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ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์  
แอนด์นู้ดเดิ้ล จํากัด 

Motivating Factors of Operations Employees of Greenature Grains and  
Noodle Company Limited  

เปมิกา  ณ  ลําปาง**  และเขมกร  ไชยประสิทธิ์* *  

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท  

กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์นู้ดเด้ิล จํากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ประชากรท่ีศึกษา คือ พนักงาน

ระดับปฏิบัติการของ บริษัท กรีนเนเจอร์เกรนส์ แอนด์นู้ดเด้ิล จํากัด จํานวน 94 ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ ค่าเฉล่ีย โดยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด 

ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดอยู่ในแผนกม้วนซอย มีอายุการทํางานตํ่ากว่า 1 ปี มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 8,000 - 10,000 

บาท ส่วนใหญ่ไม่เคยย้ายบริษัทและสถานท่ีทํางานก่อนท่ีจะมาทํางานกับบริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์นู้ดเด้ิล จํากัด  

ผู้ท่ีเคยย้ายออกจากบริษัทเดิมมีสาเหตุการย้าย คือ ปัญหาครอบครัวมีจํานวนมากท่ีสุด และเลือกมาทํางานท่ีบริษัท  

กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์นู้ดเดิ้ล จํากัด เพราะ มีความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) พบว่า พนักงานให้ระดับความสําคัญต่อ นโยบายและ

การบริหารงานของบริษัท อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีกระตุ้นในการทํางาน (Motivation Factors) พบว่า พนักงานให้ระดับความสําคัญ  

ต่อการประสบความสําเร็จในงาน อยูใ่นระดับมากที่สุด 

บทนํา 

 ทรัพยากรมนุษย์ จัดเป็นทรัพยากรที่ มีค่าสูงสุดท่ีไม่อาจประเมินเป็นตัวเงินได้การบริหารงานในองค์กร  

เป็นท่ีทราบและยอมรับกันว่า ทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีสุดในการบริหารงาน องค์กรจะสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้หรือไม่น้ัน ย่อมข้ึนอยู่กับมนุษย์ ดังน้ัน งานสําคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหารก็คือ การควบคุมดูแลและกระตุ้นให้

พนักงานทุกคนทํางานอย่างดีท่ีสุด ทางด้านพนักงานเองก็ต้องทํางานเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองและองค์กร 

ส่ิงท่ีเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมและผลงานให้ออกมาแตกต่างกัน คือ แรงจูงใจ ซ่ึงจําเป็นต้องอาศัยปัจจัยจูงใจในการทํางาน

ท่ีเหมาะสมตรงกับความต้องการของพนักงาน และตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

                                                            
* นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูบ้ริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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บริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์นู้ดเดิ้ล จํากัด ได้ก่อต้ังข้ึนเม่ือ วันที่ 5 สิงหาคม 2547 ทําการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

อบแห้ง ส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้าปลายทาง ได้แก่ AUSTRALIA  CANADA  SINGAPORE  USA ปัจจุบันมีพนักงานรายเดือน 

105 คนแบ่งเป็น พนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 94 คน และพนักงานสํานักงานจํานวน 11 คน มีพนักงานระดับ

ปฏิบัติการที่ลาออก จํานวน 37 คน คิดเป็นอัตราส่วนการลาออกต่อพนักงานระดับปฏิบัติการท้ังหมดเท่ากับ 39.36 % ซึ่ง

ถือว่าเป็นอัตราการลาออกท่ีสูงมาก และส่งผลทําให้กิจการประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ต้องอาศัยความชํานาญใน

การทํางาน ส่งผลกระทบต่อการผลิต ทําให้มีการทํางานล่วงเวลาเพิ่มสูงขึ้น ไม่สามารถผลิตได้ตามแผนผลิตท่ีวางไว้ ทําให้

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการคัดสรรพนักงานเพิ่มข้ึน รวมทั้งค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการอบรมเพิ่มทักษะ ความรู้ความเข้าใจใน

ระบบมาตรฐานต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ และยังส่งผลทําให้ต้นทุนของกิจการสูงขึ้น  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท กรีนเนเจอร ์

เกรนส์ แอนด์นู้ดเดิ้ล จํากัด เพื่อศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่ออัตราการลาออกที่สูงของพนักงานระดับปฏิบัติการ  และเพื่อ

นําไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยจูงใจ ลดปัญหาการลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมถึงการนําไปใช้

พัฒนาบุคคลากรในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้อย่างย่ังยืนต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิดและทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Frederic Herzberg เป็นทฤษฎีท่ีระบุถึงสภาพแวดล้อมของการทํางานท่ีทําให้เกิด

ความไม่พึงพอใจในงาน และลักษณะของงานที่ทําให้เกิดความพงึพอใจในงานแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1. ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นการเช่ือมโยงความไม่พึงพอใจในการทํางานกับปัจจัยสุขอนามัย 

ทฤษฎีนี้อาจเรียกว่า ทฤษฎีการจูงใจและธํารงรักษา หรือทฤษฎีการจูงใจสุขอนามัย เป็นปัจจัยท่ีป้องกันไม่ให้บุคคลเกิด

ความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน มักเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ 1.1 นโยบายขององค์กร   1.2 ลักษณะของ   

การบังคับบัญชา   1.3 สภาพการทํางาน   1.4 ค่าจ้างหรือเงินเดือนข้ันพ้ืนฐาน   1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  

1.6 สถานภาพ  และ 1.7 ความม่ันคง  

2. ปัจจัยท่ีกระตุ้นในการทํางาน (Motivation Factors) เป็นการเช่ือมโยงความพึงพอใจในการทํางานกับปัจจัยที่

กระตุ้นในการทํางาน ซ่ึงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการทํางาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากย่ิงขึ้น ทําให้บุคคล

เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ 2.1 ความสําเร็จ  2.2 การยกย่อง  2.3 การทํางานด้วยตนเอง  2.4 ความ

รับผิดชอบ  2.5 ความก้าวหน้า  2.6 การเจริญเติบโต  

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  
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ขอบเขตเนื้อหา 
เนื้อหาในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบด้วย ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส  ประเภทตําแหน่งงาน อายุงาน  ศึกษาจากทฤษฎี      

สองปัจจัย 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท กรีนเนเจอร์เกรนส์ แอนด์นู้ดเดิ้ล จํากัด  

ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 94 ราย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา   ประกอบด้วย  ค่าความถี่      

ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ียและทดสอบความสัมพันธ์ของ 2 ตัวแปร (Crosstab) ได้แก่ การย้ายออกจากบริษัทเดิม อายุงานใน

ปัจจุบัน รายได้ต่อเดือน และแผนกงาน สําหรับการวัดระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางานใช้มาตราส่วน

ประมาณค่า  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด

อยู่ในแผนกม้วนซอย มีอายุการทํางานตํ่ากว่า 1 ปี  มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 8,000 - 10,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่เคยย้าย

บริษัทและสถานที่ทํางานก่อนท่ีจะมาทํางาน ผู้ท่ีเคยย้ายออกจากบริษัทเดิมมีสาเหตุการย้าย คือ ปัญหาครอบครัวมี

จํานวนมากที่สุด และเลือกมาทํางานท่ีบริษัท กรีนเนเจอร์ เกรนส์ แอนด์นู้ดเด้ิล จํากัด เพราะ มีความสะดวกใน           

การเดินทางมาทํางาน 

ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) พบว่า มีระดับความสําคัญรวมอยู่ระดับมากในทุกด้าน 

ยกเว้นด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท และด้านความม่ันคงในการทํางาน มีระดับความสําคัญรวมอยู่ในระดับ     

มากท่ีสุด 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีกระตุ้นในการทํางาน (Motivation Factors) พบว่า มีระดับความสําคัญรวมในระดับ

มากในทุกด้าน  ยกเวน้ด้านการประสบความสําเร็จในงาน มีระดับความสําคัญรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

การอภิปรายผลการศึกษา 

1. ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 
1.1 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท  
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ผลการศึกษา พบวา่ พนักงานให้ระดับวามสําคัญต่อ นโยบายและการบริหารงานของบริษัท อยู่ในระดับ

มากที่สุด โดยท่ีพนักงานให้ความสําคัญในเร่ือง บริษัทมีนโยบายด้านสวัสดิการในการรักษาพยาบาล/ประกันสังคม โดยให้

ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัย ของประโภชน์ เกิดเจริญ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยจูงใจ         

การทํางานของพนักงานในบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จํากัด พบว่าพึงพอใจในเร่ืองบริษัทมีนโยบายด้านสวัสดิการ โดย    

พึงพอใจอยูใ่นระดับมากที่สุด  

1.2 ลักษณะของการบังคับบัญชา 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อลักษณะของการบังคับบัญชา ในเร่ือง หัวหน้างานมี

ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของประโภชน์ 

เกิดเจริญ (2554) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง หัวหน้างานมีความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน โดยพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

