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 ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด 

Job Satisfaction of Employees at Quality Ceramic Company Limited Lampang Province 

ณัฐวิกรานต์ ธิกุล*1และเขมกร  ไชยประสิทธ์ิ**2 

บทคัดย่อ 

การการค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวัน บริษัท  

ควอลิตี้เซรามิก จํากัด อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปางโดยได้ทําการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับพนักงานรายวันท้ังหมด

ในบรษัิท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จังหวัดลําปาง จํานวน 387 คน โดยผู้ศึกษานําข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาทํา

การประมวลผลด้านสถิติ ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.21 อายุตํ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.61 สถานะภาพสมรส มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้น ร้อยละ 44.96 ส่วนใหญ่ทํางานในบริษัทต้ังแต่ 1 ปีขึ้นไปถึง 5 ปี ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 10,001 -

5,000 ต่อเดือนและมีรายไดอ้ื่นเฉลี่ยต่อเดือนระหวา่ง 501-1,000 บาท 

 ด้านความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวันบริษัท  ควอลิตี้ เซรามิก  จํากัด  จังหวัดลําปาง  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากด้านงาน และมีระดับความพึงพอใจระดับ

ปานกลางคือ  ด้านผลประโยชน์ /ส่ิ งตอบแทนท่ี บุคคลได้ รับจากการทํางานด้านหัวหน้าห รือ ผู้ บังคับ บัญชา  

ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านการยอมรับ ด้านสภาพการทํางาน ด้านนโยบายการจัดการและการบริหาร ด้านค่าจ้างและมีระดับ

ความพึงพอใจระดับน้อยคือ ด้านโอกาสท่ีจะได้รับการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหน่ง 

ABSTRACT 

 The objective of this study was to examine job satisfaction of employees at Quality Ceramic Company 

Limited Hang Chat District, Lampang province. Questionnaires were used as the tool to collect data from 387 daily 

hired-employees of the studied company.   Data obtained were, then, evaluated by the statistics, including 

frequency, percentage, and mean. The findings presented that most respondents were female (60.21%) in the age 

under 30 years old ( 49.61% ) .   They were married and graduated in the secondary school level of education 

(44.96%). The majority had worked at the studied company for over than a year up to five years.  In a month, they 

received the average amount of income at 10,001-15,000 Baht, plus 501-1,000 Baht as an extra income.  

 Results of the study on job satisfaction of employees at Quality Ceramic Co., Ltd., Lampang province were 

shown as follows.  In average, respondents rated high level of satisfaction to work itself component, moderate level 
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of satisfaction to components namely benefits, leaders, co-workers, recognition, working condition, organization and 

management, and pay, and low level of satisfaction to promotion component. 

บทนํา  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีความสําคัญและสามารถท่ีจะเอื้อประโยชน์ให้องค์กรดําเนินธุรกิจต่างๆ  

ไปสู่เป้าหมายได้อย่างม่ันใจ จะเห็นได้ว่าทุกองค์กรประสงค์ท่ีจะพัฒนาตนเองไปสู่ความสําเร็จในฐานะผู้นําธุรกิจ 

โดยเฉพาะคุณภาพของบุคลากรนับเป็นปัจจัยสําคัญที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ในฐานะเป็นผู้ปฎิบัติท่ีมีคุณภาพท้ังนี้

เพราะงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นงานท่ีมุ่งเลือกสรรคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงาน และเม่ือ

เราได้คัดสรรให้บุคลากรเหล่าน้ีเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว งานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้ 

หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์จะต้องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให้บุคลากรได้รับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่

ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะความก้าวหน้า        

ด้านเทคโนโลยีท่ีจะเป็นพลังเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และพร้อมจะปฏิบัติงานท่ีท้าทายความรู ้

ความสามารถ สร้างความสําเร็จให้แก่องค์กรมากย่ิงขึ้นปัจจุบันการให้ความสําคัญการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีสาเหตุ

มาจากปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้  1) การแข่งขันของโลกธุรกิจยุคใหม่ 2) กฎเกณฑ์และข้อกําหนดของรัฐ 3) ความเติบโต     

ด้านเทคโนโลยี 4 ) ความซับซ้อนขององค์การ 5) การเปล่ียนบทบาทของฝ่ายบริหาร (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554) 

 ท้ั งนี้  อุตสาหกรรม เซรามิก เป็นอุตสาหกรรม ท่ี ใช้ ทั กษะฝี มือ สูงและใช้ เวลาในการฝึกอบรมมาก  

ในขณะเดียวกันการเคล่ือนย้ายของพนักงานไปยังโรงงานเซรามิกอ่ืนได้ง่ายจึงต้องรักษาพนักงานไว้  ถึงแม้ว่าปัจจุบันมี  

การให้สวัสดิการ ก็ยังคงมีพนักงานลาออกอยู่ ดังนั้นจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายผลิต 

บริษัทควอลิต้ีเซรามิก จํากัดเพื่อนําผลการศึกษาท่ีได้เป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรมนุษย์ให้คงอยู่กับบริษัท        

อย่างต่อเน่ืองและมีความรักในองค์กร 

แนวคิดและทฤษฎี 

Blum and Naylor (อ้างใน ภัสพร บุญศิลป์, 2553: 27) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทํางานเป็นทัศนคติซ่ึงม ี  

ผลมาจากงาน และปัจจัยแวดล้อม เช่น ค่าจ้าง สถานภาพ โอกาสก้าวหน้าในการทํางาน ความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา  

และความเหมาะสมของปริมาณงาน เป็นต้น 

Blum & Backman (อ้างใน สมจิต อมินทลาช, 2553: 6) กล่าวว่าความพึงพอใจในการทํางานเป็นผลมาจากงานที่

ทําและหลายปัจจัย เช่น ค่าจ้าง การยอมรับในความสามารถ ความเหมาะสมของปริมาณงาน มิตรภาพ ความร่วมมือ

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมของผู้บังคับบัญชา 

 Morse (อ้างใน ภัสพร บุญศิลป์, 2553: 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการงานเชิงจิตวิทยา หมายถึง 

ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถลดความเครียดของผู้ทํางานให้น้อยลง ถ้ามีความเครียดมากจะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจใน   

การทํางาน และความเครียดนี้จะมีผลมาจากความต้องการของมนุษย์ เม่ือเกิดความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง

เม่ือได้รับการตอบสนอง ความเครียดน้ันจะลดลงหรือหมดไป จะทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 
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Yoder (อ้างใน สมจิต อมินทลาช, 2553: 6) ให้ความหมายของความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ผลรวมของ

ความรู้สึกของคนงานคนใดคนหนึ่งที่ชอบหรือไม่ชอบต่อสภาพต่าง ๆ ในงานของเขาและมีระดับมากน้อยเพียงใด 

Strauss and Sayles (อ้างใน ภัสพร บุญศิลป์, 2553: 27) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในงานท่ีทําและเต็มใจ

ท่ีจะปฏิบัติงานน้ันให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์การบุคคลจะรู้สึกพอใจในงานท่ีทํา  เม่ืองานน้ันให้

ประโยชน์ตอบแทนท้ังด้านวัตถุและจิตใจ สามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานของบุคคลได้ 

 ปรียาพร   วงศ์อนุตรโรจน์ (2548) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางานว่าเป็นความรู้สึกร่วม

ของบุคคลที่ มีต่อการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทน  

ซ่ึงผลตอบแทนคือ ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกพอใจและกระตือรือร้นในการทํางาน มีความต้ังใจในการทํางาน มีขวัญและ

กําลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน ซ่ึงจะมีผลให้เกิดความสําเร็จและเป็นไปตาม

เป้าหมายขององค์กร 

องค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

กันตยา เพ่ิมผล (2551: 56) อ้างโดย (อารี เพชร ผุด, 2550: 56 อ้างอิงจาก Locke, 1976) กล่าวว่า งานไม่ใช่ตัว

