
  
 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของแรงงานไทยใน

โรงงานอุตสาหกรรม   

(กรณศึีกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวอุไรรัตน์   แจ้งฉาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 



การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกบัประสิทธิภาพในการทาํงานของแรงงานไทยใน

โรงงานอุตสาหกรรม   

(กรณศึีกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นางสาวอุไรรัตน์  แจ้งฉาย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวจัิยนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในรายวชิา 761 427 สัมมนาปัญหาทางธุรกจิ 

ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการธุรกจิทัว่ไป 

คณะวทิยาการจัดการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2552 

 

  



THE   RELATIONSHIP  BETWEEN  THE  MOTIVATION  FACTORS TO THE 

PERFORMANCE  OF  THAI  LABOUR IN  INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Urairat   Jaengchay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Research Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Bachelor of Arts Program in General Business Management 

Faculty of Management Science 

SILPAKORN UNIVERSITY 

2009 

 

 



ท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแลว 

อนุมัติใหการวิจัยเร่ือง “ การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการทํางาน

ของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ใน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) ” เสนอโดยนางสาวอุไรรัตน แจงฉาย มีคุณคาเพียงพอท่ีจะเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาในรายวิชาสัมมนาปญหาทางธุรกิจ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

      ………………………………………………..

                 (อาจารย ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ) 

        หัวหนาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

              วันท่ี ……. เดือน ………………. พ.ศ. ............ 

อาจารยท่ีปรึกษา 

อาจารยสุทธิมน  ศรีโชติ   

 

คณะกรรมการสอบสัมมนาปญหาทางธุรกิจ 

 

............................................................... ประธานกรรมการ  

(อาจารยจิตพนธ  ชุมเกต)ุ 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารยสุทธิมน  ศรีโชติ) 

……….. / ……..…………. / …………. 

 

............................................................... กรรมการ 

(อาจารย ดร.กฤษฎา พัชราวนิช) 

……….. / ……..…………. / …………. 

  

 



 

 
ง 

12490129: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ / ปจจัยจูงใจ /ประสิทธิภาพ/แรงงานไทย/นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร   

 อุไรรัตน แจงฉาย : การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการทํางานของ

แรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร  (THE   RELATIONSHIP  BETWEEN  THE  MOTIVATION  FACTORS TO THE 

PERFORMANCE  OF  THAI  LABOUR IN  INDUSTRIAL)  อาจารยที่ปรึกษา: อาจารยสุทธิมน  ศรีโชติ. 127 

หนา. 

 

บทคัดยอ 
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ความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน  
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ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท และดานการควบคุมดูแลงาน และ

ระดับปานกลางจํานวน 4 ดาน ไดแก ดานสภาพแวดลอมขององคกร ดานสถานภาพในการทํางาน ดาน
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      18     จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานลักษณะงาน          40 

   19   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานความ 

                   รับผิดชอบในงาน               41 
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     20   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานการเล่ือน  

                       ข้ันเล่ือนตําแหนง               42 

    21   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานโอกาส 

       ท่ีจะกาวหนาในการทํางาน              43 

     22   จํานวน และรอยละของอันดับสวัสดิการท่ีตองการ             44 

     23   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของประสิทธิภาพในการ 

                     ปฏิบัติงานดานตนทุนและคาใชจายในการผลิต            45 

     24   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของประสิทธิภาพในการ 

                     ปฏิบัติงานดานเวลาในการผลิต             46 

     25   จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของประสิทธิภาพในการ 

                     ปฏิบัติงานดานผลผลิตและผลลัพธ             47 

     26       ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน                              

กับความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน           49 

     27   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

                     กับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          49 

28    ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน                

         กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                              ความสูญเสีย               50 

29    ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน                                    

         กับ ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          50 

    30   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

                     กับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

       มากยิ่งข้ึน                51 

    31   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

                     กับบริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา          51 

    32   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

                     กับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           52 
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    33   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

                     กับสินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           52 

     34    ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชน 

          กับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          53 

     35   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                       บริษัทกับความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน          53 

    36    ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                                  บริษัทกับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและ 

       ประหยัด                54 

    37   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                     บริษัทกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดย 

                     ไมเกิดความสูญเสีย               54 

    38   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                     บริษัทกับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตาม 

         แผนงาน                55 

    39   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                     บริษัทกับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและ 

                     ถูกตองมากยิ่งข้ึน               55 

    40   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                      บริษัทกับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา          56 

    41   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                     บริษัทกับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท          56 

    42   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                     บริษัทกับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ          57 

    43   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานนโยบายและการบริหารของ 

                     บริษัทกับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตาม 

         มาตรฐาน                57 

    44   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                      ในองคกรกับความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน          58 
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    45   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                      ในองคกรกับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและ 

       ประหยัด                58 

    46   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                     ในองคกรกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จ 

                     โดยไมเกิดความสูญเสีย              59 

     47   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                    ในองคกรกับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตาม 

       แผนงาน                59 

48   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                        ใน องคกรกับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว 

                               และถูกตองมากยิ่งข้ึน              60 

49   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                        ในองคกรกับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทัน 

            เวลา                60 

50   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                        ในองคกรกับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท          61 

51   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                       ในองคกรกับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ            61 

52   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

                       ในองคกรกับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตาม 

                              มาตรฐาน                62 

53   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                       ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน            62 

54   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                       การ ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          63 

    55   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                     ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                     ความสูญเสีย               63 
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    56   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                     ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          64 

    57   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                     การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมาก  

       ยิ่งข้ึน                64 

    58   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                     ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           65 

59   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                              การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           65 

60   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                              การผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           66 

61   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับ 

                              คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          66 

    62   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                      ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน            67 

63   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                        การ ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          67 

64   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                        ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                               ความสูญเสีย               68 

    65   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                      ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          68 

66   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                        การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

            มากยิ่งข้ึน                69 

67  ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                     ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           69 

68   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                     การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           70 
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69   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                      การผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           70 

70   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับ 

                      คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          71 

71   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                        ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน            71 

72   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                        การ ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          71 

73   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                     ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                     ความสูญเสีย               72 

74   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                     ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          72 

      75   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                       การ ใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

           มากยิ่งข้ึน                73 

76   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                       ความ สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           73 

77   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                       การ ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           73 

78   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                     การผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           74 

79   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับ 

                       คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          74 

80   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                     ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน            75 

81   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                     การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          75 
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   82   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                       ความ สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                                   ความสูญเสีย               75 

    83   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                      ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          76 

     84   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                     การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

       มากยิ่งข้ึน                76 

     85   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                     ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           76 

     86   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                        การ ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           77 

    87   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

          การ ผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           77 

    88   ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับ 

                     คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          77 

    89      ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความสําเร็จกับความสําคัญในเร่ือง 

                     คาใชจายในการดําเนินงาน              78 

    90   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับการใชทรัพยากร 

                     ในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด            78 

    91   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความสําเร็จกับความสามารถทํางาน 

                     ในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย           79 

    92   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับความสามารถทํางาน 

                     เสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน             79 

    93   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับการใชทักษะความ 

                     ชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน           80 

    94   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับความสามารถผลิต 

                     สินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา             80 
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    95   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับการผลิตสินคาได 

                      ถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท             81 

    96   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับการผลิตสินคา 

                     สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ             81 

    97   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับคุณภาพของสินคา 

                     มีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน            82 

    98   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ  

                     ความสําคัญในเร่ือง คาใชจายในการดําเนินงาน            82 

    99   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                     การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          83 

    100   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                     ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                     ความสูญเสีย               83 

    101     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                       ความ สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          84 

    102     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                       การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

                                   มากยิ่งข้ึน                84 

    103     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                     ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           85 

    104   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                       การ ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           85 

    105     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                     การผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ            86 

    106     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับ 

                     คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          86 

    107     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับความสําคัญ 

                     ในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน             87 
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   108    ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับการใชทรัพยากร 

                   ในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด            87 

    109     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับความสามารถทํางาน 

                     ในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย           88 

    110     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับความสามารถทํางาน 

                     เสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน             88 

    111     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับการใชทักษะความ 

                     ชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน           89 

    112   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับความสามารถผลิต 

                     สินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา             89 

    113   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับการผลิตสินคาได 

                                   ถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท             90 

    114   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับการผลิตสินคา 

                     สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ             90 

    115   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับคุณภาพของสินคา 

                     มีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน            91 

    116     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับความ 

                     สําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน            91 

    117     ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับการใช 

                                   ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด           91 

    118   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับ 

                        ความ สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                                   ความสูญเสีย                92 

    119   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับ 

                     ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          92 

    120   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับการ 

                     ใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมาก 

         ยิ่งข้ึน                93 
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    121   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับ 

                     ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           93 

    122   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับ 

                     การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           93 

    123   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับ 

                      การ ผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           94 

    124   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับ 

                    คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          94 

    125   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน            95 

    126   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          95 

    127   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                     ความสูญเสีย               95 

    128   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          96 

    129   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

         มากยิ่งข้ึน                96 

    130   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           97 

    131   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           97 

    132   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                      การ ผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           97 

    133   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับ 

                     คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน          98 
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    134   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

                     กับความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน           98 

    135   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

                     กับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด          99 

13        ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน                     

กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด 

                               ความสูญเสีย               99 

137      ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน        

 กับ ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน          100 

138    ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

                     กับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตอง 

         มากยิ่งข้ึน                100 

139    ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

                               กับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา          101 

140    ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

                     กับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           101 
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บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

กกกกกกกกการบริหารจัดการองคกรใหประสบผลสําเร็จตองประกอบดวยปจจัยตางๆ เชน เงินทุน 

เคร่ืองจักร แรงงาน วัตถุดิบ ฯลฯ  แตส่ิงหนึ่งท่ีสามารถขับเคล่ือนพาองคกรไปสูความสําเร็จไดมาก

ท่ีสุด คือ กําลังคน  ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีมีชีวิต  มีการเรียนรูและประสบการณ  สามารถพัฒนาความคิด

และทักษะใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

กกกกกกกก การท่ีองคกรจะทํางานบรรลุเปาหมายนั้น ยอมข้ึนอยูกับมนุษยภายในองคกรเพราะ

มนุษยเปนผูกําหนดเปาหมาย  วางแผน  และลงมือปฏิบัติ  ดังนั้นงานท่ีสําคัญอยางหนึ่งของผูบริหาร

ก็คือ การควบคุมดูแลและกระตุนพนักงานทุกคนใหทํางานอยางดีท่ีสุด ทางดานพนักงานเองก็ตอง

ทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองและองคกร  ถึงแมวาพวกเขาจะมีความสามารถเทา

เทียมกันและอยูในส่ิงแวดลอมเหมือนกัน แตส่ิงท่ีจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมและผลงานใหออกมา

แตกตางกันนั่นก็คือแรงจูงใจ  ซ่ึงจําเปนตองอาศัยปจจัยแรงจูงใจในการทํางานท่ีเหมาะสม ตรงกับ

ความตองการของพนักงานและตรงตามวัตถุประสงคขององคกร เพื่อกระตุน ปลุกเราใหพนักงาน

ในองคกรมีกําลังใจ มีความตั้งใจและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ (ปยะฉัตร 

สุวิทยศักดานนท 2547 : 1) และในธุรกิจอุตสาหกรรมจําเปนท่ีจะตองใหความสําคัญแกพนักงาน

เปนอยางมาก เนื่องดวยตองใชกําลังการผลิตเปนจํานวนมากและมีการแขงขันกันสูง จึงเกิดความ

ตองการคนท่ีมีความสามารถเขามาทํางาน และเสริมสรางคนเกงไวใชงาน (บรรยงค โตจินดา 2546 : 

20) 

กกกกกกกก การดําเนินกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ของภาคกลาง ในระยะ 10 ปท่ีผานมา   มีการ

เปรียบเทียบขอมูลระหวางสํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2540 กับ 2550 เปนขอมูลขอ งการดําเนิน

กิจการในรอบปกอนหนาปสํามะโน   พบวา จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมี

คนทํางานตั้งแต 11 คนข้ึนไป เพิ่มข้ึนรอยละ  56.4 จํานวนคนทํางานและจํานวนคนทํางานเฉล่ียตอ

สถานประกอบการ เพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 81.8 และ 16.2 ตามลําดับ ในดานการจางงาน พบวา  มี

จํานวนลูกจางเพิ่มข้ึนประมาณรอยละ 81.5  จํานวนลูกจางเฉล่ียตอสถานประกอบการก็เพิ่มข้ึนรอย

ละ 16.0 สวนคาตอบแทนแรงงานท่ีลูกจางไดรับ มีมูลคาเพิ่มข้ึน เชนเดียวกัน  
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คือ เพิ่มข้ึนถึงรอยละ 116.9 ในชวง 10 ปนี้ ในดานการดําเนินกิจการ พบวา มูลคาผลผลิต คาใชจาย

ข้ันกลาง และมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมการผลิตในภาคกลางในชวง 10 ปนี้ มีการเปล่ียนแปลงเพิ่ม

สูงข้ึน ประมาณรอยละ 156.5 169.6 และ 120.0 ตามลําดับ  ผลสํามะโนสะทอนใหเห็นวา ในชวง 10 

ป ท่ีผานมาการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในภาคกลาง  มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  จาก

จํานวนสถาน ประกอบการท่ีเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีสูง  รวมท้ังการจางงานและมูลคาผลผลิตท่ีมีอัตรา

เพิ่มข้ึนนั้น ไดสงผลใหกับระบบเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีข้ึน  อยางไรก็ตามการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยในอนาคตอยางยั่งยืน  จําเปนตองมุงเนนการลงทุนขยายกิจการ  การปรับปรุงสินคา

และบริการ  ฉะนั้นส่ิงท่ีจําเปนตอธุรกิจอุตสาหกรรมคือ  การเพิ่มกําลังการผลิตและการจางงาน  

รวมท้ังการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงานเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ (สํามะโน

อุตสาหกรรม 2550) และใน จังหวัดสมุทรสาคร เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางท่ีมี มูลคาการสงออก

มากถึง 712,000 ลานบาทในป 2549 ท้ังนี้ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเปนแหลงท่ีตั้งโรงงานผลิต

ปลาทูนากระปองเพื่อการสงออกท่ีใหญท่ีสุดในประเทศ  รวมท้ังโรงงานแปรรูปสินคาอาหารทะเล

แชแข็ง เพื่อการสงออก โรงงานผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ  และโรงงานผลิตภัณฑโลหะ

จํานวนมาก   (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 2552) 

กกกกกกกก จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดท่ีมีศักยภาพ ท่ีเอ้ือ อํานวย ตอการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม  เนื่องจากอยูในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร   มีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกและ

รวดเร็ว   ประกอบกับมีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตท่ีเหมาะสมตอการลงทุน  จึงมี

ผูประกอบการดานธุรกิจอุตสาหกรรมใหความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัด

สมุทรสาครเปนจํานวนมาก  ตั้งแตป พ.ศ. 2512 – 2550 จังหวัดสมุทรสาครมีโรงงานอุตสาหกรรม

ตั้งอยูในพื้นท่ีจังหวัด  จํานวน 4,412 แหง เงินลงทุน  360,466 ลานบาท  ลูกจางในโรงงาน

อุตสาหกรรมจํานวน  376,841 คน โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขออนุญาตประกอบการมาก  ไดแก 

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  อุตสาหกรรมพลาสติก  อุตสาหกรรมโลหะและผลิตภัณฑ

โลหะ และอุตสาหกรรมส่ิงทอ (สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร 2552) 

กกกกกกกกในป  2549  พบวาสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว  โดย

จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  (GPP) เทากับ 280,999 ลานบาทเปนอันดับท่ี 

6 ของประเทศ และประชากรมีรายไดเฉล่ียตอคนตอป  (GPP Per Capita) เทากับ 539,346 บาท เปน

อันดับท่ีสองของประเทศ  (รองจากจังหวัดระยอง ) โดยโครงสรางทางเศรษฐกิจหลักของจังหวัด

สมุทรสาครข้ึนอยูกับภาคอุตสาหกรรม  235,014 ลานบาท (รอยละ 83.64) (สํานักงานจังหวัด
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สมุทรสาคร 2552)  เชน  การจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมกุงแชเย็นแชแข็งและกุงแปรรูป (ยกเวน

กุงกระปอง)  ของไทยจะเปนการผลิตท่ีใชแรงงานเปนสวนใหญ   (labour  intensive)  มากกวาการ

ใชเคร่ืองจักร  แรงงานท่ีใชในสายการผลิตกุงจะมีท้ังแรงงานคนไทยและแรงงานตางชาติ    ปจจุบัน

สัดสวนของแรงงานตางชาติเพิ่มข้ึนตอเนื่องทุกป   ในป   2547 – 2548  จํานวนแรงงานไทยใน

สายการผลิตกุงขาดแคลนอยางมาก   และมีอัตราการหมุนเวียนแรงงานสูง   เนื่องจากแรงงานไทย

กลับคืนภูมิลําเนาเปนจํานวนมาก   เปนผลมาจากนโยบายสนับสนุนของภาครัฐท่ีสรางอาชีพและให

เงินทุนสนับสนุนกับประชาชนมากข้ึน   แรงงานในภาคอุตสาหกรรมจึงเคล่ือนยายกลับภูมิลําเนา

เปนจํานวนมาก    ทําใหเกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม    เกิดการแยงชิงแรงงาน

ระหวางกัน   แตละบริษัทจะใชกลยุทธในการจูงใจแรงงานในการทํางาน   เชน     การใหสวัสดิการ  

เงินเดือนท่ีสูงข้ึน  โบนัสประจําป   เปนตน   

กกกกกกกก ประสิทธิภาพของแรงงานในปจจุบันมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว   เนื่องจาก

ประสบการณและความชํานาญของ แรงงานท่ีสะสมมานาน   ประกอบกับการฝกอบรมและการ

ถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปจากญ่ีปุนมีอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะแรงงานในสวนของการแปรรูป

ซ่ึงตองอาศัยทักษะสูง   เชน  กุงชุบแปง  กุงแหวน  กุงยืด  พบวาแรงงานไทยเรียนรูไดเร็ว  ตัวช้ีวัด

ประสิทธิภาพของแรงงานท่ีสําคัญคือ  อัตราการสูญเสีย  (%waste) ในกระบวนการผลิตท่ีมีอัตรา

ลดลง  ข้ันตอนท่ีตองอาศัยแรงงานท่ีมีทักษะสูงคือ   การผาทองกุง และการยืดกุง  แรงงานท่ีตองใช

ทักษะสูงจะเปนแรงงานประจําท่ีมีอายุงานมากกวา  2 ปข้ึนไป สวนข้ันตอนการผลิตท่ีไมตองใช

ทักษะมากนักจ ะเปนแรงงานรายวัน  (ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหรกรรมอาหาร  2552)  หรือจะเปน

กรณีศึกษางานวิจัยเร่ือง  ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท  องกรณหองเย็น  จํากัด  ซ่ึง

เปนบริษัทผลิตอาหารสําเร็จรูปแชเยือกแข็ง  นายชวาลย  นิ่มพิจารณ   (2548) ไดอธิบายวาบริษัทมี

การจําหนายแบบคาสงใหกับผูนําเขาประเทศตางๆ  เพื่อจําหนายใหกับภัตตาคารและซุปเปอรมาเก็ต  

ซ่ึงบริษัทมีลูกคาประจําอยูแลว  จึงตองการขยายชองทางการขายเพิ่มข้ึน  ทําใหบริษัทเล็งเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในองคกรมากข้ึน  โดยสภาวการณปจจุบันภายใต

การขยายตัวของจํานวนโรงงานหองเย็น  แสดงถึงความตองการแรงงานอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะ

แรงงานไทย  ซ่ึงพบวาปญหาดานแรงงานเกิดข้ึนอยูเสมอ  คือ  ปญหาอัตราการเขา – ออกของ

พนักงาน  มีการโยกยายงานบอย  ทําใหโรงงานประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน  ซ่ึงตองเสียเวลา

และคาใชจายในการสรรหาพนักงานใหม  สงผลตอตนทุนผูประกอบการสูง  จึงทําใหบริษัท อง

กรณหองเย็น จํากัด  ตองศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา  ปจจัย

ท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางานหรือปจจัยจูงใจ มี 6 ดาน  ไดแก  ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน   
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ดานการไดรับการยอมรับนับถือยกยอง และชมเชยจากผูอ่ืน   ดานความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน  

ดานลักษณะของงานท่ีทํา   ดานความสัมฤทธ์ิผล  และดานโอกาสในการเติบโตในหนาท่ีการงานใน

ระดับปานกลาง  และปจจัยชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางานหรือปจจัยคํ้าจุน  มี 10 ดาน ไดแก  

ดานนโยบายการบริหารของบริษัท  ดานการบังคับบัญชา  ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ดาน

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน   ดานสภาพการทํางาน  ดานคาตอบแทน   ดานชีวิตสวนตัว   ดาน

ความม่ันคงของการทํางาน ดาน ตําแหนงหนาท่ีการงาน   และดานการสอนและแนะนําเทคนิคใน

ระดับปานกลาง   จากผลการศึกษาท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา ปจจัยจูงใจในการทํางานยังไมสามารถ

สงผลโดยรวมตอการสรางความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ได  ดังนั้นบริษัท องกรณหอง

เย็น จํากัด จึงตอง ทําการปรับปรุงหรือแกไขปจจัยจูงใจ ใหสามารถจูงใจพนักงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

กกกกกกกกจากขอมูลเบ้ืองตน  ทําใหผูศึกษาสนใจ การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับ

ประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรม

อาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)   เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีตองให

ความสําคัญเปนอยางมากตอธุรกิจอุตสาหกรรม  เพราะแรงงานไทยเปนกําลังตัวขับเคล่ือนไปสู

ความสําเร็จ  หากทราบปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจใหแรงงานไทยมีความตองการทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมและตอบสนองความตองการไดอยางถูกตอง   เรายังสามารถรักษาผูท่ีมีความสามารถ

ใหคงอยูในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมอีกดวย   

วตัถุประสงค์ 

กกกกกกกกเพื่อศึกษาปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมท่ี

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน 

สมมติฐานการศึกษา 

กกกกกกกก1. ปจจัยสุขอนามัยท่ีแตกตางกันทําใหประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน 

กกกกกกกก2. ปจจัยจูงใจท่ีแตกตางกันทําใหประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน 
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ประสิทธิภาพในการทํางาน 

กรอบแนวคดิ 

                  ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม  

 

 

    

 

ขอบเขตการศึกษา 

กกกกกกกกการวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

อาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)โดยสํารวจจากแรงงานไทยท่ีทํางานในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  โดยมุงเนนศึกษาโรงงานอุตสาหกรรม

ขนาดใหญท่ีมีแรงงานตั้งแต  200 คนเปนตนไป มีท้ังหมด 5 โรงงาน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

ในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอ น (FinitePopulation) ใชสูตรของ Taro Yamane ไดกลุม

ตัวอยาง 316 คน จากประชากรท้ังส้ิน 1,485 คน  (นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   2552 ) 

ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามคือตั้งแตวันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

กกกกกกกก1. ทราบปจจัยท่ีเปนแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม 

กกกกกกกก2. เปนขอมูลในการจัดการวางแผนดานทรัพยากรมนุษยโรงงานอุตสาหกรรม 

นิยามศัพท์ 

กกกกกกกกปจจัยสุขอนามัย หมายถึง ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพอใจในการทํางาน   แตยังไมพอท่ีจะ

นําไปใชในการจูงใจ   ถือวาเปนปจจัยภายนอกกายคนงาน  ไดแก  คาจางเงินเดือน สถานภาพใน

การทํางาน  ความม่ันคงในงาน  ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคการ  การควบคุมดูแล  นโยบาย

และการบริหารขององคการ   สภาพการทํางาน (พรรณภา  ชินทรเดชา 2549 : 5) 

        2. ปจจัยจูงใจ 

 

1. ปจจัยสุขอนามัย 
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กกกกกกกกปจจัยจูงใจ    คือ ปจจัยท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจใหคนทํางานอยางมีความสุข   ปจจัยท่ี

เกี่ยวของกับภายในความรูสึกของคนงาน   ไดแก  ความสําเร็จในการทํางาน    การไดรับการยอมรับ

ยกยองในผลงาน   ลักษณะงานท่ีนาสนใจ   ความรับผิดชอบในการทํางาน  ความกาวหนาในการ

ทํางาน (พรรณภา  ชินทรเดชา 2549 : 5) 

กกกกกกกก แรงงานไทย  หมายถึง ผูท่ีมีสัญชาติไทย ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 

ไดรับผลตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนๆจากนายจาง  

กกกกกกกกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ หมายถึง  การใชเคร่ืองจักรรวมกัน ในตั้งแต 5 แรงมา 

และคนงานตั้งแต 200 คนข้ึนไป ทําการผลิต ประกอบ บรรจุ แปรสภาพ เก็บรักษา ตามประเภทหรือ

ชนิดของโรงงาน  

ประสิทธิภาพในการทํางาน  หมายถึง  ความสามารถของผูปฏิบัติงานท่ีปฏิบัติงานของ

ตนเองไดอยางถูกตอง โดยใชทรัพยากรใหนอยท่ีสุดและผลิตผลงานไดดีท่ีสุด  ซ่ึงท่ีความรวดเร็ว  

และเสร็จตรงตามเวลาท่ีกําหนด  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจัยเร่ือง   การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

อาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี  แนวคิด  และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

1. ทฤษฎีจูงใจ 

2. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

1. ทฤษฎจูีงใจ   

ทฤษฎสีองปัจจัย เฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg)     

เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg) เปนนักจิตวิทยาอีกผูหนึ่งท่ีมุงม่ันศึกษาเร่ืองแรงจูงใจ

ในการทํางาน   ผลงานในเร่ืองนี้มี ปรากฏแพรหลายมาตั้งแตป  ค.ศ.1966  และ  ค.ศ.1968  ปญหาท่ี

ใชในการศึกษาของ เฮอรซเบิรกคือ  ทําอยางไรจะจูงใจคนในการทํางานไดเปนอยางดี   เขาเห็นวา

การใหคาแรงต่ําทําใหคนงานไมพอใจ  แตการใหคาแรงสูงก็มิไดทําใหคนงานอยากทํางานหนักข้ึน 

เงินมิใชส่ิงจูงใจสูงสุดจะทําใหคนงานทํางานไดมากกวาเดิม   แมเงินจะมีความสําคัญก็ตาม

ขณะเดียวกันความม่ันคงและบรรยากาศท่ีดีในองคการก็มิใชส่ิงจูงใจสูงสุดอีกเชนเดียวกัน 

เฮอรซเบิรก จึงไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณความพอใจและไมพอใจทํางานของนัก

บัญชีและวิศวกรจํานวน 200  คน  จากโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจ 11 แหงของเมืองพิตสเบอรก  

ผลการศึกษาสรุปไดวา   ความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีความ

แตกตางกัน   คือ  การท่ีบุคคลพอใจในการทํางานมิไดหมายความวาบุคคลนั้นมีแรงจูงใจในการ

ทํางานเสมอไป  ความพอใจในการทํางานสงผลใหบุคคลไมคิดจะลาออกจากงานหรือไมมีความคิด

จะนัดหยุดงาน  แตอาจไมมีสวนตอการมุงม่ันทําใหงานเจริญกาวหนา   แตถาคนงานผูใดมีแรงจูงใจ

ในการทํางาน  คนงานนั้นจะตั้งใจทํางานใหเกิดผลดี   เขาสรุปไดวาความพอใจงานท่ีทําและความ

ไมพอใจงานท่ีทําเกิดข้ึนจากกลุมปจจัยท่ีแยกจากกัน  2  กลุม   
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ท่ีเรียกวา  ปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) กับปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) (กุศลิน สามาลา 

2551: 7) 

 

รูปภาพท่ี 1 ทฤษฎีสองปจจัย เฟรดเดอริก เฮอรซเบิรก 

ท่ีมา : ภคภรณ สิงห และชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย ,ทฤษฎีทางการจัดการ  Frederick Herzber [Online], 

accessed 10  August 2009. Available from http://www.authorstream.com/Presentation/ 

aSGuest24945-232577-sloven-ina-database-web-integration-education-ppt-powerpoint/ 

 

 

 

ปัจจัยสุขอนามัย 

(Hygiene Factors) 

ปัจจัยจูงใจ 

(Motivational Factors) 

•  คาตอบแทนและผลประโยชน  

• นโยบายบริษัทและการบริหาร                             

• ความสัมพันธในหมูพนักงานดวยกัน             

• สภาพแวดลอมทางกายภาพในการ

ทํางาน                   

• การควบคุมดูแลงาน 

• สถานภาพ  

• ความม่ันคงของงาน 

• ความสําเร็จ  

• การไดรับการยอมรับ 

• ตัวงานท่ีทํา  

• ความรับผิดชอบ  

• การไดรับการเล่ือนตําแหนง  

• ความเจริญกาวหนา 

            สูง                                                                                                สูง       

  ความไม่พงึพอใจ                                                          ความพงึพอใจ 
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1. ปัจจัยสุขอนามัย หรือ Hygiene Factor  คือ  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพอใจในการทํางาน แตยังไม

พอท่ีจะนําไปใชในการจูงใจ ถือวาเปน “ ปจจัยภายนอก (Extrinsic) ” ไดแก  (ภคภรณ  สิงห และ 

ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 19) 

- คาตอบแทนและผลประโยชน  

เงินเดือนหรือคาตอบแทน คาเบ้ียเล้ียง คาพาหนะ เงินชวยเหลือบุตร คารักษาพยาบาล 

และสวัสดิการประเภทตางๆ ไดรับความเหมาะสมกับงานท่ีทําปฏิบัติอยู การเล่ือนข้ันเงินเดือนและ

ตําแหนงมีความเหมาะสม (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 18) 

- นโยบายและการบริหารของบริษัท   

นโยบายท่ีสงเสริมความเจริญเติบโตขององคการและของตัวพนักงาน  การดํารงรักษา

และใหความม่ันคงกับบุคลากร  การบริหารงานท่ีเปนระบบ การทํางานท่ีไมซํ้าซอนกัน  มี

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน  มีความเปนธรรมในองคการ   (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรี

หม่ืนไวย 2551 : 21 - 22) 

- ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร 

ความสามัคคีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  การไมเอา

เปรียบเพื่อนรวมงานและผูอ่ืนๆ  ไมแขงขันชิงดีชิงเดน  มีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของกลุม (ภคภรณ  

สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 23)   

- สภาพแวดลอมขององคกร  

สภาพแวดลอมตางๆ เกี่ยวกับการทํางานบรรยากาศเชน แสง สี เสียง อากาศ เปนตน 

ทําเลท่ีตั้งของท่ีทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเชน เคร่ืองมือ อุปกรณ เปนตน  

ปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบมากหรือนอยเกินไป  (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 

24) 

- การควบคุมดูแลงาน      

ผูบังคับบัญชามีความเปนธรรม ไมลําเอียง หรืออคต ิมีความรูความสามารถในการ

บริหารงานและปกครอง  สามารถแนะนําวิชาการหรือเทคนิคใหมๆ เขามาปรับใชในองคการได 

(ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 25) 
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-  สถานภาพในการทํางาน (Status) 

ตําแหนงงานหรือความรับผิดชอบท่ีไดรับ การเคารพเช่ือฟง การใหความรวมมือของ

ผูใตบังคับบัญชา  (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 26) 

-  ความม่ันคงในการทํางาน  

เปนความยั่งยืนของอาชีพวาตนสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงนี้ไดยาวนาน บริษัทได

ทําสัญญาวาจางโดยตนจะมีโอกาสในการถูกเลิกจางหรือไม  (สิริอร  วิชชาวุธ     2544 : 228) 

2. ปัจจัยจูงใจ หรือเรียกว่า Motivation Factor  คือ  ปจจัยท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจใหคนทํางานอยางมี

ความสุขและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค    ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกซ่ึงถือวาเปน  

“ปจจัยภายใน (Intrinsic) ”  ไดแก  (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 12) 

- ความสําเร็จในการทํางาน 

ในการทํางานท่ีสามารถแกอุปสรรคหรือปญหาใหลุลวงไปไดเสมอ ๆ ยอมจะรูสึกมี

ความพึงพอใจและปล้ืมใจในผลสําเร็จของงานนั้นอยางยิ่ง ทําใหมีกําลังใจในการทํางานอ่ืนๆ ตอไป 

ซ่ึงถือไดวามีความสําคัญท่ีสุด  (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 13) 

- การไดรับการยอมรับนับถือ 

การทํางานแลวไดรับการยอมรับจากผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และบุคคลท่ัวๆ ไป

ในสังคมใหความสําคัญ ยกยอง ชมเชย แสดงความช่ืนชมยินดีในผลงานและความสามารถ เม่ือ

ทํางานบรรลุผลจะเปนส่ิงท่ีสรางความประทับใจ ทําใหพนักงานนั้นเกิดความภูมิใจ มีกําลังใจ มีผล

ในการกระตุนจูงใจในการทํางานไดด ี (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 14) 

 - ลักษณะงานท่ีนาสนใจ  

 ตัวงานท่ีนาสนใจและทาทายความสามารถ เปนงานสําคัญท่ีมีคุณคาเปนงานท่ีตองใช

ความคิด งานประดิษฐคิดคนส่ิงใหม ๆ แบบใหม ๆ พนักงานจะรูสึกพอใจท่ีจะทํางานในลักษณะนี ้

(ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 15) 

- ความรับผิดชอบในงาน 

การไดรับเกียรติและความไววางใจ มอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระนั้นจะเปน

ส่ิงท่ีชวยสงเสริม กระตุนใหลูกจางตั้งใจทํางานใหมากยิ่งข้ึน (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืน

ไวย 2551 : 16) 
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- การเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง  

การไดความกาวหนาในหนาท่ีหรือเล่ือนข้ันในการทํางาน การข้ึนเงินเดือนคาจางให

สูงข้ึน  จะเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมและกระตุนใหลูกจางตั้งใจทํางานใหมากยิ่งข้ึน (ภคภรณ  สิงห และ 

ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 17) 

- โอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

การใหโอกาสในการเพิ่มพูนความรูความชํานาญในการทํางานเพื่อความกาวหนาและเจริญเติบโต ก็

เปนการจูงใจใหพนักงานทํางานใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน (ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 

2551 : 18) 

ความคดิแบบดั้งเดมิ 

      ความพึงพอใจ                                               ความไมพึง                 

(Satisfaction)                                             พอใจ                                    (Dissatisfaction) 

ความคดิใหม่ของ Herzberg 

ปัจจัยจูงใจ ( Motivational or Satisfaction Factor) 

ความพอใจ     ความไมพึงพอใจ 

(Satisfaction)       (No Satisfaction) 

ปัจจัยสุขอนามัย ( Hygiene or Maintenance Factor) 

ไมมีความไมพึงพอใจ     ความไมพึงพอใจ 

(No Dissatisfaction)                                                                   (Dissatisfaction) 

 

รูปภาพท่ี  2  แนวความคิดทฤษฎีสองปจจัย  

ท่ีมา : ภคภรณ สิงห และชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย ,ทฤษฎีทางการจัดการ  Frederick Herzber [Online], 

accessed 10  August 2009. Available from http://www.authorstream.com/Presentation/ 

aSGuest24945-232577-sloven-ina-database-web-integration-education-ppt-powerpoint/ 
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ในอดีตแรงจูงใจประกอบดวย  ความพึงพอใจและความไมพึงพอใจ  ข้ึนอยูกับองคกร

แตละแหงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ ทําให

พนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในทาง

ตรงกันขามหากองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการของพนักงานไดถูกตองและเพียงพอแลว 

พนักงานจะเกิดความไมพึงพอใจและไมอยากท่ีจะปฏิบัติงาน  ไมสามารถทํางานไดอยางเต็มท่ี  

ผลงานก็จะขาดประสิทธิภาพ  แตหลังจาก  Herzberg  ไดศึกษาแรงจูงใจในการทํางานพบวา  การจูง

ใจพนักงานสามารถแบงออกไดเปน  2  ลักษณะคือ 

  1.  ปจจัยสุขอนามัย   เปนปจจัยท่ีปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในการ

ทํางานเปนการเสนอปจจัยสุขอนามัยตางๆท่ีทําใหพนักงานไมมีความไมพึงพอใจ   แตจะไม

สามารถจูงใจพนักงานได  หากปจจัยสุขอนามัยตอบสนองไมเพียงพอ  พนักงานจะเกิดความไมพึง

พอใจไดเชนกัน   เชน  นโยบายของบริษัท  การบังคับบัญชา  ความม่ังคงในงาน  สภาพการทํางาน  

เปนตน 

 2.  ปจจัยจูงใจ   เปนความตองการภายในของแตละบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสรางความ

พึงพอใจในการทํางาน  สามารถจูงใจพนักงานได  หากพนักงานไมไดรับการตอบสนองท่ีดีจาก

ปจจัยจูงใจพนักงานจะเกิดความไมพึงพอใจไดเชากัน เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ การยกยอง 

เปนตน 

ความสัมพนัธ์ของสองปัจจัย 

1. High Hygiene + High Motivation :  ลูกจางมีความกระตือรือรนสูง   และครํ่าครวญ  

รองทุกขนอย 

2. High Hygiene + Low  Motivaiton :  ลูกจางแสดงครํ่าครวญ   รองทุกขนอยแตความมี 

กระตือรือรนในการทํางานต่ําเม่ือเทียบกับผลตอบแทนท่ีไดรับ 

3. Low  Hygiene + High Motivation :  ลูกจางกระตือรือรนในการทํางานแตครํ่าครวญ

และรองทุกขมาก สวนใหญเปนสถานการณท่ีเกิดข้ึนกับงานท่ีนาสนใจและทาทายสูงแตเงินเดือน

หรือผลตอบแทนไมคอยดี 

4. Low Higiene  +  Low  Motivation : เปนสถานการณในการทํางานท่ีแยท่ีสุด ลูกจาง

ไมกระตือรือรนในการทํางานและมีแตเสียงครํ่าครวญ บนและรองทุกข 

(ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย 2551 : 30 - 31) 
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รูปภาพท่ี  3  แรงจูงใจกับทฤษฎีสองปจจัย    

ท่ีมา : ภคภรณ สิงห และชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย ,ทฤษฎีทางการจัดการ  Frederick Herzber [Online], 

accessed 10  August 2009. Available from http://www.authorstream.com/Presentation/ 

aSGuest24945-232577-sloven-ina-database-web-integration-education-ppt-powerpoint/ 

 

จากรูปภาพท่ี  3  จะเห็นวาการทํางานของลูกจางท่ีไมไดรับการจูงใจจากปจจัยใดเลย  จะ

ทําใหลูกจางมีความไมพึงพอใจ  ไมอยากท่ีจะทํางาน  ขาดขวัญและกําลังใจ  มีปญหาการรองทุกข

และครํ่าครวญอยูบอยคร้ัง  การปฏิบัติงานเร่ิมเฉ่ือยชา  ไมสนใจในหนาท่ีและความรับผิดชอบของ

ตนเอง  ไมมีความกระตือรือรน ไมมีแรงจูงใจมากระตุนใหลูกจางทํางานเต็มใจเต็มความสามารถ  

ใหผลงานออกมาดี  แตเม่ือใดท่ีองคกรไดตอบสนองปจจัยสุขอนามัยใหกับลูกจางแลว  เม่ือนั้น

ลูกจางก็จะไมมีความไมพึงพอใจ  สามารถปฏิบัติงานได  การรองทุกขและครํ่าครวญก็จะลดลง  ใน

ขณะเดียวกันปจจัยสุขอนามัยก็ยังไมสามารถจูงใจลูกจางได  จึงทําใหการปฏิบัติงานยังเฉ่ือยชา  ไม

กระตือรือรน  และไมมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหผลงานออกมาดีพอ  แตเม่ือใดท่ีองคกรไดตอบสนอง

ปจจัยจูงใจเพิ่มข้ึนไปอีกพรอมกับปจจัยสุขอนามัย  เม่ือนั้นลูกจางจะมีความกระตือรือรน  ตั้งใจ

ทํางาน  มีความพยายาม  และมีแรงจูงใจในการสรางพลังภายในใหผลงานออกมามีประสิทธิภาพ

มากข้ึน   

 

 

ลูกจ้าง 

ความไม่พงึพอใจ 

+ 

เฉ่ือยชา 

ไม่มแีรงจูงใจ 

ในการทาํงาน 

 

ลูกจ้าง  

ไม่ม ี

ความไม่พงึพอใจ 

+ 

เฉ่ือยชา  

ไม่มแีรงจูงใจใน

การทาํงาน 

 

ลูกจ้าง  

ไม่ม ี

ความไม่พงึพอใจ 

+ 

กระตอืรือร้น  

มแีรงจูงใจในการ

ทาํงาน 

 

ป
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งานทีส่ร้างแรงจูงใจทีแ่ท้จริงตามแนวคดิของ Herzberg 

-  งานท่ีดีจะตองมีความทาทายเพื่อกระตุนใหพนักงานไดใชความสามารถ 

-  พนักงานท่ีมีความสามารถสูงข้ึนจะตองไดรับงานท่ีมีความรับผิดชอบสูงข้ึนดวย

เชนกัน 

-  หากงานท่ีมีอยูไมเหมาะสมกับความสามารถของพนักงานจะตองมีการพิจารณาโดย

เรงดวนหรือหาพนักงานมีความสามารถต่ํามาทํางานแทน  แตหากพนักงานไมปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถนั้น แสดงวาเกิดปญหาดานการจูงใจ     ( ภคภรณ  สิงห  และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย  

2551: 34) 

Herzberg  ไดเสนอแนะวาไววา  แนวทางท่ีจะนําไปสูการตอบสนองความตองการของ

ผูปฏิบัติงานในปจจัยจูงใจไดนั้น  ผูบังคับบัญชาตองใหอิสระในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชา

เพิ่มข้ึน    มีการมอบหมายความรับผิดชอบใหสูงข้ึน   ใหโอกาสไดแสดงความคิด   ความสามารถ

ตางๆ มากข้ึน   ใหผูปฏิบัติงานไดประเมินและควบคุมการปฏิบัติงานดวยตนเอง   ซ่ึงนําไปสูผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดีแกองคการโดยรวม (สุรพล พะยอมแยม 2545 : 64) 

จากผลการศึกษาของเฮอรซเบิรกดังกลาวนี้ จึงเห็นไดวา ความพอใจและแรงกระตุนของ

พนักงานสวนใหญเกิดจากลักษณะของงาน ดังนั้นองคการจึงควรจัดใหมีองคประกอบดานการ

กระตุนเกี่ยวกับงาน ซ่ึงอาจทําไดหลายลักษณะดวยกัน วิธีท่ียอมรับกันมากวิธีหนึ่ง คือการกระจาย

งาน แนวทางการกระจายงาน อาจทําไดหลายแนวทางดังนี้  (กาญจนศริน รอดเช้ือ และคณะ 2552)  

แนวทางท่ี 1 ลดการเขมงวดกับพนักงาน  และเปดโอกาสใหพนักงานใชเหตุผลและ

ความรับผิดชอบในงานของเขาใหมากข้ึน 

แนวทางท่ี 2 จัดใหพนักงานทํางานรวมกันเปนหนวยเดียวท่ีมีความสมบูรณในตัว

มากกวาท่ีจะแยกกันทํางานตามลําพังเปนสวน 

แนวทางท่ี 3 ใหอํานาจพนักงานมากข้ึนในการตัดสินใจและการปฏิบัติ และใหคนงานมี

อิสระบางในการดําเนินงาน 

แนวทางท่ี  4 จัดใหมีการประชาสัมพันธรายงานผลผลิตตอพนักงานผูปฏิบัติโดยตรง

อยางสมํ่าเสมอและบอยๆ มากข้ึน เพื่อใหพนักงานรับรูผลงานของตน แทนท่ีจะรายงานตอผูตรวจ

