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บทคัดยอ 
 

ในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไปไดดวยดีนั้น 
จําเปนตองอาศัยปจจัยหลักท้ัง 4 ประการ (4M) คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และ
การบริหารจัดการ (Management) ในสวนของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ บุคคลท่ี
เปนกําลังหลักในการซอม และมีผลตอคุณภาพของงานมากท่ีสุด คือ พนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการซ่ึงเปนชางท่ีบรรจุในอัตราลูกจางประจําหมวดฝมือของกองทัพเรือ ดังนั้นในการ
วิจัยนี้ผูวิจัยจึงมุงเนนเฉพาะเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
สายงานฝายผลิต ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ 
กรมอูทหารเรือ จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับ
ตําแหนง โดยกลุมตัวอยางเปนพนักงานระดับปฏิบัติการในสายงานฝายผลิตของอูทหารเรือพระ
จุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ จํานวนท้ังส้ิน  262 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคล แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.8628 สถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย คาความถ่ี คารอยละ คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบโดยคาที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variance) และเม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใช
วิธีการ Least Significant Different (LSD) วิเคราะหผลท้ังหมดโดยโปรแกรม SPSS for Windows 
Version 11.5 

ผลการศึกษา พบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนรายดานพบวา พนักงานมีความพึงพอใจ
ดานลักษณะงาน ดานความสําเร็จในงาน และดานความสัมพันธกับผูรวมงานอยูในระดับมาก สวน
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ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน ดานสวัสดิการและเงินเดือน 
ดานการปกครองบังคับบัญชา และดานสภาพการทํางาน อยูในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ 
อายุ  และอายุงาน แตกตางกันมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ในสวนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความสําเร็จในงานมีคา  P-value  
เทากับ 0.038  นอยกวา 0.05 สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง เม่ือเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของพนักงานดานความสําเร็จในงานท่ีระดับการศึกษาแตกตางกัน  4  กลุม  พบวา  พนักงานท่ี
มีระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจ เม่ือเทียบกับ ปริญญาตรี
หรือสูงกวา มีความพึงพอใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเทา และปริญญาตรีหรือสูงกวามีความพึงพอใจแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในสวนพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงตางกันมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือมีคา  P-value เทากับ 0.032  นอยกวา 0.05  สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง  เม่ือ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดานการไดรับการยอมรับนับถือท่ีระดับตําแหนงแตกตางกัน4 กลุม
พบวา  พนักงานท่ีมีระดับตําแหนงชางช้ัน 1 มีความพึงพอใจเม่ือเปรียบเทียบกับ ชางช้ัน 3 และชาง
ช้ัน 4 มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้ หนวยงานสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการปฏิบัติงาน โดยการปรับปรุงลดมลภาวะในพ้ืนท่ีโรงงาน  การจัดหาหนังสือคูมือในการ
ปฏิบัติงานใหเพียงพอ  จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถอยางเต็มท่ี ใหความเอาใจใสตอ
สวัสดิภาพความเปนอยูของพนักงาน ใหเกียรติพนักงานในฐานะบุคคลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน สรางขวัญและ
กําลังใจรวมท้ังยอมรับในความสามารถของพนักงานส่ิงเหลานี้จะชวยใหพนักงานในหนวยงานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
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ABSTRACT 
 

In order to complete the tasks very well, it is necessary to have 4 factors which are man, 
money, materials and management. For the work tasks in Phrachulachomklao Naval Dockyard 
concerned about naval ship repairing, the operation workers are the most important. In the 
operation level, the workers are considered as naval staff in type of specialist employee. 
Therefore, the author will do the research pointing to the satisfaction of production workers in 
production line for operation level. This is significant for the working efficiency of the dockyard. 

The objective of this research is to study and compare the working satisfaction levels of 
workers in the Royal Thai Naval Dockyard. Those workers are classified by personal conditions 
such as genes, age, educational degree, working age and working position. There are 262 
operational workers in Phrachulachomklao Naval Dockyard. In this thesis, the tools are asking 
forms of personal data and asking forms for working satisfaction with 0.8628 reliability values. 
The statistical evaluations for this research are frequency value, percentage, standard deviation,   
t-test value and one-way analysis of variance. When the difference in statistical significance is 
found, the couple comparison of average value must be hold by LSD method. All of these 
analysis results can be completed by using SPSS program for window version 11.5. 

The research results show that the working satisfaction of workers is in the high level.  
According to the consideration in each study section, it can founded that the workers have 
working satisfaction in high level for the section of working characteristics, the success in 
working life and the relationship between colleagues. For the sections of respecting, job 
promotion, welfare, ruling and working condition, the working satisfaction of the workers are in 
the medium level. The workers different in genes, age and working age have no difference in 
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working satisfaction level base on the statistical value. The workers having no difference in 
education level will have no difference in working satisfaction level. When considering in each 
case section, it is founded that working accomplishment section have P-value between 0.038 to 
0.05 and for other section there is no difference.  When comparing the satisfaction level of 
workers in the section of working accomplishment for 4 different education levels, it is founded 
that workers having education level in secondary school or equal have satisfaction same as 
bachelor or higher degree which have difference in working satisfaction with significant statistic 
value level  equal to 0.05. Workers having education level in first certificate level or equal have 
satisfaction level same as workers having diploma certificate level or equal and bachelor degree 
or higher education level have no difference in working satisfaction with the significant statistical 
value equal to 0.05. Workers different in working position have no difference in working 
satisfaction for overall. When considering in each section, it is found that the section of 
acceptability has p-value between 0.032 to 0.05 and for the other section, there is no difference.  
When comparing satisfaction level in section of acceptability for 4 groups of different working 
position, it is founded that workers in the first level of technicians have working satisfaction same 
as worker in the third level of technicians  and technician in the forth level have no difference in 
working satisfaction with significant statistical value level equal to 0.05. 

By the results of this research, it can be used as the guide to develop the operational 
working patterns in a dockyard. For instance, firstly it should improve working area to reduce the 
pollutions in factory. Secondly it should have technician manuals enough for every operation. 
Thirdly it should settle study courses for workers to improve their working capability.  Fourthly 
administrators should pay attention to the welfare of workers and give respect to them as the 
important workers because they can help the dockyard to reach the naval mission. Finally, it 
should improve relationship, cheerfulness, ability and acceptation in the group of workers.  These 
aspects can increase the working satisfaction of workers in operation level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการใชคนใหทํางานไดคํานึงเฉพาะความรูความสามารถของบุคคลอยางเดียว
เทานั้น แตไมไดยึดเอาความพึงพอใจท่ีจะทํางานนั้นๆ เปนสําคัญ เพราะวาแมคนจะมีความรู
ความสามารถเพียงใด ถาหากขาดความจริงใจหรือความพึงพอใจท่ีจะทํางานนั้นแลว ผลงานก็คงไม
อาจสําเร็จอยางมีคุณภาพ ดังนั้น ความพึงพอใจของบุคคลตอส่ิงตางๆ จึงเปนเร่ืองสําคัญท่ีตอง
ตระหนักและตองคํานึงอยูเสมอ ท้ังนี้เพราะความพึงพอใจของบุคคลในองคกร มีผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคกร องคกรใดก็ตาม หากบุคคลในองคกรไมพึงพอใจในการงาน ก็จะเปนเหตุผล
หนึ่งท่ีทําใหผลการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง มีการขาดงาน ลาออกจากงาน หรืออาจ
กอใหเกิดปญหาทางอาชญากรรม และเปนปญหาทางวินัยไดอีกดวย แตในทางตรงกันขามหาก
บุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานแลว ก็จะเปนเคร่ืองหมายใหเห็นการบริหารงานท่ีดี และผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพอีกดวย 

อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ตั้งอยู  ณ ตําบลแหลมฟาผา อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 400ไร มีทาเทียบเรืออยูทางทิศ
ตะวันออกติดกับแมน้ําเจาพระยามีส่ิงอํานวยความสะดวกในการซอมบํารุงเรือหลายประเภท อัน
ไดแก อูแหง (Dry Dock)  ชานยกเรือ (Syncrolift)  อางจอดเรือ (Basin)  ทาเทียบเรือ (Pier)  และราง
เครนไฟฟา (Dock Crane)  รวมท้ังคลังพัสดุ และโรงงานตาง ๆ ซ่ึงมีเคร่ืองจักร เคร่ืองมืออุปกรณ
และอะไหลตาง ๆ เปนจํานวนมาก ในแตละปจะมีเรือเขารับการซอมบํารุงปละประมาณ 60 – 70 ลํา 
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา เปนหนวยข้ึนตรงกรมอูทหารเรือมีหนาท่ีและภารกิจในการซอมบํารุง
เรือรบประเภทตางๆของ กองทัพเรือ ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายใหประสบผลสําเร็จ  แตในชวงท่ีผานมา อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ตองประสบปญหา
การสงเรือไมทันตามกําหนดการในแผนการซอมเรือ ซ่ึงจากการตรวจสอบกระบวนการซอมเรือ
แลว พบวา สาเหตุท่ีสําคัญประการหนึ่งไดแก  การที่ตองกลับไปแกไขงานใหม (Rework ) และใน
หลายครั้งหลังจากที่เรือเขารับการซอมจาก อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา แลว  เม่ือนํากลับไปใช
ราชการไดไมนาน ก็เกิดการชํารุดขัดของอีก  หรือไมสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ อูทหารเรือ
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พระจุลจอมเกลา ไดตระหนักดีถึงปญหาน้ี  และไดพยายามหาวิธีแกไข โดยไดจัดใหมีการควบคุม
คุณภาพ ( Quality Control : QC ) ในทุกข้ันตอนต้ังแตเร่ิมดําเนินการ จนกระท่ังส้ินสุดการซอม เพื่อ
เปนการประหยัดงบประมาณและอะไหล อีกท้ังยังเปนการเสริมสรางความม่ันใจใหแกผูใชเรือ  โดย
มีผูอํานวยการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลาเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  มีขอบเขตความรับผิดชอบ  
ดังนี้ 

