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ความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานรายวัน บริษทั ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จํากัด 

Job Satisfaction of Daily Employees of Diamond Food Product Company Limited 

สมพงษ์  เงินอินต๊ะ* และวรรณัย  สายประเสริฐ** 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้    มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันในบริษัท         

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด  โดยประชากรที่ใช้ศึกษาคือ พนักงานรายวันในบริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด จํานวน 

336 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  ศึกษาตามทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอรซ์เบิอร์ก และนํา

ข้อมูลมาประมวลผลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานปฏิบัติงานรายวัน เป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพ

สมรสแล้ว  ระดับการศึกษาตํ่ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6  สังกัดแผนกบรรจุ/กระป๋องเปล่า  มีอายุการทํางานในบริษัท     

น้อยกว่า 1 ป ีมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 5,001-8,000 บาท และมีรายได้เสริมต่อเดือนร้อยกว่า 1,000 บาท 

ผลการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทํางานพบว่า  พนักงานปฏิบัติงานรายวันมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง   

ในด้านความสําเร็จในการทํางาน   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ความรับผิดชอบในงาน  ความก้าวหน้า และการได้รับ           

การยอมรับนับถือ ตามลําดับ 

ผลการศึกษาปัจจัยค้ําจุนในการทํางานพบว่า  พนักงานปฏิบัติงานรายวัน มีความพึงพอใจในระดับมากในด้าน

ค่าจ้างและสวัสดกิาร  และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในด้านสภาพของการทํางาน  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนรว่มงาน  

การบังคับบัญชา  นโยบายการบริหาร  และความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา   

ABSTRACT 

 This study aimed to examine job satisfaction of daily employees of Diamond Food Product Company 

Limited. Populations of this study were identified to 336 daily employees of the Diamond Food Product Company 

Limited. Questionnaires were used as the tool to collect data. This study was conducted in accordance with the 

Herzberg’s Tow-Factor Theory and the data obtained were assessed by frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that most daily employees were female in the age of 21-30 years old, and married. 

Their education background was lower than Pratom 6 of primary education. They were affiliated to Packing/Empty 

Can  

Department with the employment period of less than a year.  Their monthly incomes were varied in the range of 

5,001-8,000 Baht and their extra incomes per month were less than 1,000 baht. 

                                                            
 * นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติสําหรับผู้บริหาร จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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Regarding the study on employment motivation factors, the results showed that these daily employees had 

moderate level of satisfaction towards factors namely achievement, work itself, responsibility, advancement, and 

recognition, respectively.  

Regarding the study on employment maintenance factors, the results showed that these daily employees 

had high level of satisfaction towards compensations and welfares factor, but had moderate level of satisfaction 

towards factors namely working conditions, interpersonal relations with peers, supervision, company policy and 

administration, and interpersonal relations with supervision. 

บทนํา 

แนวโน้มการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยในปี 2557  คาดว่าจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าปี 2556 

เนื่องจากอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2557  มีการขยายตัวร้อยละ 3.5-3.6 ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ซึ่งมอีัตรา

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.9-3.1 โดยที่อุตสาหกรรมไทย ณ ปัจจุบัน เร่ิมให้ความสําคัญเร่ืองการเพิ่มมูลค่า

ผลผลิต อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมไทยก็ยังมีข้อจํากัดในหลายด้าน เช่น ราคาและต้นทุนการผลิตของประเทศที่เพ่ิมสูงข้ึน

ซึ่งลดขีดความสามารถในการแขง่ขัน แรงงานที่ขาดการพัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการขาดการพัฒนาตราสนิค้าใหเ้ป็นที่รู้จัก

ในระดับนานาชาติ (แนวโน้มการส่งออกและทิศทางอุตสาหกรรมไทยปี 2557, 2556 : ออนไลน์) จะเห็นได้ว่าแรงงานเป็น

ปัจจัยการผลิตและเป็นทุนมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งระดับส่วนย่อย (Micro) ของระบบเศรษฐกิจ  

คือแรงงานในภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและบริการ และระดับมหภาค (Macro) ของประเทศ กล่าวคือถ้า

แรงงานในภาคการผลิตต่างๆ ของประเทศมีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพสูงจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

ผลิตและประสิทธิผลต่อการผลิตให้สูงข้ึน (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557 : ออนไลน์) ถึงแม้จะมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ   เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก    และทําให ้   

การดําเนินธุรกิจเกิดความสะดวกสบายมากข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ  ยังต้องอาศัยแรงงานทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมเป็นตัวขับเคลื่อนพื้นฐานที่สําคัญ องค์กรต่างๆ จึงให้

ความสําคัญกับการรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้มากขึ้น 

องค์กรหลายองค์กรจะประสบความสําเร็จได้ ปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยผลักดันและจะมองข้ามไปไม่ได้คือ

ความสุขของพนักงาน  เมื่อพนักงานมีความสุขในการทํางานก็จะมีพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้พัฒนาไปข้างหน้า โดย

ที่มีการให้ความสําคัญกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทํางาน      ทั้งนี้เพราะเมื่อบุคคลมีความพึงพอใจใน      

การปฏิบัติงานแล้ว   จะเกิดความกระตือรือร้นการปฏิบัติงาน และทํางานอย่างเต็มความสามารถจนงานนั้นประสบ

ความสําเร็จ  แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพึงพอใจในการทํางานแล้ว ประสิทธิภาพของงานจะอยู่ใน

ระดับตํ่าหรือลดลง   ฉะนั้น ความพึงพอใจในการทํางานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทํางานในทางบวก  เป็น

ความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัตงิานและได้รับผลตอบแทน คือผลที่เป็นความพึงพอใจที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึก

กระตือรือร้น มีความมุง่ม่ันที่จะทํางานนัน้ๆ  เกิดขวัญและกําลังใจ  ซึ่งสิ่งเหล่านี ้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสทิธิผล

ในการทํางาน   และส่งผลต่อความสําเร็จและความเป็นไปได้ตามเป้าหมายขององค์กรน้ันๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย          
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ธรรมาธิราช, 2554: ออนไลน์) แต่บางองค์กรที่ถือเอากําลังการผลิตเป็นหลัก โดยไม่มองว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นส่วนหนึ่ง

ในการขับเคล่ือนการทําธุรกจิและไมเ่ห็นความสําคัญของความสุขและความพึงพอใจของพนักงาน  จะทําใหเ้กดิการทํางาน

ที่ไม่มีความผูกพันกับองค์กร  และอาจเป็นช่องวา่งการทํางานซึ่งอาจทําใหเ้กดิการเบื่อหนา่ยในงาน  ส่งผลให้งานที่ออกมา

ไม่มีประสทิธิภาพ อาจเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการหยุดงานและลาออกในที่สุด 

บริษัท ไดมอนด ์ฟูด้ โปรดักท์ จํากัด ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 2  ตําบลบางกระเจ้า  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

เร่ิมก่อตั้งดําเนินกิจการตั้งแต่ พ.ศ. 2554   ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลเพื่อการส่งออก 

ปัจจุบัน บรษิัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด ประกอบธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเล (ปลาทูน่า

