 1.25 เท่าของ Cpro ซึ่งมคี่าเท่ากับ 63% ซึ่ง
แสดงว่าสมการเสน้ตรงน้ีมคีวามถูกตอ้งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
 
ตารางที ่46 ตารางแสดงค่า Functions at Group Centroids 
 

Functions at Group Centroids 

สถานทีป่ฏบิตังิานของ
ท่าน 

Function 
1 

ประจ าส านกังานใหญ่ .638 
โรงงานฝา่ยผลติ -.638 

       
        จากตารางที่ 46 พบว่าการแสดงค่ากลางของกลุ่มพนักงานในส านักงานใหญ่มคี่าอยู่ที ่
.638 และกลุ่มพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติมคี่าอยู่ที่ -.638 ซึ่งหมายถงึค่ากลางของ 2 กลุ่มนี้มี
ความแตกต่างกนั โดยม ีCutting Score ทีใ่ชเ้ป็นเกณฑใ์นการเปรยีบเทยีบ Discriminant Score 
เพื่อแบ่งกลุ่ม 2 กลุ่ม มคี่าเท่ากบั 0 ซึ่งหมายถึงหากผู้ตอบแบบสอบถามมจีุดศูนย์กลางของ
คะแนนน้อยกว่า 0 จะอยู่กลุ่มโรงงานฝ่ายผลติ และหากมคี่ามากกว่า 0 ผูต้อบแบบสอบถามคน
นัน้จะอยูก่ลุ่มประจ าส านกังานใหญ่ 
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ตารางที ่47 Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
ค่า 

Coefficients 
1. ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่นขณะนี้ สรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ท่านและ
ครอบครวั 

.335 

2. เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ .209 
3. ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ -.141 
4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าเรจ็ตามก าหนดเวลา .381 
5. ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่าน .117 
6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน .190 
7. ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของบรษิทั -.028 
8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนรว่มงานใหเ้ป็นตวัแทนแผนก -.046 
9. ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน .409 
10. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูใ่นขณะน้ี ทา้ทายความสามารถของท่าน -.323 
11. งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มคีวามเหมาะสม -.111 
12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ .412 
13. บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ .515 
14. ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานในส่วนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ -.127 
15. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย ใหร้บัผดิชอบมคีวามเหมาะสม -.590 
16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตัิ -.225 
17. ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถสรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง .201 
19. บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิม่พูนความรูค้วามสามารถ
อยา่งต่อเนื่อง 

.015 

20. การก าหนดแผนงานของบรษิทั มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ -.122 
21. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบั
พนกังานอยา่งต่อเนื่อง 

.027 

22. เมือ่มปีระเดน็ทีต่อ้งไดร้บัค าแนะน าในการตดัสนิใจ ท่านทราบว่า จะเขา้
ปรกึษาโดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจในการตดัสนิใจ และจะไมท่ า
ใหเ้กดิความขดัแยง้ในหน่วยงานของท่าน 

.084 

23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้ตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ .106 
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ตารางที ่47 Canonical Discriminant Function Coefficients (ต่อ) 
 

ค าถามจากแบบสอบถาม 
ค่า 

Coefficients 
24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ -.428 
25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวามยตุธิรรม โปรง่ใส -.382 
26. สทิธกิารลาหยุดงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม .104 
27. ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม .279 
28. ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา -.249 
29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งับญัชา เมือ่มปีญัหาในการท างาน .265 
30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน .530 
31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน .154 
33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่งงานจากเพื่อนรว่มงาน .101 
34. เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใช้
การไดเ้ป็นอย่างด ี

-.238 

35. อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวามเหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่าง
ทีเ่พยีงพอ 

.324 

36. อากาศภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอืเยน็เกนิไป .219 
37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม -.024 
38. การปฏบิตังิานของท่านในปจัจบุนัมคีวามมัน่คง .300 
39. ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้งระหว่างท่านและบรษิทั -.988 
40. บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล -.161 
(Constant) -4.388 
 
        จากตารางที ่47 แสดงสมการเสน้ตรงทีใ่ชจ้ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม ซึง่สามารถแสดงสมการได้
ดงันี้ 

Discriminant Score (Y) = -4.388 + (X40)(-0.161) + (X39)(-0.988) + (X38)(0.300) + 
(X37)(-0.024) + (X36)(0.219) + (X35)(0.324) + (X34)(-0.238) + (X33)(0.101) + (X31)(0.154) + 
(X30)(0.530) + (X29)(0.265) + (X28)(-0.249) + (X27)(0.279) + (X26)(0.104) + (X25)(-0.382) + 
(X24)(-0.428) + (X23)(0.106) + (X22)(0.084) + (X21)(0.027) + (X20)(-0.122) + (X19)(0.015) + 
(X17)(0.201) + (X16)(-0.225) + (X15)(-0.590) + (X14)(-0.127) + (X13)(0.515) + (X12)(0.412) + 
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(X11)(-0.111) + (X10)(-0.323) + (X9)(0.409) + (X8)(-0.046) + (X7)(-0 .028) + (X6)(0.190) + 
(X5)(0.117) + (X4)(0.381) + (X3)(-0.141) + (X2)(0.209) + (X1)(0.335) 
 
หมายเหตุ** 
X1 = ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่นขณะน้ี สรา้งความภาคภมูใิจใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 
X2 = เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ 
X3 = ท่านไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ 
X4 = ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายส าเรจ็ตามก าหนดเวลา 
X5 = ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่าน 
X6 = ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอืจากเพื่อนรว่มงาน 
X7 = ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของบรษิทั 
X8 = ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนรว่มงานใหเ้ป็นตวัแทนแผนก 
X9 = ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน 
X10 = งานทีท่่านปฏบิตัอิยูใ่นขณะน้ี ทา้ทายความสามารถของท่าน 
X11 = งานทีท่่านรบัผดิชอบอยูม่คีวามเหมาะสม 
X12 = งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
X13 = บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 
X14 = ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานในส่วนทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบ 
X15 = ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย ใหร้บัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 
X16 = ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตั ิ
X17 = ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถสรา้งผลงาน เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
X18 = ในสายงานของท่านมโีอกาสกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน 
X19 = บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเนื่อง 
X20 = การก าหนดแผนงานของบรษิทั มคีวามชดัเจนสามารถน าไปปฏบิตัไิด้ 
X21 = บรษิัทมกีารให้ข้อมูลเพื่อสรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
X22 = เมื่อมปีระเดน็ที่ต้องได้รบัค าแนะน าในการตดัสินใจ ท่านทราบว่า จะเขา้ปรกึษาโดยตรง
กบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจในการตดัสนิใจ และจะไม่ท าใหเ้กดิความขดัแยง้ในหน่วยงาน
ของท่าน 
X23 = ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้ตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้
X24 = เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
X25 = การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวามยตุธิรรม โปรง่ใส 
X26 = สทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
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X27 = ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
X28 = ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 
X29 = ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งับญัชา เมือ่มปีญัหาในการท างาน 
X30 = ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน 
X31 = เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเองกบัท่าน 
X32 = ท่านไดร้บัความรว่มมอืในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน 
X33 = ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่งงานจากเพื่อนรว่มงาน 
X34 = เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งด ี
X35 = อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวามเหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างทีเ่พยีงพอ 
X36 = อากาศภายในทีท่ างานไมร่อ้น หรอืเยน็เกนิไป 
X37 = สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น น ้าดื่ม หอ้งน ้า มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม 
X38 = การปฏบิตังิานของท่านในปจัจบุนัมคีวามมัน่คง 
X39 = ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้งระหว่างท่านและบรษิทั 
X40 = บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล 
 

ตารางที ่48 สรปุการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ย Discriminant Analysis 
 
Discriminant Function ท่ีได้จากการวิเคราะห ์

 มคีวามสามารถในการจ าแนก 2 กลุ่มทีม่รีะดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.009 

 มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (R2) เท่ากบั 29% 

 มคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบั 72% ซึง่มคี่า มากกว่า เกณฑ ์1.25 
เท่าของ Cpro ทีม่คี่าเท่ากบั 63% 

 มคีวามถูกต้องในการพยากรณ์กลุ่มที่ 1 เท่ากบั 74% และพยากรณ์กลุ่มที่ 2 เท่ากับ 
70% 

 
        จากตารางที่ 48 การจ าแนกความแตกต่างระหว่าง พนักงานในส านักงานใหญ่ กับ 
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ พบว่า มคีวามสามารถในการจ าแนก 2 กลุ่มที่มรีะดบันัยส าคญั 
เท่ากบั 0.009 มคีวามสามารถในการอธบิายความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (R2) เท่ากบัรอ้ยละ 
29 และมคีวามถูกต้องในการพยากรณ์ (Hit Ratio) เท่ากบัรอ้ยละ 72 ซึ่งมคี่ามากกว่าเกณฑ ์
1.25 เท่าของ Cpro ทีม่คี่าเท่ากบัรอ้ยละ 63 โดยมคีวามถูกตอ้งในการพยากรณ์กลุ่มที ่1 เท่ากบั
รอ้ยละ 74 และพยากรณ์กลุ่มที ่2 เท่ากบัรอ้ยละ 70 
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4.2.5. การวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ของ Discriminant Analysis 

ตารางที ่49 สรปุการวเิคราะหป์ญัหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย 

ล าดบัที่
แบบสอบ 
ถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะห่าง
จาก 

Actual 
Group 

7 2 1** 0.597 0.108 0.403 0.898 
11 2 1** 0.528 0.303 0.472 0.527 
13 2 1** 0.646 0.028 0.354 1.232 
15 2 1** 0.764 0.079 0.236 2.429 
17 2 1** 0.611 0.082 0.389 0.981 
33 2 1** 0.516 0.348 0.484 0.472 
35 2 1** 0.569 0.177 0.431 0.733 
37 2 1** 0.751 0.050 0.249 2.253 
46 2 1** 0.692 0.000 0.308 1.622 
48 2 1** 0.610 0.084 0.390 0.975 
49 2 1** 0.643 0.032 0.357 1.209 
51 2 1** 0.518 0.339 0.482 0.483 
52 2 1** 0.555 0.218 0.445 0.657 
58 2 1** 0.517 0.342 0.483 0.479 
62 2 1** 0.712 0.005 0.288 1.811 
67 2 1** 0.513 0.358 0.487 0.461 
70 2 1** 0.826 0.339 0.174 3.456 
75 2 1** 0.714 0.006 0.286 1.835 
78 2 1** 0.797 0.186 0.203 2.920 
79 2 1** 0.893 1.046 0.107 5.288 
80 2 1** 0.581 0.145 0.419 0.803 
82 2 1** 0.885 0.921 0.115 5.003 
83 2 1** 0.734 0.025 0.266 2.060 
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ตารางที ่49 สรปุการวเิคราะหป์ญัหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย (ต่อ) 

ล าดบัที่
แบบสอบ 
ถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะห่าง
จาก 

Actual 
Group 

85 2 1** 0.576 0.159 0.424 0.772 
86 2 1** 0.738 0.030 0.262 2.105 
87 2 1** 0.669 0.007 0.331 1.418 
88 2 1** 0.669 0.007 0.331 1.419 
89 2 1** 0.869 0.709 0.131 4.490 
98 2 1** 0.604 0.094 0.396 0.940 
100 2 1** 0.687 0.001 0.313 1.573 
102 1 2** 0.792 0.168 0.208 2.846 
108 1 2** 0.625 0.056 0.375 1.080 
124 1 2** 0.520 0.333 0.480 0.490 
125 1 2** 0.688 0.000 0.312 1.578 
130 1 2** 0.821 0.308 0.179 3.355 
134 1 2** 0.553 0.222 0.447 0.650 
137 1 2** 0.523 0.322 0.477 0.503 
138 1 2** 0.716 0.007 0.284 1.852 
142 1 2** 0.501 0.404 0.499 0.411 
148 1 2** 0.572 0.168 0.428 0.751 
149 1 2** 0.532 0.290 0.468 0.546 
155 1 2** 0.781 0.128 0.219 2.671 
157 1 2** 0.776 0.111 0.224 2.593 
161 1 2** 0.571 0.172 0.429 0.743 
162 1 2** 0.565 0.188 0.435 0.711 
163 1 2** 0.959 3.356 0.041 9.665 
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ตารางที ่49 สรปุการวเิคราะหป์ญัหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย (ต่อ) 

ล าดบัที่
แบบสอบ 
ถาม 

Actual 
Group 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Predicted 

Group 

ระยะห่าง
จาก 

Predicted 
Group 

โอกาสใน
การสงักดั 
Actual 
Group 

ระยะห่าง
จาก 

Actual 
Group 

166 1 2** 0.548 0.236 0.452 0.625 
167 1 2** 0.532 0.291 0.468 0.544 
170 1 2** 0.730 0.020 0.270 2.010 
171 1 2** 0.632 0.046 0.368 1.128 
173 1 2** 0.809 0.240 0.191 3.123 
179 1 2** 0.514 0.352 0.486 0.467 
188 1 2** 0.806 0.229 0.194 3.083 
191 1 2** 0.505 0.389 0.495 0.427 
197 1 2** 0.595 0.114 0.405 0.883 
199 1 2** 0.707 0.003 0.293 1.765 

 
        จากตารางที่ 49 เป็นการสรุปการวเิคราะห์ปญัหาการพยากรณ์คลาดเคลื่อนแบบรายต่อ
ราย ซึ่งเป็นการแสดงความผดิพลาดของการพยากรณ์ โดยพบว่าจากจ านวนแบบสอบถาม
ทัง้หมด 200 ฉบบั สามารถพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องทัง้หมด 144 ฉบบั ซึ่งมรีายที่พยากรณ์
ผดิพลาดทัง้หมด 56 ฉบบั และเมื่อพจิารณารายฉบบัของแบบสอบถามตามเงื่อนไขทัง้ 3 ข้อ 
พบว่า  

        1. พยากรณ์คลาดเคลื่อนเลก็น้อย ซึ่งได้แก่ แบบสอบถามทีโ่อกาสในการสงักดั  Highest 
Group ใกล้เคียงกับ โอกาสในการสังกัด Second Highest Group พบว่า มีจ านวน 15 ฉบับ 
ไดแ้ก่ ฉบบัที ่ 11 33 51 52 58 67 124 134 137 142 149 166 167 179 191  

        2. พยากรณ์คาดเคลื่อนทีม่ลีกัษณะไม่เขา้กบัพวกทัง้ 2 กลุ่ม (Outlier) และควรจะน าออก
จากการวเิคราะห ์ซึง่ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีม่รีะยะห่างจากกลุ่มทีต่วัเองสงักดัเกนิค่ามาตรฐาน ที่
ก าหนดไว้ว่า ถ้าหากมีจ านวนตัวแปรต้น 40 ค่ามาตรฐานจะต้องไม่เกิน 56 ซึ่งพบว่า ไม่มี
รายการใดเขา้เงือ่นไขดงักล่าว 
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        3. พยากรณ์คาดเคลื่อนเนื่องจากตวัแปรต้นไม่เพยีงพอ ซึง่ไดแ้ก่ ความคลาดเคลื่อนที่ไม่
สามารถจดัลงในสองเงื่อนไขขา้งต้นได้ พบว่า มจี านวน 41 ฉบบั โดยความผดิพลาดที่เกดิขึ้น
นัน้ อาจมสีาเหตุจาก ข้อค าถามยงัไม่สามารถจ าแนกกลุ่มได้ หรอืความผิดพลาดในการท า
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างที่มกีารเดาแบบสอบถาม ซึ่งการเก็บข้อมูลในครัง้นี้มขีอ้จ ากดั
ทางดา้นเวลาและงบประมาณ จงึท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการเกบ็ขอ้มลูใหม้จี านวนมากกว่านี้ได ้
ซึง่วธิใีนการแก้ไขทีด่ทีีสุ่ดหากไม่มขีอ้จ ากดัดา้นเวลาเช่นการเกบ็ขอ้มลูในครัง้นี้ ควรด าเนินการ
แก้ไขโดยการเก็บแบบสอบถามให้มากขึน้ เพื่อน ามาทดแทนแบบสอบถามที่เกดิการพยากรณ์
คลาดเคลื่อน หรือหากมีแบบสอบถามในจ านวนมากกว่านี้  อาจส่งผลให้ผลวิจัยมีความ
คลาดเคลื่อนน้อยลง และอาจจะสามารถจ าแนกความแตกต่างในประเดน็อื่นๆ ไดม้ากขึน้ 

นอกจากนี้ในภาคผนวก ค ไดม้กีารแสดงตารางการวเิคราะหค์วามคลาดเคลื่อนแบบรายต่อราย 
Casewise Statistics แบบสมบรูณ์ไวด้ว้ย 
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แผนภูมทิี่ 9 จ าแนก Discriminant Score ของแต่ละกลุ่ม (Separate-Group Graph) สงักดักลุ่ม

ประจ าส านกังานใหญ่ 

        จากแผนภูมทิี่ 9 แสดงถงึการพยากรณ์ที่มคีวามผดิพลาดเกดิขึ้น โดยเมื่อพจิารณาจาก
คะแนน Cutting Score ที่ศูนย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนนมากกว่าศูนย ์
(กราฟอยู่ด้านขวามือ ) และยังพบว่า มีการพยากรณ์ผิดพลาดอยู่บ้าง ท าให้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามบางรายมคีะแนนน้อยกว่าศูนย ์ซึ่งแสดงรายชื่อที่มกีารพยากรณ์คลาดเคลื่ อน ไว้
ดงัตารางที ่49  
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แผนภู มิ ที่  10 จ าแน ก  Discriminant Score ขอ งแ ต่ ล ะก ลุ่ ม  (Separate-Group Graph)  

สงักดักลุ่มโรงงานฝา่ยผลติ 

        จากแผนภูมทิี ่10 แสดงถงึการพยากรณ์ทีม่คีวามผดิพลาดเกดิขึน้ โดยเมื่อพจิารณาจาก
คะแนน Cutting Score ที่ศูนย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีคะแนนน้อยกว่าศูนย ์
(กราฟอยู่ด้านซ้ายมือ ) และยังพบว่า มีการพยากรณ์ผิดพลาดอยู่บ้าง ท าให้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามบางรายมคีะแนนมากกว่าศูนย ์ซึ่งแสดงรายชื่อที่มกีารพยากรณ์คลาดเคลื่อน ไว้
ดงัตารางที ่49  
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4.2.6 การวเิคราะหค์วามส าคญัของค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม  

        ส าหรบัการวเิคราะห์ความส าคญัของค าถามที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่ม จะเป็นการประเมนิความส าคญัของค าถามที่ใช้ในการจ าแนกกลุ่มด้วยวธิทีี่
แตกต่างกนั เพื่อหาขอ้สรุปร่วมว่าค าถามใดบา้งที่สามารถน ามาใช้ในการจ าแนกกลุ่ม พนักงานในส านักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ (ทัง้นี้
สามารถดตูาราง Structure Matrix รวมถงึตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients แบบสมบรูณ์ไดใ้นภาคผนวก ค) 
ตารางที ่50 การเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรกทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่มดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั 
ล าดบั
ความ
ส าคญั 

Structure Matrix 
Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

 ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading  

ขอ้ค าถาม ค่า 
Standardized 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า F - 
Ratio 

1 30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน 

0.367 39. ท่านพงึพอใจในระบบ
สญัญาจา้งระหว่างท่านและ
บรษิทั 

-0.642 30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน 

10.970 

2 29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผู้
บงับญัชา เมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน 

0.366 15. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บั
มอบหมาย ใหร้บัผดิชอบมี
ความเหมาะสม 

-0.470 29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผู้
บงับญัชา เมือ่มปีญัหาในการ
ท างาน 

10.927 
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ตารางที ่50 การเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรกทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่มดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั (ต่อ) 

ล าดบั
ความ
ส าคญั 

Structure Matrix 
Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

 ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading  

ขอ้ค าถาม ค่า 
Standardized 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า F - 
Ratio 

3 31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จ
ได ้มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเอง
กบัท่าน 

0.304 24. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 

-0.456 31. เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จ
ได ้มคีวามจรงิใจ และเป็นกนัเอง
กบัท่าน 

7.516 

4 12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมี
ความน่าสนใจ 

0.300 13. บรษิทัมกีารมอบหมายงาน
ทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจรงิ 

0.424 12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมี
ความน่าสนใจ 

7.342 

5 23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้
ตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้

0.296 30. ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของ
ท่าน 

0.418 23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้
ตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้

7.297 
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ตารางที ่50 การเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรกทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่มดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั (ต่อ) 

ล าดบั
ความ
ส าคญั 

Structure Matrix 
Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

 ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading  

ขอ้ค าถาม ค่า 
Standardized 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า F - 
Ratio 

6 28. ท่านไดร้บัความเป็นกนัเอง
จากผูบ้งัคบับญัชา 

0.292 25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน 
มคีวามยตุธิรรม โปร่งใส 

-0.413 28. ท่านไดร้บัความเป็นกนัเอง
จากผูบ้งัคบับญัชา 

6.956 

7 33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่ง
งานจากเพื่อนรว่มงาน 

0.289 9. ท่านไดร้บัมอบหมายให้
ปฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถของท่าน 

0.339 33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่ง
งานจากเพื่อนรว่มงาน 

6.779 

8 36. อากาศภายในทีท่ างานไม่
รอ้น หรอืเยน็เกนิไป 

0.280 12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมาย
มคีวามน่าสนใจ 

0.334 36. อากาศภายในทีท่ างานไม่
รอ้น หรอืเยน็เกนิไป 

6.377 

9 6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอื
จากเพื่อนรว่มงาน 

0.279 27. ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 

0.304 6. ท่านไดร้บัการยอมรบันบัถอื
จากเพื่อนรว่มงาน 

6.336 
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ตารางที ่50 การเปรยีบเทยีบค าถามทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรกทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่มดว้ยวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั (ต่อ) 