เปนหนวยเจาภาพในการวางแผนการกํากับดูแล การซอมทํา ดัดแปลง ถอดถอนเรือและ
ยุทโธปกรณท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามแผน 

1)  ควบคุมคุณภาพการซอมทําเรือใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักวิศวกรรม 
2)  พัฒนาและดํารงความพรอมของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และสาธารณปูโภค ในการสนับ 

สนุนการซอมทําเรือ 
3)  สนับสนุน  สงเสริม  ใหความรูแกกําลังพลของหนวยในดานวิศวกรรมศาสตร   และ

ควบคุมคุณภาพในการซอมทําเรือ 
4)  พัฒนาและสงเสริมการใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา ไดจัดแบงผังองคกรตามการบังคับบัญชา โดยมีรายละเอียด 

ดังภาพท่ี 1.1 
 
 
 

 
 

 
 
- กองธุรการ   - กองแผนและประมาณการชาง - กองบริหารงานซอมสราง 
- กองกําลังพล   - กองออกแบบ   - กองโรงงานเคร่ืองกล 
- กองโครงการและงบประมาณ - กองพัสดุชาง   - กองโรงงานเรือเหล็ก 
- กองการเงิน   - กองควบคุมคุณภาพ  - กองโรงงานไฟฟา 
- กองพัฒนาการบริหาร  - กองบริการ   - กองโรงงานเบ็ดเตล็ด 

   - กองสนับสนุน 
 
ภาพท่ี 1.1  ผังองคกรของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 

รอย รปภ. ท่ี 7 (หนวยสมทบ) นายทหารฝายเทคนิค 

ฝายแผน ฝายผลิต กองบังคับการ 

อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 

DPU



 3 

จากภาพท่ี 1.1 ผังองคกรของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ในสายงาน
ผลิตประกอบดวยหนวยงานตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

1)  กองบริหารงานซอมสราง มีหนาท่ี วางแผนงาน กํากบัการ และประสานงานเกี่ยวกับ
การซอมสรางใหเปนไปตามกําหนดเวลา เสนอแนะและดําเนินกรรมวธีิดานวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ใหแกโรงงานตาง ๆ พัฒนาวิธีการซอม และสราง ตลอดจนดําเนินงานการอู 

2)  กองโรงงานเคร่ืองกล  มีหนาท่ี ดําเนินการ ซอม สราง ดัดแปลง แกไข เคร่ืองจักรกล 
และอุปกรณของเรือในสาขากลจักร 

3)  กองโรงงานเรือเหล็ก    มีหนาท่ี   ดําเนินการซอม   สราง   ดัดแปลง  แกไข  ทดสอบ
เคร่ืองจักรกลและอุปกรณของเรือในสาขากลจักร 

4)  กองโรงงานไฟฟา  มีหนาท่ี ดําเนินการซอม  สราง  ดัดแปลง ติดต้ัง ร้ือถอน เดินสาย
ทดลองเคร่ืองไฟฟาระบบ และการชุบโลหะ ตลอดจนซอมแบตเตอร่ี 

5)  กองโรงงานเบ็ดเตล็ด   มีหนาท่ี   ดําเนินการซอม  สราง ดัดแปลง แกไข ตวัเรือ สวน 
ประกอบตัวเรือ และอุปกรณท่ีทําดวยไม  ใยแกว  และพลาสติก เคร่ืองทําความเยน็ของเรือ งานเกี่ยว 
กับเชือกรอก การอู ชางเย็บและชางสี ตลอดจนการเคล่ือนยายของหนัก 

อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายไปได
ดวยดีนั้น จําเปนตองอาศัยปจจัยหลักท้ัง 4 ประการ (4M) คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ
(Material) และการบริหารจัดการ (Management) ในสวนของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา บุคคลท่ี
เปนกําลังหลักในการซอม และมีผลตอคุณภาพของงานมากท่ีสุด คือ พนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการซ่ึงเปนชางท่ีบรรจุในอัตราลูกจางประจําหมวดฝมือของกองทัพเรือ และไดผานการ
คัดเลือกคุณสมบัติดานความรูความสามารถมาแลววาสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีได อีกท้ังยังมีการ
ฝกอบรมทบทวนในขณะปฏิบัติงาน และจัดสงไปศึกษาหลักสูตรตางๆ เพ่ิมเติมภายนอกหนวยงาน
อยูเสมอ จึงทําใหมีความรูเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ดังนั้นในการวิจัยนี้ผูวิจัยจึงมุงเนนเฉพาะเร่ือง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสายงานฝายผลิต ซ่ึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีปจจัยหลายประการ ไดแก ลักษณะ
งาน ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนาในงาน สวัสดิการและเงินเดือน 
ความสัมพันธกับผูรวมงาน การปกครองบังคับบัญชา สภาพการทํางาน เปนตน 

จากเหตุผลและความเปนมาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
กรมอูทหารเรือ เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาสภาพการปฏิบัติงาน ในการซอมเรือ
ของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือตอไป 
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1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย  
 1  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    ของพนักงานในสายงานฝายผลิต    ระดับ
ปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจลุจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
 2  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน        ของพนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล 
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 

พนักงานท่ีมีสถานภาพสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน โดยแยกไดดังน้ี 
 1  พนักงานทีมี่เพศตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 2  พนักงานทีมี่อายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 3  พนักงานทีมี่ระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 4  พนักงานทีมี่อายุงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 5  พนักงานทีมี่ระดับตําแหนงตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1  ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับ
ปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจลุจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
 2  เปนแนวทางในการปรับปรุงสภาพการปฏิบัติงาน   ของพนักงานในสายงานฝายผลิต   ระดับ
ปฏิบัติการ  ใหเปนไปในทางท่ีดีอัน   จะสงผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
1.5  ขอบเขตงานวิจัย 
 1  ประชากรทีใ่ชเปนแหลงขอมูลในการทําวิจัยในคร้ังนี้   ไดแก    พนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานภายใน   อูทหารเรือพระจลุจอมเกลา   กรมอูทหารเรือ  จํานวนท้ังหมด 
762 คน  โดยกลุมตัวอยางสําหรับการวิจยัคร้ังนี้   จํานวน 262 คน ซ่ึงไดจากการสุมจากประชากรใน
สายงานฝายผลิต 
 2  การวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการ  8 ดาน   คือ   ลักษณะงาน  ความสําเร็จในงาน การไดรับการยอมรับนับถือ โอกาส
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และความกาวหนาในงาน สวัสดิการและเงินเดือน ความสัมพันธกับผูรวมงาน การปกครองบังคับ
บัญชา สภาพการทํางาน 
 3  การวิจยัคร้ังนี้ทําการเก็บขอมูลในระหวางเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2553 
 
1.6  นิยามศัพท 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกหรือความคิดเห็นในทางบวก ท่ีมี
ตอตัวแปรตาง ๆ ไดแก ลักษณะงาน  ความสําเร็จในงาน  การไดรับการยอมรับนับถือ โอกาสและ
ความกาวหนาในงาน สวัสดิการและเงินเดือน ความสัมพันธกับผูรวมงาน  การปกครองบังคับ
บัญชา สภาพการทํางาน 

ลักษณะงาน หมายถึง งานท่ีปฏิบัติมีความเหมาะสมกับความถนัด  และความรู
ความสามารถ เปนงานท่ีทาทาย มีความเปนอิสระในการทํางานภายใตขอบเขตหนาท่ีรับผิดชอบท่ี
กําหนด มีความนาสนใจ และมีความสําคัญตอกองทัพเรือ 

ความสําเร็จในงาน หมายถึง งานท่ีปฏิบัติประสบความสําเร็จ ผูปฏิบัติมีความภาคภูมิใจ
ตอผลงานท่ีปฏิบัติ  สามารถแกปญหาจากการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง  จนทําใหงานสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีเปนท่ีประจักษแกผูรวมงาน 

การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือท้ังจากผูบังคับบัญชา  
และเพื่อนรวมงาน  ซ่ึงแสดงออกในลักษณะของการยกยองใหเปนแบบอยาง การใหความไววางใจ
และเช่ือม่ัน การยอมรับความคิดเห็น หรือแสดงออกอ่ืน ๆ ท่ีทําใหรูสึกวาไดรับการยอมรับใหเปน
สวนหนึ่งของหนวยงาน 

ความกาวหนาในตําแหนงงาน หมายถึง โอกาสกาวหนาในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ี
เปนอยู ไดแก ความกาวหนาในการเล่ือนตําแหนง การไดรับรางวัลตอบแทนจากการปฏิบัติ รวมท้ัง
การไดรับโอกาสในดานการศึกษา และการพัฒนาความรูความสามารถในการทํางาน 

สวัสดิการและเงินเดือน หมายถึง เงินเดือน และสวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับจากหนวยงาน 
เชนคาตอบแทนพิเศษ ท่ีพักอาศัย การรักษาพยาบาล และการอํานวยความสะดวกในเรื่องการ
เดินทางมาปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธกับผูรวมงาน หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความสัมพันธท่ีดีตอกันระหวาง
เพ่ือนรวมงานในหนวยงาน มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกันเปนอยางดี มี
การยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของทีมงาน รวมท้ังการมีความสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานจากแผนกอ่ืน ๆ 

การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ลักษณะของผูบังคับบัญชาในฐานะผูนําหนวย ท่ีมี
ความเอาใจใสตอการปฏิบัติงาน สวัสดิภาพ ความเปนอยู ของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนมีบทบาท
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ในการสงเสริมดานการพัฒนาตนเอง การประสานสามัคคีของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมีความเปน
ธรรมและยุติธรรมในการปกครองบังคับบัญชา 

สภาพการทํางาน หมายถึง ความมีอิสระในการทํางานและสภาพแวดลอม และปจจัย
ตางๆ ท่ีชวยในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกคลองตัว เชน ความเปนระเบียบ เรียบรอย ความเปน
สัดสวนของสถานท่ีทํางาน ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ือและอุปกรณตางๆ 

กรมอูทหารเรือ หมายถึง อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
ประชากร หมายถึง พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานในสายงานฝายผลิต 
พนักงาน หมายถึง พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการบรรจุในอัตรา

ลูกจางประจําหมวดฝมือของกองทัพเรือ 
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดในปจจุบันของพนักงานท่ีไดผานการ

รับรองอยางถูกตองของกระทรวงศึกษาธิการ แบงเปน  มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเทา และ
ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

อายุงาน หมายถึง นับจํานวนปเต็ม ตั้งแตเร่ิมเขาทํางานในอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
กรมอูทหารเรือจนถึงวันท่ีตอบแบบสอบถาม แบงเปน 1 - 5  ป  6 -10  ป  11 -15  ป และ16  ปข้ึนไป 

ระดับตําแหนง หมายถึง ระดับตําแหนงปจจุบันของพนักงาน มีเกณฑการแบงตาม
ระเบียบระยะเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยมีท่ีมาจากการสอบเขาบรรจุ และการ
สอบเล่ือนฐานะ แบงเปน ชางช้ัน 1 ชางช้ัน 2  ชางช้ัน 3 และชางช้ัน 4 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับ

ปฏิบัติการ กรณี ศึกษา กรมอูทหารเรือ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน และรวบรวมงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 
2.1  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.1.1  ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ 
หมายถึง พอใจ ชอบใจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเร่ืองของความรูสึกท่ีมีความสึกของ
บุคคลท่ีมีตองานท่ีปฏิบัติอยูและความพึงพอใจจะสงผลตอขวัญในการปฏิบัติงาน อยางไรก็ดีความ
พึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวันส้ินสุด เปล่ียนแปลงไดเสมอ ตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในส่ิงท่ีเคยพึงพอใจมาแลว ฉะนั้นผูบริหารจําเปนจะตองสํารวจ
ตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติใหสอดคลองกับความตองการของบุคลากรตลอดไป ท้ังนี้
เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกรหรือหนวยงานท่ีตั้งไว 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ถือเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหบุคคลความรูสึกท่ีดีตองาน
ท่ีทํา รวมถึง เปนแรงกระตุนท่ีชวยใหบุคคลมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
ทําใหเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามเปาหมายท่ีกําหนดไว อยางไร ก็ตามไดมีนักวิชาการทาง
การศึกษาท้ังในและตางประเทศไดใหความหมายของความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานไวตางๆ กัน 
ดังนี้ 

สมยศ  นาวีการ (2533) ใหความเห็นวา ความพึงพอใจในงาน คือ ความรูสึก ท่ีดีโดย
สวนรวมของคนท่ีมีตองาน เม่ือบุคคลกลาววาคนมีความพอใจในงานสูง โดยท่ัวไปมักจะ
หมายความวา บุคคลชอบและใหคุณคากับงานสูงและมีความรูสึกท่ีดีตองานท่ีทํานั้นเอง 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2535) กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปน
ความรูสึกสวนรวมของบุคคลตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลท่ีเกิดข้ึน จากการ
ปฏิบัติงานและไดรับผลตอบแทนคือ ผลท่ีเปนความพึงพอใจท่ีทําใหบุคคลเกิดความ กระตือรือรน 
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มีความมุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ ส่ิงเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของการทํางาน รวมท้ังสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคกร 

จอมพล พิเศษกุล (2537) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกที่
จะกระตุนและผลักดันใหบุคคลปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยมีผลมา
จากปจจัยหลายดานดวยกัน ท้ังสภาพแวดลอมภายนอก เชน เพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชา และ
สภาพแวดลอมภายใน เชน ลักษณะบุคลิกภาพสวนตัว เปนดน 

กิติมา ปรีดีดิลก (2539) กลาววาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกท่ี
ชอบหรือพอใจท่ีมีตอองศประกอบและแรงจูงใจในดานตางๆของงานและผูปฏิบัตินั้น ไดรับการ
ตอบสนองอันจะเปนผลที่ทําใหผูปฏิบัติงานรูสึกเต็มใจ หรือมีความผูกพันกับงาน และพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

สุระ หีบโอสถ (2540) กลาววา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึก
หรือทัศนคติท่ีมีตอการปฏิบัติงาน เกิดความสุขสบายท่ีไดจากการทํางาน ความสุขท่ีไดทํางานกับ
เพื่อนรวมงานและมีความพึงพอใจเกี่ยวกับลักษณะงาน คาตอบแทน การบังคับบัญชา กลุมงานและ
ความกาวหนาในอาชีพ 

จากความหมายของคําวาความพึงพอใจตามท่ีบุคคลตางๆใหไว จะเห็นไดวามีบางอยาง
ท่ีสอดคลองกัน จนทําใหพอสรุปไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกหรือ
ทัศนคติสวนบคุคลดานบวกที่มีตองานท่ีปฏิบัติอยูในหลาย ๆ ดาน ไดแก ดานความสําเร็จของงาน 
การไดรับการยอมรับนับถือ ความกาวหนา ความรับผิดชอบ สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความ
ม่ันคงปลอดภยั และดานผลตอบแทน รวมทั้งผลประโยชนอ่ืน ๆ 
 2.1.2  ความสําคัญของการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการในการทํางานของบุคลากรขององคการจะมีประสิทธิภาพเพียงใดและชวย
ใหองคการบรรลุเปาหมายไดเพียงใดน้ัน ผูบริหารองคการตองสามารถเขาใจความตองการของ
บุคลากรในองคการและผสมผสานความตองการนั้นใหเขากับจุดมุงหมายขององคการใน
ขณะเดียวกันก็สามารถทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะทําใหเกิดความกระตือรือรน และปรารถนาท่ีจะทํางานใหบรรลุ
เปาหมายขององคการ ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญ ท่ีทําใหคนทํางานสําเร็จ คนท่ีมีความพึงพอใจ
จะสงผลใหงานน้ันประสบผลสําเร็จและไดผล ดีกวาคนที่ไมมีความพึงพอใจในการทํางาน ไมวา
ปจจัยนั้นจะมาจากสาเหตุใด ความพึงพอใจจะกอใหเกิดความรวมมือ เกิดศรัทธาและเช่ือมั่นใน
องคการพรอมท่ีจะทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดดวยความเต็มใจ และมีความรูสึกวาตนเองเปน
สวนหนึ่งขององคการที่จะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน นอกจากนี้ความพึงพอใจจะ
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เกื้อหนุนใหสมาชิกขององคการ เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในกิจกรรมตาง ๆ ขององคการ 
ความสําคัญของความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงานใด หากสามารถ
จัดบริการตาง ๆ เพื่อสนอง ความตองการของผูปฏิบัติงานได จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน รัก
งานและปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ แตถาไมสามารถจัดสนองความตองการได ผลงานยอม
ตกตํ่า ผูปฏิบัติงานจะเกิดความเบ่ือหนาย ทําใหงานขาดความมีประสิทธิภาพลงได ดวยเหตุนี ้จงึเหน็
ไดชัดเจนวา ความพึงพอใจเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมักพบเห็นอยูเสมอ วาผูปฏิบัติงาน
ท่ีมีความพึงพอใจในงานจะคิดปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหดีอยูเสมอ เปนตนวาผูปฏิบัติงาน
จะปฏิบัติงานดวยความขยันขันแข็ง ทํางานดวยความสนุกสนาน งานจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน จะมี
เวลาปฏิบัติงานมากข้ึน ตั้งใจทํางานดวยความกระตือรือรน แสดงถึงความอุตสาหะ วิริยะ ในการ
ทํางานไปอีกยาวนาน ตรงกันขามกับผูท่ีไมมีความ พึงพอใจในงานที่ทํา จะมีสวนทําใหเกิดผล
ในทางตรงกันขามเชนกัน คือ การปฏิบัติงานจะเส่ือมลง งานจะดําเนินไปโดยไมราบร่ืน ความ
รับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานจะขาดไป ระดับการปฏิบัติงานจะตํ่าลง การปฏิบัติหนาท่ีจะเฉ่ือยชา
ลงทุกที เชนนี้เปนตน นอกจากน้ีผูท่ีไมมีความพึงพอใจในงานมักจะขาดความภักดีตอองคการ และ
ยอมผันแปรควบคูไปกับ ความพึงพอใจในงานท่ีทําดวย 

นับแตไดมีการศึกษาและวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ ยอรจ 
เอลตัน มาโย (Mayo, George Elton) ท่ีไดทําการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบตางๆ ท่ีมีตองานของ
พนักงานในบริษัทเวสเทอรน อิเลคทริค (Western Electric Company), นครชิคาโก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในระหวางป ค.ศ. 1924-1932 (Mayo. 1933 : 177-179 อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน; 
และคณะ. 2539) ทําใหองคการตางๆ ไดหันมาให ความสนใจ และความสําคัญตอความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานอยางกวางขวาง เพราะผลจากการศึกษาและวิจัยของยอรจ เอลตัน มาโย 
ทําใหทราบวาความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และทุกระดับมีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการเปนอยางมาก และในปจจุบันไดมีผูนําเอาแนวคิด
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานมาศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนการ
ศึกษาวิจัยทางดานการ บริหารงานบุคคลหรือพฤติกรรมของบุคคลในองคกร เปนตน และในการ
ปฏิบัติงานในองคกร ท่ัวๆ ไปในปจจุบันก็ยังคงนําทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานมา
ใชกันอยาง แพรหลาย ดังท่ีปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2532) ไดสรุปความสําคัญของการศึกษาความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไวดังนี้ 

การรับรูในปจจัยตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานทําให 
หนวยงานสามารถนําไปใชในการสรางปจจัยเหลานี้ใหเกิดข้ึนและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ลดการ
ขาดงาน การลางาน การมาทํางานสาย และการขาดความรับผิดชอบท่ีมีตองาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ทําใหองคการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุวัตถุประสงคขององศการ 

ดังนั้น ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคการ จึงถือไดวาเปนปจจัย 
สําคัญท่ีจะเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลเหลานั้นเกิดความสนใจในงานมากข้ึน เพิ่มความกระตือรือรน 
ในการทํางานมากข้ึน การเพิ่มผลผลิตสูงข้ึน เกิดความเต็มใจท่ีจะนาความรูความสามารถของ ตนเอง
ท่ีมีอยูมาสรางประโยชนใหกับองคการ ทําใหองคการมีความเจริญและประสบความสําเร็จ ตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 2.1.3  ปจจัยท่ีกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีสวนเกี่ยวของกับปจจัยตาง ๆ และปจจัยเหลานี้ ใช
เปนเคร่ืองมือช้ีบงถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีปจจัยอยู 3 
ประการ คือ 
  2.1.3.1  ปจจัยดานบุคคล หมายถึง คุณลักษณะสวนตัวของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับงานมีดงันี้ 
   2.1.3.1.1  ประสบการณ  จากการศึกษาในงานวิจยั  พบวา   ประสบการณในการ
ทํางาน   มีสวนเกี่ยวของกับความพึงพอใจงาน   ของบุคคลท่ีทํางานนานจนมีความรูความชํานาญใน
งานมากข้ึน  ทําใหเกิดความพึงพอใจกับงานท่ีทํา 
   2.1.3.1.2  เพศ แมวางานวิจยัหลายเลมจะแสดงวาเพศไมมีความสัมพันธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานก็ตาม   แตก็ข้ึนอยูกับลักษณะงานท่ีทําดวยวาเปนงานลักษณะใด   รวมท้ัง
เกี่ยวของกับระดับความทะเยอทะยาน   และความตองการทางดานการเงิน เพศหญิง มีความอดทนท่ี
จะทํางานท่ีตองใชฝมือและงานท่ีตองการความละเอียดออนมากกวาชาย 
   2.1.3.1.3  จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ  กลุมท่ีทํางานดวยกนัมีผลตอความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงตองการความสามารถหลายอยางประกอบกัน  ตองมีสมาชิกท่ีมีทักษะ
ในงานหลายดาน   และความปรองดองกันของสมาชิกในการทํางานก็มีสวนท่ีจะนําไปสูความสําเร็จ
ในการทํางาน 
   2.1.3.1.4  อายุ  แมอายุจะมีผลตอการทํางานไมเดนชัดแตอายุก็เกี่ยวของกับระยะ 
เวลาและประสบการณในการทํางาน  ผูท่ีมีอายุมากมักจะมีประสบการณในการทํางานนานดวยแตก็
ข้ึนอยูกับลักษณะงานและสถานการณในการทํางานดวย 
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   2.1.3.1.5  เวลาในการทํางาน  งานท่ีทําในเวลาปกติจะสรางความพึงพอใจในการ 
ปฏิบัติงานมากกวางานท่ีตอทําในเวลาท่ีบุคคลอ่ืนไมตองทํางาน เพราะเกีย่วกับการพักผอน และการ
สังสรรคกับผูอ่ืนดวย 
   2.1.3.1.6  เชาวนปญญา ปญหาเร่ืองเชาวนปญญากับความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งาน ข้ึนอยูกับสถานการณ    และลักษณะงานท่ีทําในงานบางลักษณะ   ไมพบความแตกตางระหวาง
เชาวนปญญากับความพึงพอใจในงาน  แตในลักษณะงานบางอยาง จะพบวามีความแตกตางกัน จาก
การศึกษา   พบวา  พนกังานในโรงงานท่ีมีเชาวนปญญาในระดับสูง   แตปฏิบัติงานท่ีเปนงานประจํา 
มักจะมีความเบื่อหนายงานไดงาย  และมีเจตคติท่ีไมดีตอการปฏิบัติงานในโรงงาน  เพราะเปนงานท่ี
ไมทาทายและไมเหมาะกับความสามารถของตน 
   2.1.3.1.7  การศึกษา  การศกึษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น    มีผลตอ
การวิจยั ไมเดนชัดนัก  จากงานวิจยับางแหงพบวา การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวางความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน     แตมักจะข้ึนอยูกับงานท่ีทํา    วาเหมาะสมกับความรูความสามารถของ
บุคคลนั้นหรือไม  ในรายงานวิจยัหลายเลมพบวานกัวิชาการวิชาชีพ  เชน แพทย วิศวกร ทนายความ 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติสูงกวาคนงาน  และพนักงานลูกจางท่ีใชแรงงานท่ัวไป 
   2.1.3.1.8  บุคลิกภาพ   ปญหาเร่ืองบุคลิกภาพกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
นั้น อยูท่ีเคร่ืองมือวัดบุคลิกภาพ   เนื่องจากเคร่ืองมือนี้มีความไมเท่ียงตรง อยางไรกต็ามบุคลิกภาพท่ี
เห็นไดชัดเจนก็คือ   คนท่ีมีอาการของโรคประสาทมักจะไมพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาคนปกติ 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะ   ความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงานอาจทําใหเกิด  โรคประสาทได    เพราะตอง
เครียดกับภาวะของความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   2.1.3.1.9  ระดบัเงินเดือน   จากงานวจิัยหลายเลม   พบวา  เงินเดือนมีสวนในการ 
สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เงินเดือนท่ีมากพอแกการดาํรงชีพตามสถานภาพ ทําใหบุคคล
ไมตองดิ้นรนมากนักท่ีจะไปทํางานเพ่ิมนอกเวลาทํางาน  และเงินเดือนยังเกีย่วของกบั   การสามารถ
หาปจจยัอ่ืนท่ีสําคัญแกการดํารงชีวิตอีกดวย    ผูท่ีมีเงินเดือนสูงจึงมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สูงกวาผูท่ีมีเงนิเดือนตํ่า 
   2.1.3.1.10  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน   แรงจูงใจเปนการแสดงออกถึงความตอง 
การของบุคคล   โดยเฉพาะแรงจูงใจจากปจจัยตัวผูทํางานเอง  ก็จะสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานไดดวยเชนกัน 
   2.1.3.1.11  ความสนใจในงาน   บุคคลท่ีสนใจในงานไดปฏิบัติงานท่ีตนเองถนัด
พอใจจะมีความสุข  และพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวาบุคคลท่ีไมมีความสนใจในงาน 
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  2.1.3.2  ปจจัยดานงาน 
   2.1.3.2.1  ลักษณะงาน ไดแก ความนาสนใจของงาน ความทาทายของงาน ความ
แปลกของงาน   โอกาสที่จะไดเรียนรูและศึกษางาน   โอกาสท่ีจะทําใหงานนั้นสําเร็จการรับรูหนาท่ี
รับผิดชอบ   การควบคุมการทํางานและวิธีการทํางาน การท่ีผูทํางานมีความรูสึก    ตองานท่ีทําอยูวา 
เปนงานท่ีสรางสรรคเปนประโยชนทาทาย   เปนตน  ส่ิงเหลานี้ทําใหผูปฏิบัติงาน เกดิความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความตองการท่ีจะปฏิบัติงานนั้นๆ และเกดิความผูกพัน ตองาน 
   2.1.3.2.2  ทักษะในการทํางาน  ความชํานาญในงานท่ีทํามักจะตองพิจารณาควบ 
คูไปกับลักษณะของงาน ฐานะทางอาชีพ  ความรับผิดชอบ เงินเดือนท่ีไดรับตองพิจารณาไปดวยกัน
จึงจะเกิดความพึงพอใจในงาน 
   2.1.3.2.3  ฐานะทางวิชาชีพจากการศึกษาวจิัยพบวาประมาณคร่ึงหนึ่งของเสมียน  
พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แตมีถึงรอยละ 17 ท่ีพบวาถามีโอกาสก็อยาก เปล่ียนงาน 
ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจดี มีงานใหเลือกทํา  จะมีการเปล่ียนงานบอย เพือ่จะเล่ือน เงินเดือน เล่ือนฐานะ
ของตนเอง ตังนั้นตําแหนงทางการงานท่ีมีฐานะทางวิชาชีพต่ํากวา ความจริงแลวตองพิจารณาควบคู
ไปกับความอิสระในงาน ความภาคภูมิใจในงานประกอบดวย ท้ังนี้เพราะฐานทางอาชีพ นอกจากจะ