บรรจุกระป๋อง) เพ่ือการส่งออก  โดยมีตลาดสําคัญแถบตะวันออกกลาง   เมื่อเทียบกับตลาดปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

สถานะของบริษัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด   มีการเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ   โดยเทยีบกับยอดขายในปี 2554 มียอด

ส่งออกอยู่ที่ 150 ล้านบาท   ปี 2555 มียอดส่งออก 350 ล้านบาท    ปี 2556 มียอดส่งออก 550 ล้านบาท และในป ี

2557 มียอดส่งออก 750 ล้านบาท   โดยในปี 2558 บริษัทตั้งเป้าการส่งออกอยู่ที่ 1,000 ล้านบาท ถือได้ว่าบริษัท        

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เมื่อเทียบกับตลาดปลาทูน่าบรรจุกระป๋องในประเทศ แต ่

บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด ยังเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ประสบปัญหาเรื่องแรงงานเช่นกัน เน่ืองจากกระบวนการผลิต

ยังต้องอาศัยแรงงานคนที่มีความชํานาญการในการผลิตและการวางแผนการแก้ไขปัญหางาน แต่ปัญหาที่สําคัญที่เกิดข้ึน

เกี่ยวกับแรงงาน คือ การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถ เน่ืองจากพนักงานได้มีการลาออก เพื่อไปประกอบ

อาชีพหรือธุรกิจอื่นกันมาก จึงเป็นสาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน ในการแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนทางบริษัท      

ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด ได้มีการสรรหาและคัดเลือกแรงงานเพ่ือเข้ามาทํางานอย่างต่อเน่ือง แต่ด้วยจํานวน         

การลาออกของพนักงานในบรษิัทมอีัตราการลาออกของพนักงานรายวันเฉลี่ยเดือนละ 20 คน หรือ 5% ต่อเดือน ซึ่งถือได้

ว่าเป็นการลาออกที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับจํานวนคนงานที่มีอยู่  และมีผลกระทบกับการทํางานเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ฝีมือแรงงานและต้องอาศัยพนักงานที่มีทักษะ ความชํานาญเฉพาะด้าน (ฝา่ยทรัพยากร

มนุษย ์บริษัทไดมอนด ์ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด, 2557)  

  ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันใน บริษัท ไดมอนด ์

ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด เพื่อที่จะนําผลการศึกษาที่ได้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรและเผยแพร่ให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต

แปรรูปอาหารทะเล (ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง) แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน เพื่อให้

เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

  วิเชียร  วิทยอุดม (2547: 163-168) กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ว่ามีปัจจัยสองกลุ่มคือ สิ่งที่   

ทําให้เกิดความพึงพอใจกับสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจ หรือเป็นปัจจัยจูงใจกับปัจจัยอนามัย อันเป็นปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก 

 จากการศึกษาของเฮอร์ซเบอร์กสรุปว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานจะเกิดจากปัจจัยภายนอกของ

สิ่งแวดล้อมของงานเฮอร์ซเบอร์กเรียกปัจจัยที่ทําให้ เกิดความไม่พึงพอใจนี้ว่า  ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยอนามัย 
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(Maintenance or Hygiene Factors) ส่วนปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจในงานจะเกิดจากปัจจัยภายในของสิ่งแวดล้อม 

ของงาน  และเฮอร์ซเบอร์กเรียกปัจจัยที่ทําให้เกิดความพึงพอใจนี้ว่า ปัจจัยจูงใจ (Motivation or Satisfiers Factors)  

   ทฤษฎีสองปัจจัย Herzberg (Herzberg’s Two-factor Theory) เป็นทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg and Others  

ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานของบุคคล  โดยศึกษาถึงความต้องการของบุคคลในองค์การ หรือการจูงใจจาก

การทํางานโดยเฉพาะเจาะจง  โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการทํางาน  สรุปได้ว่าความสุขจากการทํางานนั้น  

เกิดจากความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในงานที่ทํา มีสาเหตุมาจากปัจจัยสองกลุ่ม คือ  

 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง  เพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่

ปฏิบัติอยู่  เป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลในองค์การ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เพราะเป็นปัจจัยที่สามารถตอบสนองความตอ้งการภายในของบุคคลได ้ประกอบด้วย 

 1.1 ความสําเร็จในการทํางาน 

 1.2 การได้รับการยอมรับนับถือ 

 1.3 ลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ

 1.4 ความรับผิดชอบในงาน 

 1.5 ความก้าวหน้า 

 2. ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ําจุนให้บุคคล      

มีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์การ  บุคคลในองค์การจะเกิด

ความไม่ชอบงานขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปัจจัยเหล่านี้ได้แก ่ 

 2.1 เงินเดือน 

 2.2 นโยบายและการบรหิาร 

 2.3 ความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน 

 2.4 สภาพการทํางาน 

 2.5 วิธีปกครองบังคับบัญชา 

 2.6 สถานะทางอาชีพ 

 2.7 ความม่ันคงในการทํางาน 

 จากทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า ปัจจัยทั้งสองด้านนี้เป็นสิ่งที่คนต้องการ เพราะเป็นแรงจูงใจในการทํางาน 

 ปัจจัยจูงใจ  เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เกิดความสุขในการทํางาน โดยมีความสัมพันธ์กับแนวคิดที่ว่า เมื่อคน

ได้รับการตอบสนองด้วยปัจจัยนี้แล้ว จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางาน  ผลที่ตามมาคือคนจะเกิดความพึงพอใจในงาน 

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ปัจจัยค้ําจุนหรือสุขศาสตร์  ทําหน้าที่เป็นตัวปอ้งกันมิให้คนเกิดความไม่เป็นสุข  หรือไม่พึงพอใจในงาน ช่วยทําให้

คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากทํางานมาสู่ความพร้อมที่จะทํางาน  

 ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2548 : 132) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการทํางานเป็นความรู้สึกรวมของบุคคลที่มี

ต่อการทํางานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลตอบแทนคือผลที่เป็นความพึงพอใจ
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ที่ทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งม่ันที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิภาพของการทํางานรวมทั้งการส่งผลตอ่ความสําเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

 แนวคิดการวิเคราะห์ความคาดหวังและความพึงพอใจ 

การวิเคราะห์คาดหวังและความพึงพอใจ (Importance-Performance Analysis: IPA) ได้นํากรอบแนวคิด

มาจาก Martilla and James (1977) สรุปได้ ดังนี้ 

 IPA เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อวัดผลหรือประเมินการยอมรับใน 

ตัวสินค้าของผู้บริโภคในการตลาดลักษณะเฉพาะรูปแบบต่างๆ เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ได้ง่ายสําหรับการประเมินหรือ

วัดผลในคุณลักษณะผลประกอบการและความสําคัญของผลิตภัณฑ์   มีข้อได้เปรียบในการประเมินผลการยอมรับของ

ผู้บริโภค  เน่ืองจากเป็นการประเมินที่มีต้นทุนตํ่า มีเทคนิคการประเมินที่เข้าใจง่าย และให้ข้อมูลในเชิงลึกที่สําคัญในแง่ของ