ล าดบั
ความ
ส าคญั 

Structure Matrix 
Standardized Canonical Discriminant 

Function Coefficients 
ANOVA 

 ขอ้ค าถาม ค่า 
Loading  

ขอ้ค าถาม ค่า 
Standardized 
Coefficients 

ขอ้ค าถาม ค่า F - 
Ratio 

10 13. บรษิทัมกีารมอบหมายงานที่
ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจรงิ 

0.276 35. อาคาร สถานที ่ในการ
ท างานมคีวามเหมาะสม มี
ความปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ 

0.298 13. . บรษิทัมกีารมอบหมายงาน
ทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจรงิ 

6.206 

        

จากตารางที ่50 พบว่าขอ้ค าถามส าคญัทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนก 2 กลุ่ม มจี านวน 3 ขอ้ไดแ้ก่ 
        ขอ้ 30 ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน 
        ขอ้ 12 งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
        ขอ้ 13 บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 
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4.2.7 การอธบิายลกัษณะส าคญัทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม 

        จากการพจิารณาค าถามส าคญัจ านวน 3 ขอ้ที่ใช้ในการจ าแนก 2 กลุ่ม ซึ่งเป็นค าถามที่
ผ่านการประเมนิแล้วว่ามคีวามส าคญัและสามารถจ าแนกกลุ่มได้ด ีเพื่อหาลกัษณะที่แตกต่าง
ของแต่ละกลุ่ม ท าให้สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม ดว้ยการสรา้ง Profile 
ของคนทัง้ 2 กลุ่มนี้ดว้ยตารางเปรยีบเทยีบ Profile ของคน 2 กลุ่มและกราฟเสน้ตรงแสดงความ
แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มดว้ยค่าเฉลีย่ เพื่อจ าแนกลกัษณะทีแ่ตกต่างของกลุ่มทัง้ 2 กลุ่ม ดงันี้ 
 

ตารางที ่51 เปรยีบเทยีบ Profile 2 กลุ่ม 

 

3 ขอ้ค าถามทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่ม กลุ่มประจ าส านกังานใหญ่ กลุ่มโรงงานฝ่ายผลติ 

ขอ้ 30 ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ขอ้ 12 งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมี
ความน่าสนใจ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ขอ้ 13 บรษิทัมกีารมอบหมายงานที่
ชดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพ
ความเป็นจรงิ 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 

ค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

[   ]  สงูกว่าค่าเฉลีย่รวม 

[   ]  ต ่ากว่าค่าเฉลีย่รวม 
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จากตารางที ่51 ท าใหส้ามารถสรปุลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่ม ไดด้งันี้ 

        1. พนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) กลุ่มประจ าส านักงานใหญ่ มคีวาม
พงึพอใจในการท างานภายใต้หวัข้อ “ผู้บงัคบับญัชารบัฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ท่าน” มากกว่า กลุ่มพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ  

        2. พนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) กลุ่มประจ าส านักงานใหญ่ มคีวาม
พงึพอใจในการท างานภายใต้หวัขอ้ “งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ” มากกว่า กลุ่ม
พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 

        3. พนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) กลุ่มประจ าส านักงานใหญ่ มคีวาม
พึงพอใจในการท างานภายใต้หวัข้อ “บรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจน และสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจรงิ” มากกว่า กลุ่มพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ 
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แผนภูมทิี ่11 แสดงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม (Graph Means) 

        จากแผนภูมิที่  11 พบว่า  กลุ่ มพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ มีกราฟค าถาม 
“ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน (ค าถามขอ้ที่ 30) งานทีท่่านไดร้บั
มอบหมายมคีวามน่าสนใจ (ค าถามขอ้ที ่12) บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้ง
กับสภาพความเป็นจรงิ (ค าถามข้อที่ 13)” สูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม ดังนัน้จากตารางและกราฟ
ดงักล่าว สามารถสรุปได้ว่า พนักงานบรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) กลุ่มประจ า
ส านักงานใหญ่มีความพึงพอใจในการท างาน เรื่อง ผู้บังคับบัญชารบัฟงัความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ งานทีไ่ดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ และบรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ มากกว่ากลุ่มพนกังานในโรงงานฝ่ายผลติ 
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ส่วนเพ่ิมเติม ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  
 
        จากสมมุติฐานของผู้วจิยั หากพนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อ
ความพงึพอใจในการท างานทีแ่ตกต่างกนัหรอืไม่ ซึง่ใชก้ารวเิคราะหค์วามแตกต่างดา้นความพงึ
พอใจในการท างานกบัผลการประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด โดยการทดสอบ ANOVA เป็น
การวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง ขอ้มลูเชงิลกัษณะกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณ อยา่งมนียัส าคญัทาง
สถติ ิโดยจะแสดงตารางซึง่ประกอบดว้ย ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ขนาดความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม ขนาดความแตกต่างภายในกลุ่ม และค่า F- Ratio ดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 52 สรุปการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการท างาน กับผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ดว้ยสถติ ิANOVA 

 

ค า 

ถาม
ขอ้ที ่

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F- Ratio 

19 บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม 
สมัมนาเพื่อเพิม่พูนความรู้
ความสามารถอยา่งต่อเนื่อง 

3.31 1.095 3.291 1.101 2.989 

34 เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้น
การปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ 
และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งด ี

3.41 0.941 2.333 0.818 2.853 

5 ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัใน
ความรูค้วามสามารถของท่าน 

3.79 0.686 1.127 0.440 2.560 

13 บรษิทัมกีารมอบหมายงานที่
ชดัเจน และสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจรงิ 

3.64 0.834 1.656 0.650 2.548 
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ตารางที่ 52 สรุปการวเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในการท างาน กับผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ดว้ยสถติ ิANOVA (ต่อ) 

 

ค า 

ถาม
ขอ้ที ่

ขอ้ค าถาม ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ระหว่าง
กลุ่ม 

ขนาด
ความ

แตกต่าง
ภายใน
กลุ่ม 

F- Ratio 

27 ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 

2.97 1.104 2.898 1.140 2.541 

21 บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจในระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั เกีย่วกบัพนกังาน
อยา่งต่อเนื่อง 

3.66 0.959 1.821 0.876 2.078 

12 งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมี
ความน่าสนใจ 

3.70 0.822 1.338 0.644 2.077 

2 เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิาน ท่านสามารถแก้ไข
ปญัหาไดเ้สมอ 

3.88 0.638 0.797 0.389 2.049 

9 ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถของท่าน 

3.77 0.839 1.370 0.672 2.040 

40 บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กั
ของบุคคล 

3.93 0.862 1.432 0.710 2.016 

26 สทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมี
ความเหมาะสม 
 

3.21 1.136 2.446 1.235 1.982 
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        จากตารางที่ 52 เมื่อท าการทดสอบหาความแตกต่างด้วยค่า F–Ratio โดยก าหนดระดบั
นัยส าคญัทางสถติ ิ(ค่า Significant ที่ 0.05) พบว่า ขอ้ค าถามด้านความพงึพอใจในการท างาน
นัน้ มคี าถามจ านวน 11 ขอ้ ทีท่ ัง้ 2 ปจัจยัมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิเรยีงจากค่า 
F–Ratio จากมากไปหาน้อยได ้ดงันี้ 
 

        ข้อ 19 บรษิัทส่งท่านเข้ารบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่ 3.31 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.095 และค่า F–Ratio 2.989 
 

        ขอ้ 34 เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่้องใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็น
อยา่งด ีมคี่าเฉลีย่ 3.41 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.941 และค่า F–Ratio 2.853 
 

        ข้อ 5 ผู้บังคับบัญชา ยอมรบัในความรู้ความสามารถของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.686 และค่า F–Ratio 2.560 
 

        ข้อ 13 บรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ มี
ค่าเฉลีย่ 3.64 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.834 และค่า F–Ratio 2.548 
 

        ขอ้ที ่27 ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลีย่ 2.97 ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 1.104 และค่า F–Ratio 2.541 
 

        ขอ้ 21 บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัพนักงาน
อยา่งต่อเนื่อง มคี่าเฉลีย่ 3.66 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.959 และค่า F–Ratio 2.078 
 

        ข้อ 12 งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.822 และค่า F–Ratio 2.077 
 

        ข้อ 2 เมื่อเกิดปญัหาเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ท่านสามารถแก้ไขปญัหาได้เสมอ มี
ค่าเฉลีย่ 3.88 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.638 และค่า F–Ratio 2.049 
 

        ข้อ 9 ท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน มี
ค่าเฉลีย่ 3.77 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.839 และค่า F–Ratio 2.040 
 

        ขอ้ 40 บรษิัทที่ท างานอยู่เป็นที่รูจ้กัของบุคคล มคี่าเฉลี่ย 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.862 และค่า F–Ratio 2.016 
 

        ข้อ 26 สิทธิการลาหยุดงานที่ได้รบัมีความเหมาะสมค่าเฉลี่ย 3.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.136 และค่า F–Ratio1.982 
 

 



159 
 

 

ตารางที่ 53 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง บรษิัทส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อ
เพิม่พูนความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง ระหว่างพนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผล
การปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

 
N Mean 

Std. 
Deviation Std. Error 

บริษทัส่งท่าน
เข้ารบัการ
อบรม 
สมัมนาเพ่ือ
เพ่ิมพนู
ความรู้
ความสามารถ
อย่างต่อเน่ือง 

ปรมิาณงาน 15 3.13 1.187 .307 

คุณภาพงาน 34 3.68 1.007 .173 
ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

4 3.25 1.258 .629 

การพฒันาตนเอง 15 3.47 .743 .192 

การปรบัตวั 12 3.33 1.303 .376 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 3.57 1.016 .272 

การตรงต่อเวลา 14 3.07 1.385 .370 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.50 1.049 .428 

ความสม ่าเสมอในการ
มาท างาน 

24 2.38 1.209 .247 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.45 .881 .112 

Total 200 3.31 1.095 .077 
 

        จากตารางที ่53 พบว่า จากขอ้ค าถามในเรื่อง บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดใีนเรื่องของด้าน
คุณภาพงาน มคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่ 3.68 รองลงมา ไดแ้ก่ พนักงานที่
ไดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นความเป็นทีน่่าไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.57 และพนกังานมคีวามพงึ
พอใจในเรื่องนี้ต ่าที่สุด ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดใีนด้านความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน มคี่าเฉลีย่ 2.38 โดยมคี่า Sig. 0.002 ซึง่แสดงว่าในค าถามเรือ่ง บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการ
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อบรม สมัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่องนัน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่12 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่ อง ระหว่างพนักงานที่ได้ร ับการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่54 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรือ่ง เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่้องใชใ้นการปฏบิตังิาน
มีความเพียงพอ และยังใช้การได้เป็นอย่างดี ระหว่างพนักงานที่ได้ร ับการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั 

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
เครื่องมือ 
อปุกรณ์ ท่ี
ต้องใช้ใน
การ
ปฏิบติังานมี
ความ
เพียงพอ 
และยงัใช้
การได้เป็น
อย่างดี 

ปรมิาณงาน 15 3.60 .737 .190 

คุณภาพงาน 34 3.85 .857 .147 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 2.25 .957 .479 
การพฒันาตนเอง 15 2.93 1.100 .284 
การปรบัตวั 12 2.92 1.240 .358 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 3.36 1.082 .289 
การตรงต่อเวลา 14 3.57 .514 .137 
การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.17 1.169 .477 
ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 3.21 1.021 .208 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.48 .784 .100 

Total 200 3.41 .941 .067 
 

        จากตารางที่ 54 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอย่างด ีพนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรือ่ง
ของด้านคุณภาพงาน มคีวามพึงพอใจในเรื่องนี้ สูงที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ย 3.85 รองลงมา ได้แก่ 
พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นปรมิาณงาน โดยมคี่าเฉลีย่ 3.60 และพนกังานมคีวามพงึ
พอใจในเรือ่งนี้ต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานที่ไดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ มี
ค่าเฉลีย่ 2.25 โดยมคี่า Sig. 0.004 ซึง่แสดงว่าในค าถาม เรื่องเครื่องมอื อุปกรณ์ ทีต่้องใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอย่างดนีัน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
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แผนภูมิที่ 13 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใช้การไดเ้ป็นอย่างด ีระหว่างพนักงานที่ไดร้บั
การประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที่  55 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง  ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน
ดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
ผูบ้งัคบับญัชา 
ยอมรบัใน
ความรู้
ความสามารถ
ของท่าน 

ปรมิาณงาน 15 3.47 .834 .215 

คุณภาพงาน 34 4.03 .627 .108 
ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

4 3.75 1.258 .629 

การพฒันาตนเอง 15 3.67 .488 .126 
การปรบัตวั 12 3.75 .965 .279 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 4.00 .679 .182 
การตรงต่อเวลา 14 3.29 .726 .194 
การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.50 .548 .224 

ความสม ่าเสมอในการ
มาท างาน 

24 3.63 .576 .118 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.92 .581 .074 

Total 200 3.79 .686 .049 
 

        จากตารางที่  55 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่อง  ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรื่องของดา้นคุณภาพงาน มคีวามพงึ
พอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด โดยมคี่าเฉลีย่ 4.03 รองลงมา ได้แก่ พนักงานทีไ่ด้รบัการประเมนิทีด่ใีน
ดา้นความเป็นทีน่่าไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลี่ย 4.00 และพนักงานมคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้ต ่าทีสุ่ด 
ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดีในด้านการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลี่ย 3.29 โดยมคี่า Sig. 
0.008 ซึ่งแสดงว่าในค าถาม เรื่องผู้บงัคบับญัชายอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่านนัน้ มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
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แผนภูมิที่  14 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง ผู้บังคับบัญชายอมรับในความรู้
ความสามารถของท่าน ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที่ 56 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง บรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจนและ
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
บริษทัมีการ
มอบหมาย
งานท่ีชดัเจน 
และ
สอดคล้อง
กบัสภาพ
ความเป็น
จริง 

ปรมิาณงาน 15 3.53 .640 .165 

คุณภาพงาน 34 3.91 .621 .107 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 3.50 .577 .289 
การพฒันาตนเอง 15 3.67 .724 .187 
การปรบัตวั 12 3.75 1.138 .329 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 3.86 .770 .206 
การตรงต่อเวลา 14 3.29 .914 .244 
การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.50 .837 .342 
ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 3.04 1.122 .229 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.76 .717 .091 

Total 200 3.64 .834 .059 
 

       จากตารางที่ 56 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่อง บรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรื่องของดา้นคุณภาพงาน 
มคีวามพึงพอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ย 3.91 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการ
ประเมนิที่ดใีนดา้นความเป็นทีน่่าไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลีย่ 3.86 และพนักงานมคีวามพงึพอใจใน
เรื่องนี้ต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานที่ไดร้บัการประเมนิที่ดใีนดา้นความสม ่าเสมอในการมาท างาน มี
ค่าเฉลี่ย 3.04 โดยมีค่า Sig. 0.009 ซึ่งแสดงว่าในค าถาม เรื่องบรษิัทมกีารมอบหมายงานที่
ชดัเจนและสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงินัน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 
ซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 



166 
 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 15 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง บรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจนและ
สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที่ 57 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูลที่ได้รบัมี
ความเหมาะสม ระหว่างพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด 
ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
ระบบ
สวสัดิการ 
ประโยชน์
เก้ือกลู ท่ี
ได้รบัมี
ความ
เหมาะสม 

ปรมิาณงาน 15 2.93 .704 .182 

คุณภาพงาน 34 3.62 .985 .169 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 2.25 1.258 .629 
การพฒันาตนเอง 15 2.93 1.100 .284 
การปรบัตวั 12 2.67 1.371 .396 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 2.71 1.069 .286 
การตรงต่อเวลา 14 2.79 1.251 .334 
การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 2.67 .816 .333 
ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 2.46 1.285 .262 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.05 .982 .125 

Total 200 2.97 1.104 .078 
 

        จากตารางที่ 57 พบว่า จากขอ้ค าถามในเรื่อง ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูลทีไ่ดร้บัมี
ความเหมาะสม พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรือ่งของดา้นคุณภาพงาน มคีวามพงึพอใจใน
เรือ่งนี้สูงทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่ 3.62 รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นความ
รบัผดิชอบและขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน โดยมคี่าเฉลี่ย 3.05 และพนักงานมคีวามพงึพอใจ
ในเรื่องนี้ต ่าที่สุด ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมินที่ดีในด้านความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลีย่ 2.25 โดยมคี่า Sig. 0.009 ซึง่แสดงว่าในค าถาม เรือ่งระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูล
ที่ได้รบัมคีวามเหมาะสมนัน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึ่งแสดงด้วยกราฟ 
ดงันี้ 
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แผนภูมทิี ่16 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรือ่ง ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูลทีไ่ดร้บัมี
ความเหมาะสม ระหว่างพนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ี
ทีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่58 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
ระเบียบข้อบังคบัเกี่ยวกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
บริษทัมีการ
ให้ข้อมูล
เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ
ในระเบียบ 
ข้อบงัคบั 
เก่ียวกบั
พนักงาน
อย่าง
ต่อเน่ือง 

ปรมิาณงาน 15 3.93 .799 .206 

คุณภาพงาน 34 3.91 .712 .122 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 3.75 .957 .479 
การพฒันาตนเอง 15 3.67 .900 .232 
การปรบัตวั 12 3.92 .900 .260 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 3.71 .914 .244 
การตรงต่อเวลา 14 3.50 1.401 .374 
การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.67 1.033 .422 
ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 2.96 1.429 .292 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.69 .692 .088 

Total 200 3.66 .959 .068 
 

        จากตารางที่ 58 พบว่า จากขอ้ค าถามในเรื่อง บรษิทัมกีารให้ขอ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ในระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัพนกังานอยา่งต่อเนื่อง พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรือ่งของ
ด้านปริมาณงาน มีความพึงพอใจในเรื่องนี้ สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 รองลงมา ได้แก่ 
พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นการปรบัตวั โดยมคี่าเฉลีย่ 3.92 และพนักงานมคีวามพงึ
พอใจในเรื่องนี้ต ่าที่สุด ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดใีนด้านความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน มคี่าเฉลี่ย 2.96 โดยมคี่า Sig. 0.033 ซึ่งแสดงว่าในค าถาม เรื่องบรษิัทมกีารให้ข้อมูล
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เพื่อสรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัพนักงานอยา่งต่อเนื่องนัน้ มคีวามแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 

 

 

แผนภูมทิี่ 17 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง บรษิทัมกีารใหข้อ้มูลเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ในระเบยีบ ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัพนักงานอย่างต่อเนื่อง ระหว่างพนกังานทีไ่ดร้บัการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที่ 59 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
ระหว่างพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
งานท่ีท่าน
ได้รบั
มอบหมายมี
ความ
น่าสนใจ 
 

ปรมิาณงาน 15 3.80 .862 .223 

คุณภาพงาน 34 3.79 .770 .132 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 3.75 .500 .250 

การพฒันาตนเอง 15 3.73 .704 .182 

การปรบัตวั 12 4.08 .900 .260 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 4.00 .679 .182 

การตรงต่อเวลา 14 3.50 .650 .174 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.67 .816 .333 
ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 3.13 1.076 .220 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.73 .750 .095 

Total 200 3.70 .822 .058 
 

       จากตารางที่ 59 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่อง งานที่ท่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดใีนเรื่องของด้านการปรบัตวั มคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.08 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมินที่ดีในด้านความเป็นที่น่า
ไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลี่ย 4.00 และพนักงานมคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้ต ่าที่สุด ได้แก่ พนักงานที่
ได้รบัการประเมนิที่ดีในด้านความสม ่าเสมอในการมาท างาน มคี่าเฉลี่ย 3.13 โดยมีค่า Sig. 
0.033 ซึง่แสดงว่าในค าถาม เรื่องงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจนัน้ มคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
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แผนภูมทิี ่18 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
ระหว่างพนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั 
ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่60 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรือ่ง เมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่าน
สามารถแก้ไขปญัหาได้เสมอ ระหว่างพนักงานที่ได้ร ับการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
เม่ือเกิด
ปัญหา
เกิดขึ้นใน
การ
ปฏิบติังาน 
ท่าน
สามารถ
แก้ไข
ปัญหาได้
เสมอ 

ปรมิาณงาน 15 3.73 .594 .153 

คุณภาพงาน 34 4.09 .621 .107 
 

ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 4.25 .500 .250 

การพฒันาตนเอง 15 3.60 .632 .163 
การปรบัตวั 12 3.75 .452 .131 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 4.21 .579 .155 

การตรงต่อเวลา 14 3.57 .756 .202 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.67 .816 .333 

ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 24 3.79 .721 .147 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.92 .581 .074 

Total 200 3.88 .638 .045 

 

        จากตารางที่ 60 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่อง เมื่อเกิดปญัหาเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน 
ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอ พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรือ่งของดา้นความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค์ มคีวามพึงพอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่
ไดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นความเป็นทีน่่าไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลีย่ 4.21 และพนกังานมคีวามพงึ
พอใจในเรื่องนี้ต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ 
3.57 โดยมคี่า Sig. 0.036 ซึ่งแสดงว่าในค าถาม เรื่องเมื่อเกิดปญัหาเกิดขึ้นในการปฏบิตัิงาน 
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ท่านสามารถแกไ้ขปญัหาไดเ้สมอนัน้ มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ย
กราฟ ดงันี้ 
 

 

 

แผนภูมทิี่ 19 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง เมื่อเกิดปญัหาเกิดขึ้นในการปฏิบตัิงาน 
ท่านสามารถแก้ไขปญัหาได้เสมอ ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่61 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่ตรงกบั
ความรู้ความสามารถของท่าน ระหว่างพนักงานที่ได้ร ับการประเมินผลการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
ท่านได้รบั
มอบหมายให้
ปฏิบติัหน้าท่ี
ตรงกบั
ความรู้
ความสามารถ
ของท่าน 