แปรอย่างเดียวที่ทําให้คนพอใจ ยังมีตัวแปรอ่ืนมากมายท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานรวมทั้งความรับผิดชอบ ความสัมพันธ ์ 

ส่ิงตอบแทนตลอดจนการให้รางวัล การที่จะทําความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางาน ทัศนคติท่ีมีต่องาน  

อาจต้องวิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญขั้นต้นในการทํางานก่อนดังน้ี 

1. งาน (Work) เป็นองค์ประกอบแรกท่ีทําให้คนพอใจ หมายถึงว่า คนน้ันชอบงานหรือไม่ ถ้าชอบและมีความสนใจ

ก็จะทําให้พนักงานมีความพึงพอใจในงานสูง นอกจากน้ีลักษณะงานที่มีความท้าทายจะทําให้บุคคลเกิดความสนใจ  

ส่งผลทําให้มีโอกาสท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ นอกจากนี้ระดับความยากง่ายของงาน และปริมาณงานก็จะต้องพอดีกับ

ความสามารถและเวลาของบุคคลผู้ทํางานน้ันด้วยไม่ใช่ปริมาณมากเกินไป แต่ให้ทําในเวลาที่จํากัดและงานน้ันควรส่งเสริม

ให้ผู้ทํางานมีโอกาสท่ีจะประสบผลสําเร็จในงาน และผู้ทํางานสามารถควบคุมกระบวนการ และสถิติการทํางานของตนเอง

ได้และสามารถพัฒนาตนเองได้ 

2. ค่าจ้าง (Pay) ค่าจ้างแรงงานเป็นองค์ประกอบอีกประการหนึ่ง เพราะค่าจ้างอาจเป็นเงินหรือเป็นอย่างอื่น  

ท่ีลูกจ้างจะสามารถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบําบัดความต้องการของตนได้ อัตราจ้างท่ีเหมาะสมก็จะทําให้พนักงาน 

พึงพอใจ นอกจากน้ีการจ่ายค่าแรงต้องมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันในบรรดาคนงานหรือลูกจ้างประเภทเดียวกันท่ีมี

คุณสมบัติเดียวกัน ส่วนวิธีจ่ายค่าแรงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่ีมีส่วนทําให้ลูกจ้างหรือคนทํางานพอใจหรือไม่พอใจ เช่น  

การจา่ยเงินเดือน การจ่ายรายปักษ ์รายวันหรือจ่ายเหมาเป็นราย ๆ หรือจ่ายจากจํานวนการผลิต เป็นต้น 

3. โอกาสท่ีจะได้ รับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง (Promotion) โอกาสท่ีลูกจ้างหรือ     ผู้ ทํางานจะได้ รับ            

การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือเลื่อนตําแหน่งขึ้นไป เพราะในการทํางานทุกคนก็จะ ต้ังความคาดหวังว่าจะต้องได้รับ          

การพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้เล่ือนขั้นหรือเล่ือนตําแหน่งข้ึนไปได้ และการพิจารณา     

เล่ือนตําแหน่งนั้นจะต้องมีเกณฑ์การพิจารณา ท่ียุติธรรมและเป็นเกณฑ์ที่ทุกคนยอมรับได้ 
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4. การยอมรับ (Recognition) การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานก็เป็นองค์ประกอบที่

สําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ เช่น เม่ือบุคคลทําอะไรสําเร็จ ควรจะได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติ

คุณสรรเสริญบ้าง ควรให้เครดิตกับบุคคลท่ีประสบความสําเร็จ ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนแก่บุคคลท่ีได้แสดง

ความสามารถและทํางานสําเร็จลงด้วยดี 

5. ผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากการทํางานหรือคาดว่าจะได้รับก็จะเป็น

ส่วนหน่ึงซ่ึงทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน เช่น บําเหน็จ บํานาญ ค่ารักษาพยาบาล การหยุดพักผ่อนประจําป ี