ส่วนประสมการตลาดกับกิจการ  กิจการสามารถมุ่งความสนใจไปยังส่วนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือระบุพื้นที่ที่อาจใช้

ทรัพยากรเกินความจําเป็น การนําเสนอผลการประเมิน IPA ในรูปกราฟ ทําให้สามารถแปลผล จัดการข้อมูลได้อย่าง

สะดวกและเข้าใจมากข้ึน ทําให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการวางกลยุทธ์และตัดสินใจในด้านการตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

 ลักษณะที่น่าสนใจของ IPA คือ ผลที่ได้สามารถแสดงออกมาในรูปภาพที่ง่ายต่อการแปรผล ในรูปของ

กราฟ  2 มิติ จากคุณลักษณะต่างๆ ซึงมาจากมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) (Martilla and James, 1977)  

ดังภาพที่ 1 

 

สําคัญมาก 

(คาดหวังสูง) 

พึงพอใจ 

น้อยที่สุด 

Concentrate here Keep up with good work 

พึ ง พ อ ใจ ม า ก

ที่สุด 

ต้องให้ความสนใจ A B พึงพอใจต่อผูใ้หบ้ริการ

Low priority C D Possible over skill 

ไม่ต้องให้ความสําคัญมาก ให้บริการได้ดีมาก แต่ลูกค้าไม่

ค่อยให้ความสําคัญ 

 สําคัญน้อย 

(คาดหวังน้อย) 

                     ภาพที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลการให้ระดับความคาดหวัง 

                                 และการประเมินความคิดเห็น (ความพึงพอใจ)  
               ที่มา: ดัดแปลงจาก Martilla, J.A. and James, J.C. (1977) Importance Analysys. Journal of Marketing. 
                      (อ้างใน ศุภจิต สนิทวงศ ์ณ อยุธยา, 2550) 
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เม่ือนําค่าความคาดหวังและความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติผลลัพธ์ที่ได้ตกอยู่ที่ 

Quadrants ใดๆ จะสามารถอธิบายความหมายได้ 4 ลักษณะ ดังต่อไปนี ้

Quadrants A (Concentrate Here) หมายถึ ง  คุณ ลั กษณ ะที่ มี ค วามสํ าคัญ ต่ อลู กค้ า  และไม่ ได้ รับ              

การตอบสนองอยา่งเพียงพอ 

 Quadrants B (Keep up the Good Work) หมายถึง ผู้ ให้บริการสามารถตอบสนองได้ เป็นอย่างดี ใน

คุณลักษณะที่ลูกค้าให้ความสําคัญมาก 

 Quadrants C (Low Priority) หมายถึง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพต่ําหรือมีการบริการตํ่าในคุณลักษณะที่ไม่

สําคัญต่อลูกค้า ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน 

 Quadrants D (Possible Over skill) หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความสําคัญมากเกินความจําเป็นในคุณลักษณะ

ที่มีความสําคัญน้อยต่อการตัดสินใจของลูกคา้ 

บริษัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด เริ่มดําเนินกิจการเม่ือปี 2554 ซึ่งประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมแปรรูป

ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องส่งออก ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และขยายเงินทุนจดทะเบียนเป็น 55,000,000 

บาท  ในปี  2557 ปัจจุบันมีจํานวนพนักงานปฏิบัติงานรายวัน  336 คน โดยมีรายได้ เฉลี่ย  356.25 บาท /วัน /คน  

(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บริษัทไดมอนด์ ฟูด้โปรดักท ์จํากัด, 2557)  

 

 

                 ภาพที่ 2   แสดงผังองค์กร บริษัทไดมอนด ์ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด 
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     บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด เป็นบริษัทผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องเพื่อส่งออก ลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ใน

แถบประเทศตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศจอร์แดน ซีเรีย และซาอุดิอารเบีย   ในทวีปแอฟริกา ได้แก่ ประเทศอียิปต ์

ลิเบีย แอลจีเรีย  และในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ ประเทศเปรู ชิลี ปานามา ซึ่งการส่งออกนี้ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์

จํากัด สามารถส่งออกได้ 500-600 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี และบรษิัทไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท ์จํากัด ยังมกีารพัฒนาตลาดใน

ประเทศไทย โดยมีการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Fine Chef เพื่อที่จะนําสินค้าภายใต้แบรนด์สินค้านี้ มาวางขายในประเทศ

ไทยอีกดว้ย 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศึกษา 
เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยการศึกษาระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวัน 

บริษัท  ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด  ทั้ งนี้ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ประกอบด้วยปัจจัย 2 กลุ่ม  

ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors)   และปัจจัย

ค้ําจุน (Maintenance or Hygiene Factors) หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) 

2. ข้ันตอนการศึกษา 

ในการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานรายวันบริษัท ไดมอนด ์ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด  

มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 

2. สร้างแบบสอบถาม 

3. เก็บรวบรวมข้อมูล 

4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

5. จัดทําและนําเสนอรายงาน 

  3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

              ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด ซึ่งจากการสํารวจจํานวน

ประชากรของบริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด มีจํานวนพนักงานรายวันทั้งหมด 336 ราย โดยเป็นแรงงานไทย 29 คน 

คิดเป็น 8.63% และเป็นแรงงานต่างด้าว 307 คน คิดเป็น 91.37% (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ข้อมูลทะเบียนพนักงาน  บริษัท

ไดมอนด์ ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด,12 มีนาคม 2557)  ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาจากประชากรทัง้หมด  

  4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

                 แหล่งข้อมูลหลักของการศึกษานี้ คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสํารวจโดยใช้

แบบสอบถามโดยมีสถานที่ เก็บรวบรวมข้อมูลคือ  บริษัท  ไดมอนด์  ฟู้ด  โปรดักท์  จํากัด  โดยแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานปฏิบัติการรายวัน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา

สูงสุด แผนก/ฝ่ายที่สังกัด ระยะเวลาในการทํางานกับบริษัท เงินเดือน (ค่าจ้างรายวัน/เดือน) รายได้อื่นๆ เหตุผลสําคัญที่

เลือกมาทํางานที่บริษัท ไดมอนด์ ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด 

             ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความสําคัญและความพึงพอใจในการปฏบิัติงานของพนักงานปฏิบัติงานรายวัน

ในด้านปัจจัยค้ําจุน ประกอบดว้ย คา่จ้างและสวัสดกิาร นโยบายการบรหิาร ความสัมพันธก์ับผูบ้ังคับบัญชา ความสัมพันธ์

กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพของการทํางาน การบังคับบัญชา และปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จในการทํางาน  

การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้า 

  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ พนักงานปฏิบัติงานรายวันใน

บริษัท ไดมอนด ์ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด  

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานปฏิบัติการรายวันเป็นเพศหญิง  มีอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพสมรส  

มีการศึกษาต่ํากว่าประถมศึกษาปีที่ 6  ส่วนใหญ่ทํางานแผนกบรรจุ/กระป๋องเปล่า มีอายุการทํางานน้อยกว่า 1 ป ี มีรายได้