1.3 สภาพการทํางาน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อสภาพการทํางาน ในเร่ือง บริษัทมีอุปกรณ์ต่างๆ  

เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน โดยพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ 

(2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท โฟร์ ซีซ่ันส์ ไฮเทค วอชชิ่ง จํากัด พบว่า พึงพอใจในเร่ือง 

จํานวนชั่วโมงการทํางานต่อวันมีความเหมาะสม โดยพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  
1.4 ค่าจ้างหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อ ค่าจ้างหรือเงินเดือนข้ันพ้ืนฐาน ให้ความสําคัญอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด โดยให้ความสําคัญในเร่ือง มีการจัดงานเล้ียงฉลองในโอกาสวันสําคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม ่ 

โดยไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง การให้สิทธิ ลาป่วย ลากิจ  

พักร้อน โดยพงึพอใจอยูใ่นระดับมาก  

1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในเร่ืองพนักงานใน

บริษัทมีการช่วยเหลือกันในการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552)  และประโภชน์ เกิดเจริญ (2554) พบว่าพึงพอใจในเร่ือง การช่วยเหลือ

ร่วมมือกันให้การทํางานสําเร็จตามเป้าหมาย โดยพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

1.6 สถานภาพตําแหน่งงาน 
ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อสถานภาพตําแหน่งงาน ในเร่ือง งานท่ีได ้         

รับมอบหมายมีความสําคัญต่อบริษัท   โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพวรรณ  

อิ่มพิทักษ์ (2552) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง ความสําคัญในตําแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ โดยพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  

1.7 ความม่ันคงในการทํางาน 
ผลการศึกษาคร้ังนี้ พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อ ความม่ันคงในการทํางาน ในเร่ือง บริษัทม ี   

ความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                     ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน  2560) 

 

Vol. 3 No. 3 (July – September 2017)   95
 

ผลการศึกษาของทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552) และประโภชน์ เกิดเจริญ (2554) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง ความม่ันคง        

ในบริษัท โดยพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และระดับมากที่สุด ตามลําดับ 

2. ปัจจัยที่กระตุ้นในการทํางาน (Motivation Factors) 
2.1 การประสบความสําเร็จในงาน  
ผลการศึกษา พบวา่ พนักงานให้ความสําคัญต่อ การประสบความสําเร็จในงาน เรื่อง ผลสําเร็จของงาน

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้องการ โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการศึกษาของเพ็ญนภา บัวภา 

(2558) ศึกษาเร่ืองปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จํากัด 

(มหาชน) สาขาลําพูน พบว่า พึงพอใจในเรื่อง สามารถทํางานที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จตามเวลาท่ีกําหนด โดยพึงพอใจ

อยูใ่นระดับมาก  

 

2.2 การได้รับการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผู้อ่ืน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อการได้รับการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผู้อื่น  

ในเร่ืองการได้ รับความไว้วางใจในการทํางาน  และการได้ รับมอบหมายหน้าท่ี สําคัญจากหัวหน้างานเสมอ  

โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง 

หัวหน้างานมีความไว้วางใจในการมอบหมายงานสําคัญให้ปฏิบัติ  

2.3 การทํางานและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อ การทํางานและลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ในเร่ือง  

งานที่ปฏิบัติมีความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายธุรกิจการผลิต โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก  

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552) พบว่า พึงพอใจในเร่ืองงานท่ีทํามีความสําคัญต่อองค์กร 

โดยพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  

2.4 ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อ ความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ในเร่ือง การได้

ทํางานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

ทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง โอกาสในการแสดงความสามารถในงานที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มกําลัง

และความสามารถ โดยพงึพอใจอยู่ในระดับมาก  

2.5 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อ ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ในเร่ือง พนักงานมี

โอกาสได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพวรรณ อิ่มพิทักษ์ (2552) พบว่า พึงพอใจในเร่ือง การได้รับเลื่อนตําแหน่ง และ มีโอกาสได้

เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานท่ีรับผิดชอบ โดยพงึพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
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2.6 การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานให้ความสําคัญต่อ การเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน ในเร่ือง บริษัทมี

ความยุติธรรม หลักเกณฑ์และเหตุผลในการปรับตําแหน่งงานให้กับพนักงานทุกคน โดยให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านอายุงาน 
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพนักงานท่ีเข้ามาทํางานใหม่ ผู้บริหารท่ีจะต้องมีโปรแกรมต่างๆ หรือวิธีการท่ีจะสามารถทําให้