งานของพนักงานเทานั้น 

แนวทางท่ี  5 กระตุนใหพนักงานลองทํางานใหมๆ และงานท่ีมีความยากมากข้ึนซ่ึงจะ

สรางแรงจูงใจใหพยายาม และกาวหนามากข้ึน 
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แนวทางท่ี 6 มอบงานพิเศษใหทํา เพื่อพนักงานจะไดมีความเช่ียวชาญเฉพาะอยางอาจ

เปนดานปฏิบัติหรือกระบวนการทํางาน หรือการพัฒนาการคิดในตัวพนักงานแตละคน   

(กาญจนศริน รอดเช้ือ และคณะ 2552) 

แนวทางการกระจายท่ีกลาวมานี้ มีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโตของ

พนักงาน ใหเกิดความรูสึกประสบความสําเร็จ ความรับผิดชอบ การยอมรับ และการใหขอมูล

ยอนกลับ หรือใหไดรับทราบถึงผลการปฏิบัติงานของเขา และการกระจายงานยังชวยสนองความ

ตองการของพนักงาน กอใหเกิดการจูงใจในการทํางานและชวยใหพนักงานไดรับการยอมรับใน

ผลงานของเขาไดดวย  (กาญจนศริน รอดเช้ือ และคณะ 2552) 

จากท่ีกลาวมานี้จะเห็นไดวา   ในการบริหารงานเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางานให

บุคลากร ผูบริหารควรเนนปจจัยท่ีกอใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน  เชน   การมอบงานให

รับผิดชอบมากข้ึน การสงเสริมความกาวหนาของพนักงาน   เปนตน  สวนปจจัยดานการบํารุงรักษา

ก็ควรตองใหความสนใจดวยแตมิใชเนนเพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน   หากแตเปนไปเพื่อ

ปองกันมิใหผูปฏิบัติงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน  ถาทําไดเพียงเทานี้ก็นับวานาจะพอใจแลว  

(กาญจนศริน รอดเช้ือ และคณะ 2552) 

2. แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ความหมายของประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ภัทรพร ตุลารักษ   (2544 : 5)  คําวา   “ ประสิทธิภาพ  ”   เปนคําศัพทท่ีใชกันอยาง

กวางขวาง      ไมวาจะเปนวงการบริหารธุรกิจและรัฐกิจ  ความหมายของคํานี้  ตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 กลาวไววา  “ ประสิทธิภาพ ” หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหเกิดผล

ในการงาน อยางไรก็ตาม  ยังมีนักวิชาการอีกหลายทานท่ีไดใหคําจํากัดความของประสิทธิภาพไว    

ดังตอไปนี้ 

ติน   ปรัชญพฤทธ์ิ  และ  อิสระ สุวรรณบล (2514,อางถึงใน ภัทรพร  ตุลารักษ  , 2544 : 

5) ไดใหความหมายประสิทธิภาพ   หมายถึง   การทํางานใด ๆก็ตาม     หนวยงานจะตอง

วางเปาหมายไวอยางแนนอนพรอ มกันนั้นก็ตองวางระเบียบไวอยางรัดกุม   ท้ังนี้  เพื่อใหส้ินเปลือง

เวลาทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรคนใหนอยท่ีสุด  (กลาวคือ ลงทุนแตนอยแตใหไดงานหรือ

ผลตอบแทนมากท่ีสุด) 
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 กันตยา เพิ่มผล (2541,อางถึง ภัทรพร ตุลารักษ 2544 : 6) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพไววา 

“ประสิทธิภาพ” หมายถึง ขนาด และความสามารถของความสําเร็จ หรือบรรลุผลตามเปาหมาย หรือ

วัตถุประสงคของตนเองและองคการ  

แนวคดิประสิทธิภาพ 

 เวบเบอร (Weber) ไดกลาวไวในแนวความคิด  Ideal Type Bureaucracy (1983,อางถึงใน 

ภัทรพร ตุลารักษ 2544 : 7)  ไดกลาวถึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น   ผูปฏิบัติงานตองมีทักษะ  

(skill) ดังนั้น การท่ีจะเนนสงเสริมพัฒนา  การแบงงานและการฝกงานเฉพาะงาน  จะชวยใหเกิดการ

ประหยัดท้ังทรัพยากร และเวลาในการปฏิบัติงาน และข้ันตอนการบังคับบัญชา รวมท้ังระเบียบวินัย

ขอบังคับของงานท่ีเห็นไดชัด 

แนวคิดของ ปเตอรสัน (Peterson) และ โพลแมน (Plowman) (1983,อางถึงใน ภัทรพร 

ตุลารักษ 2544:8) ไดใหแนวคิดใกลเคียงกับ  harring emerson โดยไดตัดทอนบางขอลง  และสรุป

องคประกอบของประสิทธิภาพ ไว 5 ขอดวยกัน คือ 

1. คุณภาพของงาน (quality) จะตองมีคุณภาพสูง คือ ผูผลิตและผูใชไดประโยชนคุมคา

และมีความพึงพอใจ 

                2. ปริมาณงาน  (quantity) ของงานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตามความคาดหวังของ

หนวยงาน 

                3. เวลา (time) คือ เวลาท่ีใชในการดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะท่ีถูกตองตามหลักการ  

เหมาะสมกับงาน และทันเวลา 

                4. คาใชจาย (costs) ในการดําเนินงานท้ังหมดจะตองเหมาะสมกับงาน  ไมมากหรือนอย

จนเกินไป   

 5. วิธีการ (Method) จะตองลงทุนนอย และไดผลกําไรมากท่ีสุด 

ทิพาวดี เมฆสวรรค (2543,อางถึง ภัทรพร ตุลารักษ  2544 : 8)  กลาวถึงประสิทธิภาพวา

มีความหมายรวมถึงการผลิตและประสิทธิภาพ  โดยประสิทธิภาพเปนส่ิงท่ีวัดไดหลายมิติ  ตามแต 

วัตถุประสงคท่ีตองการพิจารณา คือ 

1. ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจาย หรือตนทุนการผลิต (input) ไดแก การใชทรัพยากร

ดานเงิน คน วัสดุ เทคโนโลย ีท่ีมีอยูอยางประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด 

2. ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร (process) ไดแก การทํางานท่ีถูกตอง  ได

มาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคนิคท่ีสะดวกข้ึนกวาเดิม 
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3. ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ  ไดแก การทํางานท่ีมีคุณภาพเกิด

ประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน  และการบริการ

เปนท่ีพอใจของลูกคา หรือผูมารับบริการ 

กลาวโดยสรุป  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ   ความสามารถในการดําเนินงานให

สําเร็จลุลวงไดดวยดี  โดยมีผลกําไรมากท่ีสุด  และใชทรัพยากรอยางคุมคา  ซ่ึงประกอบดวย 

1.ดานตนทุนและคาใชจายในการผลิต ไดแก  การใหความสําคัญในเร่ืองของคาใชจาย

ในการดําเนินงาน  การใชทรัพยากรท่ีคุมคาและประหยัด  รวมถึงความสามารถในกระบวนการผลิต

ไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

2.ดานเวลาในการผลิต  ไดแก  การทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด  การใชทักษะความ

ชํานาญเขามาชวยในกระบวนการผลิตใหสามารถผลิตไดเร็วข้ึนและถูกตอง 

3.ดานผลผลิตและผลลัพธ   ไดแก   การผลิตสินคาไดอยางถูกตองตามขอกําหนดของ

บริษัทและมีการตรวจสอบสินคาเพื่อรักษาคุณภาพของสินคาใหผานเกณฑมาตรฐาน 
 

3. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กิตติพงษ  ศิริพร  (2551)  ไดศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ  : กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนต จังหวัดสมุ ทรปราการ  พบวามีผล

การศึกษาดังนี้ 

1. ปจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับมาก จํานวน 

4 ดาน  ไดแก  ดานลักษณะของท่ีทาทาย  ดานความม่ันคง  ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  และ

ดานการมีสวนรวมในงาน และระดับปานกลาง จํานวน 3 ดาน ไดแก  ดานของโอกาสใน

ความกาวหนา  ดานการยกยองและยอมรับ  ดานการมีอํานาจหนาท่ี 

2. ปจจัยแรงจูงใจภายนอกของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ดานความปลอดภัยในการทํางาน มีระดับมาก และระดับปานกลาง จํานวนท้ังส้ิน 5 ดาน ซ่ึงไดแก 

ดานนโยบายและการบริหาร ดานการพัฒนาฝกอบรม ทางดานของการเล่ือนตําแหนงงาน ดาน

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก จํานวน  3  ดาน ไดแก ดานตนทุนการผลิต ดานคุณภาพผลิตภัณฑ และดานเวลาการ

ผลิต 
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4. ปจจัยจูงใจภายในท่ีมีตอผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการโดยรวม ดานตนทุนการผลิตอยูในระดับปานกลาง ดานคุณภาพผลิตภัณฑอยูใน

ระดับปานกลางและดานเวลาการผลิตอยูในระดับปานกลาง 

        5.  ปจจัยจูงใจภายนอกท่ีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการโดยรวม ดานตนทุนการผลิตอยูในระดับปานกลาง ดานคุณภาพผลิตภัณฑอยูใน

ระดับปานกลางและดานเวลาการผลิตอยูในระดับปานกลาง 

 บุษบงค  ภูกําจัด  ( 2549) ไดศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน  บริษัท ลีโอ ฟูดส 
จํากัด พบวา พนักงานท่ีทํางานใน บริษัท ลีโอ ฟูดส จํากัด ใหความสําคัญตอปจจัยกระตุนใหเกิด

แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงไดแก  ปจจัยดานการไดรับการยอมรับ ใน

ความสามารถและไดรับการยกยองนับถือ สวนปจจัยท่ีชวยลดความไมพึงพอใจในการทํางาน ของ

พนักงานผูตอบแบบสอบถาม  ใหความสําคัญโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ไดแก ปจจัยดาน

นโยบายและการบริหารงานของบริษัท และปจจัยดานตําแหนงงาน สําหรับปญหาตอปจจัยกระตุน

ใหเกิดแรงจูงใจในการทํางานพบวา  พนักงานผูตอบแบบสอบถาม  มีปญหาโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลางกับปจจัยดานความสําเร็จในการทํางาน  สวนปญหาตอปจจัยชวยลดความไมพึงพอใจใน

การทํางานของพนักงานผูตอบแบบสอบถามมีปญหาโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ไดแก ปจจัย 
ดานสภาพการทํางานและมีปญหาในระดับนอยกับปจจัย ดานวิธีการปกครองการบังคับบัญชา 

กัญญาภรณ  ศรีสุข ( 2542,อางถึง ปยะฉัตร สุวิทยศักดานนท 2547 : 6)  ศึกษาเร่ือง 

“ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ” พบวา 

พนักงานสวนใหญเห็นวาปจจัยจูงใจทุกปจจัยมีความสําคัญระดับมากในการทํางาน ในดานความ

พอใจตอปจจัยการจูงใจในการทํางาน พบวาพนักงานสวนใหญมีความพอใจตอปจจัยจูงใจท่ีรักษา

สุขลักษณะจิตเกือบทุกปจจัยโดยรวมอยูในระดับพอใจมาก ไดแก ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

ความม่ันคงในการทํางาน ตําแหนงงาน ความสัมพันธกับหัวหนางาน ความสัมพันธกับผูอ่ืน ชีวิต

สวนตัวการบังคับบัญชา สภาพการทํางานและนโยบายการบริหารของบริษัท ยกเวนคาตอบแทนซ่ึง

สวนใหญมีความพึงพอใจในระดับพอใจนอย สวนความพอใจตอปจจัยใจท่ีเปนตัวกระตุนในการ

ทํางานเกือบทุกปจจัยในระดับพอใจมาก ไดแก ลักษณะของงานท่ีทํา และการยอมรับจากผูอ่ืน 

ยกเวนความกาวหนาในหนาท่ีการงานซ่ึงสวนใหญมีความพอใจในระดับพอใจนอย 
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ปยะฉัตร สุวิทยศักดานนท ( 2547)ไดศึกษา  ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน

บริษัท นิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง จํากัด ผลการศึกษาพบวา ในดานปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนการทํางานท่ีมีผล

ตอการทํางานของผูตอบแบบสอบถามในระดับสําคัญมาก  คือ ปจจัยดานความสําเร็จของงาน  สวน

ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   ดานการไดรับความรับผิดชอบ   และ

ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน  มีผลในระดับสําคัญปานกลาง   ดานปจจัยจูงใจท่ีบํารุงรักษา

จิตใจท่ีมีผลตอการทํางานของผูตอบแบบสอบถามในระดับสําคัญมาก  คือ ปจจัยดานความสัมพันธ

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา   ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ดานความม่ันคงใน

งาน และดานเร่ืองราวสวนตัว  สวนปจจัยดานนโยบายและการบริหารของหนวยงาน  ดาน

คาตอบแทนและสวัสดิการ  และดานสภาพการทํางานท่ีมีผลตอการทํางานในระดับสําคัญปานกลาง   

สําหรับปญหาในการทํางานดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ผลสําเร็จในการทํางาน  การไดรับความ

รับผิดชอบ ความกาวหนาในการทํางาน  นโยบายและการบริหารของบริษัท  ความสัมพันธระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความม่ันคงในงาน คาตอบแทนและสวัสดิการ   สภาพการทํางาน

และเร่ืองราวสวนตัว  มีปญหาในระดับปานกลาง  ยกเวน ปญหาดานการไดรับการยอมรับนับถือ  

และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีปญหาระดับนอย 

สมใจ ชุติปาโร ( 2547) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยใน

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแชเยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร” พบวา แรงงานไทย

ระดับปฏิบัติการท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแชเยือกแข็ง ในจังหวัด

สมุทรสาคร ใหความสําคัญเฉล่ียโดยรวมตอปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางานในระดับปาน

กลาง โดยใหความสําคัญดานความสําเร็จของงานเปนลําดับแรก ไดแก งานท่ีทํา ทําใหไดใชความรู

ความสามารถท่ีมีอยู และมีการใหความสําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ ดาน

ลักษณะและขอบเขตงาน ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ สําหรับปจจัยท่ีรักษา

สุขลักษณะจิตใหความสําคัญเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก ตามลําดับดังนี้ ดานความม่ันคงในการ

ปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา(หัวหนางาน) ดานนโยบายและการบริหารงาน และ

มีการใหความ สําคัญท่ีมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง ตามลําดับดังนี้ ดานความสัมพันธกับบุคคลใน

แผนกอ่ืน ดานตําแหนงหนาท่ีท่ีทําอยู ดานสภาพการทํางาน ดานสวัสดิการ และดานคาตอบตอบ 

สําหรับปญหาตอปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนในการทํางานมีระดับของปญหาเฉล่ียโดยรวมในระดับ

ปานกลาง ไดแก ดานความกาวหนาและโอกาสกาวหนาในหนาท่ี สวนปญหาตอปจจัยจูงใจท่ีรักษา

สุขลักษณะจิตมีระดับเฉล่ียโดยรวมในระดับนอย โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดของระดับปานกลางคือ ดาน

คาตอบแทน  
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง  “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม   (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร   

ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร )”  ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ซ่ึง

ประกอบไปดวยประชากรกลุมตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ความ

นาเช่ือถือของเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   และการวิเคราะหขอมูล  โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุมประชากรท่ีนํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  ผูท่ีมีสัญชาติไทย ทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม  ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร  โดย ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางตามวิธีของ   Taro  Yamane  (ธานินทร ศิลปจารุ  

2551: 45)  โดยคํานวณจากจํานวนผูท่ีมีสัญชาติไทย  ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเภท

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  โดยมุงเนนศึกษา

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีแรงงานตั้งแต   200  คนเปนตนไป  (ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ 

2552)  มีโรงงานท้ังหมด  5 แหง  มีแรงงานท้ังหมด  1,485  ราย (การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย 2552 )  ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2552 และยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี  5 %  ซ่ึงแสดงรายละเอียด

ของการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ไดดังตอไปนี ้

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีท่ีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  (Finite 

Population) ใชสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร ศิลปจารุ 2551: 45) 

 

    สูตร  
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เม่ือ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

         N แทน ขนาดของประชากร 

           e แทน ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 

 การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ ผูท่ีมีสัญชาติไทย ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  มีจํานวน

ท้ังส้ิน 

 

 

 

 

 

 

      n    =   315.12   คน 

 จากการคํานวณหา ขนาดกลุมตัวอยางของ ผูท่ีมีสัญชาติไทย   ทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม  ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร ตามสูตรของ  Taro Yamane  จะหาจํานวนขนาดกลุมตัวอยางได  315.12 คน เนื่องจาก

ผลการคํานวณท่ีไดไมลงตัวจึงเลือกท่ีจะทําสํารวจท่ีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 316 คน โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

โรงงาน  ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 

1. บริษัท มโนหราอุตสาหกรรมอาหาร จํากัด 220 47 

2. บริษัท ยูนิเวอรแซล ไรซ จํากัด 230 49 

3. บริษัท ลัคกี้ ยูเนียน ฟูดส จํากัด 567 121 

4. บริษัท วี อาร ฟูดส จํากัด 200 42 

5. บริษัท ไอ.ที.ฟูดส อินดัสทรีย จํากัด 268 57 
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n 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา จะแบงเปน 2 ประเภท ดังนี ้

1. ขอมูลปฐมภูมิ 

 ในการศึกษาคร้ังนี้   ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลภาคสนาม  โดยการใชแบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงาน

อุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร)  โดยเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากผูท่ีมีสัญชาติไทย  ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  มีจํานวน  

1,485  คน  โดยวิธีการสุมตัวอยางตามสะดวก  (Convenience sampling) 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ  

  ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลดานเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ 

หนังสือ บทความท่ีเกี่ยวของกับปจจัยจูงใจในการทํางานและขอมูลท่ีเกี่ยวของจากอินเตอรเน็ตมา

ประกอบ ฯลฯ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ  

แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนตามวัตถุประสงคของการวิจัย  เปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับ

การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานไทยใน

โรงงานอุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร) โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

(กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

 สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงาน

อุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

 สวนท่ี  3  สวัสดิการท่ีตองการ 

 สวนท่ี   4  การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

 สวนท่ี   5  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของบริษัท 
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ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

ข้ันท่ี  1  สรางแบบสอบถามโดยศึกษาจากเอกสาร  และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตาง ๆ 

ข้ันท่ี  2  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยเช่ียวชาญ (ผูชวย

ศาสตราจารย   ดาวลอย  กาญจนมณีเสถียร)  เพื่อปรับปรุงและตรวจสอบความถูกตอง  

กกกกกกกก ข้ันท่ี  3  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวทําการทดสอบกับผูท่ีมีสัญชาติไทย 

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท สยามไวเนอร่ี จํากัด ซ่ึงไมไดอยูในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร จํานวน 30 ชุด  ซ่ึงไดคาความนาเช่ือถือเทากับ 0.855 

  ข้ันท่ี  4  นําแบบสอบถามท่ีได  มาหาจุดบกพรองและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม  

กกกกกกกกข้ันท่ี  5  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลว  ไปเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมีสัญชาติ

ไทย ท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูใน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  จํานวน  316 ชุด  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบแลวไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง 400 คน

และไดแบบสอบถามกลับคืนมา  316 คน โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากผูท่ีมีสัญชาติไทย  

ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคม

อุตสาหกรรมสมุทรสาคร   

 2. ระยะเวลาท่ีใชในการเก็บแบบสอบถาม วันท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ถึง 20 ตุลาคม  

พ.ศ. 2552 

   3. นําแบบสอบถามท่ีไดมาเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการแจกแบบสอบถามมารวบรวมและวิเคราะหขอมูลเพื่อใหได

ขอมูลท่ีครบตามวัตถุประสงค โดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistics Package for Social 

Science)  ในการวิเคราะหขอมูล  และสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย  คาเฉล่ีย  ( Mean)  คารอยละ 

(Percentage) ความถ่ี (Frequency)  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

 การวิเคราะหระดับการใหความสําคัญ ของ ผูท่ีมีสัญชาติไทย ทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม  ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร    สามารถจําแนกระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับดังนี้ 
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                  การใหความสําคัญมากท่ีสุด         ใหคะแนน          5             คะแนน 

                  การใหความสําคัญมาก                ใหคะแนน     4  คะแนน 

                  การใหความสําคัญปานกลาง        ใหคะแนน     3  คะแนน  

                  การใหความสําคัญนอยกกกก       ใหคะแนน     2  คะแนน  

                  การใหความสําคัญนอยท่ีสุดก      ใหคะแนน     1  คะแนน  

เกณฑกําหนดการแปลความหมายของคาเฉล่ียดังนี ้

                 คาเฉล่ีย    4.50-5.00       หมายถึง        ระดับใหความสําคัญมากท่ีสุด 

กกกกกกก คาเฉล่ีย   3.50-4.49   หมายถึง        ระดับใหความสําคัญมาก 

กกกกกกก คาเฉล่ีย   2.50-3.49   หมายถึง        ระดับใหความสําคัญปานกลาง 

กกกกกกก คาเฉล่ีย   1.50-2.49  หมายถึง        ระดับใหความสําคัญนอย 

กกกก        คาเฉล่ีย   1.00-1.49    หมายถึง        ระดับใหความสําคัญนอยท่ีสุด  

(สมใจ ชุติปาโร 2547) 

 สําหรับสถิติเชิงอนุมานท่ีใชในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยสุขอนามัย

ปจจัยจูงใจ กับประสิทธิภาพในการทํางานคือ Spearman Rank Correlation เปนการหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวท่ีอยูในมาตรการวัดระดับ Ordinal Scale โดยปกติจะมีคาอยู

ระหวาง -1.00 ถึง 1.00  

คํานวณไดจากสูตรสเปยรแมน         rs= 1 -     
6
        

D
                              

เม่ือ   rs  แทน  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธในรูปอันดับท่ี  