ต่อเดือน 5,001-8,000 บาท มีรายได้เสริมต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท สาเหตุที่เลือกมาทํางานที่บริษัท ไดมอนด ์ 

ฟูด้ โปรดักท ์จํากัด เพราะมคีวามรู้ความชํานาญในงานด้านนี้อยู่แล้ว  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญ และระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการ

ปฏิบัติงาน 

 จากการศึกษาระดับความสําคัญ  และระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบัติงาน  

โดยพิจารณาจากทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก ได้แก่ ปัจจัยที่ เป็นตัวกระตุ้นในการทํางาน หรือปัจจัยจูงใจ 

(Motivators) และปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทํางาน หรือปัจจัยค้ําจุน สรุปได้ดังตารางที่ 5.1- 5.4 

ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยของระดับความสําคัญของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบัติงาน  

ปัจจัย ความสําคัญ ลําดับ

ที่ 

ความพึงพอใจ ลําดับที่

ค่าเฉลี่ย(แปลผล) ค่าเฉลี่ย(แปลผล) 

ปัจจัยค้ําจุน  

ด้านค่าจ้างและสวัสดกิาร  3.83 (มาก) 1 3.77 (มาก) 1 

ด้านนโยบายการบริหาร 3.47 (ปานกลาง) 5 3.37 (ปานกลาง) 5 

ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชา  3.37 (ปานกลาง) 6 3.30 (ปานกลาง) 6 

ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  3.54 (มาก) 4 3.44 (ปานกลาง) 3 

ด้านสภาพของการทํางาน  3.76 (มาก) 2 3.55 (มาก) 2 

ด้านการบังคับบัญชา 3.57 (มาก) 3 3.43 (ปานกลาง) 4 
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ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ 3.59 (มาก) 3.48 (ปานกลาง)  

ปัจจัยจูงใจ  

ด้านความสําเร็จในการทํางาน 3.54 (มาก) 2 3.39 (ปานกลาง) 1 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.20 (ปานกลาง) 5 3.03 (ปานกลาง) 5 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 3.51 (มาก) 3 3.35 (ปานกลาง) 2 

ด้านความรับผดิชอบในงาน 3.42 (ปานกลาง) 4 3.27 (ปานกลาง) 3 

ด้านความก้าวหน้า 3.65 (มาก) 1 3.20 (ปานกลาง) 4 

ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัยจูงใจ 3.59 (มาก)  3.48 (ปานกลาง)  

 หมายเหตุ : การแปลผล  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 =มาก                        

                ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง    ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 =น้อย    ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = น้อย

ที่สุด 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกของความสําคัญ และความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มี

ต่อการปฏิบัตงิาน 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ยความสําคัญสูงสุด

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 

ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

ปัจจัยค้ําจุน  

ด้านค่าจ้างและสวัสดกิาร  - ความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง - ความยุติธรรมในการปรับข้ึนคา่จา้ง

 4.36 (มาก) 4.28 (มาก) 

ด้านนโยบายการบริหาร - บริษัทมีการกําหนดกฏระเบียบ 

ต่าง ๆ อยา่งชัดเจน 

- บ ริษั ท มี ก ารกํ าหนดกฏระเบี ยบ  

ตา่ง ๆ อย่างชัดเจน 

 3.67 (มาก) 3.55 (มาก) 

ด้ า น ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ

ผูบ้ังคับบัญชา  

- ความ เอาใจใส่ต่ อสภาพความ

เป็นอยู่จากผูบ้ังคับบัญชา 

- ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่

จากผูบ้ังคับบัญชา 

3.43 (ปานกลาง) 3.38 (ปานกลาง) 

ด้ านความสัมพั นธ์กั บ เพ่ื อน

ร่วมงาน  

- ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ

เป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน 

- ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ

เป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน 

3.63 (มาก) 3.52 (มาก) 

ด้านสภาพของการทํางาน  - จํานวนช่ัวโมงและจํานวนวันในการ

ทํางานมีความเหมาะสม   

- สภาพแวดล้อมการทํางาน เช่น แสง

สว่างเพียงพอ/ เสยีงดัง 

 4.09 (มาก) 3.65 (มาก) 

ด้านการบังคับบัญชา - หัวหน้างานให้คําแนะนําและสอนงาน - หัวหนา้งานให้คําแนะนําและสอนงาน

 3.75 (มาก) 3.61 (มาก) 
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ปัจจัยจูงใจ  

ด้านความสําเร็จในการทํางาน  - รู้สึกว่าผลสําเร็จของงานเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ต้องการ 

- ได้ ใช้ความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 

3.60 (มาก) 3.45 (ปานกลาง) 

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ  - ได้ รั บ ค ว า ม ไว้ ว า ง ใจ ใน ก า ร

มอบหมายหน้าที่สําคัญจากหัวหน้า

งานเสมอ 

- ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมือ

อาชีพและเป็นที่ยอมรับในบริษัทให้เป็น

ตัวอย่างแก่ผู้อื่น

3.31 (ปานกลาง) 3.15 (ปานกลาง) 

ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ - งานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ตรงกับ

ความถนัด 

- งานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ตรงกับ

ความถนัด 

3.57 (มาก) 3.42 (ปานกลาง) 

ด้านความรับผดิชอบในงาน - ได้ทํางานตามความเหมาะสมของ

ปริมาณงาน 

- ได้ทํางานตามความเหมาะสมของ

ปริมาณงาน 

3.54 (มาก) 3.42 (ปานกลาง) 

ด้านความก้าวหน้า - บริษั ทมี ค วามยุ ติ ธรรม  และมี

เหตุผลในการปรับตําแหน่งงาน 

- บริษัทมีความเสมอภาคกับพนักงาน

ทุกคนในการเลื่อนตําแหน่ง 

 4.01 (มาก) 3.23 (ปานกลาง) 

หมายเหตุ: การแปลผล  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง  

               ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 = น้อย   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด   

 

ตารางที่  3 แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบัติงาน 10 อันดับแรก 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยรอง ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ลําดับที่

ความยุติธรรมในการปรับข้ึนคา่จา้ง ด้านค่าจ้างและสวัสดกิาร ค้ําจุน 4.28 1 

(มาก)  

มีเงินรางวัลพิเศษ เช่น ค่ากะ ค่าร้อน ค่า

ตําแหน่ง 

ด้านค่าจ้างและสวัสดกิาร ค้ําจุน 4.28 1 

(มาก)  

ค่าจ้างที่ได้รับปจัจบุันมีความเหมาะสม ด้านค่าจ้างและสวัสดกิาร ค้ําจุน 4.09 2 

(มาก)  

สภาพแวดล้อมการทํางาน เช่น แสงสว่าง

เพยีงพอ/ เสียงดัง 

ด้านสภาพของ

การทํางาน 

ค้ําจุน 3.65 3 

(มาก) 
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หัวหน้างานให้คําแนะนําและสอนงาน ด้านการบังคับบัญชา ค้ําจุน 3.61 4 

(มาก)  

การลา (พักร้อน ป่วย กจิ คลอด ) ด้านค่าจ้างและสวัสดกิาร ค้ําจุน 3.57 5 

(มาก)  