กลุ่มพนักงานเหล่าน้ีทํางานต่อไปได้ และเป็นพนักงานที่มีอายุงานสูงมากกว่าน้ี เน่ืองจากการรับพนักงานเข้ามาทํางานใหม่

เร่ือยๆ โดยไม่รักษาพนักงานเดิมไว้ เป็นเร่ืองของการเสียโอกาส มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น การรักษาพนักงานเดิมไว้ให้  

คงอยู ่ย่อมส่งผลดีต่อบริษัท 

2. สาเหตุที่พนักงานเลือกมาทาํงานที่บริษัท 
 พนักงานเลือกมาทํางานท่ีบริษัท เพราะส่วนใหญ่มีความสะดวกในการเดินทางมาทํางาน อาจเป็นเพราะพนักงาน

ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีอาศัยอยู่ในละแวกโรงงาน หรืออาศัยอยู่ใกล้ๆ บริษัท ดังน้ันการเข้าใจ ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมทาง

ศาสนา ความเช่ือต่างๆ หรือวิธีการใช้ชีวิต จึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารควรทําความเข้าใจเพื่อจะได้เลือกวิธีปฏิบัติ หรือเลือก

วันหยุดได้ตรงกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นจริงๆ 

3. นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 

 ผู้บริหารควรมีนโยบายของบริษัทที่ชัดเจน และมีการช้ีแจงให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานท่ีจะเข้ามา

ทํางานใหม่ให้รับทราบถึงแนวทางนโยบายของบริษัทอย่างทั่วถึง ในการให้ความสําคัญในเร่ือง สวัสดิการของพนักงานใน

อนาคตซ่ึงอาจเป็นรูปของสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน ตามความสามารถที่บริษัทจัดให้ได้ เพราะ

อาจมีพนักงานบางส่วนอาจมองว่าค่าตอบแทนท่ีได้รับน้อย เมื่อเทียบกับหน้าท่ีและปริมาณงานท่ีทํา และจะต้องกําหนด

ระยะเวลาในการชี้แจง ตามไตรมาส หรือ ทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงของนโยบาย ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มหัวข้อในการประชุม

ทบทวนฝ่ายบริหาร ตามระยะเวลาที่องค์กรได้กําหนดไว ้

4. ลักษณะของการบังคับบัญชา  
พนักงานให้ความสําคัญในภาพรวมระดับมาก หัวหน้างานจึงจะต้องมีคุณธรรมให้การพิจราณาผลงานรวมถึง     

มีทักษะ ไหวพริบ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงมุมมองด้านการปรับงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย ในส่วนของ

ผู้บริหารควรให้ความสําคัญกับหัวหน้างานหรือผู้ท่ีมีอํานาจพิจารณาผลงาน  โดยการสร้างนโยบาย กําหนดแผนงาน  

ปรับโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และการมอบอํานาจให้มีความเหมาะสมและยุติธรรม ให้ความเชื่อม่ันและไว้ใจใน

ความสามารถของหัวหน้างาน  รวมถึงการเลือกหัวหน้างานท่ีมีความรู้ ช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงานเพ่ือให้การทํางาน      

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

5. สภาพการทํางาน 
พนักงานจึงให้ความสําคัญกับอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อทํางานได้อย่างม่ันใจ ปลอดภัยและไม่เกิด

อุบัติเหตุร้ายแรง ในส่วนของผู้บริหารควรควรให้การส่งเสรมิ สนับสนุน และติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัย
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ในการทํางานให้เป็นไปตามแผนงาน เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลดภัยในการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานประกอบการ  

โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการอาชีวอนามัย   เพื่อจัดทําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน        

การทํางาน  ทําการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทํางาน  รวมถึงการดําเนินการขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการ

คุ้มครองแรงงาน 

6. ค่าจ้างหรือเงินเดือนข้ันพื้นฐาน 
พนักงานให้ระดับความสําคัญต่อค่าจ้างหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐานมากท่ีสุด   โดยให้ความสําคัญในเร่ืองการมี   

การจัดงานเล้ียงฉลองในโอกาสวันสําคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ ควรมีนโยบายด้านการปรับเงินเดือนให้กับพนักงาน  

โดยพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือนตามความเหมาะสมของตําแหน่งงาน และความสามารถของของพนักงานทุกคน  

โดยกําหนดเกณฑ์การวัดประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานแต่ละคนด้วยความยุติธรรม เพ่ือการสร้างแรงผลักดัน 

และกระตุ้นให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน พนักงานก็ได้ให้ความสําคัญ  