ข้ึนอยูกับบุคคลน้ัน    เปนผูพิจารณาตดัสินดวยในแตละสังคม    แตละหนวยงานใหความสําคัญของ
ฐานะทางวิชาชีพแตกตางกนัไป ระยะเวลาท่ีผานไป  ความคิดเห็นเกี่ยวกับฐานะทางวิชาชีพก็เปล่ียน 
ไปดวย 
   2.1.3.2.4  ขนาดของหนวยงาน   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ในหนวยงาน
ขนาดเล็ก   จะดีกวาหนวยงานขนาดใหญ    เนื่องจากหนวยงานขนาดเล็ก  พนักงานมีโอกาสรูจักกัน 
ทํางานคุนเคยกันไดงายกวาหนวยงานใหญ   ทําใหพนกังานมีความรูสึกเปนกันเอง  และรวมมือชวย 
เหลือกัน ขวัญในการทํางานดี ทําใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   2.1.3.2.5  ความหางไกลของบานและท่ีทํางานการท่ีบานอยูหางไกลจากที่ทํางาน 
การเดินทางไมสะดวก   ตองต่ืนแตเชามืด  รถติดและเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง  มีผลตอ ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน  คนท่ีเปนคนจังหวัดหนึ่งแตตองไปทํางานในอีกจังหวัดหนึง่  สภาพทองถ่ิน 
ความเปนอยู ภาษาไมคุนเคย   ทําใหเกิดความไมคุนเคยในการทํางานเนื่องจาก  การปรับตัวและการ
สรางความคุนเคยตองใชเวลานาน 
   2.1.3.2.6  สภาพภูมิศาสตรในแตละทองถ่ิน   แตละพ้ืนท่ีมีสวนสัมพนัธกับความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน   คนงานในเมืองใหญมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนอยกวา  คนงาน
ในเมืองเล็ก   ท้ังนี้เนื่องจากความคุนเคยความใกลชิด   ระหวางคนงานในเมืองเล็กมีมากกวาในเมอืง
ใหญ ทําใหเกดิความอบอุนและมีความสัมพันธกัน 
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   2.1.3.2.7  โครงสรางของงาน    หมายถึง   ความชัดเจนของงานท่ีสามารถอธิบาย
ช้ีแจง  เปาหมายของงาน  รายละเอียดของงาน  ตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หากโครงสราง 
ของงานชัดเจนยอมสะดวกแกผูปฏิบัติงาน สามารถปองกันมิใหเกดิความบิดพล้ิวในการทํางานนอก 
จากนีย้ังพบวางานใดมีโครงสรางอยางไรและรูวาจะทําอยางไร   ดําเนนิการอยางไร      และสามารถ
ควบคุมไตงายข้ึน 
  2.1.3.3  ปจจัยการจัดการ 
   2.1.3.3.1  ความม่ันคงในงาน      สรุปจากการศึกษาคนควาสวนใหญ     จะพบวา
พนักงาน  มีความตองการงานท่ีมีความแนนอนม่ันคง แมวาในปจจุบันบุคคลจะสนใจในงานนอยลง
ก็ตาม แตบริษทัท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารงาน  เชน  บริษัทญ่ีปนก็ยังคิดถึงความม่ันคงของ 
งาน คือมีการจางงานตลอดชีวิต (Life Long Employment) จากการสํารวจโดยการสอบถาม เกี่ยวกับ
ความตองการความม่ันคงของงาน   ปรากฏวารอยละ  80  ตองการงานท่ีมีความม่ันคง  พนักงานของ
บริษัทและโรงงานตองการจะอยูทํางานจนถึงวัยเกษียณ แมวาเขาจะมีเงินมากพอ  ท่ีจะเล้ียงตัวเองใน
วัยชราก็ตาม  ก็ยังยนิดจีะอยูจนถึงทํางานไมไหว ความมัน่คงในงานถือเปน สวัสดิการอยางหนึ่งโดย 
เฉพาะในวยัท่ีพนจากการทํางานแลวและเปนความตองการของพนักงาน ไดแก ความสนใจในงานท่ี
ตนเองถนัด  และมีความสามารถไมทํางานท่ีหนักและมากจนเกินไป งานท่ีทําใหความกาวหนา และ
ไดรับรางวัลตอบแทนจากความต้ังใจทํางาน 
   2.1.3.3.2  รายรับ   ฝายบริหารและฝายจดัการของบริษัทเช่ือม่ันวา รายรับท่ีดีของ 
พนักงานจะเยียวยาโรคไมพอใจในงานได การสํารวจสวนใหญพบวารายรับมาทีหลังความม่ันคงใน
การทํางาน ลักษณะของงานและความกาวหนาของงาน    แตในสภาวะเศรษฐกิจ   ปจจุบันท่ีคาครอง
ชีพสูง รายรับอาจะเปนความสําคัญอันดับแรก   นักวิชาการท่ีเปล่ียนงาน  เนื่องจากรายรับของหนวย 
งานอีกแหงหนึ่งดีกวาผูเช่ียวชาญจากหนวยงานของรัฐลาออกไปสูภาคเอกชน ก็เพราะรายรับท่ีดกีวา 
   2.1.3.3.3  ผลประโยชน   เชนเดียวกับรายรับ ฝายบริหารของบริษัท และโรงงาน
เห็น วาการไดรับผลประโยชนเปนส่ิงชดเชยและสรางความพึงพอใจในงานได แตจากการศึกษา  ซ่ึง
ก็พบเชนเดียวกับรายรับ   พนักงานบางสวนอาจใหความสนใจนอยกวาความม่ันคงในงานและความ 
กาวหนาในการทํางาน   ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการจายคารักษาพยาบาล   คาเลาเรียนบุตร  คาประกัน 
สังคม และประกันชีวิตตางๆ ถูกจัดอยูในดานความม่ันคงและสวัสดิการในการทํางาน 
   2.1.3.3.4  โอกาสกาวหนา    โอกาสท่ีจะมีความกาวหนาในการทํางาน     มีความ 
สําคัญสําหรับอาชีพหลายอาชีพ  เชน การขาย เสมียนพนักงานและบุคคลท่ีใชคูมือและความชํานาญ
งานมีความสําคัญนอย      สําหรับบุคคลท่ีไมตองใชความชํานาญงาน     แตมีการศึกษาสูงและอยูใน
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ตําแหนงสูง   จากการศึกษาพบวา     คนสูงวัยใหความสนใจกับโอกาสกาวหนาในงานนอยกวาคนที่
ออนวัยอาจเปนเพราะวาคนสูงวัยไดผานโอกาสความกาวหนามาแลว 
   2.1.3.3.5  อํานาจตามตําแหนงหนาท่ี   หมายถึง   อํานาจท่ีหนวยงานมอบใหตาม 
ตําแหนง  เพื่อควบคุมส่ังการผูใตบังคับบัญชาหรือผูรวมงานใหปฏิบัติงานท่ีมอบหมายใหสําเร็จงาน
บางอยางมีอํานาจตามตําแหนงท่ีเดนชัด กจ็ะทําใหผูทํางานปฏิบัติงานไดงายและสะดวก อํานาจตาม
ตําแหนงหนาท่ีจึงมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
   2.1.3.3.6  สภาพการทํางาน    พนักงานมีความคิดเห็นแตกตางกันมากมาย   เร่ือง 
สถานการณและสภาพการทํางาน   มีพนักงานท่ีทํางานใหสํานักงานท่ีใหความสําคัญกับ   สภาพการ
ทํางาน ความพอใจในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพในท่ีทํางาน 
   2.1.3.3.7  เพื่อนรวมงาน    เพ่ือนรวมงานเปนสวนหนึ่ง     ท่ีจัดเขาในปจจัยท่ีเกิด 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพื่อนรวมงานทําใหคนเรามี  ความสุขใน
ท่ีทํางาน  สัมพันธภาพระหวางเพื่อนจึงเปนความสําคัญและเปนปจจยัท่ีทําใหเกิด  ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
   2.1.3.3.8  ความรับผิดชอบงาน จากการศึกษาพบวาพนักงานท่ีมีขวัญดจีะมีความ   
รับผิดชอบในงานสูงความพอใจในการทํางานมีความสัมพันธระหวางความรับผิดชอบรวมกับปจจยั
อ่ืน เชน อายุ ประสบการณ เงินเดือน และตําแหนงดวย 
   2.1.3.3.9  การนิเทศงาน   สําหรับพนักงานการนิเทศงาน   คือ   การช้ีแนะในการ
ทํางานจากหนวยงาน ดังนัน้ความรูสึกตอผูนิเทศก็มักจะเนนความรูสึกท่ีมีตอหนวยงานและองคการ
ดวย จากการศึกษากรณีฮอรธอรน พบวา ขวัญและเจตคติของพนักงานข้ึนอยูกับความสัมพันธ  กับผู
นิเทศงาน     การสรางความเขาใจท่ีตีระหวางผูนิเทศงาน    และพนกังานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการ
ทํางาน 
   2.1.3.3.10  การส่ือสารกับผูบังคับบัญชา   การศึกษาหลายแหง  พบวาพนักงานมี 
ความตองการที่จะรูวา    การทํางานของตนเปนอยางไร     จะปรับปรุงการทํางานของตนเองอยางไร 
ขาวสารจากบริษัท หนวยงานตางๆ   จึงมีความหมายและความสําคัญสําหรับผูปฏิบัติงานวางานของ
ตนจะกาวหนาตอไปหรือไม ซ่ึงพนักงานมักจะไตขาวของหนวยงานนอยกวาท่ี ตองการ 
   2.1.3.3.11  ความศรัทธาในตัวผูบริหาร     พนักงานที่ช่ืนชมความสามารถ  ของผู 
บริหารจะมีขวญัและกําลังใจในการทํางาน   เปนผลใหเกดิกําลังใจในการทํางานดวยความศรัทธาใน
ความสามารถและความต้ังใจท่ีผูบริหารมีตอหนวยงาน   ทําใหพนักงานทํางานอยางมี ประสิทธิภาพ
และเกดิความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในหนวยงานดวย 