จํานวนช่ัวโมงและจํานวนวันในการทํางาน

มีความเหมาะสม   

ด้านสภาพของ

การทํางาน 

ค้ําจุน 3.57 5 

(มาก)  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์อํานวย 

ความสะดวกเพยีงพอ 

ด้านสภาพของ

การทํางาน 

ค้ําจุน 3.56 6 

(มาก)  

บริษัทมีการกําหนดกฎระเบียบต่างๆ 

อย่างชัดเจน 

ด้านนโยบายการบริหาร ค้ําจุน 3.55 7 

(มาก)  

ความสนิทสนม ความจริงใจ 

ความเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน 

ด้านความสัมพันธ์กับ

เพื่อนร่วมงาน 

ค้ําจุน 3.52 8 

(มาก)  

ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม ด้านสภาพของ

การทํางาน 

ค้ําจุน 3.51 9 

(มาก)  

มีการช่วยเหลือกันในการทํางานเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย 

ด้านความสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงาน 

ค้ําจุน 3.49 10 

(ปานกลาง)  

หมายเหตุ: การแปลผล  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด    ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก   ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง                        

               ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 = น้อย     ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด 

  

ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจของพนักงานรายวันที่มีต่อการปฏิบัติงาน 10 อันดับท้าย 

ปัจจัยย่อย ปัจจัยรอง ปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ย 

(แปลผล) 

ลําดับที่

ได้รับการยอมรับ ยกยอ่งและชมเชย          

จากบริษทั 

ด้านการได้รับ         

การยอมรับนับถือ 

จูงใจ 2.91 1 

(ปานกลาง)  

ได้รับการยอมรับ ยกยอ่งและชมเชย          

จากหัวหน้างาน 

ด้านการได้รับ         

การยอมรับนับถือ 

จูงใจ 2.97 2 

(ปานกลาง)  

ได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายหน้าที่

สําคัญจากหัวหน้างานเสมอ 

ด้านการได้รับ        

การยอมรับนับถือ 

จูงใจ 3.10 3 

(ปานกลาง)  

มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและกฎต่างๆ ด้านนโยบาย          

การบริหาร 

 

ค้ําจุน 3.13 4 

(ปานกลาง)  
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ได้มีโอกาสได้รบัผิดชอบในงานที่สูงขึ้น 

หรือท้าทายความสามารถมากขึ้น 

ด้านความรับผิดชอบ

ในงาน 

จูงใจ 3.13 4 

(ปานกลาง)  

ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

และเป็นที่ยอมรับในบริษัทให ้

เป็นตัวอย่างแกผู่้อื่น 

ด้านการได้รับ         

การยอมรับนับถือ 

จูงใจ 3.15 5 

(ปานกลาง)  

บริษัทมีความยตุิธรรม และมีเหตุผล 

ในการปรับตําแหน่งงาน 

ด้านความก้าวหน้า จูงใจ 3.17 6 

(ปานกลาง)  

ความเอื้ออาทรของผูบ้ังคบับญัชา ด้านความสัมพันธ์กับ

ผูบ้ังคบับญัชา 

ค้ําจุน 3.20 7 

(ปานกลาง)  

ได้มีโอกาสมีสว่นร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหา

ของงานในส่วนที่รับผิดชอบ 

ด้านความรับผิดชอบ

ในงาน 

จูงใจ 3.20 7 

(ปานกลาง)  

บริษัทมีการหมุนเวียนงาน 

เพ่ือให้ได้เรียนรู้งานด้านอื่นๆ 

ด้านความก้าวหน้า จูงใจ 3.20 7 

(ปานกลาง)  

บริษัทมีความเสมอภาคกับพนักงานทุกคน 

ในการเลื่อนตําแหน่ง 

ด้านความก้าวหน้า จูงใจ 3.23 

(ปานกลาง) 

8 

สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ ด้านการบังคับบัญชา ค้ําจุน 3.24 

(ปานกลาง) 

9 

สามารถแนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ ด้านการบังคับบัญชา ค้ําจุน 3.24 

(ปานกลาง) 

9 

หมายเหตุ: การแปลผล  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด   ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 = มาก   ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 = ปานกลาง               

                ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 = น้อย    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 = น้อยที่สุด 

 

 จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันในบริษัท  ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด 

เมื่อพิจารณาตามแนวคิดการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้วยเทคนิค Importance-Performance Analysis (IPA)  สามารถทําได้

โดยการนําค่าความสําคัญและความพึงพอใจมาเปรียบเทียบกันในแต่ละคุณสมบัติที่ตกอยู่ใน Quadrant ใดๆ โดยจุดตัด

ของแกนทั้งสอง คือ ค่าเฉลี่ยรวมของความสําคัญ (ค่าเฉลี่ย 3.53) และค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย 3.36)  

ซึ่งสามารถแบ่งปัจจัยย่อยออกเป็น 4 Quadrant คือ Quadrant A, B, C และ D ตามลําดับ  มีรายละเอยีด ดังนี้ 

 ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant A ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะที่มีความสําคัญต่อพนักงานและไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

เพียงพอ  คือ ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า  ปัจจัยย่อยเร่ืองบริษัทมีความยุติธรรมและมีเหตุผลในการปรับตําแหน่งงาน   

 ปัจจัยที่อยู่ ใน Quadrant B  ซึ่งหมายถึงบริษัทสามารถสนองได้ เป็นอย่างดีในคุณลักษณะที่พนักงานให้

ความสําคัญมาก แสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 
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ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย

ปัจจยัค้ําจุน ด้านสภาพการทํางาน - จํานวนช่ัวโมงและจํานวนวันในการทํางานมีความเหมาะสม  

- ปริมาณงานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสม 

- ระบบความปลอดภัยของบรษิัท 

- เครื่องมือและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเพียงพอ 

- สภาพแวดล้อมการทํางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ 

ปัจจยัค้ําจุน ด้านการบังคับบัญชา - ความยุติธรรมในการบังคับบญัชา

- หัวหนา้งานให้คําแนะนําและสอนงาน 

- การสั่งงานหรือการมอบหมายงานมีความชัดเจน 

- โครงสร้างของตําแหน่งงานมีความชัดเจน 

ปัจจยัค้ําจุน ด้านนโยบายการบริหาร - บริษัทมกีารกาํหนดกฏระเบียบต่าง ๆ อย่างชัดเจน 

ปัจจยัค้ําจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ - มกีารใหส้วัสดิการค่ารักษาพยาบาล     

- ความยุติธรรมในการปรับข้ึนคา่จา้ง 

- คา่จา้งที่ได้รับปจัจบุันมีความเหมาะสม 

- การลา (พักร้อน ป่วย กจิ คลอด ) 

- มเีงนิรางวัลพิเศษ เช่น คา่กะ ค่าร้อน ค่าตําแหน่ง 

ปัจจยัค้ําจุน ด้านความสัมพันธ์กับ

ผูบ้ังคบับญัชา และ        

เพ่ือนร่วมงาน 

- ความสนทิสนม ความจริงใจ ความเป็นกันเองของเพื่อน

ร่วมงาน 

- มกีารชว่ยเหลือกันในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- มกีารรว่มกันวางแผนปฏบิัตงิาน 