ปรมิาณงาน 15 4.13 .743 .192 

คุณภาพงาน 34 3.94 .547 .094 
ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

4 3.75 .500 .250 

การพฒันาตนเอง 15 3.40 .910 .235 

การปรบัตวั 12 4.00 1.128 .326 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 3.50 1.225 .327 

การตรงต่อเวลา 14 3.79 .802 .214 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.50 1.049 .428 

ความสม ่าเสมอในการ
มาท างาน 

24 3.33 .963 .197 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.87 .689 .088 

Total 200 3.77 .839 .059 
 

        จากตารางที่ 61 พบว่า จากขอ้ค าถามในเรื่อง ท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที่ตรง
กบัความรูค้วามสามารถของท่าน พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรือ่งของดา้นปรมิาณงาน มี
ความพึงพอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.13 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการ
ประเมนิที่ดใีนด้านการปรบัตวั โดยมคี่าเฉลี่ย 4.00 และพนักงานมคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้ต ่า
ที่สุด ไดแ้ก่ พนักงานที่ไดร้บัการประเมนิที่ดใีนด้านความสม ่าเสมอในการมาท างาน มคี่าเฉลี่ย 
3.33 โดยมคี่า Sig. 0.037 ซึ่งแสดงว่าในค าถาม เรื่องท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัิหน้าที่ตรง
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กบัความรูค้วามสามารถของท่านนัน้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ ซึง่แสดงดว้ย
กราฟ ดงันี้ 
 

 

 

แผนภูมทิี่ 20 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง ท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที่ตรง
กบัความรู้ความสามารถของท่าน ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที่ 62 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง บรษิัทที่ท างานอยู่เป็นที่รู้จกัของบุคคล 
ระหว่างพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
บริษทัท่ี
ท างานอยู่
เป็นท่ีรู้จกั
ของบคุคล 

ปรมิาณงาน 15 4.00 .845 .218 

คุณภาพงาน 34 4.26 .710 .122 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 3.50 1.732 .866 

การพฒันาตนเอง 15 3.60 .632 .163 

การปรบัตวั 12 3.67 1.303 .376 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 4.21 .579 .155 

การตรงต่อเวลา 14 3.93 1.141 .305 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 3.83 .983 .401 

ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 3.50 .933 .190 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.98 .689 .088 

Total 200 3.93 .862 .061 
 

        จากตารางที่ 62 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่อง บรษิัทที่ท างานอยู่เป็นที่รู้จกัของบุคคล 
พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดใีนเรื่องของด้านคุณภาพงาน มคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้สูงที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมินที่ดีในด้านความเป็นที่น่า
ไวว้างใจ โดยมคี่าเฉลี่ย 4.21 และพนักงานมคีวามพงึพอใจในเรื่องนี้ต ่าที่สุด ได้แก่ พนักงานที่
ไดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และดา้นความสม ่าเสมอในการมาท างาน มี
ค่าเฉลีย่ 3.50 โดยมคี่า Sig. 0.040 ซึ่งแสดงว่าในค าถาม เรื่องบรษิทัที่ท างานอยู่เป็นที่รูจ้กัของ
บุคคลนัน้ มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ  ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
 



178 
 

 

 

 

แผนภูมทิี่ 21 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง บรษิัทที่ท างานอยู่เป็นที่รู้จกัของบุคคล 
ระหว่างพนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั 
ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่63 ความแตกต่างของความพงึพอใจเรื่อง สทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
ระหว่างพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด ทีแ่ตกต่างกนั  

 

  N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 
สิทธิการลา
หยดุงานท่ี
ได้รบัมี
ความ
เหมาะสม 
 

ปรมิาณงาน 15 2.93 .961 .248 

คุณภาพงาน 34 3.56 .991 .170 
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ 4 3.00 1.633 .816 
การพฒันาตนเอง 15 2.93 1.223 .316 

การปรบัตวั 12 3.08 1.240 .358 
ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 14 3.43 1.016 .272 
การตรงต่อเวลา 14 2.64 1.336 .357 

การรกัษาระเบยีบวนิยั 6 2.83 1.472 .601 

ความสม ่าเสมอในการมา
ท างาน 

24 2.75 1.391 .284 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

62 3.47 .918 .117 

Total 200 3.21 1.136 .080 
 

        จากตารางที่ 63 พบว่า จากข้อค าถามในเรื่อง สิทธิการลาหยุดงานที่ได้รบัมีความ
เหมาะสม พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนเรือ่งของดา้นคุณภาพงาน มคีวามพงึพอใจในเรื่อง
นี้สูงที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ย 3.56 รองลงมา ได้แก่ พนักงานที่ได้รบัการประเมนิที่ดีในด้านความ
รบัผดิชอบและขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน โดยมคี่าเฉลี่ย 3.47 และพนักงานมคีวามพงึพอใจ
ในเรื่องนี้ต ่าที่สุด ไดแ้ก่ พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิทีด่ใีนดา้นการตรงต่อเวลา มคี่าเฉลีย่ 2.64 
โดยมคี่า Sig. 0.043 ซึง่แสดงว่าในค าถาม เรื่องสทิธกิารลาหยุดงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมนัน้ 
มคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิซึง่แสดงดว้ยกราฟ ดงันี้ 
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แผนภูมิที่ 22 ความแตกต่างของความพึงพอใจเรื่อง สิทธิการลาหยุดงานที่ได้รบัมีความ
เหมาะสม ระหว่างพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานด้านที่ดทีี่สุด ที่
แตกต่างกนั ทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ
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ตารางที ่64 ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจ ระหว่างพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั ในดา้นทีด่ทีีสุ่ด 

 

บรษิทัส่งทา่น
เขา้รบัการ
อบรม สมัมนา
เพื่อเพิม่พูน
ความรู้
ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง 

เครื่องมอื 
อปุกรณ์ ที่
ตอ้งใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมี
ความเพยีงพอ 
และยงัใชก้าร
ไดเ้ป็นอย่างด ี

ผูบ้งัคบั 
บญัชา 
ยอมรบัใน
ความรู้
ความสามาร
ถของทา่น 

บรษิทัมกีาร
มอบหมาย
งานทีช่ดัเจน 
และสอดคลอ้ง
กบัสภาพ
ความเป็นจรงิ 

ระบบ
สวสัดกิาร 
ประโยชน์
เกือ้กลู ที่
ไดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 

บรษิทัมกีารให้
ขอ้มลูเพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจใน
ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั 
เกีย่วกบั
พนกังานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

งานทีท่า่น
ไดร้บั
มอบหมายมี
ความ
น่าสนใจ 
 

เมื่อเกดิปญัหา
เกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิาน 
ทา่นสามารถ
แกไ้ขปญัหาได้
เสมอ 

ทา่นไดร้บั
มอบหมายให้
ปฏบิตัหิน้าที่
ตรงกบัความรู้
ความสามารถ
ของทา่น 

บรษิทัที่
ท างานอยู่
เป็นทีรู่จ้กั
ของบุคคล 

สทิธกิารลา
หยุดงานที่
ไดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 
 

ปริมาณงาน 3.13 3.60* 3.47 3.53 2.93 3.93** 3.80 3.73 4.13** 4.00* 2.93 
คณุภาพงาน 3.68** 3.85** 4.03** 3.91** 3.62** 3.91 3.79 4.09 3.94 4.26** 3.56** 
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ 3.25 2.25 3.75 3.50 2.25 3.75 3.75 4.25** 3.75 3.50 3.00 

การพฒันาตนเอง 3.47 2.93 3.67 3.67 2.93 3.67 3.73 3.60 3.40 3.60 2.93 
การปรบัตวั 3.33 2.92 3.75 3.75 2.67 3.92* 4.08** 3.75 4.00* 3.67 3.08 
ความเป็นท่ีน่า
ไว้วางใจ 

3.57* 3.36 4.00* 3.86* 2.71 3.71 4.00* 4.21* 3.50 4.21 3.43 

การตรงต่อเวลา 3.07 3.57 3.29 3.29 2.79 3.50 3.50 3.57 3.79 3.93 2.64 
การรกัษาระเบียบ
วินัย 

3.50 3.17 3.50 3.50 2.67 3.67 3.67 3.67 3.50 3.83 2.83 

ความสม า่เสมอใน
การมาท างาน 

2.38 3.21 3.63 3.04 2.46 2.96 3.13 3.79 3.33 3.50 2.75 

ความรบัผิดชอบ
และขยนัหมัน่เพียร
ในการท างาน 

3.45 3.48 3.92 3.76 3.05* 3.69 3.73 3.92 3.87 3.98 3.47* 
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        จากตารางที่ 64 จะเหน็ได้ว่า พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้าน
ของปริมาณงาน จะมคีวามพงึพอใจสูงสุดในเรื่อง ท่านไดร้บัมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที่ตรงกบั
ความรูค้วามสามารถของท่าน กบัเรื่อง บรษิัทมกีารให้ขอ้มูลเพื่อสร้างความเข้าใจในระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัพนักงานอย่างต่อเนื่อง และพงึพอใจต ่าสุดในเรื่อง ผู้บงัคบับญัชา ยอมรบัใน
ความรูค้วามสามารถของท่าน  
        พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงานที่ดี ในด้านคุณภาพงาน จะมคีวามพึง
พอใจสูงสุดเกอืบทุกเรื่อง ยกเวน้ ในเรื่อง เมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถ
แก้ไขปญัหาไดเ้สมอ เรือ่งท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที่ตรงกบัความรูค้วามสามารถของ
ท่าน เรือ่งบรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกีย่วกบัพนกังานอยา่ง
ต่อเนื่อง และเรือ่งงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
        พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีด่ ีในดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์จะมี
ความพงึพอใจสงูสุดในเรือ่ง เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถแก้ไขปญัหาได้
เสมอ และพงึพอใจต ่าสุด 3 เรื่องไดแ้ก่ เรื่องบรษิทัที่ท างานอยู่เป็นที่รูจ้กัของบุคคล เรื่องระบบ
สวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม และเรือ่งเครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่้องใชใ้นการ
ปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งด ี
        พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีด่ ีในดา้นการพฒันาตนเอง ไมพ่บความ
พงึพอใจสูงสุดในเรื่องใดเลย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิสงูในเรือ่งอื่นๆ แต่
พบว่า มคีวามพงึพอใจต ่าสุดในเรื่อง บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล เรื่องเมื่อเกดิปญัหา
เกิดขึ้นในการปฏบิตัิงาน ท่านสามารถแก้ไขปญัหาได้เสมอ และเรื่องท่านได้รบัมอบหมายให้
ปฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน 
        พนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีด่ ีในดา้นการปรบัตวั จะมคีวามพงึพอใจ
สูงสุดในเรื่อง งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ เรื่องท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัิ
หน้าทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน และเรื่องบรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
ในระเบียบ ข้อบงัคบั เกี่ยวกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และพึงพอใจต ่าสุดในเรื่อง เครื่องมือ 
อุปกรณ์ ทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอยา่งด ี
        พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้านความเป็นท่ีน่าไว้วางใจ จะมี
ความพงึพอใจสูงสุดใน 5 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องเมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถ
แก้ไขปญัหาได้เสมอ เรื่องงานที่ท่านได้รบัมอบหมายมีความน่าสนใจ เรื่องผู้บังคับบัญชา 
ยอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่าน เรือ่งบรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้ง
กับสภาพความเป็นจรงิ และเรื่องบรษิัทส่งท่านเข้ารบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถอยา่งต่อเนื่อง 
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        พนักงานทีไ่ด้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้านการตรงต่อเวลา ไม่พบความ
พงึพอใจสูงสุดในเรื่องใดเลย เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพนกังานทีไ่ดร้บัการประเมนิสงูในเรือ่งอื่นๆ แต่
พบว่า มคีวามพงึพอใจต ่าสุดเกอืบทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องเมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน 
ท่านสามารถแก้ไขปญัหาไดเ้สมอ เรือ่งงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ เรื่องบรษิทัมี
การให้ข้อมูลเพื่อสรา้งความเข้าใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัพนักงานอย่างต่อเนื่อง  เรื่อง
บรษิทัมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจน และสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ เรื่องผู้บงัคบับญัชา 
ยอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่าน เรือ่งบรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิม่พูน
ความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเนื่อง และเรือ่งสทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
        พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงานที่ด ีในด้านความสม า่เสมอในการมา
ท างาน ไม่พบความพึงพอใจสูงสุดในเรื่องใดเลย เมื่อเปรยีบเทียบกับพนักงานที่ได้รบัการ
ประเมนิสูงในเรื่องอื่นๆ แต่พบว่า มีความพึงพอใจต ่าสุดเกือบทุกเรื่อง ได้แก่ เรื่องบรษิัทที่
ท างานอยู่เป็นที่รู้จ ักของบุคคล เรื่องท่านได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้
ความสามารถของท่าน เรื่องงานที่ท่านได้รบัมอบหมายมีความน่าสนใจ เรื่องบรษิัทมีการ
มอบหมายงานที่ชดัเจน และสอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ เรื่องบรษิัทมกีารให้ข้อมูลเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ ขอ้บงัคบั เกี่ยวกบัพนักงานอย่างต่อเนื่อง เรื่องสทิธกิารลาหยดุงาน
ที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม เรื่องระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูล ที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม และ
เรือ่งบรษิทัส่งท่านเขา้รบัการอบรม สมัมนาเพื่อเพิม่พนูความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง 
        และพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏิบตัิงานที่ดี ในด้านความรบัผิดชอบและ
ขยนัหมัน่เพียรในการท างาน จะมคีวามพงึพอใจสงูสุดใน 2 เรื่อง ไดแ้ก่ สทิธกิารลาหยุดงานที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสม และในเรือ่งระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
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บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
        งานวจิยัฉบบันี้เป็นการจ าแนกความแตกต่างด้านปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการ
ท างาน ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กรณีศกึษา บรษิทั 
เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) มวีตัถุประสงค์เพื่อที่จะศกึษาระดบัความพงึพอใจของคนทัง้
สองกลุ่ม ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กเ็พื่อทีจ่ะทราบถงึ
ความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน และรวบรวมขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นขอ้มูล
ส าหรบับรษิัทในการน าไปพิจารณาแก้ไขปรบัเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากร
บุคคลต่อไป โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื ในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 
ชุด วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของสอง
ประชากร (Chi-Square Test) และการวิเคราะห์การจ าแนกกลุ่ม (Discriminant Analysis) 
สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 
        
        ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ มอีายุในช่วง 31-40 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัมธัยมปลาย/
ปวช. อตัราเงนิเดอืนอยู่ที่ 10,001-20,000 บาท มรีะยะเวลาการท างานในองค์กรที่ 1-5 ปี จาก
ความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างให้ความเหน็ว่า ผลการประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าดทีีสุ่ด 
คอื ด้านความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน และในส่วนของผลการประเมนิ
การปฏบิตังิานดา้นทีค่ดิว่าแยท่ีสุ่ด คอื ด้านความคดิสรา้งสรรค ์
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5.1  สรปุผลการศึกษา 
         
        ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงานใน
ส านักงานใหญ่ จากวตัถุประสงคก์ารของศกึษาขอ้แรก คอื เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจในการท างานของกลุ่ม พนกังานในส านกังานใหญ่ สามารถสรปุได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 65 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงานใน

ส านกังานใหญ่ ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ล าดบั ข้อค าถามท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ด้าน ปัจจยั 

1 
ท่านปฏบิตังิานส าเรจ็ตาม

ก าหนดเวลา 
4.24 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

จงูใจ 
2 

ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่
รบัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตั ิ

4.20 
ความรบัผดิชอบ 

 

3 
ท่านไดใ้ชค้วามรูใ้นการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็

ความสามารถ 
4.19 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

4 
ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผู้
บงัคบัมเีกดิปญัหาในการ

ท างาน 
4.08 

ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชา 

ค ้าจุน 

5 
ท่านไดร้บัความรว่มมอืใน

การท างานจากเพื่อนรว่มงาน 
4.01 

ความสมัพนัธก์บั
เพื่อนรว่มงาน 

 
        จากการวิเคราะห์สรปุผล ข้อค าถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงานในส านักงานใหญ่ โดยเรยีงล าดบัความส าคญัตามค่าเฉลี่ยที่มคี่ามากที่สุด 5 
อนัดบัแรก ได้แก่ 1. ท่านปฏิบตัิงานส าเรจ็ตามก าหนดเวลา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.24) 2. 
ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบทีต่้องปฏบิตั ิโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (4.20) 3. ท่านไดใ้ชค้วามรู้
ในการปฏบิตังิานอย่างเต็มความสามารถ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั (4.19) 4. ท่านไดร้บัค าปรกึษา
จากผู้บงัคบัมเีกิดปญัหาในการท างาน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.08) และ 5. ท่านได้รบัความ
รว่มมอืในการท างานจากเพื่อนรว่มงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (4.01)  



186 
 

 

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จดั

อยู่ภายใต้ด้านดังต่อไปน้ี ด้านความส าเร็จในการท างาน , ด้านความรับผิดชอบ , ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา, ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน, โดยทีจ่าก 4 ดา้นดงักล่าว 
สามารถจดัอยูภ่ายใต้ปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุน ไดด้งัน้ี ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน กบัดา้น
ความรับผิดชอบ  อยู่ ในปจัจัยจูงใจ และด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา กับด้าน
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน อยู่ในปจัจยัค ้าจุน เพราะฉะนัน้จงึสามารถสรปุไดว้่า พนกังานใน
ส านักงานใหญ่ ณ ปจัจุบนั มคีวามพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้าน
ความรบัผดิชอบ ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน  

 

ตารางที่ 66 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงานใน
ส านกังานใหญ่ ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ล าดบั ข้อค าถามท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ด้าน ปัจจยั 

1 
เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวาม

เหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบ 

2.97 
เงนิเดอืน 

และผลประโยชน์ที่
เกือ้กูล 

 

ค ้าจุน 2 
การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มี

ความยตุธิรรม โปรง่ใส 
3.00 

3 
ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม

เหมาะสม 
3.15 

4 
ในสายงานของท่านมโีอกาส
กา้วหน้าในการปฏบิตังิาน 

3.27 
ความกา้วหน้าใน
ต าแหน่งงาน จงูใจ 

5 
อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้น 

หรอืเยน็เกนิไป 
3.29 สภาพการท างาน ค ้าจุน 

 
จากการวิเคราะห์สรปุผล ข้อค าถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงานในส านักงานใหญ่ โดยเรยีงล าดบัความส าคญัตามค่าเฉลี่ยที่มคี่าน้อยที่สุด 5 
อนัดบั ไดแ้ก่ 1. เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมคี่าเฉลีย่
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เท่ากบั (2.97) 2. การพิจารณาเพิ่มเงนิเดอืน มคีวามยุติธรรม โปร่งใส โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(3.00) 3. ระบบสวสัดิการ ประโยชน์เกื้อกูล ที่ได้รบัมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(3.15) 4. ในสายงานของท่านมโีอกาสก้าวหน้าในการปฏบิตัิงาน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั (3.27) 
และ 5. อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้น หรอืเยน็เกนิไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (3.29) 

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จดั
อยู่ภายใต้ด้านดังต่อไปน้ี ด้านเงนิเดือนและผลประโยชน์ที่เกื้อกูล , ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน, ดา้นสภาพการท างาน โดยทีจ่าก 3 ดา้นดงักล่าว สามารถจดัอยู่ภายใตป้จัจยัจงูใจ
และปจัจยัค ้าจุน ไดด้งัน้ี ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล กบัดา้นสภาพการท างาน อยูใ่น
ปจัจยัค ้าจุน และด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน อยู่ในปจัจยัจูงใจ เพราะฉะนัน้จงึสามารถ
สรปุไดว้่า พนกังานในส านักงานใหญ่ ณ ปจัจบุนั มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด ในดา้นเงนิเดอืนและ
ผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน และดา้นสภาพการท างาน 

 
        ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลิต จากวตัถุประสงคก์ารของศกึษาขอ้ทีส่อง คอื เพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจในการท างานของกลุ่ม พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ สามารถสรปุได ้ดงัต่อไปนี้ 
ตารางที ่67 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในโรงงาน

ฝา่ยผลติ ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ล าดบั 
ข้อค าถามท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจ 
ค่าเฉล่ีย ด้าน ปัจจยั 

1 
ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่
รบัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตั ิ

4.12 ความรบัผดิชอบ 

จงูใจ 
2 

ท่านปฏบิตังิานส าเรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 

4.07 
 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 3 

ท่านไดใ้ชค้วามรูใ้นการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็

ความสามารถ 
4.02 

4 
บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กั

ของบุคคล 
3.87 ความมัน่คงในงาน ค ้าจุน 

5 
เมือ่เกดิปญัหาท่านสามารถ

แกไ้ขปญัหาได ้
3.80 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

จงูใจ 
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        จากการวิเคราะห์สรปุผล ข้อค าถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต โดยเรยีงล าดบัความส าคญัตามค่าเฉลี่ยที่มคี่ามากที่สุด 5 
อันดบัแรก ได้แก่ 1. ท่านเข้าใจงานในหน้าที่รบัผิดชอบที่ต้องปฏิบัติ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
(4.12) 2. ท่านปฏิบตัิงานส าเรจ็ตามก าหนดเวลา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ (4.07) 3. ท่านได้ใช้
ความรูใ้นการปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (4.02) 4. บรษิทัทีท่ างาน
อยู่เป็นทีรู่จ้กัของบุคคล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (3.87) และ 5. เมื่อเกดิปญัหาท่านสามารถแก้ไข
ปญัหาได ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (3.80) 

        เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก จดั

อยู่ภายใต้ด้านดงัต่อไปน้ี ด้านความรบัผดิชอบ, ด้านความส าเรจ็ในการท างาน, ด้านความ
มัน่คงในงาน โดยที่จาก 3 ด้านดงักล่าว สามารถจดัอยู่ภายใต้ปจัจยัจูงใจ และปจัจยัค ้าจุน ได้
ดงันี้ ด้านความรบัผดิชอบ กบัด้านความส าเรจ็ในการท างาน อยู่ในปจัจยัจูงใจ และด้านความ
มัน่คง อยูใ่นปจัจยัค ้าจนุ เพราะฉะนัน้จงึสามารถสรปุไดว้่า พนกังานโรงงานฝ่ายผลติ ณ ปจัจบุนั 
มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ในดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน และดา้นความ
มัน่คงในงาน 

ตารางที ่68 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจในการท างานของพนักงานในโรงงาน
ฝา่ยผลติ ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ล าดบั ข้อค าถามท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ด้าน ปัจจยั 

1 
ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม

เหมาะสม 
2.78 

เงนิเดอืน 
และผลประโยชน์ที่

เกือ้กูล 

ค ้าจุน 
 

2 
อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้น 

หรอืเยน็เกนิไป 
2.89 สภาพการท างาน 

3 
การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มี

ความยตุธิรรม โปรง่ใส 
2.96 

เงนิเดอืน 
และผลประโยชน์ที่

เกือ้กูล 
4 

เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบ 
3.01 

5 
สทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมี

ความเหมาะสม 
3.03 
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        จากการวิเคราะห์สรปุผล ข้อค าถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต โดยเรยีงล าดบัความส าคญัตามค่าเฉลี่ยที่มคี่าน้อยที่สุด 5 
อันดับ ได้แก่ 1. ระบบสวสัดิการ ประโยชน์เกื้อกูล ที่ได้รบัมีความเหมาะสม โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั (2.78) 2. อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้น หรอืเยน็เกนิไป โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (2.89) 3. 
การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวามยุตธิรรม โปร่งใส โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (2.96) 4. เงนิเดอืนที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (3.01) และ 5. สทิธิ
การลาหยดุงานทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั (3.03)  

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 5 อนัดบั จดัอยู่

ภายใต้ด้านดงัต่อไปน้ี ดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กื้อกูล และดา้นสภาพการท างาน โดย
ทัง้ 2 ด้านดงักล่าว จดัอยู่ภายใต้ปจัจยัค ้าจนุทัง้คู่ เพราะฉะนัน้จงึสามารถสรุปไดว้่า พนักงานใน
โรงงานฝา่ยผลติ ณ ปจัจุบนัมคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด ในดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล 
และด้านสภาพการท างาน และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจรวมของพนักงานบรษิัท เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ทัง้สองกลุ่ม พบว่า  

ตารางที ่69 สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบรษิทั เอก
รฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ล าดบั ข้อค าถามท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ด้าน ปัจจยั 

1 
ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่
รบัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตั ิ

4.16 ความรบัผดิชอบ 

จงูใจ 
2 

ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั
มอบหมายส าเรจ็ตาม

ก าหนดเวลา 
4.15 

ความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

 
3 

ท่านไดใ้ชค้วามรูใ้นการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็

ความสามารถ 
4.10 

4 
บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กั

ของบุคคล 
3.93 ความมัน่คงในงาน 

ค ้าจุน 
5 

ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผู้
บงัคบัมเีกดิปญัหาในการ

ท างาน 
3.93 

ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชา 
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        จากการวิเคราะห์สรปุผล ข้อค าถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงานบริษัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด  (มหาชน) ทัง้สองกลุ่ม โดยเรียงล าดับ
ความส าคญัตามค่าเฉลีย่ทีม่คี่ามากทีสุ่ด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ 1. ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบที่
ต้องปฏิบัติ มีระดับความเห็นด้วยสูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (4.16) 2. ท่านปฏิบัติงานที่ได้รบั
มอบหมายส าเรจ็ตามก าหนดเวลา โดยมคี่าเฉลี่ย (4.15) 3. ท่านได้ใช้ความรูค้วามสามารถใน
การปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยมคี่าเฉลีย่ (4.10) 4. บรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นทีรู่จ้กัของ
บุคคล โดยมคี่าเฉลี่ย (3.93) และ 5. ท่านได้รบัค าปรกึษาจากผู้บงับญัชา เมื่อมปีญัหาในการ
ท างาน โดยมคี่าเฉลีย่ (3.93)  

        เม่ือวิเคราะห์เป็ยรายด้าน พบว่า ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 5 อนัดบั จดัอยู่

ภายใต้ด้านดงัต่อไปน้ี ดา้นความรบัผดิชอบ, ด้านความส าเรจ็ในการท างาน, ด้านความมัน่คง
ในงาน, ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา โดยที่จาก 4 ด้านดงักล่าว สามารถจดัอยู่ภายใต้
ปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุน ได้ดงัน้ี ดา้นความรบัผดิชอบ กบัด้านความส าเรจ็ในการท างาน อยู่
ในปจัจยัจงูใจ และดา้นความมัน่คงในงาน กบัดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา อยู่ในปจัจยัค ้า
จุน เพราะฉะนัน้จงึสามารถสรปุไดว้่า พนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากัด (มหาชน) ทัง้สอง
กลุ่ม ณ ปจัจุบนั มคีวามพึงพอใจมากที่สุด ในด้านความรบัผิดชอบ ด้านความส าเรจ็ในการ
ท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน และดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
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ตารางที ่70 สรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบรษิทั เอก
รฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั 

ล าดบั ข้อค าถามท่ีมีผลต่อความ
พึงพอใจ 

ค่าเฉล่ีย ด้าน ปัจจยั 

1 
ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม

เหมาะสม 
2.97 

เงนิเดอืนและ
ผลประโยชน์ที่

เกือ้กูล  ค ้าจุน 
2 

การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มี
ความยตุธิรรม โปรง่ใส 

2.98 

3 
เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหน้าที่

ความรบัผดิชอบ 
2.99 

4 
อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้น 

หรอืเยน็เกนิไป 
3.09 สภาพการท างาน 

5 
ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อน

รว่มงานใหเ้ป็นตวัแทนแผนก 
3.19 

การไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื 

จงูใจ 

 
        จากการวิเคราะห์สรปุผล ข้อค าถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน

ของพนักงานบริษัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด  (มหาชน) ทัง้สองกลุ่ม โดยเรียงล าดับ
ความส าคญัตามค่าเฉลีย่ทีม่คี่าน้อยทีสุ่ด 5 อนัดบั ไดแ้ก่ 1. ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกือ้กูล ที่
ได้รบัมคีวามเหมาะสม โดยมคี่าเฉลี่ย (2.97) 2. การพิจารณาเพิ่มเงนิเดอืน มคีวามยุติธรรม 
โปร่งใส โดยมีค่าเฉลี่ย (2.98) 3. เงินเดือนที่ได้รบัมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รบัผิดชอบ โดยมีค่าเฉลี่ย (2.99) 4. อากาศภายในที่ท างานไม่ร้อน หรอืเย็นเกินไป โดยมี
ค่าเฉลี่ย (3.09) และ 5. ท่านได้รบัเลอืกจากเพื่อนร่วมงานให้เป็นตวัแทนแผนก โดยมคี่าเฉลี่ย 
(3.19)  

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด 5 อนัดบั จดัอยู่

ภายใต้ด้านดงัต่อไปน้ี ด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ที่เกื้อกูล, ด้านสภาพการท างาน, ด้าน
การได้รบัการยอมรบันับถือ  โดยที่จาก 3 ด้านดงักล่าว สามารถจดัอยู่ภายใต้ปจัจยัจูงใจและ
ปจัจยัค ้าจุน ไดด้งัน้ี ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื จดัอยู่ในปจัจยัจงูใจ และดา้นเงนิเดอืนและ
ผลประโยชน์ที่เกื้อกูล กบัด้านสภาพการท างาน จดัอยู่ในปจัจยัค ้าจุน เพราะฉะนัน้จงึสามารถ
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สรุปไดว้่า พนักงานบรษิทั เอกรฐัวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) ทัง้สองกลุ่ม ณ ปจัจุบนั มคีวามพงึ
พอใจน้อยที่สุด ในด้านด้านเงนิเดอืนและผลประโยชน์ที่เกื้อกูล ด้านสภาพการท างาน และการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอื        

 

        ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน ท่ี
สามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่ม 2 กลุ่ม จากวตัถุประสงคก์ารของศกึษาขอ้ทีส่าม คอื เพื่อคน้หา
ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานที่สามารถใช้ในการจ าแนกกลุ่ม พนักงานใน
ส านกังานใหญ่กบั พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ สามารถสรปุได ้ดงันี้  

จากผลการวเิคราะห ์Structure Matrix พบว่า ขอ้ค าถาม 10 ค าถามแรกทีส่ามารถจ าแนก
ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างาน พนักงานในส านักงานใหญ่กับ พนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลติ ไดค้อื ผู้บงัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน, ท่านไดร้บั
ค าปรกึษาจากผู้บงับญัชา เมื่อมปีญัหาในการท างาน, เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ไว้ใจได้ มคีวาม
จรงิใจ และเป็นกันเองกับท่าน , งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ , ผู้บังคับบัญชา
บรหิารงานได้ ตามนโยบายที่ก าหนดไว้, ท่านได้รบัความเป็นกนัเองจากผู้บงัคบับญัชา, ท่าน
ได้รบัค าแนะน าในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงาน, อากาศภายในที่ท างานไม่รอ้น หรอืเยน็เกนิไป, 
ท่านได้รบัการยอมรบันับถือจากเพื่อนร่วมงาน และบรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจน และ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

จากผลการวิเค ราะห์  Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
พบว่า ข้อค าถาม 10 ค าถามแรกที่สามารถจ าแนกความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการ
ท างาน พนกังานในส านกังานใหญ่กบั พนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ ไดค้อื ท่านพงึพอใจในระบบ
สญัญาจ้างระหว่างท่านและบรษิัท , ปรมิาณงานที่ท่านได้รบัมอบหมาย ให้รบัผดิชอบมคีวาม
เหมาะสม, เงนิเดือนที่ได้รบัมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบ , บรษิัทมกีาร
มอบหมายงานที่ชดัเจน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิ, ผู้บังคบับัญชารบัฟงัความ
คดิเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน, การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน มคีวามยุติธรรม โปร่งใส, ท่าน
ได้ร ับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน , งานที่ท่านได้ร ับ
มอบหมายมคีวามน่าสนใจ, ระบบสวสัดิการ ประโยชน์เกื้อกูล ที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม และ
อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวามเหมาะสม มคีวามปลอดภยั แสงสว่างทีเ่พยีงพอ 

และจากผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า ข้อค าถาม 10 ค าถามแรกที่สามารถจ าแนก
ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างาน พนักงานในส านักงานใหญ่กับ พนักงานใน
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โรงงานฝ่ายผลติ ไดค้อื ผู้บงัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะของท่าน, ท่านไดร้บั
ค าปรกึษาจากผู้บงับญัชา เมื่อมปีญัหาในการท างาน, เพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ไว้ใจได้ มคีวาม
จรงิใจ และเป็นกันเองกับท่าน , งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ , ผู้บังคับบัญชา
บรหิารงานได้ ตามนโยบายที่ก าหนดไว้, ท่านได้รบัความเป็นกนัเองจากผู้บงัคบับญัชา, ท่าน
ได้รบัค าแนะน าในเรื่องงานจากเพื่อนร่วมงาน, อากาศภายในที่ท างานไม่รอ้น หรอืเยน็เกนิไป, 
ท่านได้รบัการยอมรบันับถือจากเพื่อนร่วมงาน และบรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจน และ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ 

แต่จากการเปรียบเทียบ 3 เคร่ืองมือดงักล่าว สามารถสรปุได้ว่า ข้อค าถามส าคญัท่ี

สามารถใช้จ าแนก 2 กลุ่ม มีจ านวน 3 ข้อได้แก่ 1. ผู้บงัคบับญัชารบัฟงัความคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะของท่าน  2. งานที่ท่านได้รบัมอบหมายมีความน่าสนใจ  และ 3. บรษิัทมีการ
มอบหมายงานทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ  

เม่ือวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ข้อค าถามส าคญัท่ีสามารถใช้จ าแนก 2 กลุ่ม จดั
อยู่ภายใต้ด้านดงัต่อไปน้ี ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา, ด้านลกัษณะงาน, ด้านความ
รบัผดิชอบ โดยทีจ่าก 3 ดา้นดงักล่าว สามารถจดัอยูภ่ายใตป้จัจยัจงูใจ และปจัจยัค ้าจนุ ไดด้งัน้ี  

1. ดา้นลกัษณะงาน กบัดา้นความรบัผดิชอบ อยูใ่นปจัจยัจงูใจ  

2. ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นปจัจยัค ้าจนุ 

 

5.2 อภิปรายผล 

 
        จากการศกึษาการจ าแนกความแตกต่างดา้นปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กรณีศกึษา บรษิทั เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ผู้วจิยัขอน าเสนอการอภปิรายผล ด้านที่มผีลต่อความพงึพอใจรวม
ของพนักงานบรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) สูงสุด 4 อนัดบั ซึ่งผลการศกึษาพบว่า 
พนักงานมคีวามพงึพอใจในการท างาน ในปจัจยัจงูใจ ได้แก่ ด้านความรบัผิดชอบ และด้าน
ความส าเรจ็ในการท างาน ในส่วนของปจัจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านความมัน่คงในงาน และด้าน
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา โดยผูว้จิยัเลอืกเปรยีบเทยีบภาพรวมจากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ที่ศึกษาในเรื่องความพึงพอใจในการท างาน โดยอาศัยทฤษฎีสองปจัจัยของ เฮิร์ซเบิร์ก 
(Herzberg’s Two-Factor Theory) ซึ่งประชากรที่ศึกษาใช้นั ้นเป็นกลุ่มส านักงานใหญ่ หรือ
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ศกึษาพนักงานฝ่ายผลติ เช่นเดยีวกนักบัผูว้จิยั โดยสามารถน ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ พบความ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ในผลการศกึษาของ จงกลนี จนัทรท์ะเล (2548) ทีศ่กึษาเรื่อง 
ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในส่วนการผลติ บรษิทั จอรจ์ เจนเซน 
(ประเทศไทย) จ ากดั จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ในส่วนของปจัจยัจูงใจ พนักงานมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมาก ด้านการมีโอกาสได้รบัความส าเรจ็ในการท างาน และพนักงานมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมาก ในส่วนของปจัจยัอนามยั ด้านความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพ และพบ
ความสอดคล้องในผลการศึกษาของ นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548) ได้ศึกษา ความพงึพอใจในงาน
ของพนักงานการตลาด บรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานมี
ความพงึพอใจในระดบัมาก ในปจัจยัจงูใจ ด้านความส าเรจ็ของงาน และพบความสอดคลอ้งใน
ผลการศึกษาของ สุธานิธิ ์นุกูลอึ้งอาร ี(2555) ได้ศึกษา ความพึงพอใจในงานของพนักงาน
บรษิัท การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) กรณีพนักงานบรษิัทการบนิไทยฯ ส านักงานใหญ่ พบว่า 
พนักงานบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) ที่ปฎบิตังิาน ณ ส านักงานใหญ่ มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก ในปจัจยัจูงใจ ด้านการประสบความส าเรจ็ในหน้าท่ีการงาน และพบความ
สอดคล้องในผลการศึกษาของ ณัทฐา กรีหิรญั (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน
ของพนักงาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มเีพยีง ด้านความ
มัน่คงในงานทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัมาก และพบความสอดคลอ้งในผลการศกึษาของ พรีดศิ 
กาญจนวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน บรษิัท สแปนชัน่ 
(ไทยแลนด์) พบว่า พนักงานมคีวามพึงพอในการท างานอยู่ในระดบัสูง ด้านความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ซึ่งหมายถึงสมัพนัธภาพระหว่างผู้ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ทัง้ในด้านการ
ท างานและส่วนตวั ส่วนในดา้นความรบัผดิชอบ ทีพ่บว่า พนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั 
(มหาชน) มคีวามพงึพอใจในการท างาน ด้านความรบัผดิชอบ อยู่ในระดบัสูง แต่ไม่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของเกี่ยวขอ้งที่ยกมาในบทที่ 2 ทัง้ในงานวจิยัของ จงกลนี จนัทร์ทะเล (2548) ที่
ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตัิการในส่วนการผลติ บรษิัท 
จอร์จ เจนเซน (ประเทศไทย) นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในงานของ
พนักงานการตลาด บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร ณัทฐา กรหีริญั (2550) 
ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พชัชา 
เพยีรจรงิ (2550) ศกึษาเรือ่ง ความพงึพอใจของพนักงานต่อปจัจยัจงูใจในการท างานของ บรษิทั 
ล าพูนซงิเดนเกน็ จ ากดั พรีดศิ กาญจนวงศ์ (2552) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอในการท างานของ
พนักงาน บรษิัท สแปนชัน่ (ไทยแลนด์) จ ากัด ประพาฬรศัมิ ์ลิ้มสุคนธ์ (2553) ศึกษาเรื่อง 
ปจัจยัที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทางบญัช ีกรณีศึกษา บรษิัทเครอื
เจรญิโภคภณัฑ ์และสุธานิธิ ์นุกูลอึ้งอาร ี(2555) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในงานของพนักงาน
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บรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) กรณพีนกังานบรษิทั การบนิไทยฯ ส านกังานใหญ่ ทัง้นี้อาจ
เป็นเพราะ ในบรษิัทหรอืองค์กรอื่นๆ งานและปรมิาณงานที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบ 
อาจจะไม่มคีวามชดัเจน  หรอืพนักงานไม่มมีอี านาจในการตดัสนิใจในงานส่วนทีร่บัผดิชอบ  จงึ
ท าใหค้วามพงึพอใจในการท างานดา้นความรบัผดิชอบ ไมม่คีวามสอดคลอ้งกนั 
  
        ผูว้จิยัได้จดัท าตารางสรุป ผลการศกึษาความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบรษิัท 
เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) โดยเปรยีบเทยีบกบัผลการศกึษาความพงึพอใจในการท างาน
ของงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ งานวจิยัที่ศึกษาพนักงานส านักงานใหญ่ 
หรอืเป็นกลุ่มประชากรทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบักลุ่มดงักล่าว มจี านวน 3 งาน ซึง่ประกอบไปดว้ย
งานวจิยัของ นฤมล ผู้อุตส่าห์ (2548) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในงานของพนักงานการตลาด 
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร, ณทัฐา กรหีริญั (2550) ศกึษาเรือ่ง ความพงึ
พอใจในการปฏบิตัิงานของพนักงาน มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ และสุธานิธิ ์นุกูลอึ้งอาร ี
(2555) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจในงานของพนักงานบรษิทั การบนิไทย จ ากดั (มหาชน) กรณี
พนักงานบรษิทั การบนิไทยฯ ส านักงานใหญ่ และงานวจิยัที่ศกึษาพนักงานโรงงานฝ่ายผลติ มี
จ านวน 2 งาน ซึ่งประกอบไปดว้ยงานวจิยัของ จงกลนี จนัทรท์ะเล (2548) ทีศ่กึษาเรื่อง ความ
พึงพอใจในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการในส่วนการผลิต บรษิัท จอร์จ เจนเซน 
(ประเทศไทย) และพีรดิศ กาญจนวงศ์ (2552) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั สแปนชัน่ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ซึง่สามารถสรปุไดด้งัตาราง 
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ตารางที ่71 สรปุผลดา้นทีม่ผีลต่อความพงึพอใจรวมของพนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั 
(มหาชน) เปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาประชากรที่มีล ักษณะ
คลา้ยกนั  

 

ปัจจยั 
ด้านท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ
ในการท างาน 

งานวิจยัท่ี
ศึกษาพนักงาน
ส านักงานใหญ่ 

(3 งาน) 

งานวิจยัท่ี
ศึกษาพนักงาน
โรงงานฝ่าย

ผลิต 
(2 งาน) 

งานวิจยัฉบบัน้ี 

จงูใจ 

ดา้นความ
รบัผดิชอบ 

   

ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน     

ค ้าจุน 

ดา้นความมัน่คง
ในงาน    

ดา้น
ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชา  

   

 
        จากภาพรวมของการศกึษาความพงึพอใจในการท างานของพนักงาน พบว่า ผลวจิยัดา้น
ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของพนักงานในส านักงานใหญ่ กบัผลวจิยัดา้นทีม่ผีลต่อความพงึพอใจ
ของพนกังานในโรงงานฝ่ายผลติ มคีวามคลา้ยคลงึกนั ซึง่ไดแ้ก่ พนักงานเหล่าน้ีมคีวามพงึพอใจ 
ในปจัจยัจูงใจ ด้านความส าเรจ็ในการท างาน และปจัจยัค ้าจุน ด้านความมัน่คงในงาน อาจจะมี
ความต่างกนัเล็กน้อย ในปจัจยัค ้าจุน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาที่เพิม่เขา้มาในส่วน
ของพนักงานฝ่ายผลติ โดยสามารถสรุปไดว้่า ณ ปจัจบุนัพนักงานทีท่ างานบรษิทัในเมอืงไทย มี
ความพงึพอใจใน 3 ดา้นดงักล่าว แต่ในงานวจิยัฉบบัน้ี พบว่า นอกจากปจัจยัดา้นความส าเรจ็ใน
การท างาน ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ที่เหมอืนกบังานวจิยั
อื่นๆแล้ว ยงัมดี้านความรบัผดิชอบ เพิม่เตมิอกีหนึ่งด้านที่มผีลต่อความพงึพอใจในการท างาน 
ซึง่ต่างจากงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ         
 