โบนัสประจําปี เป็นต้น 

6. สภาพการทํางาน (Working Conditions) สภาพการทํางานรวมไปถึงสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะทางกายภาพ 

(Physical Environment) ซ่ึงรวมถึงอุณหภูมิ การถ่ายเทอากาศ หรือโรงงาน เป็นต้น นอกจากน้ีแล้วระยะเวลาในการทํางาน 

การหยุดพักในระหว่างการทํางานก็เป็นองค์ประกอบของสภาพการทํางานอย่างหนึ่ง 

7. หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา (Leader) หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึง ท่ีทํา

ให้บุคคลท่ีทํางานมีความพึงพอใจในการทํางานหรือไม่ หัวหน้างานแบบต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

ไม่เหมือนกัน หัวหน้ามีทักษะในการบริหารมากน้อยแค่ไหน รู้หลักมนุษยสัมพันธ์เพียงใด และเม่ือมีปัญหาในการทํางาน 

หัวหน้ามีความสามารถที่จะให้คําแนะนํามากน้อยเพียงไร 

8. เพื่อนร่วมงาน (Co-workers) เพื่อนร่วมงานเป็นองค์ประกอบอีกประการหน่ึงท่ีจะส่งเสริมหรือหยุดย้ังความ 

พึงพอใจของบุคคลท่ีมีต่อความพึงพอใจในการทํางาน หากบุคคลใดมีเพื่อนร่วมงานมากพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือคน

อ่ืนๆ และมีความเป็นมิตรบุคคลก็อาจมีความพึงพอใจในสภาพการทํางานมากกว่าคนอ่ืนๆ ในทางตรงข้ามหากมีเพื่อน

ร่วมงานท่ีด้อยความสามารถพึ่งพาอาศัยอะไรไม่ได้  และไม่เป็นมิตรก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้บุคคลน้ันไม่มีความสุขใน    

การทํางานไปได้ 

9. นโยบายการจัดการและการบริหาร (Organization and Management) นโยบายและการจัดการหรือ         

การบริหารภายในองค์การเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอย่างหน่ึง การท่ีองค์การวางนโยบายท่ีแน่นอนเก่ียวกับการจ่าย

ค่าแรงงาน สวัสดิการลูกจ้างหรือเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบก็เป็นส่วนหน่ึงที่ทําให้ลูกจ้างหรือผู้ท่ีทํางาน

นํามาตัดสินใจ และทําให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พอใจในการทํางานได้ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวัน บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด อําเภอห้างฉัตร จังหวัด

ลําปาง ผูศึ้กษาได้กําหนดระเบียบวธิีการศกึษาไว้ดังต่อไปน้ี 

ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  

การศึกษาครั้งน้ี  ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวัน บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด  

ใช้องค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน ได้แก่ งาน ค่าจ้าง โอกาสท่ีจะได้รับการเล่ือนตําแหน่ง การยอมรับ 
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ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการทํางาน สภาพการทํางาน หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 

และนโยบายการจัดการและการบริหาร 

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานรายวันที่ทํางานในบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด จํานวนท้ังหมด 

387 คน คิดเป็น 100% จากพนักงานท้ังหมดโดยแบ่งออกเป็นโดยแบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก่  แผนกการผลิต 1  

เป็นแผนกท่ีเริ่มต้นการผลิตจะมีข้ันตอนท่ีรับผิดชอบ คือกระบวนการเตรียมดิน กระบวนการเตรียมลูกพิมพ์ กระบวนการ

ขึ้นรูป และกระบวนการเผาบีสกิต มีพนักงานรายวันท้ังส้ิน 147 คน  แผนกการผลิต 2 เป็นแผนกท่ีรับผิดชอบในการรับ

ผลิตภัณฑ์จากแผนกการผลิต 1 มาทํางานผลิตต่อ ประกอบด้วย กระบวนชุบและซ่อมเคลือบ กระบวนการเผาเคลือบ 