                   D   แทน  ผลตางของอันดับของขอมูลแตละชุด  

                   N   แทน  จํานวนคูของขอมูล  

คา  Spearman ใชอธิบายความสัมพันธระหวางสองตัวแปร ดังนี้ 

กกกก        คา + หมายถึง สองตัวแปรมีความสัมพันธในทางเดียวกัน 

                  คา 0 หมายถึง สองตัวแปรไมมีความสัมพันธกัน 

                  คา – หมายถึง สองตัวแปรมีความสัมพันธในทางตรงกันขาม 

Sig   (2-tailed)  คือ  ความนาจะเปนท่ีใชในการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ 

ถา Sig (2-tailed) ท่ีโปรแกรมคํานวณไดมีคานอยกวาคาระดับนัยสําคัญ � ท่ีกําหนดไวแสดงวาตัว

แปรสองตัวมีความสัมพันธกัน   (ศักดิ์สิทธ์ิ วัชรารัตน 2552:49)  

N N 

2 

2 
1 − (           ) 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อเสนอผลการศึกษาคร้ังนี้   ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามใหกับกลุม

ตัวอยางในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  ท่ีทํางานอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหารใน

โรงงานอุตสาหกรรม  โดยใชโปรแกรม SPSS ในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการ

วิเคราะหและแปลขอมูลออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  (ตารางท่ี 1 – 8 ) 

สวนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการทํางานของกลุมตัวอยาง 

                 2.1  ปจจัยสุขอนามัย  (ตารางท่ี  9 – 15 ) 

                 2.2  ปจจัยจูงใจ  (ตารางท่ี 16 – 21 ) 

สวนท่ี  3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการท่ีตองการ  (ตารางท่ี  22  ) 

สวนท่ี  4  การวิเคราะหขอมูลการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  (ตารางท่ี 23 – 25 ) 

สวนท่ี  5  การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสวัสดิการของบริษัท   

สวนท่ี  6  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัยกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน (ตารางท่ี 26 – 88 ) 

สวนท่ี  7  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน (ตารางท่ี 89 – 142 ) 
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ส่วนที ่ 1  ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 141 44.60 

หญิง 175 55.40 

รวม 316 100 

  

จากตารางท่ี  1 พบวากลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง  

(รอยละ 55.40) และเปนเพศชาย (รอยละ 44.60) 

  

ตารางท่ี  2   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 9 2.80 

21 - 25  ป 62 19.60 

26 - 30  ป 85 26.90 

31 - 35  ป 70 22.20 

36 - 40  ป 56 17.70 

สูงกวา 40 ป 34 10.80 

รวม 316 100 

  

จากตารางท่ี  2 พบวากลุมตัวอยางมีอายุ 26 – 30 ป มากท่ีสุด (รอยละ 26.90) รองลงมา

คือ  อายุ 31 -35 ป (รอยละ 22.20) อายุ 21 – 25 ป (รอยละ 19.60) อายุ 36 – 40 ป (รอยละ 17.70) 

อายุสูงกวา 40 ป (รอยละ 10.80) และอายุท่ีต่ํากวา 20 ป (รอยละ 2.80) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

          โสด 121 38.30 

          สมรส 179 56.60 

          หมาย 9 2.80 

          หยา 7 2.20 

          รวม 316 100 

 

จากตารางท่ี 3 พบวากลุมตัวอยางมีสถานภาพ  สมรสมากท่ีสุด  (รอยละ  56.60)  

รองลงมาคือ  โสด  (รอยละ  38.30)  หมาย  (รอยละ  2.80)  และหยา  (รอยละ  2.20)  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

          ประถมศึกษา 54 17.10 

          มัธยมศึกษา 94 29.70 

          ปวช. – ปวส. 95 30.10 

          ปริญญาตรี 68 21.50 

          ปริญญาโท 4 1.30 

          ปริญญาเอก 1 0.30 

          รวม 316 100 

 

จากตารางท่ี 4 พบวากลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับ ปวช.- ปวส. มากท่ีสุด (รอยละ  

30.10) รองลงมาคือ  มัธยมศึกษา (รอยละ 29.70)  ปริญญาตรี (รอยละ  21.50)  ประถมศึกษา  

(รอยละ  17.10)  ปริญญาโท (รอยละ  1.30)  และปริญญาเอก (รอยละ  0.30)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุการทํางาน 

อายุการทํางานในโรงงานปจจุบัน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 44 13.90 

1 – 2 ป 45 14.20 

2 – 3 ป 32 10.10 

3 – 4 ป 27 8.50 

4 – 5 ป 27 8.50 

5 – 6 ป 30 9.50 

6 – 7 ป 43 13.60 

มากกวา 7 ป 68 21.50 

รวม 316 100 

 

จากตารางท่ี 5 พบวากลุมตัวอยางมีอายุการทํางานมากกวา  7 ป มากท่ีสุด  (รอยละ 

21.50)  รองลงมาคือ อายุการทํางาน 1 – 2 ป  (รอยละ  14.20)  อายุการทํางานนอยกวา 1 ป  (รอยละ  

13.90)  อายุการทํางาน 6 – 7 ป  (รอยละ  13.60)  อายุการทํางาน 2 – 3 ป  (รอยละ  10.10)  อายุการ

ทํางาน 5 – 6 ป  (รอยละ  9.50)  และอายุการทํางาน 3 – 4 ป และ 4 – 5 ป มีจํานวนเทากัน (รอยละ 

8.50)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงานท่ีทําปจจุบัน 

ตําแหนงงานท่ีทําปจจุบัน จํานวน รอยละ 

          ฝายผลิต 111 35.10 

          ฝายคลังสินคา 49 15.50 

          ฝายประกันคุณภาพ 32 10.10 

          ฝายวิศวกรรม 20 6.30 

          ฝายเอกสารและขอมูล 47 14.90 

          อ่ืนๆ 57 18.00 

          รวม 316 100 

หมายเหตุ : อ่ืนๆในท่ีนี้ไดแก   ฝายบัญชีและการเงิน , ฝายจัดซ้ือ , ฝายบุคคล , ฝาย IT  , ฝายตลาด , 

ฝายขาย  , ฝายการจัดการ , ฝายธุรการ  

จากตารางท่ี 6 พบวากลุมตัวอยางมีตําแหนงงานมีทําในปจจุบันในฝายผลิตมากท่ีสุด  

(รอยละ  35.10)  รองลงมาคืออ่ืนๆ  (รอยละ  18.00)  ฝายคลังสินคา  (รอยละ  15.50)  ฝายเอกสาร

และขอมูล  (รอยละ  14.90)  ฝายประกันคุณภาพ  (รอยละ  10.10)  และฝายวิศวกรรม  (รอยละ 

6.30)  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี  7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามประเภทของแรงงาน 

ประเภทของแรงงาน จํานวน รอยละ 

          แรงงานรายเดือน 201 63.60 

          แรงงานรายวัน 115 36.40 

          รวม 316 1000 

 

จากตารางท่ี  7  พบวากลุมตัวอยางเปนแรงงานประเภทรายเดือนมากกวารายวัน  โดย

รายเดือน (รอยละ 63.60)  และรายวัน  (รอยละ  36.40)  
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ตารางท่ี  8   จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

รายไดเฉล่ียตอเดือน จํานวน รอยละ 

          ต่ํากวา 6,000 บาท 38 12.00 

          6,000 – 9,000 บาท 116 36.70 

          9,001 – 12,000 บาท 73 23.10 

          12,001 – 15,000 บาท 53 16.80 

          15,001 – 18,000 บาท 20 6.30 

          มากกวา 18,001 บาท 16 5.10 

          รวม 316 100 

 

จากตารางท่ี 8 พบวากลุมตัวอยางมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 6,000 – 9,000 บาท  มากท่ีสุด 

(รอยละ 36.70)  รองลงมาคือ 9,001 – 12,000  บาท  (รอยละ  23.10)  12,001 – 15,000  บาท  (รอย

ละ  16.80)  ต่ํากวา  6,000  บาท  (รอยละ  12.00)  15,001 – 18,000  บาท  (รอยละ  6.30)  และ

มากกวา  18,001  บาท  (รอยละ  5.10)  ตามลําดับ 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยจูงใจในการทาํงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  

(กรณศึีกษา นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

2.1   ปัจจัยสุขอนามัย  

ตารางท่ี 9 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัยดานคาตอบแทนและ

ผลประโยชน 

ดานคาตอบแทนและ

ผลประโยชน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

คาแรง/เงินเดือน/คาลวง 

เวลา เปนท่ีนาพอใจ 

20 

(6.30) 

113 

(35.80) 

151 

(47.80) 

22 

(7.00) 

10 

(3.20) 3.35 0.82 
ปาน 

กลาง 

การไดรับความยุติธรรม

การเล่ือนข้ึนเงินเดือน 

11 

(3.50) 

109 

(34.50) 

147 

(46.50) 

36 

(11.40) 

13 

(4.10) 3.21 0.84 
ปาน

กลาง 

ความพึงพอใจใน

สวัสดิการท่ีไดรับ 

12 

(3.80) 

128 

(40.50) 

142 

(44.90) 

24 

(7.60) 

10 

(3.20) 3.34 0.80 
ปาน

กลาง 

สิทธิในการลา / หยุด   

มีความเหมาะสม 

29 

(9.20) 

144 

(45.60) 

127 

(40.20) 

10 

(3.20) 

6 

(1.90) 
3.56 0.77 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.37 0.81 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี  9   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดาน

คาตอบแทนและผลประโยชนอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.37   โดยให

ความสําคัญกับสิทธิในการลาหยุดมีความเหมาะสม  ( X = 3.56)  มากท่ีสุด  คาแรง/เงินเดือน /คา

ลวงเวลาเปนท่ีนาพอใจ   ( X = 3.35)  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   ( X = 3.34)  และการ

ไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน ( X = 3.21) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัยดานนโยบายและการ

บริหารของบริษัท 

ดานนโยบายและการ

บริหารของบริษัท 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

นโยบายสรางความ

ม่ันใจใหกับพนักงาน 

35 

(11.10) 

155 

(49.10) 

98 

(31.00) 

17 

(5.40) 

11 

(3.50) 
3.58 0.88 มาก 

การช้ีแจงนโยบายอยาง

ท่ัวถึง 

31 

(9.80) 

143 

(45.30) 

110 

(34.80) 

23 

(7.30) 

9 

(2.80) 
3.51 0.87 มาก 

การจัดทําระเบียบ

ขอบังคับในการทํางาน 

41 

(13.00) 

148 

(46.80) 

106 

(33.50) 

16 

(5.10) 

5 

(1.60) 
3.64 0.82 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.58 0.86 มาก 

 

จากตารางท่ี  10   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดาน

นโยบายและการบริหารของบริษัทอยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.58   โดยใหความสําคัญ

กับการจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน ( X = 3.64) มากท่ีสุด   นโยบายสรางความม่ันใจใหกับ

พนักงาน ( X = 3.58)  และการช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง ( X = 3.51) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัยดานความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลในองคกร 

ดานความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลในองคกร 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

ความสนิทสนม  

ระหวางหัวหนา 

29 

(9.20) 

129 

(40.80) 

139 

(44.00) 

16 

(5.10) 

3 

(0.90) 
3.52 0.77 มาก 

ความสนิทสนม

กับเพื่อนรวมงาน 

38 

(12.00) 

171 

(54.10) 

103 

(32.60) 

4 

(1.30) 

0 

(0.00) 
3.76 0.66 มาก 

การไดรับความ

ชวยเหลือ 

25 

(7.90) 

161 

(50.90) 

119 

(37.70) 

9 

(2.80) 

2 

(0.60) 
3.62 0.69 มาก 

การเปดโอกาสรับ

ฟงความคิดเห็น 

22 

(7.00) 

138 

(43.70) 

133 

(42.10) 

21 

(6.60) 

2 

(0.60) 
3.49 0.74 

ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.60 0.72 มาก 

 

จากตารางท่ี  11   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดาน

ความ สัมพันธระหวางบุคคลในองคกร อยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.6036   โดยให

ความสําคัญกับ ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน ( X = 3.76)  มากท่ีสุด  การไดรับความ

ชวยเหลือจากเพื่อน   ( X = 3.62)   ความสนิทสนมระหวางหัวหนา   ( X = 3.52)   และการเปด

โอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน ( X = 3.49)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัย ดานสภาพแวดลอม

ขององคกร 

ดานสภาพแวดลอม

ขององคกร 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

ส่ิงอํานวยความสะดวก   

มีความเหมาะสม 

26 

(8.20) 

130 

(41.10) 

132 

(41.80) 

19 

(6.00) 

9 

(2.80) 
3.45 0.84 

ปาน

กลาง 

ความปลอดภัยในการ

ทํางาน 

28 

(8.90) 

149 

(47.20) 

123 

(38.90) 

10 

(3.20) 

6 

(1.90) 
3.57 0.77 มาก 

สภาพแวดลอม  

มีความเหมาะสม 

27 

(8.50) 

124 

(39.20) 

133 

(42.10) 

25 

(7.90) 

7 

(2.20) 
3.43 0.84 

ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.49 0.81 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 12 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดานสภาพ 

แวดลอมขององคกรอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ  3.49  โดยใหความสําคัญกับ ความ

ปลอดภัยในการทํางาน ( X = 3.57)  มากท่ีสุด  ส่ิงอํานวยความสะดวกมีความเหมาะสม ( X = 3.45)  

และสภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม ( X = 3.43)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 13 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัยดานการควบคุมดูแล

งาน 

ดานการควบคุมดูแล

งาน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

หัวหนาส่ังงานท่ีชัดเจน 

เขาใจงาย 

20 

(6.30) 

158 

(50.00) 

124 

(39.20) 

11 

(3.50) 

3 

(0.90) 
3.57 0.70 มาก 

หัวหนาเปดโอกาส

แสดงความคิดเห็น 

25 

(7.90) 

149 

(47.20) 

112 

(35.40) 

26 

(8.20) 

4 

(1.30) 
3.52 0.80 มาก 

หัวหนาชวยแกปญหา

เม่ือเกิดอุปสรรค 

30 

(9.50) 

145 

(45.90) 

116 

(36.70) 

20 

(6.30) 

5 

(1.60) 
3.55 0.81 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.54 0.77 มาก 

 

จากตารางท่ี   13   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดาน

การควบคุม ดูแลงานอยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.54   โดยใหความสําคัญกับ หัวหนา

ส่ังงานท่ีชัดเจนเขาใจงาย   ( X = 3.57)  มากท่ีสุด  หัวหนาชวยแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค   ( X = 

3.55)  และหัวหนาเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง ( X = 3.52)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 14 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัย ดานสถานภาพในการ

ทํางาน 

ดานสถานภาพใน

การทํางาน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. แปลผล 

ตําแหนงและความ

รับผิดชอบในการ

ทํางาน 

12 

(3.80) 

143 

(45.30) 

148 

(46.80) 

11 

(3.50) 

2 

(0.60) 
3.48 0.65 

ปาน

กลาง 

การใหความเคารพ  

และยกยอง 

12 

(3.80) 

118 

(37.30) 

158 

(50.00) 

23 

(7.30) 

5 

(1.60) 3.34 0.73 
ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.41 0.69 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี  14   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดาน

สถานภาพในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.41 โดยใหความสําคัญกับ

ตําแหนงและความรับผิดชอบในการทํางาน ( X = 3.48) และการใหความเคารพและยกยอง ( X = 

3.34)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 15 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยสุขอนามัยดานความม่ันคงในการ

ทํางาน 

ดานความม่ันคง

ในการทํางาน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. แปลผล 

ความยั่งยืนของ

อาชีพ 

14 

(4.40) 

102 

(32.30) 

168 

(53.20) 

27 

(8.50) 

5 

(1.60) 3.29 0.75 
ปาน

กลาง 

มีสัญญาวาจาง 
15 

(4.70) 

112 

(35.40) 

148 

(46.80) 

32 

(10.10) 

9 

(2.80) 3.29 0.82 
ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.29 0.78 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี   15   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยรวมดาน

ความม่ันคงในการทํางานอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.29   โดยใหความสําคัญกับ

ความยั่งยืนของอาชีพ ( X = 3.29)  และมีสัญญาวาจาง  ( X = 3.29)  ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

2.2   ปัจจัยจูงใจ 

ตารางท่ี 16 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานความสําเร็จ 

ดานความสําเร็จ 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

งานท่ีทําเปนไปตาม

เปาหมาย 

47 

(14.90) 

147 

(46.50) 

112 

(35.40) 

9 

(2.80) 

1 

(0.30) 
3.73 0.75 มาก 

การเปนสวนหนึ่ง

ของงาน 

37 

(11.70) 

161 

(50.90) 

112 

(35.40) 

5 

(1.60) 

1 

(0.30) 
3.72 0.69 มาก 

ความสามารถในการ

แกไขปญหาและ

อุปสรรคได 

30 

(9.50) 

140 

(44.30) 

139 

(44.00) 

6 

(1.90) 

1 

(0.30) 3.60 0.69 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.68 0.71 มาก 

 

จากตารางท่ี 16 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยรวมดาน

ความสําเร็จอยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.68   โดยใหความสําคัญกับงานท่ีทําเปนไปตาม

เปาหมาย ( X = 3.73) มากท่ีสุด  การเปนสวนหนึ่งของงาน ( X = 3.72)  และความ สามารถในการ

แกไขปญหาและอุปสรรคได ( X = 3.60)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 17 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานการไดรับการยอมรับ

นับถือ 

ดานการไดรับการ

ยอมรับนับถือ 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

ไดรับการยอมรับ

จากหัวหนางาน 

21 

(6.60) 

122 

(38.60) 

155 

(49.10) 

13 

(4.10) 

5 

(1.60) 
3.44 0.74 

ปาน

กลาง 

ไดรับการยอมรับ

จากเพื่อนรวมงาน 

20 

(6.30) 

148 

(46.80) 

138 

(43.70) 

9 

(2.80) 

1 

(0.30) 
3.56 0.67 มาก 

ความภาคภูมิใจใน

งาน 

36 

(11.40) 

150 

(47.50) 

118 

(37.30) 

8 

(2.50) 

4 

(1.30) 
3.65 0.7 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.55 0.72 มาก 

 

จากตารางท่ี  17   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยรวมดานการ

ไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.55  โดยใหความสําคัญกับมีความ

ภาคภูมิใจในงาน ( X = 3.65)  มากท่ีสุด  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน ( X = 3.56)  และ

การไดรับการยอมรับจากหัวหนางาน ( X = 3.44)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  18  จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานลักษณะงาน 

 

ดานลักษณะงาน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

งานมีความสําคัญกับ

บริษัท  รูสึกภูมิใจ 

45 

(14.20) 

158 

(50.00) 

95 

(30.10) 

13 

(4.10) 

5 

(1.60) 
3.71 0.81 มาก 

งานตรงกับความ

ถนัดและความรูท่ีมี 

30 

(9.50) 

138 

(43.70) 

130 

(41.10) 

16 

(5.10) 

2 

(0.20) 
3.56 0.75 มาก 

งานทาทาย

ความสามารถ 

29 

(9.20) 

133 

(42.10) 

129 

(40.80) 

22 

(7.00) 

3 

(0.90) 
3.51 0.79 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.59 0.79 มาก 

 

จากตารางท่ี  18   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยรวมดาน ลักษณะ

งานอยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ  3.59  โดยใหความสําคัญกับงานมีความสําคัญกับบริษัท

ทําใหรูสึกภูมิใจ ( X = 3.71) มากท่ีสุด  งานตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี ( X = 3.56)  และงาน

ทาทายความสามารถ ( X = 3.51)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 19 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานความรับผิดชอบในงาน 

 

ดานความรับผิดชอบ

ในงาน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

การไดรับมอบหมาย

งานท่ีสําคัญ 

25 

(7.90) 

151 

(47.80) 

122 

(38.60) 

15 

(4.70) 

3 

(0.90) 
3.56 0.74 มาก 

มอบหมายงานให

รับผิดชอบอิสระ 

18 

(5.70) 

138 

(43.70) 

133 

(42.10) 

25 

(7.90) 

2 

(0.60) 3.45 0.74 
ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.50 0.74 มาก 

 

จากตารางท่ี  19   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยรวมดาน ความ

รับผิดชอบในงาน อยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50  โดยใหความสําคัญกับ การไดรับ

มอบหมายงานท่ีสําคัญ  ( X = 3.56)  และการมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  ( X = 3.45)  

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 20 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจดานการเล่ือนข้ันเล่ือน    

ตําแหนง 

 

ดานการเล่ือนข้ัน 

เล่ือนตําแหนง 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

โอกาสไดรับตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน 

10 

(3.20) 

92 

(29.10) 

130 

(41.10) 

60 

(19.00) 

24 

(7.60) 3.01 0.95 
ปาน

กลาง 

การประเมินผล เล่ือน

ตําแหนง เปนไปอยาง

ยุติธรรม 

14 

(4.40) 

91 

(28.80) 

140 

(44.30) 

50 

(15.80) 

21 

(6.60) 3.08 0.94 
ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.04 0.94 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี  20   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยรวมดานการเล่ือน

ข้ัน   เล่ือนตําแหนงอยูในระดับปานกลาง   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.04   โดยใหความสําคัญกับ การ

ประเมินผลเล่ือนตําแหนงเปนไปอยางยุติธรรม  ( X = 3.08)    และโอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  

( X = 3.01)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 21 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญในปจจัยจูงใจ ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาใน

การทํางาน 

ดานโอกาสท่ีจะ

กาวหนาในการทํางาน 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

โอกาสในการเพิ่มพูน

ความรูความสามารถ  

13 

(4.10) 

108 

(34.20) 

121 

(38.30) 

53 

(16.80) 

21 

(6.60) 
3.12 0.96 

ปาน

กลาง 

โอกาสในการเล่ือน

ตําแหนง 

12 

(3.80) 

88 

(27.80) 

121 

(38.30) 

66 

(20.90) 

29 

(9.20) 2.96 1.00 
ปาน

กลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.04 0.98 
ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 21 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยรวมดานโอกาสท่ีจะ

กาวหนาในการทํางานอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ  3.04   โดยใหความสําคัญกับคือ   

โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน การศึกษาตอและการดูงาน  ( X = 3.12)  และโอกาส

ในการเล่ือนตําแหนง ( X = 2.96)  ตามลําดับ 
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ส่วนที ่3  สวสัดิการทีต้่องการ 