        และเมื่อท าการเปรยีบเทยีบกบังานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งแบบเฉพาะเจาะจงมากขึน้ โดยเลอืก
งานวิจยัที่ศึกษา เรื่องความพึงพอใจในการท างาน โดยใช้ทฤษฎีสองปจัจยัของ เฮิร์ซเบิร์ก 
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(Herzberg’s Two-Factor Theory) เหมือนกับผู้วิจยั และใช้กรอบการวิจยัเดียวกัน คือ การ
จ าแนกความแตกต่าง มปีระเดน็ทีน่่าสนใจ จงึน ามาอภปิรายผล ดงันี้ 
 
        ผลการการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการท างาน ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบั
พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ พบว่า ด้านที่มผีลต่อความพึงพอใจของพนักงานบรษิัท เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) สูงสุด 4 อนัดบั ได้แก่ ในปจัจยัจูงใจ ได้แก่ ด้านความรบัผิดชอบ 
และด้านความส าเรจ็ในการท างาน ในส่วนของปจัจยัค ้าจุน ได้แก่ ด้านความมัน่คงในงาน 
และด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา พบความสอดคล้องกบังานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ในผล
การศึกษาของ อาภารตัน์ สมแรง (2556) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความแตกต่างด้านความพึง
พอใจในการท างานระหว่างพนักงานไทยในบรษิทัคนไทย กบัพนักงานไทยในบรษิทัญี่ปุ่น และ
วฒันธรรมองค์กร พบว่า พนักงานทัง้สองกลุ่มมคีวามพึงพอใจสูง ในปจัจยัจูงใจ ด้านความ
รบัผิดชอบ ส่วนปจัจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 
และด้านความมัน่คงในงาน พบความสอดคล้องในผลการศกึษาของ ธนิต ธนุสุทธยิา (2557) 
ศกึษาเรื่อง ความแตกต่างด้านความพงึพอใจในการท างานระหว่างพนักงานในส่วนส านักงาน 
กับพนักงานในส่วนของการผลิต ของบรษิัท ที.เอ็น.แอ๊ดว๊านซ์ อินเตอร์เทรด จ ากัด พบว่า 
พนักงานทัง้สองกลุ่มมีความพึงพอใจสูง ในปจัจยัจูงใจ ด้านความรบัผิดชอบ และด้าน
ความส าเรจ็ในการท างาน ส่วนในปจัจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ ด้านความสมัพนัธ์ของผู้บงัคบับญัชา 
ผู้ใต้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน พบความสอดคลอ้งในผลการศกึษาของ อทิธพิงษ์ ธนาภรณ์ 
(2557) ศกึษาเรื่อง ความแตกต่างด้านปจัจยัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ นายทหารชัน้
สญัญาบตัร กับนายทหารชัน้ประทวน กรมข่าวทหารอากาศ กองบญัชาการกองทัพอากาศ 
พบว่า พนกังานทัง้สองกลุ่มมคีวามพงึพอใจสงู ในปจัจยัจงูใจ ไดแ้ก่ ด้านความรบัผิดชอบ และ
ด้านความส าเรจ็ของงาน ซึง่สามารถสรปุไดด้งัตาราง 
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ตารางที ่72 สรปุผลดา้นทีม่ผีลต่อความพงึพอใจรวมของพนักงานบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากัด 
(มหาชน) เปรยีบเทยีบกบังานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทีศ่กึษากรอบการวจิยัเดยีวกนั 

 
 

ปัจจยั 
ด้านท่ีส่งผลต่อ
ความพึงพอใจ
ในการท างาน 

อาภารตัน์  
สมแรง  
(2556) 

ธนิต  
ธนุสทุธิยา 

(2557) 

อิทธิพงษ์  
ธนาภรณ์ 

(2557) 

งานวิจยั
ฉบบัน้ี 

 
 

จงูใจ 

ดา้นความ
รบัผดิชอบ 

    

ดา้นความส าเรจ็
ในการท างาน 

    

 
 

ค ้าจุน 

ดา้นความมัน่คง
ในงาน 

    

ดา้น
ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชา 

    

 
        และเมื่อวเิคราะห์ต่อในส่วนของ ปจัจยัด้านความพงึพอใจในการท างานที่สามารถใช้ใน
การจ าแนกกลุ่ม พบว่า พนักงานทัง้สองกลุ่มของ บรษิัท เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) มี
ความพึงพอใจในการท างานที่ แตกต่างกัน ในปจัจัยค ้ าจุน  ด้ านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ภายใตห้วัขอ้ ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ และในปจัจยัจงู
ใจ ด้านลกัษณะงาน ภายใต้หวัข้อ งานที่ได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ และด้านความ
รบัผิดชอบ ภายใตห้วัขอ้ บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจนและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็น
จรงิ โดยที่ปจัจยัทัง้ 3 เรื่องน้ี ทางกลุ่มของโรงงานฝ่ายผลติอยู่ในฝ ัง่ตดิลบ ซึ่งหมายความว่า มี
ความพงึพอใจน้อยกว่ากลุ่มของส านักงานใหญ่ และเมื่อท าการเปรยีบเทยีบกบัผลการวเิคราะห์
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้การทดสอบ Chi-Square ในเรื่องระดบัการศกึษา พบว่า สอง
กลุ่มมคีวามแตกต่างกนั โดยที่กลุ่มของส านักงานใหญ่ จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นส่วน
ใหญ่ แต่ในกลุ่มของโรงงานฝ่ายผลติ จบการศกึษาระดบัมธัยมปลาย/ปวช.เป็นส่วนใหญ่ ซึง่จาก
ขอ้มลูเหล่านี้ โดยขอ้สนันิษฐานของผูว้จิยั สามารถใชอ้ธบิายความพงึพอใจทีแ่ตกต่างกนัของคน
ทัง้สองกลุ่ม เช่น ในด้านลกัษณะงาน กลุ่มส านักงานใหญ่ที่จบปรญิญาตรมีองว่า งานที่ได้รบั
มอบหมายมคีวามน่าสนใจ มากกว่ากลุ่มโรงงานฝ่ายผลติทีจ่บมธัยมปลาย/ปวช. ความแตกต่าง
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ตรงนี้อาจเกีย่วกบัเรือ่งของระดบัการศึกษาของพนักงานทัง้สองกลุ่ม เป็นต้น และจากปจัจยัดา้น
ความพงึพอใจในการท างานทีส่ามารถใชใ้นการจ าแนกกลุ่มพนักงานทัง้สองกลุ่มของบรษิทั เอก
รฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) ทัง้ 3 ปจัจยัดงักล่าวข้างต้น พบความสอดคล้องกับงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง ในผลการศึกษาของ อาภารตัน์ สมแรง (2556) ที่พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมี
ความพงึพอใจในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ในปจัจยัจงูใจ ด้านลกัษณะงาน ภายใตห้วัขอ้ งานที่
ได้รบัมอบหมายมีความน่าสนใจ พบความสอดคล้องในผลการศึกษาของ  ธนิต ธนุสุทธิยา 
(2557) กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมคีวามพงึพอใจในการท างานที่แตกต่างกนั ในปจัจยัจงูใจ ด้าน
ความรบัผิดชอบ ภายใตห้วัขอ้ ท่านปฏบิตังิานเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าทีท่ีด่ ารงอยู่ พบความ
สอดคล้องในผลการศกึษาของ อทิธพิงษ์ ธนาภรณ์ (2557) พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่มมี
ความพงึพอใจในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ในปจัจยัจงูใจ ด้านลกัษณะงาน ภายใต้หวัขอ้ งานที่
ท่านปฏบิตัอิยูใ่นขณะน้ี มคีวามทา้ทายในทางทีด่ ีซึง่สามารถสรปุไดด้งัตาราง 
 
ตารางที ่73 สรปุผลปจัจยัดา้นความพงึพอใจในการท างานทีส่ามารถใชจ้ าแนกกลุ่มของพนักงาน

บรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) เปรยีบเทียบกับงานวิจยัที่เกี่ยวข้องที่
ศกึษากรอบการวจิยัเดยีวกนั 

 

ปัจจยั 

ปัจจยัท่ี
สามารถใช้
จ าแนกความ
แตกต่างของ
พนักงานทัง้
สองกลุ่ม 

อาภารตัน์  
สมแรง  
(2556) 

ธนิต  
ธนุสทุธิยา 

(2557) 

อิทธิพงษ์  
ธนาภรณ์ 

(2557) 

งานวิจยัฉบบั
น้ี 

ค ้าจุน 

ดา้น
ความสมัพนัธ์

กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

    

จงูใจ 

ดา้นลกัษณะ
งาน 

 

    

ดา้นความ
รบัผดิชอบ 
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        จากผลการอภิปรายสามารถ สรุปได้ตามตามมุมมองของเฮิร์ซเบิร์กที่กล่าวว่า ปจัจยั
อนามยัเป็นสภาพแวดลอ้มที่ส าคญัยิง่ของงาน ทีจ่ะรกัษาคนไวใ้นองคก์ร ในลกัษณะที่ท าใหเ้ขา
พอใจทีจ่ะท างานไดแ้ต่ไม่ใช่การจงูใจ กล่าวคอื ถ้าปจัจยัอนามยัไม่ไดร้บัการตอบสนองกจ็ะเป็น
สาเหตุให้บุคคลเกดิความไม่พงึพอใจในงาน แต่หากปจัจยัอนามยัได้รบัการตอบสนองก็จะเป็น
เพยีงการช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กดิความไม่พงึพอใจในงานเท่านัน้ ดงันัน้ทฤษฎเีฮริซ์เบริก์ จงึเสนอ
ว่า การใหบุ้คคลไดท้ างานทีม่ลีกัษณะทา้ทายและสรา้งสรรค ์ไดร้บัผดิชอบและมโีอกาสก้าวหน้า 
จงึเป็นการจงูใจใหเ้ขาท างานอย่างแทจ้รงิ (เปรมฤด ีเอื้อสริมินต์, 2550)   ซึง่จากงานวจิยัฉบบันี้
สะทอ้นใหเ้หน็ว่า เมือ่น าทฤษฎมีาใชใ้นทางปฏบิตั ิพนักงานทัง้สองกลุ่มมคีวามตอ้งการทัง้ปจัจยั
ค ้าจนุและปจัจยัจงูใจ ทีจ่ะท าใหเ้กดิความพงึพอใจในการท างาน         
 
        ส่วนเพิ่มเติม เพื่ อที่จะตอบค าถามของงานวิจัยที่ว่า เหตุใดพนักงานที่ได้ร ับการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานที่ด ีแต่กลบัมอีตัราการลาออกที่สูง ผู้วจิยัจงึท าการทดสอบเพิม่เติม
โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างาน กับผลการประเมินการ
ปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด โดยการทดสอบ ANOVA เพื่อทีจ่ะคน้หาว่า มปีจัจยัใดในเรือ่งของความ
พงึพอใจในการท างานทีพ่นักงานเหล่านี้ยงัขาด หรอืเป็นสิง่ทีย่งัไมพ่งึพอใจ และน ามาซึง่สาเหตุ
ของการลาออก โดยผลการวเิคราะหพ์บว่า 
        พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้านของปริมาณงาน มคีวามพึง
พอใจต ่ าสุด ในเรื่อง “ผู้บังคบับัญชา ยอมรบัในความรู้ความสามารถของท่าน ” และจากข้อ
สนันิษฐานของผู้วจิยั หากคนกลุ่มนี้จะลาออก น่าจะมาจากสาเหตุที่พนักงานกลุ่มนี้ คดิว่าตน
ท างานในปริมาณที่มากกว่าคนอื่น  ซึ่ งก็ควรได้ร ับการยอมรับที่มากต ามมาด้วย แต่
ผูบ้งัคบับญัชาอาจจะยงัไม่เลง็เหน็ หรอืในสายตาของผูบ้งัคบับญัชาอาจจะมองว่า การท างานใน
ปรมิาณทีม่ากกว่าคนอื่นนัน้ ไมไ่ดห้มายถงึความสามารถทีส่งูกว่าคนอื่นๆ กเ็ป็นได ้ 
        พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มี
ความพงึพอใจต ่าสุด ในเรือ่ง ”เรื่องเครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่้องใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามเพยีงพอ 
และยงัใชก้ารไดเ้ป็นอย่างดี” และจากขอ้สนันิษฐานของผู้วจิยั หากคนกลุ่มนี้จะลาออก น่าจะมา
จากสาเหตุที่ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในปจัจุบันยงัมีข้อจ ากัด ไม่เพียงพอ ต่อการสร้างสรรค์
ผลงาน ซึ่งนับว่าในด้านความคิดสรา้งสรรค์ เรื่องของเครื่องมอือุปกรณ์ เป็นปจัจยัที่มสี าคญั
ส าหรบัความคดิรเิริม่ในการลงมอืท าสิง่ใหม่ๆ  
        พนักงานทีไ่ด้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้านการพฒันาตนเอง มคีวามพงึ
พอใจต ่าสุด ในเรื่อง “เรือ่งท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่รงกบัความรูค้วามสามารถของ
ท่าน” กบั “เรื่องเมื่อเกดิปญัหาเกดิขึน้ในการปฏบิตังิาน ท่านสามารถแก้ไขปญัหาไดเ้สมอ” และ
จากขอ้สนันิษฐานของผูว้จิยั คนกลุ่มนี้เป็นคนทีม่กีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ หรอืสามารถเรยีนรู้
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และพฒันาได้รวดเรว็ ซึ่งเป็นคนที่มคีวามกระตอืรอืรน้พอสมควร เป็นคนทีม่คีวามสามารถ แต่
บรษิัทอาจจะยงัใช้ศักยภาพของเขายงัไม่เต็มที่ จงึท าให้เขายงัไม่พึงพอใจในเรื่องของงานที่
ไดร้บัมอบหมาย กระทัง่เขาคดิว่า เขาสามารถเสนอแนวทางแก้ไขปญัหาได ้แต่ยงัไม่มโีอกาสได้
น าเสนอ ส่งผลใหเ้ขาขาดความพงึพอใจเรื่องการแก้ไขปญัหาในงานดว้ยเช่นกนั ซึง่หากคนกลุ่ม
นี้จะลาออกน่าจะมาจาก 2 สาเหตุดงักล่าวทีเ่ขายงัมคีวามพงึพอใจต ่า 
        พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตัิงานที่ด ีในด้านการปรบัตัว ความพงึพอใจ
ต ่าสุด ในเรื่อง “เครื่องมอื อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการปฏิบตังิานมคีวามเพยีงพอ และยงัใช้การได้
เป็นอยา่งด”ี และจากขอ้สนันิษฐานของผูว้จิยั คนกลุ่มนี้คดิว่า ตนเองมคีวามสามารถปรบัตวัไดด้ ี
สามารถท างานอะไรก้ได้ ท างานได้หลากหลาย สามารถหมุนเวยีนงานได้ แต่ทุกครัง้ที่มกีาร
เปลี่ยนงาน อาจจะไม่มกีารถ่ายทอดขอ้มูลที่เพยีงพอ และปญัหาเรื่องเครื่องมอือุปกรณ์ยงัเป็น
ขอ้จ ากดัในการท างาน จงึท าใหค้นกลุ่มนี้มคีวามพงึพอใจในเรือ่งดงักล่าวต ่า 
        สุดท้ายพนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในด้านการตรงต่อเวลา และ
ในด้านความสม า่เสมอในการมาท างาน พบว่า มคีวามพงึพอใจต ่าสุดในแทบทุกเรื่อง และ
จากขอ้สนันิษฐานของผูว้จิยั คนกลุ่มนี้คดิว่า การทีเ่ขามาท างานสม ่าเสมอทุกวนั หรอืการมาตรง
ต่อเวลาตลอดนัน้เพยีงพอต่อสิง่ทีบ่รษิทัคาดหวงัจากตวัพนกังาน แต่ในทางกลบักนับรษิทัอาจจะ
ไม่ได้มองแบบนัน้ ในความเป็นจรงิแล้วจาก 2 ด้าน ดงักล่าวเป็นเรื่องของระเบยีบวินัยในการ
ท างานมากกว่าจะเป็นตวัวดัผล หรอืสิ่งที่บ่งบอกถึงการท างานที่ด ีด้วยความเข้าใจผดิตรงนี้ 
ก่อให้เกดิความคาดหวงัของตวัพนักงานต่อบรษิทั และเมื่อความคาดหวงัดงักล่าวไม่ได้รบัการ
ตอบสนอง จึงก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน และส่งผลต่ออัตราการลาออกของ
พนกังานทีต่ามมา 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
        ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้นี้ 
        จากการวจิยัครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึความพงึพอใจในการท างานของพนักงานบรษิทั เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ทัง้ในส่วนส านักงานใหญ่ และ พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ ซึ่งการ
สรา้งและส่งเสรมิเพื่อระดบัความพงึพอใจนัน้ ถอืว่าเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัองคก์รและผูบ้รหิารใน
ทุกระดบัที่จะต้องสรา้งให้เกดิขึน้ในหน่วยงานของตน เพราะสิง่นี้ถอืเป็นกุญแจดอกส าคญัของ
การทีจ่ะท าใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้  
 
        1. ปจัจยัด้านที่มผีลต่อความพงึพอใจของพนักงานในส านักงานใหญ่ คอื ปจัจยัจงูใจ ใน
ด้านความส าเรจ็ในการท างาน พนักงานมคีวามพึงพอใจในระดบัสูงสุด ดงันัน้ผู้บรหิารควรให้
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ความส าคญักับการที่พนักงานสามารถท างานได้ตามความสามารถจนเสร็จสิ้น และประสบ
ผลส าเรจ็ ซึ่งสามารถท าไดโ้ดยการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนักงาน โดยการให้รางวลัเป็นสิง่ตอบ
แทน จะยิ่งท าให้พนักงานกระตือรือร้นในการท างานเพิ่มขึ้นไปอีก ท้ายที่สุดก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพในการท างานที่สูงขึ้น และในด้านที่พนักงานในส านักงานใหญ่มรีะดบัความพึง
พอใจต ่าสุด คอื ปจัจยัค ้าจุน ในดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีเ่กือ้กูล ภายใต้หวัขอ้เงนิเดอืนที่
ไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ พนักงานมคีวามเหน็ดว้ยต ่าทีสุ่ด จากผล
ตรงนี้ยิง่สะท้อนให้เหน็ว่าการสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานในส านักงานใหญ่สมควรเป็นเรื่องของ
เงนิรางวลั เนื่องจากเงนิเดอืนและสวสัดกิารเป็นด้านปจัจยัค ้าจุน ที่ทางบรษิัทต้องพยายามลด
ปจัจยัที่จะส่งผลให้เกดิความไม่พอใจให้น้อยที่สุด ควรมเีครื่องมอืหรอืระบบในการวดัผลงานที่
เป็นรปูธรรม เพื่อใหเ้กดิความเป็นธรรมในการพจิารณาปรบัเงนิเดอืนและโบนัส รวมถงึปรบัปรุง
เพิ่มเติม สวสัดกิารให้จูงใจและเป็นประโยชน์อย่างทัว่ถึงกบัพนักงาน และควรมกีารปรบัปรุง
โครงสรา้งการจ่ายค่าจา้งใหเ้หมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและปรมิาณงานทีพ่นักงานรบัผดิชอบ  
ซึ่งแนวทางแก้ไข อาจจะต้องมีการจดัตัง้กลุ่มกรรมการสรรหาพิจารณาผลตอบแทน โดย
พจิารณาในส่วนของโครงสรา้งผลตอบแทน ใหบ้รษิทัมผีลตอบแทนใกลเ้คยีงตลาด โดยในส่วนนี้
ต้องมกีารหาข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลทรพัยากรมนุษย์ที่มคี่าเงนิเดือนเฉลี่ยในแต่ละอาชีพ และ
สถานที ่เพื่อมาก าหนดโครงสรา้งผลตอบแทนในองคก์รใหม้คีวามเหมาะสม รวมถงึการก าหนด
สวสัดกิารทีส่รา้งความมัน่คงในอาชพี 
 