ปัจจยัจูงใจ ด้านความสําเร็จในการทํางาน - รู้สึกว่าผลสําเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 

- ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัตงิานอยา่งเต็มความสามารถ 

- ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ปัจจยัจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏบิัต ิ - งานที่ได้ปฏิบตัิอยูเ่ป็นงานที่ตรงกับความถนัด 

ปัจจยัจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน ได้ทํางานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน 

 

 ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant C  หมายถึง ปัจจัยที่มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตํ่าในคุณลักษณะที่ไม่สําคัญต่อ

พนักงานบริษัทฯ สามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน แสดงรายละเอียด ดังนี้ 
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ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย

ปัจจัยค้ําจุน ด้านนโยบายการบริหาร - สว่นร่วมในการกําหนดนโยบายและกฎต่าง ๆ 

ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า - บริษัทมีความเสมอภาคกับพนักทุกคนในการเลื่อน

ตําแหนง่ 

- บ ริษั ท มี ค วามยุ ติ ธรรม  และมี เห ตุ ผล ในการป รับ  

ตําแหน่งงาน 

ปัจจัยจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ - ได้รับความไว้วางใจในการ และมอบหมายหน้าที่สําคัญ

จากหัวหน้างานเสมอ 

- ได้รับการยอมรับ ยกย่องและจากบริษัท 

- ได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากหัวหน้างาน 

- ได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและเป็นที่

ยอมรับในบริษัทให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่น 

ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ - งานที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ มี ค วามน่ าสน ใจสามารถ เพิ่ มพู น

ประสบการณ์ในสายธุรกจิผลติ 

- งานที่ปฏิบัติอยู่มีความท้าทายความสามารถ 

ปัจจัยจูงใจ ด้านความสําเร็จในการทํางาน - รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน 

- ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาในงานของตนเองได้สําเร็จ 

ปัจจัยจูงใจ ด้านความรับผิดชอบในงาน - ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาของงาน  

ในส่วนที่รับผิดชอบ 

- ได้ รับความเชื่อถือและไว้วางใจในงานที่ รับผิดชอบ  

โดยไม่ต้องมีการควบคุม 

- ได้มี โอกาสได้ รับผิดชอบในงานที่สู งขึ้นหรือท้าทาย

ความสามารถมากขึ้น 

 

 ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant D   หมายถึง บริษัทให้ความสําคัญมากเกินความจําเป็นในคุณลักษณะที่มีความสําคัญ

น้อยต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง ปัจจัยย่อย

ปัจจัยค้ําจุน ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ - มีสวัสดกิารสังคม เชน่ กองทุน สํารองเลี้ยงชีพ 

ประกันชีวิต

ปัจจัยจูงใจ ด้านนโยบายการบริหาร - หน่วยงานมีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจ 

ในการทํางานชัดเจน 

- ผูบ้ังคับบัญชาบริหารงานได้ตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้ 

ปัจจัยค้ําจุน ด้านความสัมพันธ์กับ

ผูบ้ังคบับญัชา  

และเพื่อนร่วมงาน 

- มีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

- ความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่จากผูบ้ังคับบัญชา 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้  ได้นําทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s Two-factor Theory of 

Motivation) ซึ่งแบ่งเป็น 2 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยที่ เป็นตัวกระตุ้นในการทํางาน หรือปัจจัยจูงใจ (Motivators)  

เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง และเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความพอใจในการทํางาน และเป็นแรงจูงใจให้

บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จใน      

การทํางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผดิชอบในงาน และด้านความก้าวหน้า 

และปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทํางาน หรือปัจจัยค้ําจุน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกตัวบุคคล ถ้าไม่มีให้ 

หรือมีให้ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในองค์กรก็จะทําให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการทํางาน 

ปัจจัยเหล่านี้ประกอบด้วย ปัจจัย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพของการทํางาน และด้านการบังคับบัญชา สามารถนํามา

อภิปรายผลตามทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งสามารถจําแนกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้  

 1. ปัจจัยค้ําจุนพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปัจจัยค้ําจุน โดยรวมในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับ

ความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ ด้านสภาพของการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ มีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 ด้านค่าจ้างและสวัสดิการพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจ   

มากที่สุดในเร่ืองความยุติธรรมในการปรับขึ้นค่าจ้าง และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองความยุติธรรมในการปรับเลื่อน

ตําแหน่ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ ์(2549) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด พบว่า พนักงานให้ความสําคัญกับความพึงพอใจด้านเงินเดือนและ
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สวัสดิการโดยรวมระดับปานกลาง คือสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล สวัสดิการด้านรถรับส่ง สวัสดิการด้านชุด

พนักงาน สวัสดิการด้านการกีฬา เงนิเดือนที่ได้รับ และการขึ้นเงินเดือนมีความยุติธรรม 

 ด้านนโยบายการบริหารพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ

มากที่สุดในเร่ืองบริษัทมีการกําหนดกฎระเบียบต่างๆ อย่างชัดเจน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองมีส่วนร่วมใน    

การกําหนดนโยบายและกฎตา่งๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของชินวุธ  จงอยู่สุข (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจ

ของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจการทํางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จํากัด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้     

ความพึงพอใจด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัทในระดับปานกลาง 

 ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ังคับบัญชาพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความ

พึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่จากผู้บังคับบัญชา และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ือง

ความเอื้ออาทรของผูบ้ังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปริญญา  สัตยธรรม (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่องความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด พบว่า ด้านผู้บังคับบัญชา เฉลี่ยสูงสุด 

คือหัวหนา้งานมคีวามใกล้ชิดและเป็นกันเอง และคา่เฉลี่ยตํ่าสุดคือ พอใจในประสิทธิภาพในการทํางานของหัวหนา้งาน 

 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยม ี

ความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองความสนิทสนม ความจริงใจ ความเป็นกันเองของเพื่อนร่วมงาน  และเร่ืองมีการช่วยเหลือ

กันในการทํางานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองการปรึกษาหารือเมื่อประสบปัญหาใน    

การทํางาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปรญิญา  สัตยธรรม (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด พบว่า ด้านเพื่อนร่วมงาน เฉลี่ยสูงสุด คือเพื่อนร่วมงานให้

ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงานดี 

  ด้านสภาพของการทํางานพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ   

มากที่สุดในเร่ืองสภาพแวดล้อมการทํางาน เช่น แสงสว่างเพียงพอ/ เสียงดัง  และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ือง      

การปรึกษาหารือเมื่อประสบปัญหาในการทํางาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของชินวุธ  จงอยู่สุข  (2553) ที่ได้ศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจการทํางานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จํากัด พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจด้านสภาพของการทํางานในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

สุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549) ที่ได้ศกึษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส ์

จํากัด พบว่า พนักงานให้ความสําคัญกับความพึงพอใจด้านสภาพการทํางานและสถานที่ทํางาน โดยรวมในระดับ 

ปานกลาง คือ ความสะอาดของสถานที่ทํางาน จํานวนช่ัวโมงในการทํางานมีความเหมาะสม ความเหมาะสมของปริมาณ