ตารางท่ี  22   จํานวน และรอยละของอันดับสวัสดิการท่ีตองการ 

สวัสดิการ 

อันดับ 

1 2 3 4 5 
ไม

เลือก 

1.สวัสดิการดานคา

รักษาพยาบาล/ประกันชีวิต  

139 

(44.00) 

56 

(17.70) 

36 

(11.40) 

19 

(6.00) 

22 

(7.00) 

44 

(13.90) 

2.สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย 
32 

(10.10) 

41 

(13.00) 

45 

(14.20) 

46 

(14.60) 

40 

(12.70) 

112 

(35.40) 

3.สวัสดิการดานเคร่ืองแบบ

พนักงาน  

60 

(19.00) 

91 

(28.80) 

48 

(15.20) 

33 

(10.40) 

25 

(7.90) 

59 

(18.70) 

4.สวัสดิการดานการเดินทาง 

 มีรถรับสง 

29 

(9.20) 

57 

(18.00) 

77 

(24.40) 

58 

(18.40) 

28 

(8.90) 

67 

(21.20) 

5.สวัสดิการรานอาหารในองคกร 
13 

(4.10) 

30 

(9.50) 

36 

(11.40) 

44 

(13.90) 

38 

(12.00) 

155 

(49.00) 

6.สวัสดิการจัดงานเล้ียงประจําป 
10 

(3.20) 

18 

(5.70) 

20 

(6.30) 

44 

(13.90) 

37 

(11.70) 

187 

(59.00) 

7.สวัสดิการจัดหองสมุด 
- 

- 

2 

(0.60) 

6 

(1.90) 

13 

(4.10) 

18 

(5.70) 

277 

(87.70) 

8.สวัสดิการดานสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ 

1 

(0.30) 

3 

(0.90) 

16 

(5.10) 

25 

(7.90) 

33 

(10.40) 

238 

(75.30) 

9.สวัสดิการจัดสนามกีฬา 
6 

(1.90) 

1 

(0.30) 

8 

(2.50) 

10 

(3.20) 

27 

(8.50) 

264 

(83.50) 

10.สวัสดิการดานกองทุนกูยืม 
25 

(7.90) 

20 

(6.30) 

21 

(6.60) 

21 

(6.60) 

49 

(15.50) 

180 

(57.00) 

 

จากตารางท่ี 22  พบวาสวัสดิการท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญเปนอันดับแรกไดแก  

สวัสดิการดานคารักษาพยาบาล/ประกันชีวิต   (รอยละ 44.00)  อันดับสองไดแก  สวัสดิการดาน

เคร่ืองแบบพนักงาน (รอยละ 28.8 0)  อันดับสามไดแก  สวัสดิการดานการเดินทา งมีรถรับสง (รอย
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ละ 24.40)  อันดับส่ีไดแก สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย   (รอยละ 14.60)  อันดับหาไดแก สวัสดิการดาน

กองทุนกูยืม (รอยละ 15.50)  และสวัสดิการท่ีกลุมตัวอยางไมเลือกมากท่ีสุดคือ  สวัสดิการจัด

หองสมุด (รอยละ  87.70) 

 

ส่วนที ่4  การเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ตารางท่ี 23 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน

ตนทุนและคาใชจายในการผลิต 

ดานตนทุนและ

คาใชจายในการผลิต 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

การใหความสําคัญใน

เร่ืองคาใชจายในการ

ดําเนินงาน 

40 

(12.70) 

155 

(49.10) 

111 

(35.10) 

9 

(2.80) 

1 

(0.30) 
3.70 0.73 มาก 

การใชทรัพยากรใน

การดําเนินงานอยาง

คุมคาและประหยัด 

39 

(12.30) 

177 

(56.00) 

94 

(29.70) 

5 

(1.60) 

1 

(0.30) 
3.78 0.68 มาก 

ความสามารถในการ

ลดความสูญเสียใน

กระบวนการผลิต 

37 

(11.70) 

146 

(46.20) 

132 

(41.80) 

1 

(0.30) 

0 

(0.00) 
3.69 0.67 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.72 0.69 มาก 

 

จากตารางท่ี 23 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

โดยรวมดาน ตนทุนและคาใชจายในการผลิต อยูในระดับมาก  ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ  3.72  โดยให

ความสําคัญกับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด  ( X = 3.78)  มากท่ีสุด  

การใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน  ( X = 3.70)  และความสามารถในการลด

ความสูญเสียในกระบวนการผลิต ( X = 3.69)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 24 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดาน

เวลาในการผลิต 

ดานเวลาในการผลิต 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

การทํางานเสร็จทันเวลา

ท่ีกําหนดตามแผนงาน 

40 

(12.70) 

173 

(54.70) 

99 

(31.30) 

4 

(1.30) 

0 

(0.00) 
3.78 0.66 มาก 

การใชทักษะในการ

ผลิตใหรวดเร็วและ

ถูกตอง 

39 

(12.30) 

164 

(51.90) 

109 

(34.50) 

4 

(1.30) 

0 

(0.00) 3.75 0.67 มาก 

บริษัทผลิตสินคาและ

สงมอบใหลูกคา

ทันเวลา 

47 

(14.90) 

177 

(56.00) 

90 

(28.50) 

2 

(0.60) 

0 

(0.00) 3.85 0.66 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.79 0.66 มาก 

 

จากตารางท่ี  24   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

โดยรวมดานเวลาในการผลิตอยูในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.79   โดยใหความสําคัญกับ

บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  ( X = 3.85)  มากท่ีสุด  การทํางานเสร็จ

ทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน  ( X = 3.78)   และการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว

และถูกตองมากยิ่งข้ึน ( X = 3.75)  ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 25 จํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความสําคัญของ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานดาน

ผลผลิตและผลลัพธ 

 

ดานผลผลิตและ

ผลลัพธ 

ระดับความสําคัญ รวม 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด X  S.D. 
แปล

ผล 

ผลิตสินคาไดถูกตอง

ตามขอกําหนดของ

บริษัท 

52 

(16.50) 

180 

(57.00) 

84 

(26.50) 

0 

(0.00) 

0 

(0.00) 
3.89 0.64 มาก 

สินคาท่ีผลิตสวนใหญ

ผานเกณฑการ

ตรวจสอบ 

60 

(19.00) 

168 

(53.20) 

87 

(27.50) 

1 

(0.30) 

0 

(0.00) 
3.90 0.68 มาก 

คุณภาพของสินคามี

ความถูกตองสมบูรณ 

66 

(20.90) 

164 

(51.90) 

85 

(26.90) 

1 

(0.30) 

0 

(0.00) 
3.93 0.69 มาก 

คาเฉล่ียรวม 3.91 0.67 มาก 

 

จากตารางท่ี 25   พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน

โดยรวมดานผลผลิตและผลลัพธในระดับมาก   ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ   3.91  โดยใหความสําคัญกับคือ   

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน  ( X = 3.93) มากท่ีสุด  สินคาท่ีผลิต

สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ ( X = 3.90)  และผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท  

( X = 3.89)  ตามลําดับ 
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ส่วนที ่5  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัสวสัดิการของบริษัท 

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใหบริษัทจัดสวัสดิการดังตอไปนี้ อยากใหบริษัท

มีโบนัสใหพนักงานทุกป  พนักงานลาพักรอนโดยไมตองเสียเบ้ียขยัน  และเพิ่มเบ้ียขยันเม่ือบริษัทมี

ผลกําไรมากข้ึน  ตองการไดรับคาครองชีพสูงข้ึนทุกป  ตองการใหปรับเงินเดือนแกพนักงานรายวัน

ไมใชปรับแตพนักงานรายเดือน ใหมีการประเมินคาแรงของพนักงานรายวันทุกปเหมือนพนักงาน

รายเดือน ใหจัดรถรับ – สง แกพนักงานฟรี  ใหมีอาหารกลางวันแกพนักงานฟรี  ตองการใหเปล่ียน

ชุดฟอรมพนักงานใหม  ใหจัดกิจกรรมตางๆ  เชน  พาเท่ียวประจําป / จัดการแขงขันกีฬาประจําป / 

จัดเล้ียงส้ินป เพื่อใหพนักงานมีทํางานอยางมีความสุขไมเครียด  ใหมีสวัสดิการมากกวาเดิม  โดย

สวัสดิการท่ีเหมาะสมไดแก  ใหมีหอพักแกพนักงาน  ใหมีสวัสดิการเงินกูแกพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-

2 ป ข้ึนไป    พนักงานคนใดเขาโรงพยาบาลก็ควรมีของขวัญเยี่ยมเพื่อเปนขวัญแกพนักงาน  

ตองการใหรานอาหารในโรงงานมีความหลากหลายและมีจํานวนมากกวาเดิม เพราะปจจุบันมีของ

นอยมากและอาหารยังมีราคาแพงอีกดวย  จัดสถานท่ีสําหรับสูบบุหร่ีอยางเหมาะสม  มีหองน้ําท่ี

เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ  จัดสถานท่ีพักผอนตอนเท่ียงใหมากข้ึนและดีข้ึน  เขาใจเกี่ยวกับการ

เกิดอุบัติเหตุของพนักงาน  สนใจในเร่ืองการเจ็บปวยไมวาจากงานหรือนอกงานอยางเสมอตนเสมอ

ปลาย  เปนตน  ตองการใหบริษัทใหสวัสดิการอ่ืนกับพนักงานท่ีไมไดอยูหอพักของบริษัท  อยากให

มีการจัดกองทุนสะสมทรัพย  ควรมีรางวัลใหกับพนักงานท่ีมีความอดทนอยูรวมกันมานาน  อยาก

ใหผูบริหารมีความยุติธรรมและยึดหลักความถูกตอง  ไมเอาผลประโยชนของตนมาเปนขอตัดสิน  

สิทธิในการลาพักรอนควรปรับเปล่ียนและเพิ่มตามการทํางานในแตละป   อยากใหมีสนามกีฬาท่ี

ใหญกวาเดิม 
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ส่วนที ่ 6   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัยกบัการเพิม่ประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน  

ตารางท่ี 26 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับ

ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .36 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .36 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .34 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .27 .00 

  

จากตารางท่ี 26 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับการใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน  ไดแก  ความพึงพอใจใน

คาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา   (Spearman = .36 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน  

(Spearman = .36 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .34 )   สิทธิในการลา/หยุด  มี

ความเหมาะสม  (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 27 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .33 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .33 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .30 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .30 .00 

 

จากตารางท่ี 27 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก  ความพึงพอใจ

ในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา   (Spearman = .33 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน  

(Spearman = .338 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ  (Spearman = .30 )   สิทธิในการลา/หยุด มี

ความเหมาะสม  (Spearman = .30 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 28 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับความ 

สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .39 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .36 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .34 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .33 .00 

 

จากตารางท่ี 28 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย   ไดแก  

ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา   (Spearman = .39 )  การไดรับความยุติธรรมการ

เล่ือนข้ึนเงินเดือน (Spearman = .36 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ  (Spearman = .34 )   สิทธิ

ในการลา/หยุด มีความเหมาะสม  (Spearman = .33 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 29 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับความ 

สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

          

จากตารางท่ี 29 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน  ไดแก  ความพึงพอใจใน

คาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา   (Spearman = .31 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน

(Spearman = .27 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .28 )   สิทธิในการลา/หยุด  มี

ความเหมาะสม  (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .31 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .27 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .28 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .27 .00 
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ตารางท่ี 30 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับการใช

ทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .36 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .35 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .31 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .35 .00 

 

จากตารางท่ี 30 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับ การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน  ไดแก  

ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  (Spearman=.36 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือน

ข้ึนเงินเดือน (Spearman = .35 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .31 )   สิทธิใน

การลา/หยุด มีความเหมาะสม  (Spearman = .35 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 31 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับ บริษัท

สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

         

จากตารางท่ี 31 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับ บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  ไดแก  ความพึงพอใจใน

คาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  (Spearman = .28 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน  

(Spearman = .24 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .24 )   สิทธิในการลา/หยุด  มี

ความเหมาะสม  (Spearman = .22 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .28 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .24 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .24 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .22 .00 
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ตารางท่ี 32 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับ การ

ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

 

จากตารางท่ี 32 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับ การ ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท  ไดแก  ความพึงพอใจใน

คาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  (Spearman = .23 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน  

(Spearman = .20 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .21 )   สิทธิในการลา/หยุด  มี

ความเหมาะสม  (Spearman = .18 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 33 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับ สินคา

ท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

     

จากตารางท่ี 33 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับสินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   ไดแก  ความพึงพอใจในคาแรง/

เงินเดือน/คาลวงเวลา  (Spearman = .21 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน  (Spearman 

= .18 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .21 )   สิทธิในการลา/หยุด  มีความ

เหมาะสม  (Spearman = .21 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .23 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .20 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .21 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .18 .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .21 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .18 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .21 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .21 .00 
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ตารางท่ี 34 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับ

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความพึงพอใจในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา  .23 .00 

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน .16 .00 

3.ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ .21 .00 

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม .23 .00 

 

จากตารางท่ี 34 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานคาตอบแทนและผลประโยชนมี

ความสัมพันธกับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน  ไดแก  ความพึงพอใจ

ในคาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา   (Spearman = .23 )  การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน  

(Spearman = .16 )  ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ   (Spearman = .21 )   สิทธิในการลา/หยุด  มี

ความเหมาะสม  (Spearman = .23 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 35 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน .20 .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง .27 .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน .23 .00 

 

จากตารางท่ี  35   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับการใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน     ไดแก   นโยบายสราง

ความม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .20  )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = .27 )  

การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .23 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 36 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน  .21  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  .26  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  .24  .00 

 

จากตารางท่ี  36   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก   นโยบายสราง

ความม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .21 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = .26 )  

การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .24 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 37 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน .27  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง .31  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน .29  .00 

 

จากตารางท่ี  37   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก   

นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .27 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  

(Spearman = . 31)  การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน   (Spearman = .29 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 38 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานนโยบายและการบริหารของบริษัทกับ

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน .27   .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง .30   .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน .25   .00 

 

จากตารางท่ี  38   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับ ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน    ไดแก   นโยบายสราง

ความม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .27 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = .30 )  

การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .25 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 39 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน .31  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง .29  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน .29  .00 

 

จากตารางท่ี  39  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับการ ใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก   

นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .31 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  

(Spearman = .29 )  การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน   (Spearman = .29 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 40 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน  .30  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  .26  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  .23  .00 

 

จากตารางท่ี  40   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา   ไดแก   นโยบายสรางความ

ม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .30 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = .26 )  การ

จัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .23 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 41 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน  .27  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  .26  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  .24  .00 

 

จากตารางท่ี  41   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับ การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท    ไดแก   นโยบายสรางความ

ม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .27 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = .26 )  การ

จัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .24 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 42 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

การผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน  .26  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  .25  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  .23  .00 

 

จากตารางท่ี  42   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับการ ผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ    ไดแก   นโยบายสรางความ

ม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .26 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = .25 )  การ

จัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .23 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 43 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับ

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน .28  .00 

2.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง .23  .00 

3.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน .21  .00 

 

จากตารางท่ี  43   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดาน นโยบายและการบริหารของบริษัท มี

ความสัมพันธกับ คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน    ไดแก   นโยบาย

สรางความม่ันใจใหกับพนักงาน (Spearman = .28 )  การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  (Spearman = 

.23)  การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน  (Spearman = .21 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 44 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .25  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .28  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .33  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .31  .00 

 

จากตารางท่ี  44  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับ การใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   ไดแก   ความสนิทสนม

ระหวางหัวหนา  (Spearman = .25 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    (Spearman = .284 )  

การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  (Spearman = .33 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .31 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 45 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .27  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .25  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .32  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .28  .00 

 

จากตารางท่ี  45  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับ การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก   ความสนิท

สนมระหวางหัวหนา  (Spearman = .27 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .25)  

การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  (Spearman = .32 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .28 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 46 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .29  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .29  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .35  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .38  .00 

 

จากตารางท่ี  46  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย   ไดแก   

ความสนิทสนมระหวางหัวหนา   (Spearman = .29 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    

(Spearman = .29 )  การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน   (Spearman = .35 )  การเปดโอกาสรับฟง

ความคิดซ่ึงกันและกัน (Spearman = .38 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 47 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .26  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .27  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .27  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .28  .00 

 

จากตารางท่ี  47  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   ไดแก   ความสนิทสนม

ระหวางหัวหนา  (Spearman = .26 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    (Spearman = .27 )  

การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  (Spearman = .27 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .28 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 48 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .29  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .27  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .27  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .34  .00 

 

จากตารางท่ี  48  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับ การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก   

ความสนิทสนมระหวางหัวหนา   (Spearman = .29 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    

(Spearman = .27 )  การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน   (Spearman = .27 )  การเปดโอกาสรับฟง

ความคิดซ่ึงกันและกัน (Spearman = .34 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 49 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .29  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .28  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .26  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .29  .00 

 

จากตารางท่ี  49  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับ ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา   ไดแก   ความสนิทสนม

ระหวางหัวหนา  (Spearman = .29 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    (Spearman = .28 )  

การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  (Spearman = .26 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .29 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 



61 

 

ตารางท่ี 50 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .33  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .33  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .26  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .31  .00 

 

จากตารางท่ี  50  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับ การ ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   ไดแก   ความสนิทสนม

ระหวางหัวหนา  (Spearman = .33 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    (Spearman = .33 )  

การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  (Spearman = .26 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .31 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 51 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .30  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .29  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .25  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .24  .00 

 

จากตารางท่ี  51  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ  ไดแก   ความสนิทสนมระหวาง

หัวหนา  (Spearman = .30 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน    (Spearman = .29 )  การไดรับ

ความชวยเหลือจากเพื่อน   (Spearman = .25 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .24 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 52 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

กับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา  .30  .00 

2.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน  .30  .00 

3.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  .29  .00 

4.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  .26  .00 

 

จากตารางท่ี  52  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร มี

ความสัมพันธกับ คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน   ไดแก   ความสนิท

สนมระหวางหัวหนา  (Spearman = .30 )  ความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน  (Spearman = .30 )  

การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน  (Spearman = .29 )  การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน  

(Spearman = .26 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 53 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับความ 

สําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม .32  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน .20  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.26 .00 

 

จากตารางท่ี  53  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับ การให ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   ไดแก   ส่ิงอํานวยความ

สะดวก  มีความเหมาะสม  (Spearman = .32 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    (Spearman = .20 )  

สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .26 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 54 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย  ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม .30  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน .25  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.25 .00 

 

จากตารางท่ี  54  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับ การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก   ส่ิงอํานวย

ความสะดวก  มีความเหมาะสม (Spearman = .30 )  ความปลอดภัยในการทํางาน  (Spearman = .25 )  

สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .25 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

  

ตารางท่ี 55 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย    ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับความ 

สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม .37  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน .27  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.31 .00 

 

จากตารางท่ี  55  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย   ไดแก   

ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  (Spearman = .37 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    

(Spearman = .27 )  สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman 

= .31 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 56 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับความ 

สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  .33  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน  .30  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.32 .00 

 

จากตารางท่ี  56  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   ไดแก   ส่ิงอํานวยความ

สะดวก  มีความเหมาะสม  (Spearman = .33 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    (Spearman = .30 )  

สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .32 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 57 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร กับการใช

ทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  .40  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน  .29  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.34 .00 

 

จากตารางท่ี  57  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน  ไดแก   ส่ิง

อํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  (Spearman = .40 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    

(Spearman = .29 )  สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman 

= .34 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 58 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสภาพแวดลอมขององคกรกับความ 

สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  .29  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน  .26  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.28 .00 

 

จากตารางท่ี  58  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับ ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา   ไดแก   ส่ิงอํานวยความ

สะดวก  มีความเหมาะสม  (Spearman = .29 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    (Spearman = .26 )  

สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .28 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 59 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร กับการผลิต

สินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  .26  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน  .24  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.25 .00 

 

จากตารางท่ี  59  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท  ไดแก   ส่ิงอํานวยความสะดวก  

มีความเหมาะสม  (Spearman = .26 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    (Spearman = .24 )  

สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .25 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 60 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร กับการผลิต

สินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม  .27  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน  .27  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.26 .00 

 

จากตารางท่ี  60  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   ไดแก   ส่ิงอํานวยความสะดวก  

มีความเหมาะสม  (Spearman = .27 )  ความปลอดภัยในการทํางาน    (Spearman = .27 )  

สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .26 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 61 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร กับคุณภาพ

ของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม .29  .00 

2.ความปลอดภัยในการทํางาน .29  .00 

3.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความ

เหมาะสม 
.24 .00 

 

จากตารางท่ี  61  พบวาปจจัยสุขอนามัยใน ดานสภาพแวดลอมขององคกร มี

ความสัมพันธกับ คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน  ไดแก   ส่ิงอํานวย

ความสะดวก  มีความเหมาะสม  (Spearman = .29 )  ความปลอดภัยในการทํางาน   (Spearman = .29 

)  สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ  มีความเหมาะสม   (Spearman = .24 )  ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 62 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงานกับความสําคัญใน

เร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .27  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .289  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .27 .00 

 

จากตารางท่ี  62   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

การให ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน  ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  

(Spearman = .27 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .28 )  การมีสวนรวมใน

การแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 63 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานการควบคุมดูแลงานกับการใชทรัพยากร

ในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .28  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .30  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .26 .00 

 

จากตารางท่ี  63   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  

(Spearman = 28 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .30 )  การมีสวนรวมใน

การแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .26 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 64 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับความสามารถ

ทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .35  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .34  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .32 .00 

 

จากตารางท่ี  64   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก   การส่ังงานท่ี

ชัดเจน เขาใจงาย  (Spearman = .35 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .34 )  

การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .32 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 65 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับความสามารถ

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .34  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .30  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .30 .00 

 

จากตารางท่ี  65   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน    ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  

(Spearman = .34 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .30 )  การมีสวนรวมใน

การแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .30 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 66 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับการใชทักษะ

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย   .34  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .29  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .31 .00 

 