        2. ปจัจยัดา้นทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ คอื ปจัจยัจงูใจ ใน
ด้านความรบัผิดชอบ พนักงานมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด ดังนั ้นผู้บริหารควรมีการ
มอบหมายงานที่ชดัเจน ให้อ านาจพนักงานในการตดัสนิใจในงานในส่วนที่รบัผดิชอบมากขึ้น 
เพราะการไดม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจ จะท าให้พนักงานรูส้กึว่าตนเองส าคญั และเป็นส่วนหนึ่ง
ของงาน ท้ายทีสุ่ดก่อให้เกดิความผูกพนัในงานและตวัองคก์ร และในด้านทีพ่นักงานในโรงงาน
ฝา่ยผลติมรีะดบัความพงึพอใจต ่าสุด พบว่า เป็นปจัจยัค ้าจนุ ในดา้นเงนิเดอืนและผลประโยชน์ที่
เกื้อกูล เช่นเดียวกับพนักงานในส านักงานใหญ่ โดยพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิตมีระดับ
ความเห็นด้วยต ่าที่สุดในหวัข้อ ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์เกื้อกูลที่ได้รบัมคีวามเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะเป็นเหตุผลหน่ึงของการลาออกของพนักงานโรงงานฝ่ายผลติ ทีไ่มม่คีวามพงึพอใจในดา้น
สวสัดิการที่ได้รบั อีกทัง้ยงัพบว่า ปจัจยัที่ใช้จ าแนกความแตกต่างของพนักงานทัง้สองกลุ่ม 
ได้แก่ ในปจัจยัค ้าจุน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ภายใต้หวัข้อ ผู้บงัคบับญัชารบัฟงั
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ และในปจัจยัจูงใจ ด้านลกัษณะงาน ภายใต้หวัข้อ งานที่ได้รบั
มอบหมายมคีวามน่าสนใจ และดา้นความรบัผดิชอบ ภายใต้หวัขอ้ บรษิทัมกีารมอบหมายงานที่
ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจรงิ โดยทีป่จัจยัทัง้ 3 เรื่องน้ี ทางกลุ่มของโรงงานฝ่าย
ผลติอยู่ในฝ ัง่ติดลบ ซึ่งหมายความว่า มคีวามพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มของส านักงานใหญ่ ซึ่ง
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ผูบ้รหิารควรให้ความส าคญักบัปจัจยั 3 เรือ่งน้ีด้วย ผูว้จิยัคาดการณ์ไดว้่า อตัราการลาออกของ
พนักงานโรงงานฝ่ายผลติที่มากกว่าพนักงานในส านักงานใหญ่ เน่ืองมาจากความพึงพอใจใน
ปจัจยัเหล่าน้ียงัไม่เพียงพอส าหรบัพนักงานฝ่ายผลิต แนวทางการแก้ไข เริม่จากด้านแรก 
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ในกลุ่มของโรงงานฝ่ายผลติที่มคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจต ่ากว่า 
อาจเป็นเพราะพนักงานในส านักงานใหญ่มคีวามใกล้ชดิกบัผู้เป็นนายมากกว่า และด้วยบรบิท
ของงานที่แตกต่างกนั ท าให้มรีปูแบบตดิต่อสื่อสารทีแ่ตกต่างกนั เช่น กลุ่มส านักงานใหญ่มกัมี
โอกาสในการมีส่วนร่วมในงานหรือโปรเจคต่างๆร่วมกับผู้บริหารบ่อยครัง้ ท าให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล แสดงความคดิเหน็ในประเด็นของงาน จนเกดิเป็นความสนิทสนมกบัผู้เป็น
นาย ระดบัความเป็นทางการในการสื่อสารลดลงกว่ากลุ่มของโรงงานฝ่ายผลติ ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนขอ้มูลกนัในแนวนอน (Horizontal Information Sharing) มากกว่ากลุ่มโรงงานฝ่าย
ผลติที่มกีฎระเบยีบ มมีาตรฐานในการท างานที่ชดัเจน ท าให้ในการสื่อสารเน้นการแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลแนวตัง้ (Vertical Information Sharing) ซึ่งตามทฤษฎีวชิาการออกแบบและการจดัการ
องคก์ร อธบิายว่า รปูแบบการสื่อสารแบบนี้ จะท าใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการแลกเปลี่ยนขอ้มลู และ
อาจน ามาซึ่งปญัหาภายในองค์กรได้ ซึ่งในปจัจุบันที่ เป็นยุคโลกาภิวัฒน์ เทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้า การแข่งขนัสูงขึ้น ถ้ามกีารออกแบบให้มกีารแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบแนวนอน 
(Horizontal Information Sharing) ในระดบัที่เหมาะสม จะท าให้สามารถแก้ไขปญัหาไดร้วดเรว็
กว่า และมปีระสทิธภิาพมากกว่า เพราะเป็นการออกแบบเพื่อให้เกดิบรรยากาศของการสื่อสาร
กนัของพนักงานทุกระดบัใหเ้กดิการร่วมมอืกนั ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรหาช่องทางการตดิต่อสื่อสาร
กับพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานรู้สึกถึงระยะห่างที่ต่างกันของ
พนักงานกบัผู้บรหิาร และพยายามให้เกดิการแลกเปลี่ยนขอ้มูลในแนวนอนมากขึน้ โดยใช้วธิี
หรอืเครื่องมอืที่ช่วยสนับสนุนการร่วมมอืกันทางแนวนอนในองค์กร เช่น การใช้เทคโนโลย ี
Information Systems ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และนอกจากจะช่วยในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างพนักงานกบัผูบ้รหิารแลว้ เทคโนโลยมีาใชใ้นส่วนของกระบวนการทางธุรกจิ ยงัช่วยใน
เรื่องระบบงาน เพื่อประสทิธภิาพในการท างานทีเ่พิม่มากขึน้ และความสามารถในการแข่งขนัที่
สูงขึ้นตาม ด้านที่สอง ลักษณะงาน ดังที่อภิปรายผลข้างต้น พนักงานทัง้สองกลุ่มมีระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน จงึท าให้มุมมองในเรื่องของ งานที่ได้รบัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
แตกต่างกนั โดยในกลุ่มของโรงงานฝ่ายผลติมคี่าเฉลีย่ความพงึพอใจทีต่ ่ากว่า ซึง่แนวทางแก้ไข 
บรษิทัควรให้ความส าคญัเรื่อง การศกึษา การฝึกอบรม ส่งเสรมิการใช้ความรูแ้ละทกัษะในการ
ปฏบิตัิงาน ให้พนักงานกลุ่มโรงงาน เพื่อการพฒันาความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเพื่อ
ความเจรญิก้าวหน้าของแต่ละบุคคล หากท าให้พนักงานรบัรูถ้ึงความส าคญัในเรื่องเหล่านี้ได ้
คาดว่าความสนใจในงานที่ปฏบิตัจิะเพิม่มากขึน้ตามความต้องการที่ก้าวหน้าในอนาคต และใน
ด้านที่สาม ด้านความรบัผดิชอบ เรื่องบรษิัทมกีารมอบหมายงานที่ชดัเจนและสอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจรงิ ในส่วนนี้แนะน าให ้ก าหนดความชดัเจนของหน้าทีใ่นการท างานโดยจดัท า 
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Job Description  และเน้นในส่วนกลุ่มโรงงานที่มคี่าเฉลี่ยความพงึพอใจต ่ากว่า หากผู้บรหิาร
สามารถแก้ไขปญัหาเหล่านี้ รวมทัง้มกีารพจิารณาเรื่องนโยบายในด้านเงนิเดอืนและสวสัดกิาร 
ดงัที่กล่าวมาข้างต้น สุดท้ายอาจจะเป็นทางออกที่จะช่วยลดอตัราการลาออกของพนักงานใน
โรงงานฝ่ายผลติได้ ซึง่พนักงานกลุ่มนี้ ยงัเป็นกลุ่มที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีด่อีกี
ดว้ย  
 
        3. จากการคน้หาสาเหตุของปญัหาทีว่่า เพราะเหตุใดพนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานที่ด ีแต่กลบัมอีตัราการลาออกที่สูง ซึ่งจากผลการวเิคราะห์ความแตกต่างด้านความ
พงึพอใจในการท างาน กบัผลการประเมนิการปฏบิตังิานด้านที่ดทีี่สุด พบว่า พนักงานที่ได้รบั
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดี เช่น ในด้านปริมาณงาน มีความพึงพอใจต ่ าใน เรื่อง 
“ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัในความรูค้วามสามารถของท่าน” นัน่หมายถงึ พนักงานกลุ่มนี้จะเชื่อว่า 
เขาท างานได้ดี ท างานในปริมาณที่มากกว่าคนอื่น แต่ที่ย ังขาดความพึงพอใจ เพราะ
ผูบ้งัคบับญัชาอาจจะยงัไม่เลง็เหน็ หรอืในสายตาของผูบ้งัคบับญัชาอาจจะมองว่า การท างานใน
ปรมิาณที่มากกว่าคนอื่นนัน้ ไม่ได้หมายถงึความสามารถที่สูงกว่าคนอื่นๆ  ตรงนี้เป็นการบอก
ถงึมุมมองทีแ่ตกต่างกนัของคน 2 คน ระหว่างการรบัรูแ้ละความเชื่อมัน่ของพนักงานว่าตนเอง
ท าได้ด ีกบัสิง่ที่บรษิทัมองพนักงาน ที่ยงัไม่เป็นไปในแนวทางเดยีวกนั หรอือกีหนึ่งตวัอย่างที่
ชดัเจน คอื พนักงานทีไ่ด้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีในดา้นการตรงต่อเวลา และดา้น
ความสม ่าเสมอในการมาท างาน โดยพนักงานสองกลุ่มนี้ มคีวามพงึพอใจต ่าสุดในแทบทุกเรื่อง 
คนกลุ่มนี้คดิว่า การทีเ่ขามาท างานสม ่าเสมอทุกวนั หรอืการมาตรงต่อเวลาตลอดนัน้เพยีงพอต่อ
สิง่ที่บรษิัทคาดหวงัจากตวัพนักงาน แต่ในความเป็นจรงิพนักงานที่มาท างานทุกวนั เป็นเพยีง
การท าตามระเบียบข้อปฏบิตัิที่ควรต้องท า แต่ไม่ได้แสดงออกถึงประสทิธภิาพในการท างาน 
ดงันัน้อาจจะต้องย้อนมาดูที่ตวัแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานของบรษิัทที่ใช้ในปจัจุบนั โดย
พจิารณาถงึช่องว่างที่มอียู่ เช่น เรื่องการให้ข้อมูลที่ยงัไม่ชดัเจน อาจก่อให้เกิดความคาดหวงั
ในทางที่ผิด เพราะเมื่อพนักงานได้รบัการประเมิน เขาจะเกิดความคาดหวงัว่า ถ้าหากเขา
สามารถปฏิบัติได้ตามหัวข้อในแบบประเมิน บริษัทจะพึงพอใจในผลงาน และต้องได้รบั
ผลตอบแทนในเรื่องต่างๆ ตามที่เขาคาดหวงั แต่ในความเป็นจรงิแล้วการพิจารณ าผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงานนัน้ บรษิทัมหีลายองค์ประกอบให้พจิารณา ไม่ใช่แค่พนักงานสามารถ
ท าได้ดแีค่ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งจะเห็นได้ว่าแบบประเมนินี้ยงัขาดความชดัเจน ในการให้ล าดบั
ความส าคญัในแต่ละด้านของการประเมนิ โดยผู้วจิยัขอเสนอแนวทางแก้ไข ในการปรบัหรอื
จดัเรยีงหวัข้อในแบบประเมนิใหม่ให้มคีวามเหมาะสม เช่น เรื่องการตรงต่อเวลา และการมา
ท างานอย่างสม ่าเสมอ ไม่ควรจดัอยู่ในส่วนของการประเมนิผลงาน แต่ควรจดัอยู่ในเรื่องของ
กฎระเบยีบขอ้บงัคบั เพราะในหวัขอ้ดงักล่าว เป็นสิง่ทีต่้องท าเป็นพืน้ฐานอยู่แลว้ทุกคน แต่หาก
พนักงานต้องการให้บรษิัทเห็นคุณค่าในตนเองมากยิ่งขึ้น อาจจะต้องท าที่มากกว่าระเบียบ
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พืน้ฐาน เทยีบเคยีงไดก้บัทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์ การที่พนักงานมาท างานตรงต่อเวลา 
และมคีวามสม ่าเสมอในการมาท างาน คอื ปจัจยัค ้าจุน เป็นเพียงสิง่ที่ต้องท าเป็นพื้นฐาน แต่
ไม่ได้ท าให้บรษิทัเกดิความพงึพอใจต่อตวัพนักงาน แต่หากพนักงานสามารถท าได้มากกว่าสิง่
พืน้ฐานทีต่้องท า เช่น นอกจากจะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแลว้ ยงัมผีลการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณ
งาน หรอืด้านคุณภาพงานที่ดีอกีด้วย ส่วนน้ีจะเป็นเหมอืนปจัจยัจูงใจ ให้บรษิัทเกิดความพึง
พอใจในตัวพนักงาน และอาจน าไปสู่การพิจารณาขึ้นเงนิเดือน หรือเลื่อนต าแหน่งตามที่
พนักงานคาดหวงั ดงันัน้ควรมกีารปรบัแก้ไขหวัขอ้ในแบบประเมนิใหม้คีวามชดัเจนมากขึน้ โดย
อาจจะน าเอาทฤษฎสีองปจัจยัของเฮริซ์เบริก์มาประยกุตใ์ช ้ในการแบ่งหวัขอ้การประเมนิผลใหม ่
ให้มทีัง้ส่วนที่เป็นค ้าจุน คอื ระเบยีบพื้นฐานที่พนักงานควรปฏบิตั ิเช่น ด้านความสม ่าเสมอใน
การมาท างาน ดา้นการตรงต่อเวลา เป็นต้น ให้ระบุลงไปให้ชดัว่าถ้าหากสามารถปฏบิตัไิด้ตาม
ด้านดงันี้ ผลการปฏิบตัิงานที่ได้รบัการประเมนิจากผู้บงัคบับญัชา รวมถึงความพงึพอใจของ
บรษิทัทีม่ต่ีอพนักงานอยู่ในระดบัเท่าไหร่ และถ้าหากพนักงานต้องการเพิม่ความพงึพอใจ หรอื
เพิม่คุณค่าใหต้นเองเพิม่ขึน้ไปอกี จะต้องเพิม่ในส่วนผลการปฏบิตังิานในด้านใดบา้ง เช่น ดา้น
คุณภาพงาน ดา้นการพฒันาตนเอง เหล่าน้ีเป็นเหมอืนปจัจยัจงูใจใหก้บับรษิทั  
        สรุปจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างาน กับผลการ
ประเมนิการปฏบิตังิานดา้นทีด่ทีีสุ่ด เพื่อคน้สาเหตุของปญัหาทีว่่า เพราะเหตุใดพนักงานทีไ่ดร้บั
การประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ด ีแต่กลบัมอีตัราการลาออกที่สูง งานวจิยับบันี้ตอบไดว้่า จาก
แบบประเมนิที่พนักงานได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานนัน้ เป็นการสรา้งความคาดหวงัให้
พนักงาน ซึง่แบบประเมนินี้ก าลงับอกว่า พนักงานควรท าอะไรบ้าง เพื่อทีจ่ะไดร้บัการพจิารณา
ขึน้เงนิเดอืน หรอืการเลื่อนต าแหน่ง และจากทีผ่่านมาพนักงานยงัมคีวามเขา้ใจผดิอยูว่่า หากท า
แค่นี้ แค่ในส่วนทีส่ามารถท าได ้เช่น การมาท างานอย่างสม ่าเสมอนัน่เพยีงพอ และเมื่อเขาไมไ่ด้
รบัในสิง่ที่เคา้คาดหวงัไว ้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของผลตอบแทน หรอืโอกาสในการเรยีนรูอ้ื่นๆ จงึ
ท าให้เขาไม่พอใจ และตดัสนิใจลาออกในที่สุด นัน่เป็นเหตุผลที่บรษิทัต้องยอ้นกลบัไปแก้ไขให้
ความคาดหวงัระหว่างพนักงานและบรษิทัมคีวามเขา้ใจทีต่รงกนั โดยการแกไ้ขแบบประเมนิใหม้ี
ความชดัเจนดงัทีก่ล่าวไปในขา้งตน้ เพื่อทีใ่หพ้นักงานมคีวามเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ลดความคาดหวงัที่
เกนิจรงิลง ซึ่งตามแนวคดิเรื่องความพงึพอใจ การลดความคาดหวงัเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้ง
ความพงึพอใจใหเ้กดิขึน้ นอกจากการแก้ไขแบบประเมนิทีใ่ชใ้นปจัจุบนัแลว้ ผูว้จิยัยงัแนะน าใหม้ี
การจดัท าแบบประเมนิความพงึพอใจส าหรบัพนักงานขึน้มาอกี 1  ชุด เพราะจากปจัจุบนัมแีค่
บรษิทัท าการประเมนิพนักงาน ซึ่งเป็นการประเมนิแบบทางเดยีวเท่านัน้ (one way) จากตรงนี้
ท าให้เห็นว่า จรงิๆแล้วถ้าหากบรษิัทต้องการรกัษาพนักงานไว้ อ าจจะต้องเปิดช่องทางให้
พนักงานส่งผลสะท้อนกลบั (Feedback) ให้พนักงานได้มโีอกาสประเมนิบรษิัทบ้าง เพราะจาก
ผลจากผลการวเิคราะห์ความแตกต่างด้านความพงึพอใจในการท างาน กบัผลการประเมนิการ
ปฏบิตังิานด้านที่ดทีี่สุด พนักงานที่ได้รบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานที่ดใีน ด้านปรมิาณงาน 
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ดา้นคุณภาพงาน หรอืในดา้นการพฒันาตนเอง ยงัมคีวามพงึพอใจต ่า เนื่องจากเขามองว่า เขา
ท างานได้ด ีและเชื่อในความสามารถของตนเอง แต่ความสามารถของเขาไม่ได้รบัการมองเหน็ 
ได้ยนิ หรอืการยอมรบัจากบรษิัท ส่วนนี้เป็นข้อมูลยนืยนัว่า หนึ่งเหตุผลของการลาออกของ
พนักงานทีไ่ดร้บัการประเมนิผลทีด่ ีนัน่เป็นเพราะเสยีงของเขายงัไม่ไดย้นิ ซึง่ในการจดัท าแบบ
ประเมนิความพึงพอใจส าหรบัพนักงานขึ้นมานัน้ จะช่วยในการสื่อสารระหว่างพนักงานกับ
บรษิทั ให้บรษิทัไดร้บัรูว้่า ณ ตอนนี้พนักงานพงึพอใจอะไร และไม่พงึพอใจอะไร เพื่อบรษิทัจะ
ได้มีข้อมูลส่วนน้ี ที่จะสามารถน ามาระบุปญัหาเวลาท าการตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด 
(Rational Decision Making) ได้ว่า ตกลงแล้วสาเหตุที่พนักงานไม่พึงพอใจเรื่องใดกันแน่ 
เพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจดุและเกดิประสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
        
        ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป 
 
        จากการศึกษาในหัวข้อ การจ าแนกความแตกต่างด้านความพึงพอใจในการท างาน 
ระหว่างพนักงานในส านักงานใหญ่ กบั พนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ กรณีศกึษา บรษิทั เอกรฐั
วศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดพ้บขอ้จ ากดัและอุปสรรคจงึมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษา
ครัง้ต่อไป ดงันี้ 
 
        1. เนื่องจากการศกึษาในครัง้นี้ เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ทัง้นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ควรเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใช้การศึกษา โดยการ
สมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ และจงึวเิคราะหใ์นเชงิคุณภาพเพิม่เตมิ 
     
        2. เนื่องจากงานวิจยัฉบับนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามที่พยากรณ์คลาดเคลื่อน ซึ่งอาจจะ
เนื่องมาจาก ขาดค าถามที่เป็นตวัแปรส าคญัอื่นๆ รวมถึงอาจจะต้องเพิม่ค าถามที่จะใช้ในการ
จ าแนกกลุ่มตวัอย่างทัง้สองกลุ่ม โดยใช้ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ น ามาพจิารณา
สรา้งแบบสอบถาม เพื่อทีจ่ะสามารถจ าแนกความแตกต่างไดด้ยีิง่ขึน้  
 
        3. ขอ้จ ากดัของงานวจิยัในครัง้นี้ คอื พบว่ากลุ่มตวัอย่างมกีารเดาแบบสอบถามโดยการ
ตอบแบบตวัเลอืกเดยีวทุกขอ้ในแบบสอบถาม หรอืการตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกหน้า โดย
แบบสอบถามในชุดที่ผดิพลาด ไม่สามารถใช้งานได้ มปีระมาณ 25 ชุด จาก 200 ชุด แต่มวีธิี
แก้ปญัหาโดยการเกบ็เพิม่เตมิในส่วนทีใ่ชง้านไม่ได ้ดงันัน้หากมกีารวจิยัในครัง้ต่อไปควรมกีาร
เกบ็แบบสอบถามเผื่อไว ้และควรมกีารตรวจสอบใหล้ะเอยีดทีก่ลุ่มตวัอยา่งท าแบบสอบถามเสรจ็ 
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(มหาชน) ปี 2557   
 

3. รายงานประจ าปี 2557 ของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) ปี 2557   
 

4. แผนนโยบายการขายและการตลาด บรษิัท เอกรฐัวิศวกรรม จ ากัด (มหาชน) ปี 
2558  
 

5. ขอ้มลูทะเบยีนพนกังานปี 2558 ของฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ค 
ตารางท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลูของบทท่ี 4 

 
 
 
 
 
 



 

1. ตาราง Correlation 
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1. ตาราง Correlation (ต่อ) 
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1. ตาราง Correlation (ต่อ) 
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1. ตาราง Correlation (ต่อ) 

 
 



 

2. ตาราง ANOVA 
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2. ตาราง ANOVA (ต่อ) 
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2. ตาราง ANOVA (ต่อ) 
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2. ตาราง ANOVA (ต่อ) 
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3. ตารางแสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละกลุ่ม  
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3. ตารางแสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
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3. ตารางแสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
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3. ตารางแสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
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3. ตารางแสดงค่าเฉล่ียแต่ละค าถามของแต่ละกลุ่ม (ต่อ) 
 

 
 



 

4. ตาราง Crosstab  
 

Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของ
ท่าน 

Total 

ประจ า
ส านกังาน
ใหญ่ 

โรงงาน
ฝา่ยผลติ 

เพศ ชาย Count 
33 41 74 

% within 
เพศ 

44.6% 55.4% 100.0% 

หญงิ Count 67 59 126 

% within 
เพศ 53.2% 46.8% 100.0% 

Total Count 100 100 200 

% within 
เพศ 

50.0% 50.0% 100.0% 

4.1 ตาราง Chi-Square Test 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 1.373a 1 .241 .305 .153   

Continuity 
Correctionb 1.051 1 .305       

Likelihood 
Ratio 1.375 1 .241 .305 .153   

Fisher's 
Exact Test       .305 .153   

Linear-by-
Linear 
Association 1.366c 1 .243 .305 .153 .059 

N of Valid 
Cases 200           

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
37.00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. The standardized statistic is -1.169. 
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4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
 

Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของทา่น 

Total 

ประจ า
ส านกังาน
ใหญ่ 

โรงงานฝ่าย
ผลติ 

อาย ุ 20-30ปี Count 32 33 65 

% within 
อาย ุ

49.2% 50.8% 100.0% 

31-40ปี Count 
39 35 74 

% within 
อาย ุ

52.7% 47.3% 100.0% 

41-50ปี Count 28 24 52 
% within 
อาย ุ

53.8% 46.2% 100.0% 

51-60ปี Count 1 8 9 
% within 
อาย ุ

11.1% 88.9% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within 
อาย ุ

50.0% 50.0% 100.0% 

4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 
 

 
Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 5.984a 3 .112 .113     

Likelihood 
Ratio 6.737 3 .081 .091     

Fisher's 
Exact Test 5.986     .110     

Linear-by-
Linear 
Association .527b 1 .468 .519 .260 .049 

N of Valid 
Cases 200           

a. 2 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
4.50. 
b. The standardized statistic is .726. 
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4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
 

Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

Total 

ประจ า
ส านกังาน
ใหญ่ 

โรงงานฝา่ย
ผลติ 

สถานภาพ โสด Count 61 40 101 
% within 
สถานภาพ 

60.4% 39.6% 100.0% 

สมรส Count 38 54 92 

% within 
สถานภาพ 

41.3% 58.7% 100.0% 

หมา้ย/
หยา่รา้ง 

Count 1 6 7 
% within 
สถานภาพ 

14.3% 85.7% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within 
สถานภาพ 

50.0% 50.0% 100.0% 

 

4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 10.720a 2 .005 .003     

Likelihood 
Ratio 11.158 2 .004 .005     

Fisher's 
Exact Test 10.543     .004     

Linear-by-
Linear 
Association 10.539b 1 .001 .002 .001 .000 

N of Valid 
Cases 200           

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
3.50. 
b. The standardized statistic is 3.246. 