กระบวนการคัดเกรด กระบวนการตกแต่งพิเศษ กระบวนการบรรจุและจัดส่ง มีพนักงานรายวันท้ังสิ้น 178 คน แผนก

วางแผนการผลิต รับผิดชอบเก่ียวกับการรับเข้าจ่ายออกจัดเก็บและดูแลรักษาคลังสินค้าสําเร็จรูปและวัตถุดิบมีพนักงาน

รายวัน 38 คน แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์เป็นแผนกท่ีรับผิดชอบในการในการผลิตสูตรดิน และสูตรนํ้าเคลือบ  

เซรามิก มีพนักงานรายวัน 24 คน (ทะเบียนสถิติตัวเลขข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด, 2559) 

วิธีการศึกษา 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีรวบรวมจากพนักงานรายวันฝ่ายผลิตบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก 

จํากัด โดยใช้แบบสอบถาม จํานวน 387 คน 

2. ข้อมูลปฐข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและบทความ

ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ หนังสือ วารสาร บทความ เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และการค้นควา้ข้อมูลผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาพัฒนามาจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนํามาประยุกต์เป็นคําถามโดยลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ภูมิลําเนา อายุ

งาน ตําแหน่งหน้าท่ี และรายได้ 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานได้แก่ งาน ค่าจ้าง โอกาสท่ีจะได้รับเล่ือนตําแหน่ง การ

ยอมรับ ผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนท่ีบุคคลได้รับจากการทํางาน สภาพการทํางาน หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อน

ร่วมงาน และนโยบายการจัดการ การบริหาร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับระดับปัญหาและข้อเสนอแนะในการทํางานของพนักงานรายวัน บริษัท ควอลิตี้ 

เซรามิก จํากัด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ ในการเก็บรวมรวม

ข้อมูลและหลังจากน้ันผู้ศึกษาจะนําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์
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ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยความถ่ี (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage)  

และค่าเฉล่ีย (Mean) มาทําการวัดความพึงพอใจตามด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบ ผู้ศึกษานํามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ข้อมูลจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะห์ความพึงพอใจในด้านต่างๆโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา

ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean)โดยใช้มาตรวัดแบบ Rating scale ซ่ึงได้

กําหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนในระดับและหลักเกณฑ์การแปลความหมายของระดับค่าเฉล่ีย ดังน้ี (กุณฑลี เวชสาร, 

2546) 

ระดับความพึงพอใจ       คะแนน 

   มากท่ีสุด    5  

   มาก    4 

   ปานกลาง   3 

   น้อย    2 

   น้อยท่ีสุด    1 

คะแนนท่ีได้จะนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียและแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยดังน้ันแต่ละระดับ 

จะสามารถแบ่งคะแนนค่าเฉลี่ย และแปลความหมายของระดับค่าเฉลี่ยได้ 5 ระดับดังนี้   

ค่าเฉล่ีย      4.20 – 5.00        หมายถงึ ความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.19 หมายถงึ ความพึงพอใจ ระดับมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39 หมายถงึ ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59 หมายถงึ ความพึงพอใจ ระดับน้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 -  1.79 หมายถงึ ความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 

ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวัน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด สรุปผลการศึกษา 

ไดดั้งน้ี 

ข้อมูลทั่วไปของพนักงานรายวัน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด 

พนักงานรายวันของบริษัท ควอลิตี้เซรามิก จํากัด พบว่าพนักงานรายวันเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

โดยจํานวนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.21 มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.61 มีสถานะภาพสมรสมาก

ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.95 พนักงานรายวันส่วนใหญ่จบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 44.96  

มีระยะเวลาในการทํางานใน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด เป็นเวลาต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไปถึง 5 ปี มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
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54.01 พนักงานรายวันอยู่ในแผนกการผลิต 2 มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.99 มีค่าจ้างต่อเดือน 6,001-10,000 บาท  

มีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.04  มีรายได้ 501-1,000 บาทต่อเดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.96 