จากตารางท่ี  66   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน 

เขาใจงาย (Spearman = .34 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .29 )  การมี

สวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .31 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 67 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับความสามารถ

ผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .30  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .27  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .27 .00 

 

จากตารางท่ี  67   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

ความ สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  

(Spearman = .30 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .27 )  การมีสวนรวมใน

การแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 68 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับการผลิตสินคา

ไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .29  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .25  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .31 .00 

 

จากตารางท่ี  68   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท ไดแก  การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  (Spearman 

= .29 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .25 )  การมีสวนรวมในการ

แกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .31 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 69 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับการผลิตสินคา   

สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .32  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .27  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .30 .00 

 

จากตารางท่ี  69   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

การผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ  ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย (Spearman 

= .32 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .27 )  การมีสวนรวมในการ

แกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .30 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 70 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานการควบคุมดูแลงาน กับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  .30  .00 

2.การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  .23  .00 

3.การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค  .29 .00 

 

จากตารางท่ี  70   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานการควบคุมดูแลงานมีความสัมพันธกับ

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน   ไดแก   การส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย  

(Spearman = .30 )  การเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง   (Spearman = .23 )  การมีสวนรวมใน

การแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค (Spearman = .29 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 71 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสถานภาพในการทํางานกับความสําคัญ

ในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .32  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .34  .00 

 

จากตารางท่ี  71  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน    ไดแก   ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับ   (Spearman = .32 )  การใหความเคารพ  และยกยอง  (Spearman = .34 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 

 

ตารางท่ี 72 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสถานภาพในการทํางาน กับการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .35  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .35  .00 
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จากตารางท่ี  72   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการ ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ไดแก   ตําแหนงและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับ   (Spearman = .35 )  การใหความเคารพ  และยกยอง   (Spearman = .35 )  ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 73 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย      ในดานสถานภาพในการทํางานกับความ 

สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .34  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .36  .00 

 

จากตารางท่ี  73   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก   ตําแหนง

และความรับผิดชอบท่ีไดรับ (Spearman = .34 )  การใหความเคารพ  และยกยอง  (Spearman = .36 )  

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 74 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย    ในดานสถานภาพในการทํางานกับ

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .29  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .30  .00 

          

จากตารางท่ี  74   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   ไดแก   ตําแหนงและความรับผิดชอบ

ท่ีไดรับ   (Spearman = .29 )  การใหความเคารพ  และยกยอง  (Spearman = .30 )  ณ ระดับนัยสําคัญ

ท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 75 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย  ในดานสถานภาพในการทํางานกับการใชทักษะ 

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .28  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .32  .00 

 

จากตารางท่ี  75   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน    ไดแก   ตําแหนงและ

ความรับผิดชอบท่ีไดรับ    (Spearman = .28 )  การใหความเคารพ  และยกยอง   (Spearman = .32 )  

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 76 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย ในดานสถานภาพในการทํางานกับความสามารถ 

ผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .26  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .31  .00 

         

จากตารางท่ี  76   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    ไดแก    ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับ   (Spearman = .26 )  การใหความเคารพ  และยกยอง  (Spearman = .31 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 

 

ตารางท่ี 77 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย    ในดานสถานภาพในการทํางานกับการผลิต

สินคา ไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .35  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .34  .00 
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จากตารางท่ี  77   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท    ไดแก   ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับ   (Spearman = .35 )  การใหความเคารพ  และยกยอง  (Spearman = .34 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 

 

ตารางท่ี 78 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานสถานภาพในการทํางาน กับการผลิต

สินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .32  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .28  .00 

 

จากตารางท่ี   78   พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ    ไดแก    ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ี

ไดรับ   (Spearman = .32 )  การใหความเคารพ  และยกยอง  (Spearman = .28 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

0.05 

 

ตารางท่ี 79 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานสถานภาพในการทํางานกับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ  .31  .00 

2.การใหความเคารพ  และยกยอง  .28  .00 

 

จากตารางท่ี  79    พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานสถานภาพในการทํางานมีความสัมพันธ

กับ คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน  ไดแก   ตําแหนงและความ

รับผิดชอบท่ีไดรับ   (Spearman = .31 )  การใหความเคารพ  และยกยอง   (Spearman = .28 )  ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 80 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย  ในดานความม่ันคงในการทํางานกับความสําคัญ 

ในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ .34  .00 

2.มีสัญญาวาจาง .26  .00 

 

จากตารางท่ี  80  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ (Spearman = .34 )  

มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .26 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 81 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความม่ันคงในการทํางาน กับการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .35  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .32  .00 

 

จากตารางท่ี  81  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ    

(Spearman = .35 )   มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .32 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 82 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับความ 

สามารถ ทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .28  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .27  .00 

 

จากตารางท่ี  82  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก  ความยั่งยืน

ของอาชีพ  (Spearman = .28 )  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 83 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย     ในดานความม่ันคงในการทํางานกับความ 

สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .25  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .24  .00 

 

จากตารางท่ี  83  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความ สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน    ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ   

(Spearman = .25 )  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .24 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 84 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย    ในดานความม่ันคงในการทํางานกับการใช

ทักษะ ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .29  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .29  .00 

         

จากตารางท่ี  84  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน    ไดแก   ความยั่งยืนของ

อาชีพ  (Spearman = .29 )  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .29 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 85 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับความ 

สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .33  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .26  .00 

จากตารางท่ี  85  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ   

(Spearman = .33 )  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .26 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 86 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความม่ันคงในการทํางาน กับการผลิต

สินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .37  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .34  .00 

 

จากตารางท่ี  86  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ   (Spearman = 

. 37)  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .34 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 87 ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ในดานความม่ันคงในการทํางานกับการผลิต

สินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .37  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .35  .00 

         

จากตารางท่ี   87 พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ    ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ  (Spearman = 

.37)  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .35 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี  88  ความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัย   ใน ดานความม่ันคงในการทํางานกับคุณภาพ

ของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.ความยั่งยืนของอาชีพ  .34  .00 

2.มีสัญญาวาจาง  .34  .00 

จากตารางท่ี  88  พบวาปจจัยสุขอนามัยในดานความม่ันคงในการทํางานมีความสัมพันธ

กับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน    ไดแก   ความยั่งยืนของอาชีพ   

(Spearman = .34 )  มีสัญญาวาจาง  (Spearman = .34 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 



78 

 

ส่วนที ่ 7   การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกบัการเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงาน  

ตารางท่ี 89 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความสําเร็จกับความสําคัญในเร่ืองคาใชจาย

ในการดําเนินงาน 

        

จากตารางท่ี  89   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานความสําเร็จ มีความสัมพันธกับการให

ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   ไดแก   งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย   (Spearman 

= .34 )  การเปนสวนหนึ่งของงาน  (Spearman = .34 )  ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได 

(Spearman = .40 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 90 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับการใชทรัพยากรในการดําเนิน 

งานอยางคุมคาและประหยัด 

 

จากตารางท่ี  90  พบวาปจจัยจูงใจใน ดานความสําเร็จ มีความสัมพันธกับการ ใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย   

(Spearman = .34 )  การเปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .39 )  ความสามารถแกไขปญหาและ

อุปสรรคได  (Spearman = .40 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย  .34  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน  .34  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  .40  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย  .34  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน  .39  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  .40  .00 
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ตารางท่ี 91 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับความสามารถทํางานใน

กระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

 

จากตารางท่ี  91  พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับความ สามารถ

ทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย   ไดแก  งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย   

(Spearman = . 40)   การเปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .41 )  ความสามารถแกไขปญหาและ

อุปสรรคได  (Spearman = .40 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 92 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับความสามารถทํางานเสร็จทัน 

เวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

 

จากตารางท่ี  92   พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับความสามารถ

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน  ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย  (Spearman = .42)  

การเปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .35 )  ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  

(Spearman = .43 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย .40  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน .41  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได .40  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย .42  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน .35  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได .43  .00 
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ตารางท่ี 93 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความสําเร็จกับการใชทักษะความชํานาญใน

การผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

จากตารางท่ี  93   พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับการใชทักษะ

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย  

(Spearman = .42 )  การเปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .39 )  ความสามารถแกไขปญหาและ

อุปสรรคได  (Spearman = .46 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 94 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความสําเร็จกับความสามารถผลิตสินคาและ

สงมอบใหลูกคาทันเวลา 

 

จากตารางท่ี  94   พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับความสามารถ

ผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย    (Spearman = .40 )  

การเปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .33 )  ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  

(Spearman = .38 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย .42  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน .39  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได .46  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย  .40  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน  .33  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  .38  .00 
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ตารางท่ี 95 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความสําเร็จกับการผลิตสินคาไดถูกตองตาม

ขอกําหนดของบริษัท 

 

จากตารางท่ี  95   พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับการผลิตสินคา

ไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย  (Spearman = .37 )  การ

เปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .35 )  ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  (Spearman 

= .36 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 96 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับการผลิตสินคาสวนใหญผาน

เกณฑการตรวจสอบ 

 

จากตารางท่ี  96   พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับการผลิตสินคา

สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ    ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย   (Spearman = .35 )  การ

เปนสวนหนึ่งของงาน  (Spearman = .36 )  ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได (Spearman = 

.33 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย .37  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน .35  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได .36  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย  .35  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน  .36  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  .33  .00 
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ตารางท่ี 97 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความสําเร็จกับคุณภาพของสินคามีความ

ถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี   97   พบวาปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน   ไดแก   งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย    (Spearman 

= . 34)  การเปนสวนหนึ่งของงาน   (Spearman = .33 )  ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  

(Spearman = .32 ) ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

  

ตารางท่ี 98 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ กับความ สําคัญ

ในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

จากตารางท่ี  98   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ

กับการใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   ไดแก   การไดรับการยอมรับจากหัวหนา   

(Spearman = .39 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .36 )  ความภาคภูมิใจใน

งาน  (Spearman = .39 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย  .34  .00 

2.การเปนสวนหนึ่งของงาน  .33  .00 

3.ความสามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได  .32  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .39  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .36  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .39  .00 
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ตารางท่ี 99   ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับการใช   

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

 

จากตารางท่ี  99   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือ มีความสัมพันธ

กับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก  การไดรับการยอมรับจาก

หัวหนา (Spearman = .37 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .35 )  ความ

ภาคภูมิใจในงาน  (Spearman = .40 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 100 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับความ    

สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

 

จากตารางท่ี  100   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย   ไดแก   การไดรับ

การยอมรับจากหัวหนา   (Spearman = .46 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = 

.45 )  ความภาคภูมิใจในงาน  (Spearman = .39 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .37  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .35  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .40  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .46  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .45  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .39  .00 
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ตารางท่ี 101 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับความสามารถ

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

 

จากตารางท่ี  101   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับความ สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน  ไดแก การไดรับการยอมรับจาก

หัวหนา (Spearman = .40 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .37 )  ความ

ภาคภูมิใจในงาน  (Spearman = .38 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 102 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับการใชทักษะ

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

จากตารางท่ี  102   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก   การไดรับการ

ยอมรับจากหัวหนา  (Spearman = .44 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .44 )  

ความภาคภูมิใจในงาน  (Spearman = .46 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .40  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .37  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .38  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .44  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .44  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .46  .00 
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ตารางท่ี 103 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับความสามารถ 

ผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

 

จากตารางท่ี  103   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา   ไดแก   การไดรับการยอมรับจากหัวหนา   

(Spearman = .35 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .37 )  ความภาคภูมิใจใน

งาน  (Spearman = .35 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 104 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ กับการผลิต

สินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

 

จากตารางท่ี  104   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   ไดแก  การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  

(Spearman = .33 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .38 )  ความภาคภูมิใจใน

งาน  (Spearman = .36 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา .35  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน .37  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน .35  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .33  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .38  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .36  .00 
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ตารางท่ี 105 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการไดรับการยอมรับนับถือกับการผลิตสวน

ใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

 

จากตารางท่ี  105   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับการผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ ไดแก  การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  (Spearman 

= .31)      การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .31 )  ความภาคภูมิใจในงาน  

(Spearman = .40 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 106 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานการไดรับการยอมรับนับถือกับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี  106   พบวาปจจัยจูงใจในดานการไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ

กับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน  ไดแก   การไดรับการยอมรับจาก

หัวหนา (Spearman = .29 )  การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   (Spearman = .29 )  ความ

ภาคภูมิใจในงาน  (Spearman = .39 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .31  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .31  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .40  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับการยอมรับจากหัวหนา  .29  .00 

2.การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน  .29  .00 

3.ความภาคภูมิใจในงาน  .39  .00 
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ตารางท่ี 107 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับความสําคัญในเร่ืองคาใชจาย

ในการดําเนินงาน 

 

จากตารางท่ี  107   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับการให

ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   ไดแก  งานมีความสําคัญกับบริษัททําใหรูสึกภูมิใจ   

(Spearman = .42 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .39 )  งานท่ีทาทาย

ความสามารถ (Spearman = .34 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 108 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับการใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

 

จากตารางท่ี  108   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับ การใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ไดแก   งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําให

รูสึกภูมิใจ  (Spearman = .37 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .38 )  งานท่ีทา

ทายความสามารถ (Spearman = .25 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ .42  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี .39  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ .34  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .37  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .38  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .25  .00 
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ตารางท่ี 109 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานลักษณะงาน กับความสามารถทํางานใน   

กระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

 

จากตารางท่ี  109   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับ

ความ สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย   ไดแก   งานมี

ความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ   (Spearman = .38 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   

(Spearman = .43 )  งานท่ีทาทายความสามารถ (Spearman = .29 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 110 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานลักษณะงานกับความสามารถทํางานเสร็จ

ทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

 

จากตารางท่ี  110   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับ

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   ไดแก   งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทํา

ใหรูสึกภูมิใจ  (Spearman = .32 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .35 )  งานท่ี

ทาทายความสามารถ (Spearman = .25 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .38  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .43  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .29  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .32  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .35  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .25  .00 
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ตารางท่ี 111 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานลักษณะงานกับการใชทักษะความชํานาญ

ในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

จากตารางท่ี  111   พบวาปจจัยจูงใจในดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับการใชทักษะ

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก   งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทํา

ใหรูสึกภูมิใจ  (Spearman = .39 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .40 )  งานท่ี

ทาทายความสามารถ (Spearman = .29 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 112 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานลักษณะงานกับความสามารถผลิตสินคาและ

สงมอบใหลูกคาทันเวลา 

 

จากตารางท่ี  112   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับ

ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา   ไดแก   งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําให

รูสึกภูมิใจ  (Spearman = .29 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .32 )  งานท่ีทา

ทายความสามารถ (Spearman = .22 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .39  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .40  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .29  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .29  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .32  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .22  .00 
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ตารางท่ี 113 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานลักษณะงานกับการผลิตสินคาไดถูกตองตาม

ขอกําหนดของบริษัท 

 

จากตารางท่ี  113   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับการ ผลิต

สินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   ไดแก  งานมีความสําคัญกับบริษัททําใหรูสึกภูมิใจ   

(Spearman = .31 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .32 )  งานท่ีทาทาย

ความสามารถ (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 114 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานลักษณะงานกับการผลิตสินคาสวนใหญผาน

เกณฑการตรวจสอบ 

 

จากตารางท่ี  114   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานลักษณะงาน มีความสัมพันธกับ การผลิต

สินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   ไดแก   งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ   

(Spearman = .34 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = . 35)  งานท่ีทาทาย

ความสามารถ (Spearman = .30 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .31  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .32  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .27  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .34  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .35  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .30  .00 
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ตารางท่ี 115 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานลักษณะงาน กับคุณภาพของสินคามีความ

ถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี  115   พบวาปจจัยจูงใจในดานลักษณะงานมีความสัมพันธกับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน  ไดแก   งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึก

ภูมิใจ  (Spearman = .33 )  งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี   (Spearman = .31 )  งานท่ีทาทาย

ความสามารถ (Spearman = .27 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 116 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับความ สําคัญใน

เร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

จากตารางท่ี  116   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

การใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน  ไดแก  การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ   

(Spearman = .37 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .42 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 117 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความรับผิดชอบในงานกับการใชทรัพยากร

ในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ  .33  .00 

2.งานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี  .31  .00 

3.งานท่ีทาทายความสามารถ  .27  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .37  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .42  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .34  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .40  .00 
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จากตารางท่ี  117   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ไดแก   การไดรับมอบหมายงานท่ี

สําคัญ  (Spearman = .34 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .40 )   ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 118 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับความ สามารถ

ทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

 

จากตารางท่ี  118   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก   การไดรับ

มอบหมายงานท่ีสําคัญ    (Spearman = .41 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   

(Spearman = .43 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 119 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับความ สามารถ

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

 

จากตารางท่ี  119   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   ไดแก   การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ   

(Spearman = .34 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .38 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .41  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .43  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .34  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .38  .00 
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ตารางท่ี 120 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับการใชทักษะ

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

จากตารางท่ี  120   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน    ไดแก   การไดรับ

มอบหมายงานท่ีสําคัญ  (Spearman = .35 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  (Spearman 

= .38 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 121 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับความ สามารถ

ผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

 

จากตารางท่ี  121   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

ความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    ไดแก   การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ   

(Spearman = .31 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .34 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 122 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ในดานความรับผิดชอบในงานกับการผลิตสินคาได

ถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .35  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .38  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .31  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .34  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .35  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .34  .00 
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จากตารางท่ี  122   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   ไดแก   การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ   

(Spearman = .35 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .34 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 123 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับการผลิตสินคา

สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

       

จากตารางท่ี  123  พบวาปจจัยจูงใจใน ดานความรับผิดชอบในงาน มีความสัมพันธกับ

การ ผลิต สินคา สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   ไดแก   การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ   

(Spearman = .33 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .36 )   ณ ระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 124 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานความรับผิดชอบในงาน กับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี  124   พบวาปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบในงานมีความสัมพันธกับ

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน    ไดแก   การไดรับมอบหมายงานท่ี

สําคัญ  (Spearman = .34 )  การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ   (Spearman = .32 )   ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .33  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .36  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ  .34  .00 

2.การมอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ  .32  .00 
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ตารางท่ี 125 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง กับความสําคัญ

ในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

 

จากตารางท่ี  125  พบวาปจจัยจูงใจในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง มีความสัมพันธ

กับการใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน    ไดแก   โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   

(Spearman = .31 )  การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม   (Spearman = .35 )   ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 126 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงกับการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

 

จากตารางท่ี  126 พบวาปจจัยจูงใจในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง มีความสัมพันธ

กับการใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ไดแก   โอกาสไดรับตําแหนงท่ี

สูงข้ึน  (Spearman = .24 )  การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม   (Spearman = .26 )   

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 127 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับความสามารถ

ทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน .31  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม .35  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน .24  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม .26  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน .37  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม .40  .00 
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จากตารางท่ี  127  พบวาปจจัยจูงใจในดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  มีความสัมพันธ

กับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก   โอกาส

ไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   (Spearman = .37 )  การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม   

(Spearman = .40 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 128 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงกับความ 

สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

 

จากตารางท่ี  128 พบวาปจจัยจูงใจในดานการเล่ือนข้ัน   เล่ือนตําแหนง มีความสัมพันธ

กับความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   ไดแก   โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน    

(Spearman = .24 )  การประเมินผล  เล่ือนตําแหนง  เปนไปอยางยุติธรรม   (Spearman = .26 )   ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 129 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง กับการใชทักษะ

ความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

จากตารางท่ี  129   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  มี

ความสัมพันธกับ การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน   ไดแก  

โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   (Spearman = .28 )  การประเมินผล  เล่ือนตําแหนง เปนไปอยาง

ยุติธรรม (Spearman = .33)   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน .24  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม .26  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  .28  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม  .33  .00 
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ตารางท่ี 130 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับความสามารถ

ผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

 

จากตารางท่ี  130  พบวาปจจัยจูงใจในดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  มีความสัมพันธ

กับความสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา   ไดแก  โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   

(Spearman = .11 )  การประเมินผล  เล่ือนตําแหนง  เปนไปอยางยุติธรรม   (Spearman = .16 )   ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 131 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ ในดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับการผลิตสินคา 

ไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

 

จากตารางท่ี  131   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานการเล่ือนข้ัน   เล่ือนตําแหนง   มี

ความสัมพันธกับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท  ไดแก  โอกาสไดรับตําแหนงท่ี

สูงข้ึน (Spearman =.13 )  การประเมินผล  เล่ือนตําแหนง  เปนไปอยางยุติธรรม   (Spearman = .19 )   

ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 132 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ   ใน ดานการเล่ือนข้ัน   เล่ือนตําแหนง กับการผลิต

สินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  .11  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม  .16  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  .13  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม  .19  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  .10  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม  .18  .00 
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จากตารางท่ี  132   พบวาปจจัยจูงใจในดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงมีความสัมพันธ

กับการ ผลิต สินคา สวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   ไดแก  โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   

(Spearman = .10 )  การประเมินผล  เล่ือนตําแหนง  เปนไปอยางยุติธรรม  (Spearman = .18 )  ณ 

ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 133 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงกับคุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี  133   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานการเล่ือนข้ัน   เล่ือนตําแหนง   มี

ความสัมพันธกับคุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน   ไดแก   โอกาสไดรับ

ตําแหนงท่ีสูงข้ึน  (Spearman = .09 )  การประเมินผล  เล่ือนตําแหนง  เปนไปอยางยุติธรรม   

(Spearman = .19 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 134 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับความ 

สําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน 

         

จากตารางท่ี  134  พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับการให ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน    ไดแก   โอกาสในการ

เพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .32 ) การไดรับโอกาส

ในการเล่ือนตําแหนง  (Spearman = .30 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน  .09  .00 

2.การประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยางยุติธรรม  .19  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอ

และการดูงาน  .32  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .30  .00 
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ตารางท่ี 135 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน กับการใช

ทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด 

 