งาน ความพอเพียงของอุปกรณ์ในการทํางาน และความสะดวกของสถานที่ทํางาน  

 ด้านการบังคับบัญชาพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดในเร่ืองหัวหน้างานให้คําแนะนําและสอนงาน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองสามารถแนะแนวทางใหม่เพ่ือปรับ

ใช้งานได้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของปรญิญา  สัตยธรรม (2550) ที่ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานบริษัท วาย เอช เอส อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากัด พบว่า ดา้นผูบ้ังคับบัญชา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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2. ปัจจัยจูงใจพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมในระดับปานกลาง  

โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความ

รับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ตามลําดับ มรีายละเอยีด ดังนี้ 

 ด้านความสําเร็จในการทํางานพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความ 

พึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องตัดสินใจหรือ

แก้ไขปัญหาในงานของตนเองได้สําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์  (2549) ที่ได้ศึกษาเร่ือง

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด พบว่า พนักงานให้ความสําคัญกับ

ความพึงพอใจด้านความสําเร็จในการทํางาน โดยรวมในระดับปานกลาง คือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน

ที่ทํา การได้ใช้ความสามารถในการปฏิบัตงิาน งานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ ความสามารถในการแก้ปัญหางานที่ปฏิบัติ

ได ้ความสามรถในการตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติได้ และมีรางวัลตอบแทนความดีความช่ืนชอบ 

 ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติพบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจ

มากที่สุดในเร่ืองงานที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นงานที่ตรงกับความถนัด และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองงานที่ปฏิบัติอยู่มีความ

น่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายธุรกิจผลิต ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549)  

ที่ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด พบว่า พนักงานให้

ความสําคัญกับความพึงพอใจด้านลักษณะของงานโดยรวมในระดับปานกลาง ความน่าสนใจของงาน การได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน งานที่ทําตรงกับความถนัด 

 ด้านความรับผิดชอบในงาน พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความ 

พึงพอใจมากที่สุดในเร่ืองได้ทํางานตามความเหมาะสมของปริมาณงาน และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองได้มีโอกาสได้

รับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นหรือท้าทายความสามารถมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจพิงษ ์(2549) 

ที่ได้ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด พบว่า พนักงานให้

ความสําคัญกับความพงึพอใจระดับปานกลางคือ สามารถตัดสินใจในงานที่ทําได ้และการได้รับผิดชอบงานสําคัญ ๆ 

 ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานรายวันมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดในเร่ืองบริษัทมีความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนในการเลื่อนตําแหน่ง และมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองบริษัทมี

ความยุติธรรม และมีเหตุผลในการปรับตําแหน่งงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุมณฑา  โรจรุจิพงษ์ (2549) ที่ได้

ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จํากัด พบว่า พนักงานให้

ความสําคัญกับความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในการเล่ือนตําแหน่ง โดยรวมในระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับโอกาส

อบรมเพิ่มพูนความรู ้ความยุติธรรมในการพิจารณาผลงาน การมีโอกาสก้าวหน้าในงานที่ปฏิบัต ิ

ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันใน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์ จํากัด   

มีประเด็นสําคัญที่นําเสนอเป็นข้อค้นพบได ้ดังต่อไปนี ้

ปัจจัยที่มีความสําคัญต่อพนักงานและพนักงานไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอมีเพียงปัจจัยเดียวคือ  

ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า  ปัจจัยย่อยเร่ืองบรษิัทมีความยุติธรรมและมีเหตุผลในการปรับตําแหน่งงาน 
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 ปัจจัยค้ําจุน  ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ  เร่ืองมีการให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ด้านสภาพการทํางาน เร่ือง

ระบบความปลอดภัยของบริษัท  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  เร่ืองมีการร่วมกันวางแผน

ปฏิบัติงาน  เร่ืองมีการช่วยเหลือกันในการทํางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ด้านการบังคับบัญชาเร่ืองโครงสร้างของตําแหน่ง

มีความชัดเจน  เรื่องการมอบหมายงานมีความชัดเจน  และปัจจัยจูงใจ   ด้านความสําเร็จในการทํางาน  เร่ืองได้ใชค้วามรู้

ความสามารถในการในการปฏิบัติงาน  และเรื่องรู้สึกว่าผลสําเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ  ด้านลักษณะ

งานที่ปฏบิัตเิร่ืองงานที่ได้ปฏิบัตอิยู่เป็นงานที่ตรงกับความถนัด   และด้านความรับผิดชอบในงาน  เร่ืองได้ทํางานตามความ

เหมาะสมของปรมิาณงาน  ถึงแม้ว่าปัจจัยดังกล่าวจะเป็นเร่ืองที่พนักงานใหค้วามสําคัญมากและบริษัทสามารถตอบสนอง

ไดเ้ป็นอยา่งดนีัน้  แต่พนักงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลางเทา่นัน้ 

 ปัจจัยค้ําจุน   ด้านคา่จ้างและสวัสดกิาร  เรื่องความยุติธรรมในการปรับเลื่อนตําแหน่ง   ด้านนโยบายการบริหาร  

เร่ืองมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายต่าง ๆ  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  เร่ืองความเอือ้อาทร

ของผู้บังคับบัญชา  เร่ืองการติดต่อส่ือสารกับผู้บังคับบัญชา  เร่ืองความสนิทสนมจริงใจและความเป็นกันเองของ

ผู้บังคับบัญชา  และเร่ืองการปรึกษาหารือเมื่อประสบปัญหาในการทํางาน  และด้านการบังคับบัญชาเร่ืองสามารถ      

แนะแนวทางใหม่เพื่อปรับใช้งานได้ 

 ปัจจัยจูงใจ  ด้านความสําเร็จในการทํางาน  เร่ืองการเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในงาน  ด้านการได้รับ       

การยอมรับนับถือ  เรื่องได้รับความไว้วางใจในการมอบหมายงานที่สําคัญจากหัวหน้างานเสมอ  เร่ืองได้รับการยอมรับ 

ยกย่องชมเชยจากบริษัท จากหัวหน้า  เรื่องได้ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  และเป็นที่ยอมรับในบริษัทให้เป็น

ตัวอย่างแก่ผู้อื่น  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติเรื่อง  งานที่ปฏิบัติอยู่มีความน่าสนใจสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ในสายธุรกิจ

ผลิต  และเร่ืองงานที่ปฏิบัติอยู่มีความท้าทาย  ด้านความรับผิดชอบในงาน  เร่ืองได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

แก้ปัญหาของงานในส่วนที่รับผิดชอบ  เรื่องได้มีโอกาสรับผิดชอบในงานที่สูงขึ้นหรือท้าทายความสามารถมากขึ้น  และ

ด้านความก้าวหน้า  เรื่องบริษัทมีความเสมอภาคกับพนักงานทุกคนในการเลื่อนตําแหน่ง  และเร่ืองบริษัทมีการหมุนเวียน

งานเพ่ือให้ได้เรียนรู้งานด้านอื่นๆ   ปัจจัยตามที่กล่าวมาข้างต้น  ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่เป็นเร่ืองที่ไม่สําคัญต่อพนักงาน   