 

องค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางาน 

จากการศึกษาระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน

รายวัน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด พบว่าพนักงานรายวันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ ด้านงานส่วน

องค์ประกอบท่ีพนักงานรายวันมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ด้านผลประโยชน์/ส่ิงตอบแทนที่

บุคคลได้รับจากการทํางานด้านหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านการยอมรับ ด้านสภาพการทํางาน  

ด้านนโยบายการจัดการและการบริหาร ด้านค่าจ้าง และด้านโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนขั้น/เล่ือนตําแหน่ง 

ข้อเสนอแนะ ของพนักงานรายวัน บริษัท ควอลิต้ีเซรามิก จํากัด 

 จากผลการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานรายวันบริษัท ควอลิต้ีเซรามิก 

จํากัด จังหวัดลําปาง พบว่ามีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจท้ังหมด 9 ด้านดังน้ี 

 1. ด้านโอกาสที่จะได้รับการเล่ือนข้ัน/เล่ือนตําแหน่งเม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยที่พนักงานพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 

มีการวางแผนที่จะส่งเสริมให้ก้าวข้ึนไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงกว่าได้ตามลําดับบริษัทควรจัดทําเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

การทํางานให้กับพนักงานในแต่ละตําแหน่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตําแหน่งงานให้พนักงานเห็นว่ามีโอกาสก้าวใน

งาน เช่นปรับเลื่อนระดับพนักงานท่ีมีศักยภาพให้ไปทํางานในตําแหน่งที่สูงข้ึน หรือทําการปรับเปล่ียนงาน เพื่อให้พนักงาน

ได้มีความรู้ในงานใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนสําหรับประกอบการพิจารณาศักยภาพพนักงานเป็นต้น 

 2. ด้านสภาพการทํางานเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยท่ีพนักงานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ืองการที่ห้องนํ้ามีไม่

เพียงพอ ซ่ึงปัจจัยย่อยดังกล่าวพบว่าพนักงานเพศหญิงมีจํานวนมากกว่าเพศชาย บริษัทควรมีการปรับปรุงหรือจัดห้องนํ้า

ใหเ้พยีงพอต่อการใชง้านของพนักงานหญิงเน่ืองจากพนักงานเพศหญิงเป็นกลุ่มพนักงานที่มีจํานวนมากกวา่เพศชาย 

 3. ด้านหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยท่ีพนักงานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ือง

ผู้บังคับบัญชาใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ตัดสินปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยุติธรรม ชัดเจน และเหมาะสม บริษัทควรให้

ความสําคัญกับพนักงานที่เป็นตําแหน่งผู้บังคับบัญชา โดยการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการคน การส่ังงาน ตลอดจน

ทักษะ ให้กับพนักงานระดับบังคับบัญชา เพิ่มเติม 

 4. ด้านค่าจ้างเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยย่อยที่พนักงานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ืองเงินโบนัสประจําปีท่ีได้รับมีความ

เหมาะสม เน่ืองจากปัจจัยย่อยดังกล่าวเก่ียวข้องกับนโยบายการจ่ายโบนัสประจําปี เพ่ือให้พนักงานเกิดความพึงพอใจให้

มากข้ึน บริษัทควรกําหนดหรือประกาศนโยบายการและเกณฑ์จ่ายโบนัสประจําปีให้พนักงานได้รับทราบภายในรอบปี

ทํางานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้พนักงานเข้าในและเห็นเป็นรูปธรรมก่อนการพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัส 

 5. ด้านการยอมรับเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยท่ีพนักงานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ืองงานท่ีทําอยู่ทําให้มีโอกาส

เป็นคนที่มีความสําคัญต่อสายตาคนอ่ืน บริษัทควรจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูแก่พนักงานท่ีทําดีหรือทําคุณประโยชน์ในด้าน