 



 

4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
 

Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของทา่น 

Total 
ประจ า

ส านกังานใหญ่ 
โรงงานฝา่ย

ผลติ 
อตัราเงนิเดอืน น้อยกว่า

10,000บาท 
Count 0 22 22 

% within 
อตัราเงนิเดอืน 

0.0% 100.0% 100.0% 

10,001-
20,000บาท 

Count 
57 61 118 

% within 
อตัราเงนิเดอืน 

48.3% 51.7% 100.0% 

20,001-
30,000บาท 

Count 35 15 50 
% within 
อตัราเงนิเดอืน 

70.0% 30.0% 100.0% 

30,001-
40,000บาท 

Count 5 2 7 
% within 
อตัราเงนิเดอืน 

71.4% 28.6% 100.0% 

40,001บาท
ขึน้ไป 

Count 3 0 3 
% within 
อตัราเงนิเดอืน 

100.0% 0.0% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within 
อตัราเงนิเดอืน 

50.0% 50.0% 100.0% 
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4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 34.421a 4 .000 .000     

Likelihood 
Ratio 44.350 4 .000 .000     

Fisher's 
Exact Test 38.985     .000     

Linear-by-
Linear 
Association 28.359b 1 .000 .000 .000 .000 

N of Valid 
Cases 200           

a. 4 cells (40.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1.50. 
b. The standardized statistic is -5.325. 
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4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

Total 
ประจ าส านกังาน

ใหญ่ โรงงานฝา่ยผลติ 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

น้อยกว่า1ปี Count 10 10 20 

% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

50.0% 50.0% 100.0% 

1-5ปี Count 
30 34 64 

% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

46.9% 53.1% 100.0% 

6-10ปี Count 18 15 33 
% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

54.5% 45.5% 100.0% 

11-15ปี Count 13 10 23 
% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

56.5% 43.5% 100.0% 

16-20ปี Count 11 6 17 
% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

64.7% 35.3% 100.0% 

21ปีขึน้ไป Count 18 25 43 
% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

41.9% 58.1% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within 
ระยะเวลาการ
ท างานในองคก์ร 

50.0% 50.0% 100.0% 
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4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 3.524a 5 .620 .627     

Likelihood 
Ratio 3.553 5 .615 .627     

Fisher's 
Exact Test 

3.519     .629     

Linear-by-
Linear 
Association .027b 1 .869 .902 .451 .032 

N of Valid 
Cases 

200           

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
8.50. 
b. The standardized statistic is .164. 
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4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

Total 
ประจ า

ส านกังานใหญ่ 
โรงงานฝา่ย

ผลติ 
แผนกทีท่่าน
ปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบภายใน Count 1 0 1 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

ส านกักรรมการ
ผูจ้ดัการ 

Count 
8 0 8 

% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

บรหิารผลติภณัฑ ์ Count 3 0 3 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

สื่อสารองคก์ร Count 3 0 3 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

บรหิารทรพัยากร
มนุษย ์

Count 24 0 24 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

จดัซือ้ Count 7 0 7 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

การเงนิ Count 12 0 12 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

บญัช ี Count 13 0 13 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

ขายในประเทศ Count 21 0 21 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 
 

100.0% 0.0% 100.0% 



 

236 

 

ขายต่างประเทศ Count 3 0 3 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

บรหิารงานบรกิาร Count 5 0 5 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 100.0% 0.0% 100.0% 

ผลติ1 Count 0 38 38 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

ผลติ2 Count 0 11 11 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

ผลติและซ่อมหมอ้
แปลง 

Count 0 3 3 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

วางแผนการผลติ Count 0 1 1 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

วศิวกรรม Count 0 6 6 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

พฒันางานโลหะ Count 0 4 4 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

งานโลหะ1 Count 0 8 8 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

งานโลหะ2 Count 0 13 13 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

คลงัพสัดแุละธรุการ
โรงงาน 

Count 0 16 16 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 0.0% 100.0% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within แผนก
ทีท่่านปฏบิตังิาน 50.0% 50.0% 100.0% 
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4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 200.000a 19 .000 .000     

Likelihood 
Ratio 277.259 19 .000 .000     

Fisher's 
Exact Test 

230.293     .000     

Linear-by-
Linear 
Association 137.597b 1 .000 .000 .000 .000 

N of Valid 
Cases 

200           

a. 24 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
.50. 
b. The standardized statistic is 11.730. 
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4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

Total 
ประจ าส านกังาน

ใหญ่ โรงงานฝา่ยผลติ 
จากผล
ประเมนิครัง้
ล่าสดุท่าน
ไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดดทีีส่ดุ 

ปรมิาณงาน Count 9 6 15 

% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 
 
 

60.0% 40.0% 100.0% 

คณุภาพงาน Count 
18 16 34 

% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 

52.9% 47.1% 100.0% 

ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

Count 3 1 4 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 
 
 

75.0% 25.0% 100.0% 
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การพฒันาตนเอง 
 

Count 4 11 15 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 

26.7% 73.3% 100.0% 

การปรบัตวั Count 6 6 12 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 

50.0% 50.0% 100.0% 

ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ Count 11 3 14 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 

78.6% 21.4% 100.0% 

การตรงต่อเวลา Count 8 6 14 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 

57.1% 42.9% 100.0% 

การรกัษาระเบยีบวนิยั Count 2 4 6 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 
 

33.3% 66.7% 100.0% 
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ความสม ่าเสมอในการ
มาท างาน 

Count 6 18 24 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 

25.0% 75.0% 100.0% 

ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

Count 33 29 62 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 

53.2% 46.8% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บั
การประเมนิ
ดา้นใดดทีีส่ดุ 

50.0% 50.0% 100.0% 
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4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 16.766a 9 .053 .047     

Likelihood 
Ratio 17.529 9 .041 .059     

Fisher's 
Exact Test 

16.666     .046     

Linear-by-
Linear 
Association .608b 1 .436 .449 .224 .012 

N of Valid 
Cases 

200           

a. 4 cells (20.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
2.00. 
b. The standardized statistic is .780. 
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4. ตาราง Crosstab (ต่อ) 
Crosstab 

  

สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

Total 
ประจ าส านกังาน

ใหญ่ โรงงานฝา่ยผลติ 
จากผล
ประเมนิครัง้
ล่าสดุท่าน
ไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 

ปรมิาณงาน Count 14 10 24 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 

58.3% 41.7% 100.0% 

คณุภาพงาน Count 
5 2 7 

% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 

71.4% 28.6% 100.0% 

ความคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์

Count 28 33 61 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 
 

45.9% 54.1% 100.0% 

การพฒันาตนเอง Count 6 10 16 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 
 

37.5% 62.5% 100.0% 
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การปรบัตวั Count 11 4 15 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 
 

73.3% 26.7% 100.0% 

ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ Count 4 4 8 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 
 

50.0% 50.0% 100.0% 

การตรงต่อเวลา Count 11 9 20 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 
 

55.0% 45.0% 100.0% 

การรกัษาระเบยีบวนิยั Count 6 13 19 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 
 

31.6% 68.4% 100.0% 

ความสม ่าเสมอในการ
มาท างาน 

Count 14 10 24 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 

58.3% 41.7% 100.0% 
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ความรบัผดิชอบและ
ขยนัหมัน่เพยีรในการ
ท างาน 

Count 1 5 6 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 

16.7% 83.3% 100.0% 

Total Count 100 100 200 
% within จาก
ผลประเมนิ
ครัง้ล่าสุด
ท่านไดร้บัการ
ประเมนิดา้น
ใดแยท่ีสุ่ด 

50.0% 50.0% 100.0% 
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4.1 ตาราง Chi-Square Test (ต่อ) 
 

Chi-Square Tests 

  Value df 

Asymptotic 
Significance 

(2-sided) 

Exact 
Sig. (2-
sided) 

Exact 
Sig. (1-
sided) 

Point 
Probability 

Pearson 
Chi-Square 12.741a 9 .175 .174     

Likelihood 
Ratio 13.238 9 .152 .185     

Fisher's 
Exact Test 

12.426     .185     

Linear-by-
Linear 
Association .681b 1 .409 .425 .212 .015 

N of Valid 
Cases 

200           

a. 6 cells (30.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
3.00. 
b. The standardized statistic is .825. 



 

5. ตาราง Casewise Statistics 
 

Case Number 
Actual 
Group 

Highest Group Second Highest Group 
Discriminant 

Scores 

Predicted 
Group 

P(D>d | G=g) 

P(G=g | 
D=d) 

Squared 
Mahalanobis 
Distance to 

Centroid Group 
P(G=g | 

D=d) 

Squared 
Mahalanobis 
Distance to 

Centroid Function 1 p df 

Original 1 2 2 .685 1 .791 .165 1 .209 2.832 -1.044 

2 2 2 .243 1 .909 1.361 1 .091 5.970 -1.805 

3 2 2 .874 1 .649 .025 1 .351 1.250 -.480 

4 2 2 .528 1 .835 .399 1 .165 3.643 -1.270 

5 2 2 .604 1 .814 .269 1 .186 3.223 -1.157 

6 2 2 .464 1 .852 .536 1 .148 4.036 -1.371 

7 2 1** .742 1 .597 .108 2 .403 .898 .309 

8 2 2 .295 1 .896 1.095 1 .104 5.398 -1.685 

9 2 2 .760 1 .770 .094 1 .230 2.505 -.944 

10 2 2 .463 1 .852 .539 1 .148 4.045 -1.373 

11 2 1** .582 1 .528 .303 2 .472 .527 .088 

12 2 2 .546 1 .830 .364 1 .170 3.535 -1.242 

13 2 1** .867 1 .646 .028 2 .354 1.232 .472 

14 2 2 .754 1 .602 .098 1 .398 .929 -.325 

15 2 1** .778 1 .764 .079 2 .236 2.429 .920 

16 2 2 .099 1 .949 2.714 1 .051 8.552 -2.286 

17 2 1** .775 1 .611 .082 2 .389 .981 .352 
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18 2 2 .702 1 .581 .146 1 .419 .801 -.256 

19 2 2 .594 1 .817 .284 1 .183 3.276 -1.172 

20 2 2 .440 1 .858 .597 1 .142 4.200 -1.411 

21 2 2 .756 1 .771 .097 1 .229 2.521 -.949 

22 2 2 .182 1 .926 1.782 1 .074 6.822 -1.973 

23 2 2 .338 1 .885 .917 1 .115 4.993 -1.596 

24 2 2 .870 1 .736 .027 1 .264 2.074 -.802 

25 2 2 .323 1 .889 .978 1 .111 5.134 -1.627 

26 2 2 .162 1 .931 1.951 1 .069 7.149 -2.035 

27 2 2 .938 1 .714 .006 1 .286 1.834 -.716 

28 2 2 .715 1 .586 .134 1 .414 .831 -.273 

29 2 2 .027 1 .974 4.863 1 .026 12.126 -2.844 

30 2 2 .600 1 .815 .274 1 .185 3.242 -1.162 

31 2 2 .228 1 .913 1.454 1 .087 6.164 -1.844 

32 2 2 .447 1 .857 .579 1 .143 4.154 -1.400 

33 2 1** .555 1 .516 .348 2 .484 .472 .049 

34 2 2 .781 1 .763 .077 1 .237 2.418 -.916 

35 2 1** .674 1 .569 .177 2 .431 .733 .218 

36 2 2 .438 1 .859 .603 1 .141 4.216 -1.415 

37 2 1** .823 1 .751 .050 2 .249 2.253 .863 

38 2 2 .885 1 .731 .021 1 .269 2.020 -.783 

39 2 2 .716 1 .782 .132 1 .218 2.690 -1.002 

40 2 2 .366 1 .878 .819 1 .122 4.760 -1.543 

41 2 2 .166 1 .930 1.915 1 .070 7.079 -2.022 
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42 2 2 .466 1 .852 .532 1 .148 4.027 -1.368 

43 2 2 .597 1 .816 .280 1 .184 3.260 -1.167 

44 2 2 .864 1 .645 .029 1 .355 1.224 -.468 

45 2 2 .597 1 .816 .280 1 .184 3.260 -1.167 

46 2 1** .997 1 .692 .000 2 .308 1.622 .635 

47 2 2 .109 1 .946 2.562 1 .054 8.281 -2.239 

48 2 1** .772 1 .610 .084 2 .390 .975 .349 

49 2 1** .859 1 .643 .032 2 .357 1.209 .461 

50 2 2 .814 1 .626 .055 1 .374 1.086 -.404 

51 2 1** .561 1 .518 .339 2 .482 .483 .057 

52 2 1** .641 1 .555 .218 2 .445 .657 .172 

53 2 2 .955 1 .678 .003 1 .322 1.488 -.581 

54 2 2 .655 1 .800 .199 1 .200 2.970 -1.085 

55 2 2 .701 1 .787 .147 1 .213 2.757 -1.022 

56 2 2 .370 1 .877 .804 1 .123 4.725 -1.535 

57 2 2 .682 1 .792 .168 1 .208 2.844 -1.048 

58 2 1** .559 1 .517 .342 2 .483 .479 .054 

59 2 2 .585 1 .530 .298 1 .470 .535 -.093 

60 2 2 .647 1 .802 .210 1 .198 3.010 -1.097 

61 2 2 .359 1 .879 .840 1 .121 4.812 -1.555 

62 2 1** .945 1 .712 .005 2 .288 1.811 .707 

63 2 2 .796 1 .619 .067 1 .381 1.038 -.380 

64 2 2 .089 1 .952 2.894 1 .048 8.869 -2.340 

65 2 2 .679 1 .793 .171 1 .207 2.859 -1.052 
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66 2 2 .196 1 .922 1.674 1 .078 6.608 -1.932 

67 2 1** .550 1 .513 .358 2 .487 .461 .040 

68 2 2 .651 1 .801 .204 1 .199 2.988 -1.090 

69 2 2 .113 1 .945 2.506 1 .055 8.180 -2.222 

70 2 1** .561 1 .826 .339 2 .174 3.456 1.220 

71 2 2 .538 1 .507 .380 1 .493 .436 -.022 

72 2 2 .832 1 .748 .045 1 .252 2.218 -.851 

73 2 2 .252 1 .907 1.314 1 .093 5.873 -1.785 

74 2 2 .898 1 .658 .016 1 .342 1.321 -.511 

75 2 1** .938 1 .714 .006 2 .286 1.835 .716 

76 2 2 .553 1 .515 .351 1 .485 .468 -.046 

77 2 2 .527 1 .502 .400 1 .498 .416 -.006 

78 2 1** .666 1 .797 .186 2 .203 2.920 1.070 

79 2 1** .306 1 .893 1.046 2 .107 5.288 1.661 

80 2 1** .703 1 .581 .145 2 .419 .803 .257 

81 2 2 .726 1 .780 .123 1 .220 2.650 -.989 

82 2 1** .337 1 .885 .921 2 .115 5.003 1.598 

83 2 1** .874 1 .734 .025 2 .266 2.060 .797 

84 2 2 .396 1 .870 .719 1 .130 4.515 -1.486 

85 2 1** .690 1 .576 .159 2 .424 .772 .240 

86 2 1** .862 1 .738 .030 2 .262 2.105 .812 

87 2 1** .931 1 .669 .007 2 .331 1.418 .552 

88 2 1** .932 1 .669 .007 2 .331 1.419 .553 

89 2 1** .400 1 .869 .709 2 .131 4.490 1.481 
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90 2 2 .275 1 .901 1.190 1 .099 5.607 -1.729 

91 2 2 .937 1 .671 .006 1 .329 1.436 -.560 

92 2 2 .729 1 .592 .120 1 .408 .866 -.292 

93 2 2 .724 1 .590 .124 1 .410 .855 -.286 

94 2 2 .190 1 .923 1.715 1 .077 6.689 -1.948 

95 2 2 .763 1 .769 .091 1 .231 2.492 -.940 

96 2 2 .578 1 .526 .309 1 .474 .520 -.082 

97 2 2 .275 1 .901 1.190 1 .099 5.607 -1.729 

98 2 1** .759 1 .604 .094 2 .396 .940 .331 

99 2 2 .305 1 .893 1.053 1 .107 5.305 -1.665 

100 2 1** .982 1 .687 .001 2 .313 1.573 .616 

101 1 1 .688 1 .575 .161 2 .425 .767 .237 

102 1 2** .682 1 .792 .168 1 .208 2.846 -1.049 

103 1 1 .667 1 .566 .185 2 .434 .717 .208 

104 1 1 .701 1 .581 .147 2 .419 .798 .255 

105 1 1 .288 1 .898 1.129 2 .102 5.473 1.701 

106 1 1 .891 1 .729 .019 2 .271 2.000 .776 

107 1 1 .611 1 .541 .258 2 .459 .591 .130 

108 1 2** .812 1 .625 .056 1 .375 1.080 -.401 

109 1 1 .696 1 .788 .152 2 .212 2.780 1.029 

110 1 1 .535 1 .833 .385 2 .167 3.599 1.259 

111 1 1 .888 1 .730 .020 2 .270 2.009 .779 

112 1 1 .951 1 .676 .004 2 .324 1.477 .577 

113 1 1 .278 1 .900 1.175 2 .100 5.574 1.723 
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114 1 1 .832 1 .633 .045 2 .367 1.134 .427 

115 1 1 .124 1 .942 2.370 2 .058 7.932 2.178 

116 1 1 .219 1 .916 1.513 2 .084 6.285 1.868 

117 1 1 .626 1 .548 .238 2 .452 .623 .151 

118 1 1 .276 1 .901 1.184 2 .099 5.595 1.727 

119 1 1 .863 1 .644 .030 2 .356 1.220 .466 

120 1 1 .335 1 .886 .928 2 .114 5.020 1.602 

121 1 1 .132 1 .939 2.267 2 .061 7.742 2.144 

122 1 1 .776 1 .765 .081 2 .235 2.440 .924 

123 1 1 .769 1 .767 .087 2 .233 2.469 .933 

124 1 2** .564 1 .520 .333 1 .480 .490 -.061 

125 1 2** .984 1 .688 .000 1 .312 1.578 -.618 

126 1 1 .823 1 .629 .050 2 .371 1.109 .415 

127 1 1 .982 1 .699 .001 2 .301 1.689 .661 

128 1 1 .718 1 .588 .130 2 .412 .839 .278 

129 1 1 .974 1 .702 .001 2 .298 1.714 .671 

130 1 2** .579 1 .821 .308 1 .179 3.355 -1.193 

131 1 1 .398 1 .869 .714 2 .131 4.503 1.484 

132 1 1 .076 1 .956 3.142 2 .044 9.300 2.411 

133 1 1 .483 1 .847 .492 2 .153 3.913 1.340 

134 1 2** .638 1 .553 .222 1 .447 .650 -.168 

135 1 1 .948 1 .711 .004 2 .289 1.802 .704 

136 1 1 .578 1 .526 .309 2 .474 .519 .082 

137 1 2** .570 1 .523 .322 1 .477 .503 -.071 
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138 1 2** .933 1 .716 .007 1 .284 1.852 -.723 

139 1 1 .568 1 .521 .326 2 .479 .498 .067 

140 1 1 .185 1 .925 1.759 2 .075 6.776 1.965 

141 1 1 .351 1 .881 .869 2 .119 4.880 1.571 

142 1 2** .525 1 .501 .404 1 .499 .411 -.003 

143 1 1 .641 1 .555 .218 2 .445 .656 .172 

144 1 1 .327 1 .888 .961 2 .112 5.094 1.619 

145 1 1 .650 1 .801 .207 2 .199 2.998 1.093 

146 1 1 .712 1 .784 .136 2 .216 2.708 1.007 

147 1 1 .762 1 .769 .091 2 .231 2.494 .941 

148 1 2** .682 1 .572 .168 1 .428 .751 -.228 

149 1 2** .590 1 .532 .290 1 .468 .546 -.100 

150 1 1 .642 1 .555 .216 2 .445 .659 .173 

151 1 1 .278 1 .900 1.178 2 .100 5.581 1.724 

152 1 1 .101 1 .948 2.690 2 .052 8.509 2.279 

153 1 1 .848 1 .639 .037 2 .361 1.177 .446 

154 1 1 .280 1 .900 1.168 2 .100 5.559 1.719 

155 1 2** .721 1 .781 .128 1 .219 2.671 -.996 

156 1 1 .844 1 .744 .039 2 .256 2.172 .835 

157 1 2** .739 1 .776 .111 1 .224 2.593 -.972 

158 1 1 .675 1 .794 .176 2 .206 2.878 1.058 

159 1 1 .131 1 .939 2.276 2 .061 7.759 2.147 

160 1 1 .010 1 .984 6.674 2 .016 14.902 3.222 

161 1 2** .678 1 .571 .172 1 .429 .743 -.223 
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162 1 2** .664 1 .565 .188 1 .435 .711 -.205 