จากตารางท่ี  135   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับ การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด ไดแก  โอกาสในการ

เพิ่มพูนความรูความสามารถ  เชน  การศึกษาตอและการดูงาน  (Spearman = .27 )  การไดรับโอกาส

ในการเล่ือนตําแหนง  (Spearman = .23 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 136 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับความ 

สามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

 

จากตารางท่ี  136 พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย    ไดแก   

โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .37 )  

การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  (Spearman = .37 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน  .27  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .23  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน  .37  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .37  .00 
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ตารางท่ี 137 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับความ 

สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน 

 

จากตารางท่ี  137   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับ ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน    ไดแก   โอกาสในการ

เพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .25 )  การไดรับโอกาส

ในการเล่ือนตําแหนง  (Spearman = .23 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 138 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน กับการใช

ทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 

จากตารางท่ี  138   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับ การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตองมากยิ่งข้ึน    ไดแก   

โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .29 )  

การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  (Spearman = .28 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน  .25  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .23  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน  .29  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .28  .00 
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ตารางท่ี 139 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับความ 

สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา 

 

จากตารางท่ี  139  พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับ ความ สามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    ไดแก   โอกาสในการ

เพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .14 )  การไดรับโอกาส

ในการเล่ือนตําแหนง (Spearman  = .13 )  ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 140 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน กับการ

ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท 

 

จากตารางท่ี  140   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท    ไดแก   โอกาสในการเพิ่มพูน

ความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .19 )  การไดรับโอกาสในการ

เล่ือนตําแหนง  (Spearman = .16 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน .14  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง .13  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน  .19  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .16  .00 
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ตารางท่ี 141 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับการ

ผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ 

 

จากตารางท่ี  141   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับการผลิตสินคาสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ    ไดแก   โอกาสในการเพิ่มพูน

ความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .18 )  การไดรับโอกาสในการ

เล่ือนตําแหนง  (Spearman = .13 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

 

ตารางท่ี 142 ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจ  ในดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับ

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

จากตารางท่ี  142   พบวาปจจัยจูงใจใน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน มี

ความสัมพันธกับ คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน    ไดแก   โอกาสใน

การเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน  การศึกษาตอและการดูงาน   (Spearman = .17 )  การไดรับ

โอกาสในการเล่ือนตําแหนง  (Spearman = .12 )   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน  .18  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง  .13  .00 

ความสัมพันธ Spearman Sig 

1.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชนการศึกษาตอ

และการดูงาน .17  .00 

2.การไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง .12  .00 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม   (กรณีศึกษา  อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

อาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร )”  โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยคือ  เพื่อศึกษาปจจัยท่ี

เปนแรงจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพในการทํางาน  ซ่ึงมีกลุมตัวอยางคือ  ผูท่ีมีสัญชาติไทย ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม  

ประเภทอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ซ่ึงอยูในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  โดย

มุงเนนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญท่ีมีแรงงานตั้งแต  200 คนข้ึนไป 

 

สรุปผลการวจัิย 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัคุณลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ทีท่าํงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

(กรณศึีกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 
ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน  316  คน  โดยจําแนกตามเพศ  อายุ  

สถานภาพ  การศึกษา  อายุการทํางานในโรงงานปจจุบัน  ตําแหนงงานท่ีทําปจจุบัน  ประเภทของ

แรงงาน  และรายไดเฉล่ียตอเดือน   พบวา  สวนใหญกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง จํานวน  175  คน  

(รอยละ 55.4)  มีอายุ  26 - 30  ป  จํานวน  85  คน (รอยละ  26.9)  อยูในสถานภาพสมรสจํานวน  

179  คน (รอยละ  56.6)  มีการศึกษาในระดับ ปวช.- ปวส. จํานวน  95 คน (รอยละ 30.1)  อายุการ

ทํางานในโรงงานปจจุบันมากกวา 7 ป มีจํานวน  68  คน  (รอยละ  21.5)  มีตําแหนงงานท่ีทํา

ปจจุบันคือฝายผลิตจํานวน 111  คน  (รอยละ  35.1)  ประเภทของแรงงานเปนแบบแรงงานราย

เดือนจํานวน  201  คน  (รอยละ  63.6)  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  6,000 – 9,000  บาท  จํานวน  116  

คน  (รอยละ  36.7) 
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ตอนที ่2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยจูงใจในการทาํงานของแรงงานไทยในโรงงาน

อุตสาหกรรม (กรณศึีกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

2.1  ปัจจัยสุขอนามัย 

ผลการวิเคราะห  พบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยดังกลาวมีจํานวนท้ังส้ิน  7  ดาน  กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในระดับมากจํานวน  3  ดาน และใหความสําคัญในระดับปานกลางจํานวน  4  ดาน  ผล

การวิเคราะหสามารถแสดงรายละเอียดโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังตอไปนี้ 

1. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญ

เฉล่ียอยูในระดับมาก   โดยใหความสําคัญกับความสนิทสนมระหวางเพื่อนรวมงาน การไดรับความ

ชวยเหลือจากเพื่อน   ความสนิทสนมระหวางหัวหนา   และการเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและ

กัน  ตามลําดับ 

2. ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ีย

อยูในระดับมาก   โดยใหความสําคัญกับ การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน    นโยบายสราง

ความม่ันใจใหกับพนักงาน   และการช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง  ตามลําดับ 

3. ดานการควบคุมดูแลงาน   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูในระดับมาก   

โดยใหความสําคัญกับ การส่ังงานท่ีชัดเจนเขาใจงาย     การมีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิด

อุปสรรค   และการเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง  ตามลําดับ 

4.ดานสภาพแวดลอมขององคกร    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง   โดยใหความสําคัญกับ ความปลอดภัยในการทํางาน    ส่ิงอํานวยความสะดวกมี

ความเหมาะสม   และสภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง อากาศ   มีความเหมาะสม   

ตามลําดับ 

5. ดานสถานภาพในการทํางาน   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูในระดับ

ปานกลาง   โดยใหความสําคัญกับ ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ    และการใหความเคารพ

และยกยอง  ตามลําดับ 

6. ดานคาตอบแทนและผลประโยชน   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง   โดยใหความสําคัญกับสิทธิในการลาหยุดมีความเหมาะสม    คาแรง/เงินเดือน /คา

ลวงเวลาเปนท่ีนาพอใจ     ความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ    และ การไดรับความยุติธรรมการ

เล่ือนข้ึนเงินเดือน  ตามลําดับ 
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7. ดานความม่ันคงในการทํางาน    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง   โดยใหความสําคัญกับความยั่งยืนของอาชีพ   และมีสัญญาวาจาง  ตามลําดับ 

                      2.2  ปัจจัยจูงใจ 

ผลการวิเคราะห  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจมีคาเฉล่ีย

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยปจจัยดังกลาวมีจํานวนท้ังส้ิน  6  ดาน  กลุมตัวอยางให

ความสําคัญในระดับมากจํานวน  4  ดาน และใหความสําคัญในระดับปานกลางจํานวน  2  ดาน  ผล

การวิเคราะหสามารถแสดงรายละเอียดโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังตอไปนี้ 

1. ดานความสําเร็จ    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูในระดับมาก   โดย

ใหความสําคัญกับ งานท่ีทําเปนไปตามเปาหมาย    การเปนสวนหนึ่งของงาน    และความ สามารถ

แกไขปญหาและอุปสรรคได   ตามลําดับ 

2. ดานลักษณะงาน   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูในระดับมาก   โดย

ใหความสําคัญกับงานมีความสําคัญกับบริษัททําใหรูสึกภูมิใจ    งานท่ีตรงกับความถนัดและความรู

ท่ีมี   และงานท่ีทาทายความสามารถ   ตามลําดับ 

3. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก   โดยใหความสําคัญกับความภาคภูมิใจในงาน     การไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน   

และการไดรับการยอมรับจากหัวหนา   ตามลําดับ 

4. ดานความรับผิดชอบในงาน    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูในระดับ

มาก   โดยใหความสําคัญกับ การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ     และการมอบหมายงานให

รับผิดชอบอยางอิสระ   ตามลําดับ 

5. ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ีย

อยูในระดับปานกลาง   โดยใหความสําคัญกับ โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน 

การศึกษาตอและการดูงาน   และการไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง   ตามลําดับ 

6. ดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง   โดยใหความสําคัญกับ การประเมินผลเล่ือนตําแหนงเปนไปอยางยุติธรรม    และ

โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน   ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3  การวเิคราะห์ข้อมูลการเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานของแรงงานไทยในโรงงาน

อุตสาหกรรม  (กรณศึีกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร ในนิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร) 

ผลการวิเคราะหขอมูลการเพิ่มประสิทธิภาพมีปจจัยท้ังหมด  3 ดาน   พบวากลุมตัวอยาง

สวนใหญใหระดับความสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพอยูในระดับมากทุกดาน   ซ่ึงดานผลผลิต

และผลลัพธ    กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญมากท่ีสุด  โดยใหความสําคัญกับ คุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน    สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ    

และการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท    รองลงมาคือ  ดานเวลาในการผลิต   โดย

ใหความสําคัญกับ บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา    สามารถทํางานเสร็จ

ทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน    และการใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และถูกตอง

มากยิ่งข้ึน  และลําดับสุดทายคือ  ดานตนทุนและคาใชจายในการผลิต    โดยใหความสําคัญกับการ

ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   การใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการ

ดําเนินงาน     และสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

ตอนที่ 4  การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทาํงานกบัการเพิม่ประสิทธิภาพใน

การทาํงาน  

4.1 ปัจจัยสุขอนามัย 

        ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสุขอนามัยกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

มีความสัมพันธกันทุกดาน  ซ่ึงปจจัยสุขอนามัยมีจํานวนท้ังส้ิน 7 ดาน และการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางานมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ดาน   ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  สามารถแสดงรายละเอียด

ความสัมพันธไดดังตอไปนี้ 

1. ดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมี

ความสัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

2. ดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  
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3. ดานคาตอบแทนและผลประโยชนกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ใน

เร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการ

ตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

4. ดานนโยบายและการบริหารของบริษัทกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมี

ความสัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

5. ดานนโยบายและการบริหารของบริษัทกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ใน

เร่ืองความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการ

ผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

6. ดานนโยบายและการบริหารของบริษัท กับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธ

กัน ในเร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑ

การตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

7. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมี

ความสัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

8. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธ

กัน ในเร่ืองความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญใน

การผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

9. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความ 

สัมพันธกัน ในเร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผาน

เกณฑการตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

10. ดานสภาพแวดลอมขององคกรกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความ 

สัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การ ใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

11. ดานสภาพแวดลอมขององคกรกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  
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12. ดานสภาพแวดลอมขององคกร กับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ใน

เร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการ

ตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

13. ดานการควบคุมดูแลงานกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความสัมพันธกัน 

ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยาง

คุมคาและประหยัด   ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

14. ดานการควบคุมดูแลงานกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง ความ 

สามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

15. ดานการควบคุมดูแลงานกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง การ

ผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

16. ดานสถานภาพในการทํางานกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความสัมพันธ

กัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยาง

คุมคาและประหยัด   ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

17. ดานสถานภาพในการทํางานกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

18. ดานสถานภาพในการทํางานกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

19. ดานความม่ันคงในการทํางานกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความ 

สัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การ ใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

20. ดานความม่ันคงในการทํางานกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  
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21. ดานความม่ันคงในการทํางาน กับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ใน

เร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการ

ตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

4.2 ปัจจัยจูงใจ 

ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

มีความสัมพันธกันทุกดาน  ซ่ึงปจจัยจูงใจมีจํานวนท้ังส้ิน 6 ดาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานมีจํานวนท้ังส้ิน 3 ดาน ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05  สามารถแสดงรายละเอียดความสัมพันธได

ดังตอไปนี้ 

1. ดานความสําเร็จกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและ

ประหยัด   ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

2. ดานความสําเร็จกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง ความสามารถ

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และ

ถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

3. ดานความสําเร็จกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ในเร่ืองการผลิตสินคา

ไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   คุณภาพของ

สินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

4. ดานการไดรับการยอมรับนับถือกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความ 

สัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การ ใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

5. ดานการไดรับการยอมรับนับถือกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

6. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ กับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ใน

เร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการ

ตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 
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7. ดานลักษณะงานกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคาและ

ประหยัด   ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

8. ดานลักษณะงานกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง ความสามารถ

ทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว และ

ถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

9. ดานลักษณะงานกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง การผลิต

สินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

10. ดานความรับผิดชอบในงานกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความสัมพันธ

กัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยาง

คุมคาและประหยัด   ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิดความสูญเสีย 

11. ดานความรับผิดชอบในงานกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

12. ดานความรับผิดชอบในงาน กับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

การผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ   

คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

13. ดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมีความ 

สัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การ ใชทรัพยากรในการ

ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

14. ดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน ในเร่ือง

ความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการผลิตให

รวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

15. ดานการเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนงกับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธกัน ใน

เร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑการ

ตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

16. ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับดานตนทุนและคาใชจายในการผลิตมี

ความ สัมพันธกัน ในเร่ืองความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   การใชทรัพยากรในการ
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ดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด    ความสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จโดยไมเกิด

ความสูญเสีย 

17. ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางานกับดานเวลาในการผลิตมีความสัมพันธกัน 

ในเร่ืองความสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน   การใชทักษะความชํานาญในการ

ผลิตใหรวดเร็วและถูกตองมากยิ่งข้ึน  บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา  

18. ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน กับดานผลผลิตและผลลัพธมีความสัมพันธ

กัน ในเร่ืองการผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท   สินคาท่ีผลิตสวนใหญผานเกณฑ

การตรวจสอบ  คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตามมาตรฐาน 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม   (กรณีศึกษา  อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

อาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)”  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ปัจจัยจูงใจในการทาํงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  (กรณศึีกษา 

อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร   ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

1.1 ปัจจัยสุขอนามัย 

ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยมีคาเฉล่ียรวมอยู

ในระดับปานกลาง  ซ่ึงผลการวิจัยมีความสอดคลองกับบุษบงค ภูกําจัด ( 2549) ไดศึกษาปจจัยจูงใจ

ในการทํางานของพนักงาน บริษัท ลีโอ ฟูดส จํากัด พบวา พนักงานท่ีทํางานใน บริษัท ลีโอ ฟูดส 
จํากัด ใหความสําคัญตอปจจัย สุขอนามัยโดยรวมอยูในระดับปานกลาง    โดยใหความสําคัญกับ

ปจจัย ดานนโยบายและการบริหารงานของบริษัท มากท่ีสุด ซ่ึงการใหความสําคัญกับปจจัยนี้จะ

แตกตางกับผลการวิจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร

มากท่ีสุด  รองลงมาคือดานนโยบายและการบริหารของบริษัท  ดานการควบคุมดูแลงาน  ดาน

สภาพแวดลอมขององคกร  ดานสภาพในการทํางาน  ดานคาตอบแทนและผลประโยชน  และดาน

ความม่ันคงในการทํางาน  ตามลําดับ  ซ่ึงสนับสนุนกับทฤษฎี  2  ปจจัยของเฮอรซเบิรก  คือ  

แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไมพึงพอใจ  ไปยังไมมีความไมพึงพอใจ  ซ่ึงปจจัยสุขอนามัยนี้จะไม

สามารถสรางแรงจูงใจได  เปนปจจัยภายนอกท่ีปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในการ

ทํางาน  จากผลสรุปกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยสุขอนามัยโดยมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับ
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ปานกลาง  ดังนั้นพนักงานจะแสดงความครํ่าครวญ  และรองทุกขนอย   ไมคอยสรางปญหา  

เนื่องจากพนักงานไดรับการตอบสนองจากปจจัยสุขอนามัยในระดับท่ีเหมาะสม 

 ผลงานวิจัยไมสอดคลองกับปยะฉัตร  สุวิทยศักดานนท ( 2547) ไดทําการศึกษา  ปจจัย

จูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง  จํากัด ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยสุขอนามัยมี

ผลตอการทํางานของกลุมตัวอยางในระดับความสําคัญมาก   เหมือนกับงานวิจัยของสมใจ ชุติปาโร 

(2547) ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารทะเลแชเยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร” พบวา แรงงานไทยระดับปฏิบัติการท่ีทํางานใน

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแชเยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร  ใหความสําคัญตอ

ปจจัยสุขอนามัยเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก   

 1.2 ปัจจัยจูงใจ 

ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจโดยมีคาเฉล่ียรวมอยูใน

ระดับปานกลาง  ซ่ึงผลการวิจัยมีความสอดคลองกับสมใจ ชุติปาโร (2547)  ไดศึกษาเร่ือง “ปจจัยจูง

ใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแชเยือกแข็ง ใน

จังหวัดสมุทรสาคร” พบวา แรงงานไทยระดับปฏิบัติการท่ีทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารทะเลแชเยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร ใหความสําคัญเฉล่ียโดยรวมตอปจจัยจูงใจท่ีเปน

ตัวกระตุนในการทํางานในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญดานความสําเร็จของงานเปนลําดับ

แรก   ซ่ึงการใหความสําคัญกับปจจัยนี้เหมือนกับผลการวิจัยท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย

ดานความสําเร็จ มากท่ีสุด  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของบุษบงค ภูกําจัด ( 2549) ดวยท่ี

ศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน  บริษัท ลีโอ ฟูดส จํากัด พบวา พนักงานท่ีทํางาน ให

ความสําคัญตอปจจัย จูงใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง    โดยใหความสําคัญกับปจจั ยดานการ

ยอมรับ  การยกยองนับถือมากท่ีสุด     ซ่ึงการใหความสําคัญกับปจจัยนี้แตกตางกับผลการวิจัยท่ี

กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัย ดานความสําเร็จมากท่ีสุด  รองลงมาคือดานลักษณะงาน  ดาน

การไดรับการยอมรับนับถือ  ดานความรับผิดชอบในงาน   ดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน   

ดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง   ตามลําดับ   ซ่ึงสนับสนุนกับทฤษฎี  2  ปจจัยของเฮอรซเบิรก  คือ  

แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ  ไปยังความไมพึงพอใจ  ไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ  เปน

ปจจัยภายในในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน  จากผลสรุปกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอ

ปจจัยจูงใจโดยมีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับปานกลาง  แสดงวาพนักงานมีความกระตือรือรนในการ

ทํางานเหมาะสมกับงานเม่ือเทียบกับผลตอบแทนท่ีไดรับ   
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 ผลงานวิจัยไมสอดคลองกับปยะฉัตร สุวิทยศักดานนท ( 2547) ท่ีไดทําการศึกษา  ปจจัย

จูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง  จํากัด  ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางให

ความสําคัญตอปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนการทํางานในระดับมาก ซ่ึงแตกตางจากผลการวิจัยท่ีกลุม

ตัวอยางใหความสําคัญตอปจจัยจูงใจท่ีอยูในระดับปานกลาง  แตการใหความสําคัญกับปจจัยมีความ

สอดคลองกัน คือ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ ปจจัยดานความสําเร็จของงานเหมือนกับ

ผลการวิจัย 

2. การเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม  

(กรณศึีกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร   ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

1. ดานผลผลิตและผลลัพธ    พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับ

มาก เม่ือพิจารณารายขอของการปฏิบัติงานแลวพบวา   กลุมตัวอยางสามารถควบคุมคุณภาพของ

สินคาใหมีความถูกตอง และสมบูรณตามมาตรฐาน   สินคา สวนใหญเปนสินคาผานเกณฑการ

ตรวจสอบ และมีลักษณะตรงกับขอกําหนดของบริษัทท่ีระบุไว    ซ่ึงรายละเอียดดังกลาวเปนตัวช้ีวัด

ของคุณภาพสินคา ท่ีสะทอนใหเห็นถึงลักษณะการทํางานของกลุมตัวอยางท่ีมีประสิทธิภาพ   ดังท่ี  

ทิพาวดี เมฆสวรรค    ไดกลาวไววา  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ   คือ  การทํางานท่ี

มีคุณภาพ  เกิดผลกําไร  ทันเวลา   และสินคาเปนท่ีนาพอใจของลูกคา  (ภัทรพร ตุลารักษ  2544 : 8)  

และตรงกับแนวคิดของปเตอรสัน  ( Peterson)  ท่ีกลาววาคุณภาพของงาน  จะตองมีคุณภาพสูง  

ผูผลิตและผูใชประโยชนไดประโยชนคุมคาและมีความพึงพอใจ (ภัทรพร ตุลารักษ  2544 : 8)                            

2. ดานเวลาในการผลิต    พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญอยูในระดับมาก   

เม่ือพิจารณารายขอของการปฏิบัติงานพบวา   กลุมตัวอยางสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคา

ทันเวลา   สามารถทํางานเสร็จทันเวลาตามท่ีกําหนดของแผนงาน   และกลุมตัวอยางใชทักษะความ

ชํานาญ ในการผลิตสินคาใหเกิดความรวดเร็วยิ่งข้ึนรวมท้ังยังมีความถูกตองอีกดวย   ทําให

ระยะเวลาในการผลิตลดลงและสามารถสงมอบไดมากข้ึน ซ่ึงเปนอีกปจจัยหนึ่งของการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ดังท่ี  ทิพาวดี เมฆสวรรค  ไดกลาวไวคือ  การทํางานท่ีถูกตอง  ได

มาตรฐาน  รวดเร็ว  และใชเทคนิคท่ีสะดวกข้ึนกวาเดิม   คือประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ

บริหาร  (ภัทรพร ตุลารักษ  2544 : 8)  และดังท่ี  ปเตอรสัน  (Peterson)  ไดกลาววา  เวลาท่ีใชในการ

ดําเนินงานจะตองอยูในลักษณะท่ีถูกตองตามหลักการความเหมาะสม  และทันสมัย  

(ภัทรพร ตุลารักษ  2544 : 8) 

3. ดานตนทุนและคาใชจายในการผลิต   พบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญ

อยูในระดับมาก   เม่ือพิจารณารายขอของการปฏิบัติงานพบวา   กลุมตัวอยางสามารถ ใชทรัพยากร