ต่าง ๆ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นส่ิงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานจะเกิด 
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ความภูมิใจว่าตนเป็นท่ียอมรับของเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เช่น กิจกรรมพนักงานดีเด่นประจําเดือนท่ีทํางานได้

ตามเป้าหมายหรือเกนิเปา้หมายท่ีทางบริษัทต้ังไว้  เป็นต้น 

 6. ด้านนโยบายการจัดการและการบริหารบริษัทควรให้ความสําคัญในด้านนโยบาย เป้าหมายและการบริหาร

จัดการของบริษัท ท้ังน้ีเม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยที่พนักงานพึงพอใจน้อยที่สุด คือเร่ือง ความเหมาะสมด้านเกณฑ์ที่ใช้เป็น

ตัววัดความสามารถในการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหน่งของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงควรมุ่งเน้นในการพิจารณานโยบายท่ีเก่ียวกับ

ความชัดเจนในการกําหนดเกณฑ์พิจารณาการปรับเล่ือนตําแหนง่ท่ีชัดเจน 

 7. ด้านเพื่อนร่วมงาน  เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยท่ีพนักงานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ืองเป้าหมายการทํางาน

ร่วมกันตามท่ีบริษัทต้องการ ดังน้ันเพื่อให้พนักงานบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันในองค์กร บริษัทควรสร้างความรู้สึกว่า

พนักงานทุกคนในองค์กรเป็นพวกเดียวกัน เช่นจัดกิจกรรมสันทนาการให้พนักงานทุกแผนกได้พบปะทํากิจกรรมร่วมกัน 

 8. ด้านผลประโยชน์หรือส่ิงตอบแทนที่บุคคลได้รับจากการทํางาน  เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยท่ีพนักงาน 

พงึพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ืองความเหมาะสมของสวัสดิการ ค่าแรงพิเศษ (ค่างานหนัก ค่าทักษะ ประสิทธิภาพ) ท่ีบริษัทจัดให ้

ซ่ึงปัจจัยย่อยดังกล่าวเป็นการกําหนดสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทควรดําเนินการ 

จัดอบรมช้ีแจงให้พนักงานรับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ของสวัสดิการดังกล่าวให้เข้าใจสอดคล้องตรงกัน เพื่อเป็นจากจูงใจใน

การปฏิบัติงานพิเศษต่าง ๆ ท่ีบริษัท กําหนดเป็นพิเศษ  

 9. ด้านงาน  เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยย่อยท่ีพนักงานพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือเร่ืองคิดว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่

การงานบริษัทควรกําหนดลักษณะงานให้กับทุกตําแหน่งงาน และสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในแต่ละ

หน่วยงาน โดยกําหนดเป็นเป้าเหมายประจําหน่วยงานโดยดูจาก Job Description ของพนักงาน 

 ท้ังนี้ผู้ศึกษายังมีข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นอีก 3 ประเด็น โดยทําการแยกศึกษาความพึงพอใจแยกตามเพศ 

ระยะเวลาในการทํางาน และแผนก ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังน้ี  

1. ข้อเสนอแนะแยกตามเพศ  พบว่าเพศชายโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับที่น้อยในด้านโอกาสที่จะ

ได้รับการเล่ือนขั้น/เล่ือนตําแหน่ง ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาท่ีสําคัญท่ีอาจส่งผลเกิดอัตราการลาออกของพนักงานเพศชาย 

เพราะจากข้อมูลท่ีศึกษานั้นเห็นได้ว่าพนักงานเพศชายจํานวนท้ังหมด 154 คนให้ความพึงพอใจในโอกาสได้เล่ือนตําแหน่ง

สูงขึ้นตามความสามารถ และการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การฝึกอบรมเพิ่มเติมส่งผลให้มีโอกาสในการเล่ือนตําแหน่งใน

ระดับความพึงพอใจน้อยที่น้อยบริษัทควรจัดให้มีการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเส้นทางความก้าวหน้าใน