ในเรื่อง การจัดงานเล้ียงฉลองในโอกาสวันสําคัญต่างๆ โดยใหค้วามสําคัญอยู่ในระดับมากที่สุด เช่น วันข้ึนปีใหม่  

7. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 
พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นถึงการทํางานท่ีมีการช่วยเหลือกัน มีความสนิทสนมกัน ผู้บริหาร

ควรมีการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีทําเป็นทีม ทุกคนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้พนักงานท่ีอายุงานมากกว่า  

มีประสบการณ์ท่ีสูงกว่าคอยแนะนําพนักงานใหม่ และเปิดให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ปัญหา ผู้บริหาร 

ควรมีการส่งเสริมหรือสร้างบรรยากาศการทํางานท่ีทําเป็นทีมเพื่อให้ทุกคนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้พนักงานท่ีอายุงาน

มากกว่า มีประสบการณ์ท่ีสูงกว่า คอยแนะนําพนักงานใหม่ และเปิดให้พนักงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ร่วมกัน

แก้ปัญหา 
8. สถานภาพตําแหน่งงาน 
พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยพนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุดในเร่ือง งานท่ีได้รับ

มอบหมายมีความสําคัญต่อบริษัท ผู้บริหารควรส่งเสริมและมอบหมายงานที่มีความเหมาะสมกับความถนัด ปริมาณงานที่

เหมาะสม รวมถึงมอบหมายงานท่ีท้าทายแก่พนักงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานของพนักงาน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของการพิจารณาตําแหน่งงานที่สูงขึ้นแก่พนักงานที่มีคุณสมบัติที่ดีด้วย 

9. ความมั่นคงในการทํางาน 
พนักงานให้ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้บริหารควรควรสร้างความม่ันใจให้แก่พนักงานในเรื่อง 

ความม่ันคงในงานท่ีพนักงานทํา รวมถึงการแนะแนวทางการทํางานแก่พนักงานเพื่อให้มีตําแหนง่งานที่สูงข้ึนในอนาคต 

รวมถึงการสร้างชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีท้ังต่อสายตาพนักงานและสังคมภายนอก 

10. การประสบความสําเร็จในงาน 
พนักงานให้ระดับความสําคัญในระดับมากที่สุด ผู้บริหารควรวางเป้าหมายงานท่ีชัดเจนและสามารถทําได้จริง

ใหแ้ก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความมุ่งม่ัน ตัง้ใจทํางานให้เกิดความสําเร็จ  
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11. การได้รับการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผู้อ่ืน 
พนักงานให้ระดับความสําคัญอยู่ในระดับมากในทุกเร่ือง  ผู้บริหารควรมีนโยบายในมอบรางวัล  ให้คําชมเชยหรือ

คํายกย่องพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ดี  เพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับในหมู่พนักงานด้วยกันเอง 

12. การทํางานและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก   ดังนั้น ผู้บริหารการประเมินและพูดคุยกับพนักงานถึงความถนัด  

ความน่าสนใจในงาน เพื่อจะได้จัดพนักงานเข้าไปทํางานได้ตรงความสนใจซ่ึงจะเกิดผลดีต่อกิจการเอง 

13.ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
พนักงานให้ความสําคัญต่อความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงานมีระดับความสําคัญอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควร

จัดหางานที่ตรงความถนัดหรือหางานท่ีท้าทายให้แก่พนักงาน ควรมีการวางแผนการผลิต ให้เหมาะสมกับกําลังพล เพื่อให้

พนักงานทํางานในปริมาณท่ีเหมาะสมไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป ท้ังน้ีจะส่งผลให้กิจการมีประสิทธิภาพการทํางานที่

สูงขึ้นด้วย  

14. ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  

และพัฒนาความรู้ ความสามารถออย่างต่อเน่ือง เช่น การเปิดให้พนักงานมีโอกาสได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะใน  

การทํางานให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทํางานให้กับพนักงานและสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบต่างๆ เม่ือ

เกิดความผิดพลาดจากการทํางาน 

15.การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน พนักงานในบริษัทมีความพอใจในเร่ืองตําแหน่งหน้าที่การงานของตนเอง
เป็นอย่างมาก ผู้บริหารควรวางระเบียบแบบแผนในเรื่องของหลักเกณฑ์การปรับตําแหนง่การทํางานให้พนักงาน โดย    

การประเมิน พูดคุยกับหัวหน้างาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการปรับตําแหน่งงานที่สูงที่สุด 
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