114 

 

ในการดําเนินงานอยางคุมคาและประหยัด   ใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน   และ

ชวยลดความสูญเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต     ส่ิงเหลาจึงเปนตัวช้ีวัดท่ีทําใหตนทุนการผลิต

ลดลง ดังท่ี วิรัช สงวนวงศวาน   ไดกลาวไววาวิธีการท่ีจะทําใหอัตราสวนของประสิทธิภาพสูงข้ึน

อยางงายๆ  คือ  การพยายามลดตนทุนหรือคาใชจายตางๆใหลดลง   (กิตติพงษ  ศิริพร  2551 : 196)  

และตรงกับปเตอรสัน  ( Peterson)  ไดกลาววา  ในการดําเนนิงานท้ังหมดจะตองเหมาะสมกับงาน  

และวิธีการ  คือจะตองลงทุนนอย  และไดผลกําไรมากท่ีสุด    (ภัทรพร ตุลารักษ  2544 : 8) 

3. ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทาํงานกบัการเพิม่ประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน  

ปจจัยสุขอนามัย   ไดแก   ดานคาตอบแทนและผลประโยชน   ดานนโยบายและการ

บริหารของบริษัท   ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร   ดานสภาพแวดลอมขององคกร   

ดานการควบคุมดูแลงาน   ดานสถานภาพในการทํางาน   และดานความม่ันคงในการทํางาน   ซ่ึงท้ัง  

7  ดานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน  เนื่องจากการท่ีพนักงานทํางานดีข้ึนตอง

ไดรับการกระตุนจากปจจัยเหลานี้ในรูปของสวัสดิการท่ีองคกรจัดให  ไดแก  สวัสดิการคา

รักษาพยาบาล/ประกันชีวิต  สวัสดิการรานอาหารในองคกร  และสวัสดิการสถานท่ีพักผอนหยอน

ใจ  ตามลําดับ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีการจูงใจของ   Herzberg  ดังท่ีกลาววา  พนักงานแต

ละคนมีความพึงพอใจขณะทํางานโดยพนักงานจะไดรับปจจัยความตองการข้ันพื้นฐานอยาง

เพียงพอ  เปนการปองกันไมใหพนักงานเกิดความรูสึกไมพึงพอใจในการทํางาน ดังตารางรูปภาพ 

ท่ี  4 

ปจจัยจูงใจ  ไดแก  ดานความสําเร็จ   ดานการไดรับการยอมรับนับถือ   ดานลักษณะงาน  

ดานความรับผิดชอบในงาน   ดานการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง  และดานโอกาสท่ีจะกาวหนาในการ

ทํางาน  ซ่ึงท้ัง  6  ดานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางาน  เนื่องจากการท่ีพนักงาน

ทํางานดีข้ึนตองไดรับการกระตุนจากปจจัยจูงใจเหลานี้ในรูปของสวัสดิการท่ีองคกรจัดให  ไดแก  

สวัสดิการเคร่ืองแบบพนักงาน  สวัสดิการการเดินทางจัดรถรับ-สง  และสวัสดิการกองทุนกูยืม  

ตามลําดับ  ซ่ึงสามารถอธิบายไดตามทฤษฎีการจูงใจของ   Herzberg  ดังท่ีกลาววา  ปจจัยจูงใจจะ

เปนการจัดใหพนักงานมีขวัญและกําลังใจสูงในการทํางาน  เชน  การใหผลประโยชนเพิ่มเติมจาก

คาตอบแทน การมีสภาพการทํางานท่ีดี  เปนตน จัดใหพนักงานมีโอกาสเจริญกาวหนาในอาชีพ เชน  

การเล่ือนตําแหนงหนาท่ีสําหรับพนักงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี  เปนตน ดังตารางรูปภาพท่ี  4 
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รูปภาพท่ี  4   ทฤษฎีการจูงใจของเฟรดเดอริก  เฮอรซเบิรก 

ท่ีมา :  ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ, พฤติกรรมองคการ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพธนธัชการพิมพ,  

2552), 140. 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษา  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการ

ทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรม   (กรณีศึกษา  อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูป

อาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)  มีขอเสนอแนะดังนี้ 

สําหรับกรณีศึกษา 

1.  ปจจัยสุขอนามัยในดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร    ดานนโยบายและ

การบริหารของบริษัท    และดานการควบคุมดูแลงาน มาก  ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรปรับระบบการ

ทํางานโดยเนนการทํางานเปนทีม  ใหพนักงานมีความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน  รูจักและสนิท

สนมกันมากข้ึน  ในดานนโยบายและการบริหารของบริษัทนั้น  ผูบริหารตองปรับนโยบายและการ

บริหารเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน  ในเร่ืองกฎระเบียบหรือขอบังคับขององคกรตอง

นํามาปรับใชใหเหมาะกับลักษณะงาน  เพื่อใหพนักงานม่ันใจในตัวองคกร  และในดานของการ

ความสําเร็จ 

การไดรับการยอมรับนับถือ 

ลักษณะงานท่ีทาทาย 

ความรับผิดชอบ 

การเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง 

ความกาวหนาในการทํางาน 

เงินเดือน 

นโยบายและการบริหารของบริษัท 

ความสัมพันธระหวางบุคคล 

สภาพแวดลอมขององคกร 

การควบคุม 

สถานภาพในการทํางาน 

ความม่ันคงในการทํางาน 
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ควบคุมดูแลงาน   ผูบริหารตองเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็น  หัวหนางานตองสนใจ

และดูแลลูกนอง  เพื่อใหลูกนองเกิดความจงรักภักดี  และตั้งใจในการปฏิบัติงาน   

2.  ปจจัยจูงใจในดานความสําเร็จ  ดานลักษณะงาน  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  

และดานความรับผิดชอบในงาน มาก  ดังนั้น  ผูบริหารจึงควรกระตุนใหพนักงานเกิดความ

กระตือรือรนท่ีจะทําใหงานประสบความสําเร็จ  เกิดความภูมิใจวาตนเองเปนสวนหนึ่งขององคกร    

ในดานลักษณะงานผูบริหารตองมอบหมายงานท่ีทาทายและนาสนใจซ่ึงตรงกับความสามารถหรือ

ความถนัดของพนักงาน  จะทําใหพนักงานไดใชความคิดริเร่ิมและความสามารถอยางเต็มท่ี   สวน

ดานการไดรับการยอมรับนับถือนั้นผูบริหารตองเปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความรู

ความสามารถในการปฏิบัติ  เพื่อท่ีหัวหนาหรือเพื่อนรวมงานไดเห็นผลงานและไดรับการยอมรับ   

และดานความรับผิดชอบผูบริหารตองมอบหมายงานท่ีเปนสวนหนึ่งขององคกรมีความสําคัญ  งาน

ท่ีเกิดความภูมิใจ  ซ่ึงจะทําใหพนักงานรูสึกวาตนเองมีความรับผิดชอบสูง  หัวหนาไววางใจ  

พนักงานก็จะตั้งใจปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายอยางดีท่ีสุด 

3.  สวัสดิการขององคกร   จากแบบสอบถามพบวา   กลุมตัวอยางสวนใหญมีความ

ตองการสวัสดิการในเร่ืองของการจายโบนัสใหพนักงานทุกป   การปรับข้ึนเงินเดือนหากปรับก็ควร

จะปรับท้ังพนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน  ตองการรถรับ-สงพนักงานฟรี  และอยากใหมี

อาหารกลางวันฟรี  ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยแรกๆท่ีกลุมตัวอยางกลาวถึง  ดังนั้นปจจัยเหลาเปนปจจัยท่ี

สามารถทําใหพนักงานพึงพอใจ  และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผูบริหาร

จึงควรดําเนินการในนโยบายและเพิ่มสวัสดิการตางๆท่ีกลาวมาใหเหมาะสมกับความตองการของ

พนักงาน  เพื่อใหพนักงานทํางานไดอยางเต็มท่ีและมีความสุขกับงานในองคกร 

สําหรับการวิจัยในอนาคต          
ในการศึกษาคร้ังตอไปควรทําการศึกษาปจจัยจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยใน

โรงงาน อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร ท่ีนอกเหนือจาก นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร   
เพื่อใหทราบถึงปจจัยจูงใจในการทํางานท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

แรงงานไทย  และเพื่อเปนขอมูลแกผูบริหารในอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหารนําไป

ปรับปรุง  แกไข  และสงเสริมปจจัยดานตางๆแกพนักงาน  อันจะสงผลตอความพึงพอใจในการ

ทํางาน  และรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพไวกับองคกรใหนานท่ีสุด    
 



117 

บรรณานุกรม 

กาญจนศริน รอดเช้ือ และคณะ. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรม [Online]. Accessed 2 

September 2009. Available     from  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=io-

japanku&group=3 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.รายช่ือโรงงานในนิคม[Online]. Accessed 15 July 2009. 

Available from  http://www.ieat.go.th/factory.php?lang=th&name=&work=&indus=13 

กิตติคุณ รัชฎามาศ. “ปจจัยจูงใจในการทํางานของวิศวกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัด

เชียงใหม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. 

กิตติพงษ ศิริพร. “ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ:กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 

2551. 

เกษม  รุจิเรจ และ สุพจน  มงคลพิชญรักษ.การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม[Online]. Accessed 25 July 

2009. Available from  http://dnfe5.nfe.go.th/ilp/42033/42033-1.htm 

ชวาล นิ่มพิจารณ. “ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท องกรณหองเย็น จํากัด.” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548. 

ณัฐจรี เพชรปาณีวงศ. “ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานในธุรกิจอุสาหกรรมเกษตรในนิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ  จังหวัดลําพูน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ(การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2547. 

ทรงปภร พรหมจักร. การบริหาร “ทรัพยากรมนุษย” [Online]. Accessed 2 July 2009. Available 

from http://www.hrtodays.com/index.php?module=Content&id=4 

ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ. พฤติกรรมองคการ. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ธนธัช

การพิมพ, 2550. 



118 

ธานินทร  ศิลปจารุ. การวิจัยและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS. พิมพคร้ังท่ี 4.

กรุงเทพมหานคร: บริษัท วี.อินเตอร พร้ิน จํากัด,2548.  

บรรยงค โตจินดา. การบริหารงานบุคคล (การจัดการทรัพยากรมนุษย). พิมพคร้ังท่ี 2. 

กรุงเทพมหานคร: พิมพท่ี อมรการพิมพ,2546. 

บุษบงค ภูกําจัด. “ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ลีโอ ฟูดส จํากัด.” วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549. 

ปยะฉัตร สุวิทยศักดานนท. “ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท นิ่มซ่ีเส็งลิสซ่ิง จํากัด.” 

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547. 

ภคภรณ  สิงห และ ชัชวาลย ศรีหม่ืนไวย. ทฤษฎีทางการจัดการ  Frederick Herzber [Online]. 

Accessed 10  August 2009. Available from  

http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest24945-232577-sloven-ina-database-

web-integration-education-ppt-powerpoint/ 

ภาวนียา ไชยคํา. ทฤษฎีมนุษยสัมพันธ [Online]. Accessed 3 July 2009. Available from 

www.mpa6.com/doc/tx_ty1.doc 

ภัทรพร ตุลารักษ. “ประสิทธิภาพในการบริการดานประชาสัมพันธ ศึกษากรณีของงาน

ประชาสัมพันธ กองบริการทาอากาศยาน การทาอากาศยานแหงประเทศไทย.” วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2544. 

แรงจูงใจ.ทฤษฎี 2 ปจจัย[Online]. Accessed 5 September 2009. Available from  

http://www.nb2.go.th/kmcdata/uploadq/151.doc 

สมใจ ชุติปาโร. “ปจจัยจูงใจในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ทะเลแชเยือกแข็ง ในจังหวัดสมุทรสาคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547. 

สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร.สภาพเศรษฐกิจท่ัวไป[Online]. Accessed 3 July 2009. Available 

from http://www.samutsakhon.go.th/data/data51/03.pdf 



119 

สํานักงานสถิติแหงชาต.ิ สํามะโนอุตสาหกรรม [Online]. Accessed 5 July 2009. Available from 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/census/indus50/indusRep_50cen.pdf 

สิริอร วิชชาวุธ. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบ้ืองตน. พิมพคร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544. 

สุรพล พะยอมแยม. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. พิมพคร้ังท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ ธรรมเมธี-

สหายพัฒนาการพิมพ, 2545. 

ศักดิ์สิทธ์ิ วัชรารัตน. สถิติเพื่อการวิจัย [Online]. Accessed 5 July 2009. Available from  http://e-

learning.vec.go.th/elearning/elearning/stat/text/Statistic.doc  

ศูนยอัจฉริยะเพื่ออุตสาหรกรรมอาหาร. อุตสาหกรรมกุงและเนื้อปลาบด(ซูริมิ) แชแข็งและ

ผลิตภัณฑซูริมิแปรรูป ของไทย [Online]. Accessed 5 July 2009. Available from  

http://www.oie.go.th/benchmark/Food/chapter4.1_4.2.pdf 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง  การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการทํางานของแรงงานไทยในโรงงาน

อุตสาหกรรม  (กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปอาหาร  ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร) 

 

คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพื่อประโยชนในการศึกษาคนควาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

ความคิดเห็นและขอมูลท้ังหมดท่ีทานตอบ  จะถือเปนความลับเพื่อใชตามวัตถุประสงคเทานั้น 

2. แบบสอบถามท้ังหมดมี 5 สวน  โปรดตอบใหครบถวน 

3. ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

โปรดทําเคร่ืองหมาย ( √ ) ในวงเล็บหนาคําตอบท่ีทานเลือก 

1.เพศ 

(   )  1. ชาย     (   )  2. หญิง  

2.อาย ุ

(   )  1. ต่ํากวา 20 ป    (   )  2. 20 – 25 ป 

(   )  3. 26 – 30 ป    (   )  4. 31 – 35 ป 

(   )  5. 36 – 40 ป    (   )  6. สูงกวา 40 ป  

3.สถานภาพ 

(   )  1. โสด     (   )  2. สมรส  

(   )  3. หมาย     (   )  4. หยา  

4.การศึกษา 

(   )  1. ประถมศึกษา    (   )  2. มัธยมศึกษา  

(   )  3. ปวช. – ปวส.    (   )  4. ปริญญาตรี  

(   )  5. ปริญญาโท    (   )  6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................  
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5.อายุการทํางานในโรงงานปจจุบัน 

 (   )  1. นอยกวา 1 ป    (   )  2. 1 – 2 ป 

 (   )  3. 2 – 3 ป     (   )  4. 3 – 4 ป 

 (   )  5. 4 – 5 ป     (   )  6. 5 – 6 ป 

 (   )  7. 6 – 7 ป     (   )  8. มากกวา 7 ป (โปรดระบุ) ....................  

6.ตําแหนงงานท่ีทานทําปจจุบัน 

 (   )  1. ฝายผลิต     (   )  2. ฝายคลังสินคา  

 (   )  3. ฝายประกันคุณภาพ   (   )  4. ฝายวิศวกรรม  

 (   )  5. ฝายเอกสารและขอมูล   (   )  6. ฝายอ่ืน (โปรดระบุ) ..............................  

7.ประเภทของแรงงานท่ีทานดํารงอยู 

 (   )  1. แรงงานรายเดือน    (   )  2. แรงงานรายวัน  

8.รายไดเฉล่ียตอเดือน (รวมคาลวงเวลาและอ่ืนๆ) 

 (   )  1.ต่ํากวา 6,000 บาท    (   )  2. 6,000 – 9,000 บาท 

 (   )  3. 9,001 – 12,000 บาท   (   )  4. 12,001 – 15,000 บาท 

 (   )  5. 15,001 – 18,000 บาท   (   )  6. มากกวา  18,001  บาท  
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ส่วนที ่2 ปัจจัยจูงใจในการทาํงาน 

ปจจัยจูงใจในการทํางานตอไปนี้  ทานใหความสําคัญมากนอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย ( √ ) 

ไวในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ปัจจัยจูงใจ 

ระดับความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

1. ปัจจัยสุขอนามัย 

            ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์  

1.คาแรง/เงินเดือน/คาลวงเวลา เปนท่ีนาพอใจ           

2.การไดรับความยุติธรรมการเล่ือนข้ึนเงินเดือน           

3.ทานพึงพอใจในสวัสดิการท่ีไดรับ           

4.สิทธิในการลา/หยุด มีความเหมาะสม 

     
          ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท    

5.นโยบายสรางความม่ันใจใหกับพนักงาน           

6.การช้ีแจงนโยบายอยางท่ัวถึง           

7.การจัดทําระเบียบขอบังคับในการทํางาน           

          ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร   

8.ความสนิทสนม  ระหวางหัวหนา           

9.ความสนิทสนม  ระหวางเพื่อนรวมงาน           

10.การไดรับความชวยเหลือจากเพื่อน           

11.การเปดโอกาสรับฟงความคิดซ่ึงกันและกัน           

          ด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร    

12.ส่ิงอํานวยความสะดวก  มีความเหมาะสม           

13.ความปลอดภัยในการทํางาน           
14.สภาพแวดลอม เชน โรงงาน แสง สี เสียง 

อากาศ  มีความเหมาะสม           
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ปัจจัยจูงใจ 

ระดับความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

          ด้านการควบคุมดูแลงาน    

15.หัวหนาส่ังงานท่ีชัดเจน เขาใจงาย           

16.หัวหนาเปดโอกาสแสดงความคิดเห็นรับฟง           

17.หัวหนาชวยแกปญหาเม่ือเกิดอุปสรรค           

          ด้านสถานภาพในการทาํงาน    

18.ตําแหนงและความรับผิดชอบท่ีไดรับ           

19.การใหความเคารพ  และยกยอง           

           ด้านความม่ันคงในการทาํงาน    

20.ความยั่งยืนของอาชีพ           

21.มีสัญญาวาจาง           

2. ปัจจัยจูงใจ 

           ด้านความสําเร็จ  

22.งานท่ีทํา เปนไปตามเปาหมาย           

23.การเปนสวนหนึ่งของงาน           

24.สามารถแกไขปญหาและอุปสรรคได           

          ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   

25.ไดรับการยอมรับจากหัวหนา           

26.ไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน           

27.มีความภาคภูมิใจในงาน           

          ด้านลกัษณะงาน   

28.งานมีความสําคัญกับบริษัท  ทําใหรูสึกภูมิใจ           

29.เปนงานท่ีตรงกับความถนัดและความรูท่ีมี           

30.เปนงานท่ีทาทายความสามารถ           
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ปัจจัยจูงใจ 

ระดับความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

          ด้านความรับผดิชอบในงาน   

31.การไดรับมอบหมายงานท่ีสําคัญ           

32.มอบหมายงานใหรับผิดชอบอยางอิสระ           

          ด้านการเลือ่นขั้น เลือ่นตําแหน่ง    

33.โอกาสไดรับตําแหนงท่ีสูงข้ึน           
34.มีการประเมินผล เล่ือนตําแหนง เปนไปอยาง

ยุติธรรม           

          ด้านโอกาสทีจ่ะก้าวหน้าในการทาํงาน   
35.โอกาสในการเพิ่มพูนความรูความสามารถ เชน

การศึกษาตอและการดูงาน           

36.ทานไดรับโอกาสในการเล่ือนตําแหนง           
 

ส่วนที ่3 สวสัดิการทีต้่องการ 

 สวัสดิการใดตอไปนี้ท่ีทานอยากไดมากท่ีสุด โปรดเขียนตัวเลขโดยเรียงลําดับความตองการ  5  

ลําดับ  

( ระดับ   1= มากท่ีสุด , 2 = มาก , 3 = ปานกลาง , 4 = นอย , 5 = นอยท่ีสุด ) ไวในชองท่ีตรงกับความคิดเห็น

ของทาน 

.......... 1.สวัสดิการดานคารักษาพยาบาล/ประกันชีวิต  ..........  2.สวัสดิการดานท่ีอยูอาศัย 

.......... 3.สวัสดิการดานเคร่ืองแบบพนักงาน  ..........  4.สวัสดิการดานการเดินทาง มีรถรับสง 

.......... 5.สวัสดิการรานอาหารในองคกร   ..........  6.สวัสดิการจัดงานเล้ียงประจําป 

.........  7.สวัสดิการจัดหองสมุด    ..........  8.สวัสดิการดานสถานท่ีพักผอน 

.......... 9.สวัสดิการจัดสนามกีฬา    ..........  10.สวัสดิการดานกองทุนกูยืม 
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ส่วนที ่4 การเพิม่ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ประสิทธิภาพในการทํางานตอไปนี้  ทานใหความสําคัญมากนอยเพียงใด โปรดทําเคร่ืองหมาย ( √ ) 

ไวในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

 

ส่วนที ่5  ท่านมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกีย่วกบัสวสัดิการของบริษัท 

 .............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.................... 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

          ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลติ   

1.ทานใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการดําเนินงาน           
2.ทานใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคา 

และประหยัด           
3.ทานสามารถทํางานในกระบวนการผลิตไดสําเร็จ 

โดยไมเกิดความสูญเสีย           
          ด้านเวลาในการผลติ   

4.ทานสามารถทํางานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนดตามแผนงาน           
5.ทานใชทักษะความชํานาญในการผลิตใหรวดเร็ว 

และถูกตองมากยิ่งข้ึน           

6.บริษัทสามารถผลิตสินคาและสงมอบใหลูกคาทันเวลา           
          ด้านผลผลติและผลลพัธ์   

7.ทานผลิตสินคาไดถูกตองตามขอกําหนดของบริษัท           

8.สินคาท่ีทานผลิตสวนใหญผานเกณฑการตรวจสอบ           
9.คุณภาพของสินคามีความถูกตองและสมบูรณตาม

มาตรฐาน           
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ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล   นางสาวอุไรรัตน      แจงฉาย  

ท่ีอยู                                  189  หมู 6  ตําบลยกกระบัตร อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 74120 

ประวัติการศึกษา   

กกกกกกกกพ.ศ.2548      สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ          

พ.ศ.2552       ศึกษาตอปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไป  

                                         คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการฝกงาน 

กกกกกกกกพ.ศ.2552      บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
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