และเป็นเร่ืองที่มกีารสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตํ่านัน้  แตพ่นักงานก็มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเท่านัน้ 

 ปัจจัยที่บริษัทให้ความสําคัญมากเกิดความจําเป็นในคุณลักษณะที่มีความสําคัญน้อยต่อความพึงพอใจใน     

การปฏิบัติงานของพนักงานเป็นปัจจัยค้ําจุนทั้งหมด  เช่น ด้านค่าจ้างและสวัสดิการเร่ืองมีสวัสดิการสังคม  เช่น  กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ  ประกันชีวิต  ด้านนโยบายการบริหาร เช่น เร่ืองหน่วยงานมีการให้ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจใน        

การทํางานชัดเจน  เรื่องผู้บังคับบัญชาบริหารงานได้ตามกฎระเบียบที่กําหนดไว้  และด้านความสัมพันธก์ับผู้บังคับบัญชา

และเพ่ือนร่วมงานเร่ืองมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น  เร่ืองความเอาใจใส่ต่อสภาพความเป็นอยู่จาก

ผูบ้ังคับบัญชา 
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ข้อเสนอแนะ  

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักท์  จํากัด และ       

การวิเคราะห์โมเดลความสําคัญและความพึงพอใจ  (Importance-Performance Analysis  Model)  มีข้อเสนอแนะที่

สามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานเพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 ปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า  เร่ืองบริษัทมีความยุติธรรมและมีเหตุผลในการปรับตําแหน่งงาน  เป็นเร่ืองที่ควร

ปรับปรุงโดยเร่งด่วน  เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่พนักงานให้ความสําคัญในระดับมาก  แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่าง

เพียงพอ  ดังนั้นในการปรับตําแหน่งงานเพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจแก่พนักงานว่าบริษัทมีความยุติธรรมและมีเหตุผล  

บริษัทควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลงาน  และเลื่อนตําแหน่งอย่างชัดเจน  ชี้แจง  วิธีการ/หลักเกณฑ์

ต่างๆ และอธิบายเหตุผลในการปรับเลื่อนตําแหน่งให้พนักงานเข้าใจว่าใช้หลักความยุติธรรม  โปร่งใส่  คุณธรรม  โดย

พิจารณาจากความรู ้ ความสามารถ  และผลการปฏบิัติงานเป็นต้น 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายวันนั้น  พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น  

3 ด้าน คือ 

1) เร่ืองที่พนักงานให้ความสําคัญมาก และบริษัทสามารถตอบสนองได้เป็นอยา่งดี 

2) เร่ืองที่ไม่สําคัญต่อพนักงาน  และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานตํ่า 

3) เรื่องที่มีความสําคัญน้อยต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน  แต่บริษัทให้ความสําคัญ

มากเกนิความจําเป็น 

แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่พนักงานอาจไม่ได้ให้ความสําคัญในระดับมาก  หรือบริษัทตอบสนองได้ดีอยูแ่ล้ว 

นั้น  หากบริษัทมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนจะช่วยให้พนักงานได้รับความพึงพอใจ  และช่วย

ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในอนาคต 

 

 ประเด็นที่ดําเนินการได้ในระดับปฏิบัติการหรือระดับหน่วยงาน 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

ผู้บังคับบัญชาควรแสดงความเอาใจใส่พนักงานในเร่ืองการทํางาน  ความเป็นอยู่  และเปิดโอกาส         

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าพบ เพื่อปรึกษาปัญหาในการทํางานและเร่ืองส่วนตัว  ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับ

ความเดือดร้อน  ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมให้พนักงานร่วมกันเป็นทีม  โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมใน  

การแสดงความคิดเห็น  หรือร่วมกําหนดเป้าหมายของงาน  ซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน  เพราะ

พนักงานที่มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการทํางานจะสามารถให้คําปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาในการทํางานแก่

เพื่อนร่วมงาน 

  ด้านการบังคับบัญชา 

 ในการมอบหมายงานหรือส่ังงาน  ผู้บังคับบัญชาควรช้ีแจงหรืออธิบายให้ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ  ควร    

มีการทวนคําสั่งว่าพนักงานเข้าใจตรงกับที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือไม่  เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
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ปฏิบัติการรายวัน  และเป็นแรงงานด่างด้าว   ซึ่งควรสื่อสารด้วยคําพูดที่เข้าใจง่าย  เพื่อให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดใน         

การปฏิบัติงาน 

 

  ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

 ผู้บังคับบัญชาควรมีการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถหรือความถนัดของพนักงานและมี     

การสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้พนักงานได้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ  ที่ไม่เกินความสามารถเพ่ือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์

และเกดิความไม่น่าสนใจ 

  ด้านความรับผิดชอบในงาน 

 ผู้บังคับบัญชาควรจัดสรรปริมาณงานให้เหมาะสมกับพนักงาน  และจัดสรรจํานวนพนักงานให้เพียงพอ

กับปริมาณงาน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดรับผิดชอบ

ในงาน  หรือมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถใหพ้นักงาน  รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น  ในกรณีที่พนักงานมศีักยภาพ 

 

 ประเด็นที่ดําเนินการในระดับองค์กร (บริษัท) 

  ด้านค่าจ้างและสวัสดิการ  

  โดยมีการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน   เช่น การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือพิเศษ  

หรือกองทุนกู้ยืมเงินแก่พนักงานกรณีฉุกเฉินโดยคิดดอกเบี้ยตํ่า  หรือการให้เงินชดเชยรายวันแก่พนักงานที่หยุดงาน  

เนื่องจากการเจ็บปว่ยที่เกิดจากการทํางาน 

  ด้านนโยบายการบริหาร   

  บริษัทควรกําหนดนโยบาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและเปา้หมายในการทํางานอยา่งชัดเจน  และชี้แจงให้

ทราบโดยทั่วถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  เช่น การจัดทําคู่มือเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของ

บริษัท 

  ด้านสภาพของการทํางาน   

  บริษัทควรสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทํางาน  เช่น  การกําหนดเป็นนโยบายว่า

ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบอย่างเข้มงวด  ควรสง่เสริมความรู้ด้านวิธีการทํางานที่ปลอดภัยแก่พนักงาน  ตลอดจนจัดให้มีสภาพการทํางาน

ที่ปลอดภัยและบํารุงรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน   

  บริษัทควรจัดให้มีกิจกรรมสัมพันธ์  เช่น  การจัดงานเลี้ยงตามเทศกาล  การมอบรางวัลพนักงานดีเด่น  

เป็นต้น 

  ด้านการบังคับบัญชา   

  บริษทัควรกําหนดโครงสร้างของตําแหน่งงานให้ชัดเจนว่าผู้มีอํานาจในการสั่งการเป็นใคร  และพนักงาน

ขึ้นตรงต่อผู้ใด 
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  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ   

  บริษัทควรสร้างวัฒนธรรมการยกย่องชมเชย  จากหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  แก่พนักงานที่ม ี    

ผลการปฏิบัติงานด ี เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจแก่พนักงานและรู้สึกว่างานที่ทํามีคุณค่าต่อบริษัท 
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