DPU



 15 

   2.1.3.3.12  ความเขาใจกนัระหวางผูบริหารกับพนักงาน    ความเขาใจดตีอกันทํา
ใหพนกังานเกดิความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากการสํารวจของ National Industrial Conference 
Board พบวา ผูบริหารและหัวหนางานมีความเขาใจตรงกันวารายรับเปนเร่ือง สําคัญท่ีสุดแตสําหรับ
พนักงานเองกลับมองวาความม่ันคงกาวหนาในงานเปนเร่ืองสําคัญท่ีสุด 

ดังนั้น ปจจัยที่กอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนส่ิงท่ี ผูบริหารควร
คํานึงถึง และกําหนดใหเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารองคการดําเนินไป อยางมีประสิทธิภาพ 
เพราะองคประกอบในการปฏิบัติงานสามารถใชเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และใชเสริมสราง
ความพึงพอใจได โดยผูวิจัยเห็นวาตัวแปรท่ีมีกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สายการปฏิบัติงาน และประสบการณในการทํางาน 
 
2.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 2.2.1  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ McGregor 

แมคเกรเกอร ( McGregor. 1960 : 161-175  อางถึงใน จอมพล พิเศษกุล,  2537) ไดตั้ง
ขอสมมติฐานเกี่ยวกับแบบแผนพฤติกรรมของคนในองคการไวในรูปทฤษฎี X และทฤษฎี Y 

ทฤษฎี X มีสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน  คือ 
1)  คนโดยสวนเฉล่ียมีสัญชาติญาณเกียจคราน ไมชอบทํางาน  จะพยายามหลีกเล่ียงการ

ทํางาน 
2)  เนื่องจากคนท่ีไมชอบทํางาน จึงตองมีการใชอํานาจบังคับ  ควบคุม  แนะนําหรือขูวา

จะลงโทษ เพือ่ใหงานสําเร็จ 
3)  คนโดยสวนมากชอบใหมีผูคอยแนะนาํช้ีแนวในการทํางานพยามยามหลีกเล่ียงความ 

รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย ตองการความปลอดภัยมากกวาส่ิงใด 
โดยสาระสําคัญแลวทฤษฎี X ช้ีใหเห็นวาโดยธรรมชาติแลว มนุษยไมชอบทํางาน 

พยายามหลีกเล่ียงงานเม่ือมีโอกาส ในขณะเดียวกัน มนุษยจะสนใจประโยชนสวนตัวเปนท่ีตั้ง 
ดังนั้น ในการจูงใจเพื่อใหคนปฏิบัติงาน ตองใชบังคับใหเกิดความกลัว และใหผลตอบแทนทาง
กายภาพ ทฤษฎีนี้แมไมไดกลาวอยางชัดแจง วาจะใชวิธีลงโทษหรือขมขูดวยวิธีใดก็ตาม แตก็
แสดงออกถึงการบังคับ โดยทางออมดวยวิธีการจายผลตอบแทนโดยตรงเทานั้น ทฤษฎี Y มี
สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของคน  คือ 

1)  คนมักจะทุมเทแรงกายและแรงใจใหกบังานตามปกติ ราวกับวาเปนการเลนหรือการ 
พักผอน 
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2)  การควบคุมจากบุคคลอ่ืน    และการบังคับขมขูไมใชวิธีเดียว     ท่ีจะทําใหคนทํางาน
บรรลุวัตถุประสงคขององคกร    ทุกคนปรารถนาท่ีจะเปนตัวของตัวเอง    และควบคุมตัวเองในการ
ทํางานเพื่อสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท่ีเขามีสวนผูกพัน 

3)  การท่ีคนมีความผูกพัน (Commitment)  ตอวัตถุประสงคจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งท่ี
จะผลักตันใหเกิดสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงคท่ีตนมีสวนผูกพัน 

4)  คนเราไมเพียงแตตองการมีความรับผิดชอบดวยตนเองเทานั้น   แตยงัแสวงหา ความ
รับผิดชอบเพิ่มข้ึนอีกดวย 

5)  คนสวนมากมีความสามารถคอนขางสูงในการใชจินตนาการ ความเฉลียวฉลาด และ
ความคิดสรางสรรคในการแกไขปญหาองคการ 

ทฤษฎี Y เปนแนวความคิดท่ีคํานึงถึงจิตวิทยาของมนุษยอยางลึกซ้ึงและเปนการ มอง
พฤติกรรมมนุษยในองคการจากสภาพความเปนจริง การดําเนินงานในองคการจะสําเร็จ โดยไดรับ
ความรวมมืออยางจริงจัง และมีโอกาสใชความรูความสามารถของแตละบุคคล และโดยใหตั้งอยูใน
ความพอใจดวย 
 2.2.2  ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ Maslow 

Maslow (อางถึงใน  ณัทฐา  กรีหิรัญ,  2550) นักจิตวิทยาจากมหาลัย Brandeis ไดพัฒนา
ทฤษฏีความพึงพอใจท่ีรูจักกันมากท่ีสุดทฤษฏีหนึ่งข้ึนมา ซ่ึงอยูบนพื้นฐานของสมมติฐานรากฐาน 
คือ 

1)  คนทุกคนมีความตองการและความตองการน้ีจะมีอยูตลอดเวลา     และไมมีท่ีส้ินสุด 
และความตองการเหลานี้จะไปกระตุนพฤติกรรม 

2)  ความตองการท่ีไดรับการตอบสนองแลวก็จะไมเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป 
ความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทานั้นท่ีเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรม 

3)  ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับข้ัน จากต่ําไปหาสูง ตามลําดับของความ 
สําคัญ  กลาวคือ เม่ือความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ ระดับสงก็จะ
เรียกรองใหมีการตอบสนอง 

Maslow ไดสรุปความตองการของบุคคล  ซ่ึงเปนแรงจูงใจในการกระทําของบุคคลไปสู
เปาหมายท่ีตองการ อันจะสงผลใหบุคคลเกิดความพึงพอใจเม่ือไดรับการตอบสนองความตองการ 
ไว 5 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 ความตองการดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการ พื้นฐาน
ข้ันแรกของมนุษย เปนส่ิงจําเปนสําหรับท่ีจะใหมีชีวิตรอดอยู เชน ความตองการ อาหาร น้ํา 
อุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
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ระดับท่ี 2 ความตองการดานความม่ันคงปลอดภัย (Security or Safety Needs) เปนความ
ตองการท่ีจะไดรับการคุมครองปองกันตาง ๆ   ท่ีเกิดข้ึนกบัรางกาย รวมถึงความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ระดับท่ี 3 ความตองการทางดานสังคม  (Social or Belongings Needs)   ความตองการที่
จะเขารวมเปนสมาชิกขององคการตางๆ   อยากจะคบหาสมาคมกับคนอ่ืน   รวมตลอดทั้ง   จะไดรับ
มิตรภาพและความเหน็ใจจากกลุมเพื่อนฝูง 

ระดับท่ี 4 ความตองการ  การยอมรับนับถือ   (Esteem or Status Needs)    เปนความตอง 
การท่ีประกอบดวย  ความม่ันใจในตนเอง  และความรูความสามารถของตน  ในอันท่ีจะทําใหบุคคล
อ่ืนยกยองนับถือ 

ระดับท่ี 5 ความตองการไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตน   (Self  Actualization 
Needs) เปนลําดับข้ันความตองการที่สูงสุดของมนุษย เปนความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จใน
ทุกส่ิงตามท่ีคาดหวังไว 

ในการนําทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของ  Maslow ไปใชในหนวยงาน จะตอง
คํานึงถึงหลักของการสรางแรงจูงใจดวย  ความตองการในระดับตํ่าอาจไดรับการตอบสนองเพียง
บางสวน และในสวนท่ีไดรับการตอบสนองแลวจะไมเกิดแรงจูงใจของพฤติกรรมอีกตอไป การ
ปรับปรุงส่ิงเหลานี้ใหดีข้ึนจะไมเพิ่มแรงจูงใจเลย  เนื่องจากบุคคลสวนใหญไดรับการตอบสนอง
ความตองการในระดับนี้เปนอยางดีแลว 
 2.2.3  ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg 

Frederick Herzberg (อางถึงใน ณัทฐา  กรีหิรัญ,  2550) ไดเสนอทฤษฏีเกี่ยวกับความพึง
พอใจข้ึนมาใหม ไดแก ทฤษฎีสองปจจัยซ่ึงพัฒนามาจากแนวคิดในเร่ืองความตองการของ Maslow 
ทฤษฎีนี้เปนผลสรุปท่ีไดจากงานวิจัย และจากการสัมภาษณวิศวกร และนักบัญชีประมาณ 200 คน 
จากธุรกิจและอุตสาหกรรม 11 แหง ท่ีเมือง Pittsburg มลรัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา  โดยเขาได
ใชวิธีใหประชากรในการวิจัย พิจารณาเหตูการณสําคัญ (Critical Incident) เกี่ยวกับเร่ืองการทําวิจัย 
กลาวคือ ในการเก็บขอมูลวิเคราะห คําถามของผูสัมภาษณเปนคําถามท่ีใหผูตอบคิดถึงเวลาท่ีเขามี
ความรูสึกท่ีดีหรือไมดีเกี่ยวกับงานท่ีทําในปจจุบันหรืองานท่ีเขาเคยไดทํามาแลว โดยผูตอบระบุ
องคประกอบหรือสาเหตุท่ีทําใหเขามีความพึงพอใจและไมพอใจในการปฏิบัติงาน 

ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ปจจัยท่ีทําใหพนักงานเกิดความพอใจนั้นมักเกิด
จากตัวงานท่ีเขาทําซ่ึง Herzberg เรียกวา ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors) สวนเร่ืองท่ีพนักงานเกิด
ความรูสึกไมพอใจนั้น มักเปนเร่ืองเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ซ่ึง Herzberg เรียกวา
ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
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  2.2.3.1  ปจจัยจูงใจ (Motivator Factors)  เปนปจจยัท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจเปนตัวสนับ 
สนุนใหบุคคลปฏิบัติงานเปนปจจยัท่ีนําไปสูการพัฒนาทัศนคติทางบวกและการจูงใจท่ีแทจริงปจจัย
จูงใจประกอบดวย 
   2.2.3.1.1  ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลทํางาน
ตามความสามารถแหงสติปญญาไดอยางอิสระจนไดรับความสําเร็จเปนอยางดี  เกิดความรูสึก ภูมิใจ
และปลาบปล้ืมในผลสําเร็จแหงงานนั้น 
   2.2.3.1.2  การยอมรับนับถือ  (Recognition)  หมายถึง  การไดรับการยอมรับจาก
ผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา   หรือจากบุคคลในหนวยงาน  ในรูปแบบของการ
ยกยอง ชมเชย แสดงความยนิดี การใหกําลังใจ หรือการยอมรับในความสามารถ 
   2.2.3.1.3  ลักษณะของงาน (Work Itself)    หมายถึง  งานท่ีนาสนใจ ทาทาย ตอง
อาศัย ความคิดริเร่ิมสรางสรรค หรือเปนงานท่ีมีสามารถทําไดโดยลําพงัเพียงผูเดยีว 
   2.2.3.1.4  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)    หมายถึง    ความพึงพอใจที่ไดรับ
มอบหมาย ใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ี 
   2.2.3.1.5  ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน (Advancement)  หมายถึง ผลหรือการ
มองเห็นการเปล่ียนแปลง     ในสถานภาพของบุคคลในสถานท่ีทํางาน     เชน     การไดรับการเล่ือน
ตําแหนงและการมีโอกาส ไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
  2.2.3.2  ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene Factors) หรืออาจเรียกวา ปจจัยสุขอนามัย เปนปจจัยท่ีชวย
ปองกันไมใหบุคลากรในองคกรเกิดความไมพึงพอใจ     หรือไมมีความสุขในการปฏิบัติงานซ่ึงโดย 
ท่ัวไปแลวมนษุยเรามักตองการที่จะหลีกเล่ียงความยากลําบากในการปฏิบัติงาน      ถาความตองการ
ดังกลาวหรือปจจัยเหลานี้ไมไดรับการตอบสนอง     จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
นั้นได ปจจยัคํ้าจุนประกอบดวย 
   2.2.3.2.1  นโยบายและการบริหารงาน  (Policy and Administration)     หมายถึง
การจัดการ  การบริหารงานขององคกร  ความสามารถในการจัดลําดับข้ันตอนตาง ๆ ของการปฏิบัติ 
งาน  ซ่ึงสะทอนใหเห็นนโยบายท้ังหมดของหนวยงาน ตลอดจนความสามารถในการบริหารงานให
สอดคลองกับนโยบายนั้น 
   2.2.3.2.2  การนิเทศงาน (Supervision-Technical) หมายถึง สถานการณท่ีผูนิเทศ
สามารถวิเคราะหความสามารถของผูปฏิบัติได    ไมวาจะเปนสถานการณท่ีมีลักษณะอยูในขอบเขต
ของการปฏิบัติงาน หรือเปนการปฏิบัติงานอยางอิสระ 
   2.2.3.2.3  เงินเดือนและคาตอบแทน  (Salary)    หมายถึง     ผลตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานเชน คาจาง เงินเดอืน สวัสดิการ หรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีไดมาจากการปฏิบัติงาน 
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   2.2.3.2.4  ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน (Interpersonal Relationship)หมายถึง 
การติดตอไมวาจะเปนกิริยา   หรือวาจาทีแ่สดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน    ระหวางผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา   และเพื่อนรวมงาน   ทําใหสามารถปฏิบัติงานรวมกนั  มีความเขาใจซ่ึงกันและกนั
อยางด ี
   2.2.3.2.5  สภาพการปฏิบัติงาน    (Working Conditions)    หมายถึง    สภาพทาง
กายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ช่ัวโมงการปฏิบัติงาน ปริมาณงานท่ีไดรับมอบหมายรวมถึง
ลักษณะสภาพแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ 
   2.2.3.2.6  ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life)  หมายถึง  ความรูสึกท่ีดีหรือไมดี
ในชีวิตสวนตัวซ่ึงมีความสัมพันธกับการทํางาน 
   2.2.3.2.7  สถานภาพของอาชีพ (Status)  หมายถึง  อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับนับถือ
ของสังคม มีเกียรติและมีศักดิ ศรี 
   2.2.3.2.8  ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน(Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคล
ท่ีมีตอความม่ันคงในการทํางาน  ความยั่งยืนของอาชีพ  หรือความม่ันคงขององคการ  

จากการคนพบของ  Herzberg สรุปไดวา  แมองคกรจะมีสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงาน  ท่ีดี มีการจายคาตอบแทนอยางเพียงพอ และใหความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ก็อาจจะยัง
มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีต่ําได เพราะสภาพแวดลอมทางวัตถุไมมีความสําคัญในการจูงใจ
บุคลากร เทากับสภาพแวดลอมทางจิตใจ ดังนั้นถาหากตองการงานท่ีมีคุณภาพดีแลว ก็ควรจะจัดให
มีท้ังปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนท่ีเหมาะสมทั้งสองอยาง เพื่อเปนการจูงใจบุคลากรในองคกร ให
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.2.4  ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 

Clayton Alderfer (อางถึงใน ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550) ไดพัฒนาทฤษฎี ERG (Existence 
Relation Growth Theory) ข้ึนมาโดยยึดถือพ้ืนฐานความรูจากทฤษฎีของ Maslow โดยตรง แตจะมี
การสรางรูปแบบท่ีเปนจุดเดน ซ่ึงตางไปจากทฤษฎีของ Maslow คือ Alderfer ไดแบงความตองการ
ของมนุษยออกเปน 3 ประการ ไดแก 
  2.2.4.1  ความตองการในการดํารงชีวิต      (Existence Needs: E)     เปนความตองการทาง
กายภาพ  และความตองการทางวัตถุ ท่ีชวยใหมนุษยมีชีวิตรอดอยูได   เชน   อาหาร   นํ้า   ท่ีอยูอาศัย
นอกจากนี้คาจางแรงงาน  ความม่ันคง สวัสดิภาพ ความปลอดภัย กจ็ัดอยูในกลุมนี้  เม่ือเปรียบเทียบ
กับทฤษฎีของ   Maslow   ความตองการเพือ่การดํารงชีวติ  จะรวมสวนท่ีเปน ความตองการทางดาน
สรีระทั้งหมดกับบางสวน  กับความตองการความม่ังคงและปลอดภยั 
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  2.2.4.2  ความตองการดานความสัมพันธ     (Relatedness Needs: R)     เปนความตองการ
เกี่ยวกับความสัมพันธกับคนอ่ืนๆท่ีบุคคลเก่ียวของดวยเปนความตองการท่ีรวมถึงความตองการทาง
สังคม  ความตองการความรูสึกมั่นคง  และปลอดภยัในความสัมพันธระหวางบุคคล   การไตรับการ
ยอมรับ การมีช่ือเสียงและการไดรับการยกยองจากสังคม   เม่ือเทียบกบั  ทฤษฎีของ  Maslow  ความ
ตองการดานความสัมพันธนี ้จะรวมถึงสวนท่ีเปนความตองการ  ความม่ันคงและปลอดภัยความตอง 
การทางสังคม และบางสวนของความตองการเกียรติ และศักดิ ศรี 
  2.2.4.3  ความตองการดานความเจริญเติบโต  (Growth Needs: G) เปนความตองการเกี่ยว 
กับการท่ีบุคคลไตสรางความคิดริเร่ิมสรางสรรค   สําหรับตัวเขาเอง   และส่ิงแวดลอมรอบตัวใหกาว 
หนาเติบโตยิ่งข้ึนไปซ่ึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ    การพัฒนาตนเอง     ความกาวหนาในวิชาชีพความภาค 
ภูมิใจในตนเอง   ตลอดจนการเขาใจในตนเอง   และการใชศักยภาพของตนอยางเต็มท่ี  เม่ือเทียบกับ
ทฤษฎีของ  Maslow ความตองการดานการเติบโตนี้จะรวมถึงบางสวนของ ความตองการเกียรติและ
ศักดิ ศรี และความตองการทําตนใหประจักษท้ังหมด 

จากแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานขางตน จะเห็นไดวา ความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกร ถือเปนประเด็นหลักท่ีจะชวยสราง ความสําเร็จและ
กอใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับองคกร แตความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานนั้น องคกรก็จะตองสามารถตอบสนองความตองการ ของแตละบุคคล โดยผูวิจัยเห็นวา
ปจจัยท่ีสงผลใหมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ลักษณะงาน  ความสําเร็จในงาน  การไดรับ
การยอมรับนับถือ โอกาสและความกาวหนาในงาน  สวัสดิการและเงินเดือน  ความสัมพันธกับ
ผูรวมงาน  การปกครองบังคับบัญชา และสภาพการทํางาน 
 2.2.5  ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 
  2.2.5.1  ความหมายเกี่ยวกับทัศนคติ 

คําวา “ทัศนคติ” ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ 
นิภา แกวศรีงาม (2532) ทัศนคติ หมายถึง ลักษณะของความรูสึกของบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองตอบุคคล ส่ิงของ หรือสถานการณตาง ๆ ในทางท่ีดีหรือทางท่ีไมดี ในลักษณะท่ีวาบุคคล
นั้นมีความรูสึกชอบหรือไมชอบ ตอส่ิงของ ตอบุคคล หรือตอสถานการณตาง ๆ ซ่ึงความรูสึกชอบ
หรือไมชอบนี้จะทําใหบุคคลเกิดพฤติกรรมในการที่จะตอบสนองตอส่ิงท่ีมีความรูสึกนั้น ๆ ไปใน
แนวทางที่ดีหรือไมดีได 