163 1 2** .067 1 .959 3.356 1 .041 9.665 -2.470 

164 1 1 .287 1 .898 1.134 2 .102 5.484 1.703 

165 1 1 .661 1 .798 .193 2 .202 2.945 1.078 

166 1 2** .627 1 .548 .236 1 .452 .625 -.152 

167 1 2** .590 1 .532 .291 1 .468 .544 -.099 

168 1 1 .238 1 .911 1.393 2 .089 6.037 1.819 

169 1 1 .851 1 .742 .035 2 .258 2.145 .826 

170 1 2** .888 1 .730 .020 1 .270 2.010 -.779 

171 1 2** .830 1 .632 .046 1 .368 1.128 -.424 

172 1 1 .421 1 .863 .648 2 .137 4.334 1.443 

173 1 2** .624 1 .809 .240 1 .191 3.123 -1.129 

174 1 1 .724 1 .590 .125 2 .410 .853 .285 

175 1 1 .802 1 .621 .063 2 .379 1.054 .388 

176 1 1 .890 1 .729 .019 2 .271 2.003 .777 

177 1 1 .478 1 .848 .504 2 .152 3.948 1.349 

178 1 1 .756 1 .771 .096 2 .229 2.519 .949 

179 1 2** .553 1 .514 .352 1 .486 .467 -.045 

180 1 1 .657 1 .562 .197 2 .438 .695 .195 

181 1 1 .420 1 .864 .651 2 .136 4.341 1.445 

182 1 1 .569 1 .824 .325 2 .176 3.411 1.209 

183 1 1 .668 1 .566 .184 2 .434 .718 .209 

184 1 1 .986 1 .698 .000 2 .302 1.677 .657 

185 1 1 .035 1 .971 4.423 2 .029 11.424 2.741 
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186 1 1 .593 1 .533 .286 2 .467 .550 .103 

187 1 1 .023 1 .976 5.179 2 .024 12.622 2.914 

188 1 2** .632 1 .806 .229 1 .194 3.083 -1.117 

189 1 1 .813 1 .626 .056 2 .374 1.083 .402 

190 1 1 .978 1 .701 .001 2 .299 1.700 .665 

191 1 2** .533 1 .505 .389 1 .495 .427 -.015 

192 1 1 .227 1 .913 1.457 2 .087 6.169 1.845 

193 1 1 .802 1 .621 .063 2 .379 1.052 .387 

194 1 1 .763 1 .769 .091 2 .231 2.494 .941 

195 1 1 .609 1 .540 .262 2 .460 .586 .127 

196 1 1 .995 1 .695 .000 2 .305 1.648 .645 

197 1 2** .736 1 .595 .114 1 .405 .883 -.301 

198 1 1 .673 1 .795 .178 2 .205 2.888 1.061 

199 1 2** .959 1 .707 .003 1 .293 1.765 -.690 

200 1 1 .919 1 .720 .010 2 .280 1.901 .740 

**. Misclassified case 

 
 



 

6. ตาราง Structure Matrix 

 

  
Function 

1 
ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 

.367 

ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งัคบัมเีกดิปญัหา
ในการท างาน 

.366 

เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวามจรงิใจ 
และเป็นกนัเองกบัท่าน 

.304 

งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
.300 

ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานไดต้ามนโยบาย 
.296 

ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 
.292 

ท่านไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อนรว่มงาน 
.289 

อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้นหรอืเยน็เกนิไป 

.280 
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ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 
.279 

บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน 
.276 

ระบบสวสัดกิารทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
.265 

ท่านไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรู้
สามารถ .255 

ท่านปฏบิตังิานส าเรจ็ตามก าหนดเวลา 
.244 

สทิธกิารลาหยดุทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 

.244 

ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานส่วนที่
รบัผดิชอบ 

.241 

อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม .238 

ผูบ้งัคบับญัชายอมรบัในความสามารถของ
ท่าน 

.218 
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ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนใหเ้ป็นตวัแทน
แผนก .206 

ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูส่รา้งความภาคภูมใิจ
ใหแ้ก่ท่าน .206 

เมือ่เกดิปญัหาท่านสามารถแกไ้ขปญัหาได ้

.197 

เมือ่เกดิปญัหาท่านทราบว่าจะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจ
ตดัสนิใจ .195 

สาธาณูปโภคพืน้ฐาน เช่น หอ้งน ้า มคีวามพี
ยงพอหมาะสม .191 

ท่านไดใ้ชค้วามรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

.183 

ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถสรา้ง
ผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

.175 

ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของบรษิทั 
.162 
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การปฏบิตังิานของท่านในปจัจุบนัมคีวาม
มัน่คง .137 

บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
ระเบยีบขอ้บงัคบั .131 

งานทีท่่านปฏบิตัอิยูท่า้ทายความสามารถ
ของท่าน 

.124 

บรษิทัส่งท่านเขา้อบรม สมัมนา อยา่ง
สม ่าเสมอ 

.114 

ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบทีต่อ้ง
ปฏบิตั ิ

.102 

บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล 
.100 

งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มคีวามเหมาะสม 

.097 

ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้งกบับรษิทั 
-.096 

การก าหนดแผนงานของบรษิทัมคีวามชดัเจน 
.050 



 

259 

 

ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 

-.029 

เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบัหน้าที่ 
-.029 

การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืนมคีวามยตุธิรรม 

.029 

เครือ่งมอื อุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมคีวาม
เพยีงพอ 

.000 
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7. ตาราง Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 
 

  
Function 

1 
ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูส่รา้งความภาคภูมใิจ
ใหแ้ก่ท่าน 

.242 

เมือ่เกดิปญัหาท่านสามารถแกไ้ขปญัหาได ้

.133 

ท่านไดใ้ชค้วามรูใ้นการปฏบิตังิานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

-.103 

ท่านปฏบิตังิานส าเรจ็ตามก าหนดเวลา 
.207 

ผูบ้งัคบับญัชายอมรบัในความสามารถของ
ท่าน .080 

ท่านไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนรว่มงาน 
.128 

ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็นคณะท างานของบรษิทั 
-.027 
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ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อนใหเ้ป็นตวัแทน
แผนก -.040 

ท่านไดร้บัมอบหมายงานทีต่รงกบัความรู้
สามารถ .339 

งานทีท่่านปฏบิตัอิยู่ทา้ทายความสามารถ
ของท่าน -.266 

งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มคีวามเหมาะสม 
-.090 

งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมคีวามน่าสนใจ 
.334 

บรษิทัมกีารมอบหมายงานทีช่ดัเจน 
.424 

ท่านมอี านาจในการตดัสนิใจในงานส่วนที่
รบัผดิชอบ -.115 

ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบมคีวามเหมาะสม 

-.470 

ท่านเขา้ใจงานในหน้าทีร่บัผดิชอบทีต่อ้ง
ปฏบิตั ิ -.138 
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ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัอิยูส่ามารถสรา้ง
ผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

.189 

บรษิทัส่งท่านเขา้อบรม สมัมนา อยา่ง
สม ่าเสมอ .017 

การก าหนดแผนงานของบรษิทัมคีวามชดัเจน 

-.096 

บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจใน
ระเบยีบขอ้บงัคบั .026 

เมือ่เกดิปญัหาท่านทราบว่าจะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่านใด ทีม่อี านาจ
ตดัสนิใจ .064 

ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานไดต้ามนโยบาย 

.084 

เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบัหน้าที่ 

-.456 
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การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืนมคีวามยตุธิรรม 

-.413 

สทิธกิารลาหยดุทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
.117 

ระบบสวสัดกิารทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสม 
.304 

ท่านไดร้บัความเป็นกนัเองจากผูบ้งัคบับญัชา 

-.187 

ท่านไดร้บัค าปรกึษาจากผูบ้งัคบัมเีกดิปญัหา
ในการท างาน 

.176 

ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความคดิเหน็และ
ขอ้เสนอแนะของท่าน 

.418 

เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จได ้มคีวามจรงิใจ 
และเป็นกนัเองกบัท่าน 

.123 

ท่านไดร้บัค าแนะน าจากเพื่อนรว่มงาน 
.076 
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เครือ่งมอื อุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมคีวาม
เพยีงพอ -.225 

อาคาร สถานที ่ในการท างานมคีวาม
เหมาะสม .298 

อากาศภายในทีท่ างานไม่รอ้นหรอืเยน็เกนิไป 
.245 

สาธาณูปโภคพืน้ฐาน เช่น หอ้งน ้า มคีวาม
เพยีงพอหมาะสม 

-.026 

การปฏบิตังิานของท่านในปจัจุบนัมคีวาม
มัน่คง .222 

ท่านพงึพอใจในระบบสญัญาจา้งกบับรษิทั 

-.642 

บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กัของบุคคล 

-.139 

 
 



 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 

 

เร่ือง การจ าแนกความแตกต่างด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ระหว่าง 
พนักงานในส านักงานใหญ่กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต   

กรณีศึกษา บริษทั เอกรฐัวิศวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ค าช้ีแจง 
 
        แบบสอบถามนี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ระหว่าง
พนักงานในส านักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลติ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บั
การยอมรบันับถอื ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงานด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกื้อกูล ด้านความสัมพันธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความมัน่คงใน
งาน ซึง่แบบสอบถามนี้ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
        ส่วนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
        ส่วนที ่2 สอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการท างาน ระหว่างพนักงานใน
ส านกังานใหญ่ กบัพนกังานในโรงงานฝา่ยผลติ ของบรษิทั เอกรฐัวศิวกรรม จ ากดั (มหาชน) 
        ส่วนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
 
       จงึใครข่อความร่วมมอืท่านในการตอบแบบสอบถามตามความรูส้กึหรอืความคดิเหน็ของท่าน 
และกรุณาตอบให้ครบทุกข้อ โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบสอบถามทัง้หมดจะถือเป็นความลบั 
ขอขอบคุณท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่าในการตอบแบบสอบถามนี้ 
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ส่วนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ลงใน ❒ หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 
 
1.  เพศ 

 ❒ ชาย   ❒ หญงิ 
 
2.  อาย ุ

 ❒ 20-30 ปี   ❒ 31-40 ปี     ❒ 41-50 ปี   

❒ 51-60   ❒ 61 ปีขึน้ไป 
 
3.  สถานภาพ 

 ❒ โสด    ❒ สมรส   ❒ หมา้ย/หยา่รา้ง 
 
4.  ระดบัการศกึษาสงูสุด 

 ❒ มธัยมปลาย/ปวช.  ❒ อนุปรญิญา/ปวส.  

❒ ปรญิญาตร ี   ❒ สงูกว่าปรญิญาตร ี  
 
5. อตัราเงนิเดอืน 

 ❒ น้อยกว่า 10,000 บาท  ❒ 10,001 – 20,000 บาท 

 ❒ 20,001 – 30,000 บาท    ❒ 30,001 – 40,000 บาท 

 ❒ 40,001 บาทขึน้ไป 
 
6. ระยะเวลาการท างานในองคก์ร 

 ❒ น้อยกว่า 1 ปี    ❒ 1-5 ปี   ❒ 6-10 ปี 

 ❒ 11-15 ปี    ❒ 16-20 ปี   ❒ 21 ปีขึน้ไป 
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7. แผนกทีท่่านปฏบิตังิาน 

❒ ตรวจสอบภายใน ❒ ส านกักรรมการผูจ้ดัการ ❒ บรหิารผลติภณัฑ ์

❒ สื่อสารองคก์ร ❒ บรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ❒ จดัซือ้ 

❒ การเงนิ  ❒ บญัช ี   ❒ ขายในประเทศ 

❒ ขายต่างประเทศ ❒ บรหิารงานบรกิาร  ❒ ผลติ 1 

❒ ผลติ 2  ❒ ผลติและซ่อมหมอ้แปลง ❒ วางแผนการผลติ 

❒ วศิวกรรม   ❒ พฒันางานโลหะ  ❒ งานโลหะ 1 

❒ งานโลหะ 2   ❒ คลงัพสัดุและธุรการโรงงาน 
 
8. จากแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานพนักงานของบรษิัทครัง้ล่าสุด ท่านคดิว่าได้รบัการประเมนิ
จากผูบ้งัคบับญัชาของท่านดา้นไหน ดี ทีสุ่ด (เลอืกตอบเพยีง 1 ดา้น) 

❒ ปรมิาณงาน  ❒ คุณภาพของงาน  ❒ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
❒ การพฒันาตนเอง ❒ การปรบัตวั   ❒ ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 
❒ การตรงต่อเวลา ❒ ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ  
❒ ความสม ่าเสมอในการมาท างาน 

 ❒ ความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน 
 
9. จากแบบประเมนิผลการปฏบิตัิงานพนักงานของบรษิัทครัง้ล่าสุด ท่านคดิว่าได้รบัการประเมนิ
จากผูบ้งัคบับญัชาของท่านดา้นไหน แย่ ทีสุ่ด (เลอืกตอบเพยีง 1 ดา้น) 

❒ ปรมิาณงาน  ❒ คุณภาพของงาน  ❒ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
❒ การพฒันาตนเอง ❒ การปรบัตวั   ❒ ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ 
❒ การตรงต่อเวลา ❒ ความเป็นทีน่่าไวว้างใจ  
❒ ความสม ่าเสมอในการมาท างาน 

 ❒ ความรบัผดิชอบและความขยนัหมัน่เพยีรในการท างาน 
 
10. สถานทีป่ฏบิตังิานของท่าน 

 ❒ ประจ าส านกังานใหญ่ ❒ โรงงานฝ่ายผลติ 
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ส่วนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ระหว่างพนักงานใน
ประจ าส านักงานใหญ่ กบัพนักงานในโรงงานฝ่ายผลิต ด้านความส าเรจ็ของงาน 
ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ท่ีเก้ือกลู ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน และด้านความมัน่คงในงาน 

ความหมายของค่าน ้าหนกัคะแนนมดีงันี้ 
เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  คะแนนเท่ากบั  5 

         เหน็ดว้ย   คะแนนเท่ากบั  4  
         เฉยๆ    คะแนนเท่ากบั  3 

ไมเ่หน็ดว้ย   คะแนนเท่ากบั  2 
         ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่  คะแนนเท่ากบั  1 
 

ค าช้ีแจง โปรดท าเครือ่งหมาย ✓ลงในช่องทีต่รงกบัความจรงิเกี่ยวกบัตวัท่านความเป็นจรงิหรอื
ความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว 

 

ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่

5 

เหน็ดว้ย 
 
4 

เฉยๆ 
 
3 

ไมเ่หน็
ดว้ย 
2 

ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 
 
 

1. 

ด้านความส าเรจ็ในการ
ท างาน 

ต าแหน่งงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่น
ขณะน้ี สรา้งความภาคภูมใิจ
ใหแ้ก่ท่านและครอบครวั 

     

2. เมือ่เกดิปญัหาเกดิขึน้ในการ
ปฏบิตังิาน ท่านสามารถแก้ไข
ปญัหาไดเ้สมอ 

     

3. ท่านไดใ้ชค้วามรู้
ความสามารถในการ
ปฏบิตังิานอย่างเตม็
ความสามารถ 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่

5 

เหน็ดว้ย 
 
4 

เฉยๆ 
 
3 

ไมเ่หน็
ดว้ย 
2 

ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

  1 
4. ท่านปฏบิตังิานทีไ่ดร้บั

มอบหมายส าเรจ็ตาม
ก าหนดเวลา 

     

 
 

5. 

ด้านการได้รบัการยอมรบั
นับถือ 

ผูบ้งัคบับญัชา ยอมรบัใน
ความรูค้วามสามารถของท่าน 

     

6. ท่านไดร้บัการยอมรบันับถอื
จากเพื่อนรว่มงาน 
 

     

7. ท่านไดม้สี่วนรว่มเป็น
คณะท างานของบรษิทั 
 

     

8. ท่านไดร้บัเลอืกจากเพื่อน
รว่มงานใหเ้ป็นตวัแทนแผนก 
 

     

 
9. 

ด้านลกัษณะงาน 
ท่านไดร้บัมอบหมายใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่รงกบัความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

10. งานทีท่่านปฏบิตัอิยูใ่นขณะนี้ 
ทา้ทายความสามารถของท่าน 
 

     

11. งานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่มี
ความเหมาะสม 
 

     

12. งานทีท่่านไดร้บัมอบหมายมี
ความน่าสนใจ 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

5 

เหน็ดว้ย 
 
4 

เฉยๆ 
 
3 

ไมเ่หน็
ดว้ย 
2 

ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 
 

13. 
ด้านความรบัผิดชอบ 

บรษิทัมกีารมอบหมายงาน
ทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบั
สภาพความเป็นจรงิ 

     

14. ท่านมอี านาจในการ
ตดัสนิใจในงานในส่วนที่
อยูใ่นความรบัผดิชอบ 

     

15. ปรมิาณงานทีท่่านไดร้บั
มอบหมาย ใหร้บัผดิชอบมี
ความเหมาะสม 

     

16. ท่านเขา้ใจงานในหน้าที่
รบัผดิชอบทีต่อ้งปฏบิตั ิ
 

     

 
 

 
17. 

ด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงานทีท่่านปฏบิตัิ
อยูส่ามารถสรา้งผลงาน 
เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 

     

18. ในสายงานของท่านมี
โอกาสกา้วหน้าในการ
ปฏบิตังิาน 

     

19. บรษิทัส่งท่านเขา้รบัการ
อบรม สมัมนาเพื่อเพิม่พูน
ความรูค้วามสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

5 

เหน็ดว้ย 
 
4 

เฉยๆ 
 
3 

ไมเ่หน็
ดว้ย 
2 

ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 
 
 

20. 

ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน 

การก าหนดแผนงานของ
บรษิทั มคีวามชดัเจน
สามารถน าไปปฏบิตัไิด ้

     

21. บรษิทัมกีารใหข้อ้มลูเพื่อ
สรา้งความเขา้ใจในระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั เกีย่วกบัพนกังาน
อยา่งต่อเนื่อง 

     

22. เมือ่มปีระเดน็ทีต่อ้งไดร้บั
ค าแนะน าในการตดัสนิใจ 
ท่านทราบว่า จะเขา้ปรกึษา
โดยตรงกบัหวัหน้างานท่าน
ใด ทีม่อี านาจในการ
ตดัสนิใจ และจะไมท่ าใหเ้กดิ
ความขดัแยง้ในหน่วยงาน
ของท่าน 

     

23. ผูบ้งัคบับญัชาบรหิารงานได ้
ตามนโยบายทีก่ าหนดไว ้
 

     

 
 

24. 

ด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ท่ีเก้ือกลู 
เงนิเดอืนทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัภาระหน้าที่
ความรบัผดิชอบ 

     

25. การพจิารณาเพิม่เงนิเดอืน 
มคีวามยตุธิรรม โปร่งใส 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

5 

เหน็ดว้ย 
 
4 

เฉยๆ 
 
3 

ไมเ่หน็
ดว้ย 
2 

ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 
26. สทิธกิารลาหยดุงานทีไ่ดร้บั

มคีวามเหมาะสม 
 

     

27. 
 
 

ระบบสวสัดกิาร ประโยชน์
เกือ้กูล ทีไ่ดร้บัมคีวาม
เหมาะสม 

     

 
 

28. 

ด้านความสมัพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา 
ท่านไดร้บัความเป็นกนัเอง
จากผูบ้งัคบับญัชา 

     

29. ท่านไดร้บัค าปรกึษาจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เมือ่มปีญัหา
ในการท างาน 

     

30 ผูบ้งัคบับญัชารบัฟงัความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของ
ท่าน 

     

 
 

31. 

ด้านความสมัพนัธ์กบั
เพ่ือนร่วมงาน 
เพื่อนรว่มงานเป็นคนทีไ่วใ้จ
ได ้มคีวามจรงิใจ และเป็น
กนัเองกบัท่าน 

     

32. ท่านไดร้บัความรว่มมอืใน
การท างานจากเพื่อน
รว่มงาน 

     

33. ท่านไดร้บัค าแนะน าในเรือ่ง
งานจากเพื่อนรว่มงาน 
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ขอ้ ขอ้ค าถาม 

ระดบัความเหน็ดว้ย 
เหน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

5 

เหน็ดว้ย 
 
4 

เฉยๆ 
 
3 

ไมเ่หน็
ดว้ย 
2 

ไมเ่หน็ดว้ย
อยา่งยิง่ 

1 
 

34. 
 

ด้านสภาพการท างาน 
เครือ่งมอื อุปกรณ์ ทีต่อ้งใช้
ในการปฏบิตังิานมคีวาม
เพยีงพอ และยงัใชก้ารได้
เป็นอยา่งด ี

     

35. อาคาร สถานที่ ในการ
ท างานมคีวามเหมาะสม มี
ความปลอดภยั แสงสว่างที่
เพยีงพอ 

     

36. อากาศภายในทีท่ างานไม่
รอ้น หรอืเยน็เกนิไป 
 

     

37. สาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น 
น ้าดื่ม หอ้งน ้า มคีวาม
เพยีงพอและเหมาะสม 

     

 
38. 

 

ด้านความมัน่คงในงาน 
การปฏบิตังิานของท่านใน
ปจัจบุนัมคีวามมัน่คง 

     

39. ท่านพงึพอใจในระบบสญัญา
จา้งระหว่างท่านและบรษิทั 
 

     

40. บรษิทัทีท่ างานอยูเ่ป็นทีรู่จ้กั
ของบุคคล 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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ประวติัผูศึ้กษา 
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