อาชีพการทํางานให้กับพนักงานเพศชายในแต่ละตําแหน่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตําแหน่งงานให้พนักงานเห็นว่ามี

โอกาสก้าวในงาน เช่นปรับเล่ือนระดับพนักงานท่ีมีศักยภาพให้ไปทํางานในตําแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือทําการปรับเปลี่ยนงาน 

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในงานใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนสําหรับประกอบการพิจารณาศักยภาพพนักงานเป็นต้น 

2. ข้อเสนอแนะแยกตามระยะเวลาในการทํางาน  พบว่าท้ังเพศชายและเพศหญิงทุกช่วงระยะเวลาใน

การทํางานมีความพึงพอใจระดับน้อยในด้านโอกาสที่จะได้รับการเล่ือนขั้น/เลื่อนตําแหน่ง เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อยพบวา่ทุก

ปัจจัยย่อยคือโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นตามความสามารถพนักงานทุกคนภายในบริษัทได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่

การงานเท่าเทียมกันทุกส่วนงานการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ การฝึกอบรมเพิ่มเติมส่งผลให้มีโอกาสในการเล่ือนขั้น  

เล่ือนตําแหน่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานงานที่ทําอยู่ไม่สามารถทําให้
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ได้รับความก้าวหน้าเส้นทางการเติบโตในการปฏิบัติงานมีความชัดเจนมีการวางแผนท่ีจะส่งเสริมให้ก้าวข้ึนไปสู่ตําแหน่งที่

สูงกว่าได้ตามลําดับซ่ึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทควรจัดให้มีการส่งเสริมการให้

ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการทํางานให้กับพนักงานทุกช่วงอายุ ให้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้า

ในหน้าท่ีการงานเช่นปรับเลื่อนระดับพนักงานท่ีมีศักยภาพให้ไปทํางานในตําแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือทําการปรับเปลี่ยนงาน 

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในงานใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนสําหรับประกอบการพิจารณาศักยภาพพนักงานเป็นต้น 

3. ข้อเสนอแนะแยกตามแผนก  พบว่า ทุกแผนกมีความพึงพอใจระดับน้อยในด้านโอกาสท่ีจะได้รับ   

การเลื่อนขั้น /เล่ือนตําแหน่ง เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยพบว่าทุกปัจจัยย่อยคือโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งสูงข้ึนตาม

ความสามารถพนักงานทุกคนภายในบริษัทได้รับโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเท่าเทียมกันทุกส่วนงานการเรียนรู้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ การฝึกอบรมเพิ่มเติมส่งผลให้มีโอกาสในการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหน่งได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับ       

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานงานท่ีทําอยู่ไม่สามารถทําให้ได้รับความก้าวหน้าเส้นทางการเติบโตใน

การปฏิบัติงานมี     ความชัดเจนมีการวางแผนท่ีจะส่งเสริมให้ก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงกว่าได้ตามลําดับซ่ึงถือได้ว่าเป็น

ปัจจัยสําคัญท่ีมีผลต่อ      การลาออกของพนักงานบริษัทควรจัดให้มีการส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ  การทํางานให้กับพนักงานทุกแผนก ให้เล็งเห็นถึงความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเช่นปรับเล่ือน

ระดับพนักงานท่ีมีศักยภาพให้ไปทํางานในตําแหน่งท่ีสูงข้ึน หรือทําการปรับเปล่ียนงาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ในงาน

ใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนสําหรับประกอบการพิจารณาศักยภาพพนักงานเป็นต้น 

ข้อเสนอแนะดังท่ีกล่าวมาน้ีได้มาจากผลการศึกษาจากแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถนําไปเป็นแนวทางใน     

การแก้ไขและปรับปรุงการทํางานในบริษัทได้ ซึ่งหากบริษัทนําวิธีการไปทดลองปฏิบัติและกําหนดเป็นมาตรฐานของ     

การทํางานแล้วจะสามารถเพิ่มความพงึพอใจให้กับพนักงานให้เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะทําให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง 
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