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534) ทัศนคติ หมายถึง เร่ืองของความชอบ ความไมชอบ 
ความลําเอียง ความคิดเห็น ความรูสึก ความฝงใจตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด มักจะเกิดข้ึนเม่ือรับรูหรือประเมนิ
ผูคน เหตุการณในสังคม จะเกิดอารมณความรูสึกบางอยางควบคูไปกับการรับรูนั้น และมีผลตอ
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ความคิดและปฏิกิริยาในใจ ดังนั้น ทัศนคติจึงเปนพฤติกรรมภายนอกท่ีอาจสังเกตได หรือ
พฤติกรรมภายในท่ีไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยงาย แตมีความโนมเอียงที่จะเปนพฤติกรรมภายใน
มากกวาพฤติกรรมภายนอก 

จากแนวคิดขางตนสามารถสรุปไดวา  ทัศนคติ  หมายถึง   ลักษณะของความเช่ือ   ความ 
รูสึกนึกคิดภายในของบุคคล    ท่ีเกิดจากการประเมินส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีมีตอส่ิงของบุคคล   เหตุการณท่ี
แสดงออกมาซ่ึงเปนส่ิงกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ โดยอาจจะมีท้ังดานบวกหรือดานลบ 
เชน เหน็ดวยหรือไมเห็นดวย สนับสนุนหรือไมสนับสนุน 
  2.2.5.2  องคประกอบของทัศนคติ 

องคประกอบของทัศนคติ ไดมีผูกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ ดังน้ี 
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2534) ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ ดังน้ี 
1)  Cognitive Component เปนองคประกอบดานความรู ความเขาใจของบุคคลท่ีมีตอส่ิง

เรานั้นๆ เพื่อเปนเหตุผลท่ีจะสรุปความและรวมเปนความเช่ือ หรือชวยในการประเมินส่ิงเรานั้น ๆ  
2)  Affective Component เปนองคประกอบดานความรู หรืออารมณของบุคคลท่ีมีความ 

สัมพันธกับส่ิงตางๆ    เปนผลตอเนื่องมาจากการท่ีบุคคลประเมินผลส่ิงเรานั้นแลววา   พอใจหรือไม
พอใจ ตองการหรือไมตองการ ดีหรือเลว 

3)  Behavioral Component เปนองคประกอบทางดานความพรอม หรือความโนมเอียงท่ี
บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ  หรือตอบสนองตอส่ิงเราในทิศทางท่ีจะสนบัสนุนหรือคัดคานท้ังนี้ ข้ึนอยู
กับความเช่ือ  หรือความรูสึกของบุคคลท่ีไดจากการประเมินผลพฤติกรรมท่ีคิดจะแสดงออกมาสอด  
คลองกับความรูสึกที่มีอยู 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ (2535) ไดกลาวถึงองคประกอบของทัศนคติ ดังน้ี 
ทัศนคติสององคประกอบ แนวคิดนี้ระบุวา ทัศนคติมีเพียง 2 องคประกอบเทานั้น คือ 

องคประกอบดานความรู กับองคประกอบดานทาที ความรูสึก นักจิตวิทยาที่สนับสนุนแนวความคิด
นี้ ไดแก Katz, Rosenberg  

ทัศนคติองคประกอบเดียว  แนวคิดนี้ระบุวา  ทัศนคติมีเพียงองคประกอบเดียว คือ 
องคประกอบดานทาทีความรูสึก ซ่ึงแสดงออกหรือตอบสนองตอท่ีหมายของทัศนคติในทางชอบ
หรือไมชอบ ดีหรือไมดี นักจิตวิทยาท่ีสนับสนุนแนวคิดนี้ไดแก Bem, Fishbein & Ajzen, Insk และ 
Thurstone 
  2.2.5.3  ลักษณะท่ัวไปของทัศนคติ 

ลักษณะท่ัวไปของทัศนคติ ไดมีผูกลาวถึงลักษณะท่ัวไปของทัศนคติ ดังนี้ 
ดนตรี กิจเจริญ (2522) ไดกลาวถึงลักษณะของทัศนคติไว ดังนี้ 
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1)  ทัศนคติ เปนส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรูหรือเกิดจากประสบการณของแตละบุคคลหาใช
ส่ิงท่ีมีติดตัวบุคคลต้ังแตกําเนิดไม 

2)  ทัศนคติ  เปนสภาพทางจิตใจท่ีมีอิทธิพลในการคิดและการกระทําของบุคคลเปนอัน
มาก   เพราะเปนสวนประกอบท่ีกําหนดแนวทางไววา   ถาบุคคลนั้นประสบส่ิงใดแลว  บุคคลนี้จะมี
ทาทีตอส่ิงนั้นในลักษณะอันสําคัญ 

3)  ทัศนคติ   เปนสภาพจิตใจท่ีมีความถาวรพอสมควร  ท้ังนี้เนื่องมาจากแตละบุคคลได 
รับประสบการณ (Experience)ไดรับรู(Perceive)และผานการเรียนรูมามาก แตอยางไรก็ตามทัศนคติ 
อาจจะมกีารเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของส่ิงแวดลอมตางกัน 

รวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ (2533) ไดกลาวถึงลักษณะท่ัวไปของทัศนคติวา ทัศนคติเปน
ความรูสึกท่ีช้ีบงบอกลักษณะทางจิตใจ อารมณ ของบุคคล อาจเปนลักษณะท่ีไมแสดงออกมา
ภายนอกใหบุคคลอ่ืน เขาใจก็ได ซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปที่สําคัญ ดังนี้ 

1)  ทัศนคติเปนเร่ืองอารมณ (Feeling) อาจเปล่ียนแปลงไดตามเง่ือนไขหรือสถานการณ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลจะมีการกระทําท่ีเสแสรงโดยแสดงออกไมใหตรงกับความรูสึกของ
ตน เม่ือเขารับรูหรือรูวามีคนสังเกต 

2)  ทัศนคติเปนเร่ืองเฉพาะตัว (Typical) ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกัน แตรูปแบบ
การแสดงออกแตกตางกันไป หรืออาจมีการแสดงออกท่ีเหมือนกนัแตความรูสึกตางกนัได  

3)  ทัศนคติมีทิศทาง  (Direction)   การแสดงออกของความรูสึก   สามารถแสดงออกได 
สองทิศทาง   เชน  ทิศทางบวกเปนทิศทางท่ีสังคมปรารถนา    และทิศทางลบเปนทิศทางท่ีสังคมไม
ปรารถนา 

4)  ทัศนคติมีความเขม   (Intensity)   ความรูสึกของบุคคลอาจเหมือนกันในสถานการณ
เดียวกัน  แตอาจแตกตางกันในเร่ืองความเขมท่ีบุคคลรูสึกมากนอยตางกัน 

5)  ทัศนคติตองมีเปาหมาย (Target) ความรูสึกจะเกดิข้ึนลอย ๆ ไมได 
  2.2.5.4  ปจจัยท่ีกอใหเกิดทัศนคติ 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดทัศนคติ ไดมีผูกลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดทัศนคติ ดังนี้ 
พะยอม วงศสารศรี (2531) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีกอใหเกิดทัศนคติดังนี้ 
1)  การอบรมเล้ียงดู   มีสวนสําคัญท่ีจะปลูกฝงทัศนคติตัง้แตวยัเดก็    สังเกตไดชัดจากท่ี

ไดรับการปลูกฝงกลอมเกลาจากส่ิงแวดลอมท่ีใกลตัว 
2)  การไดรับประสบการณและการเรียนรู      ประสบการณมีบทบาทในการหลอหลอม

ทัศนคติของบุคคล 
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3)  การเกีย่วของสัมพันธกัน     มีสวนใหทัศนคติท่ีมีอยูนัน้      แพรขยายไปสูส่ิงอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกันได  

4)  การเลียนแบบ  โดยปกติการเลียนแบบทัศนคติจะเกิดข้ึนได  ก็ตอเม่ือบุคคลท่ีเปนตัว
ตนแบบเปนคนท่ีนาเคารพนับถือ หรือมีบุคลิกภาพท่ีทําใหผูใกลชิดชืน่ชม พอใจ 
  2.2.5.5  วิธีการวัดทัศนคติ 

รวีวรรณ อังคนุรักษพันธุ (2533) กลาวถึง วิธีการวัดทัศนคติมีหลายวิธี คือ 
1)  การสังเกต (Observation)  หมายถึง  การศึกษาคุณลักษณะ และพฤตกิรรมของบุคคล

รวมถึงปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึน  เพื่อคนหาความจริงโดยอาศัยประสาทสัมผัสท้ังหาของผูสังเกต
โดยตรง ทําใหไดขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 

2)  การสัมภาษณ (Interview)  หมายถึง  การสนทนา  หรือพูดคุยกันอยางมีจุดหมายเพื่อ
ไดขอมูลตามท่ีไดมีการวางแผนไวลวงหนา    การสัมภาษณประกอบดวยผูสัมภาษณ   (Interviewer) 
และผูถูกสัมภาษณ  (Interviewee)  การสัมภาษณนอกจากไดขอมูลตามตองการแลว   ยังไดทราบขอ 
เท็จจริงเกีย่วกบัผูถูกสัมภาษณในดานปฏิภาณ ไหวพริบ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 

3)  การสอบถาม (Questionnaire)   หมายถึง  ชุดของคําถาม   ท่ีตั้งข้ึนเพื่อใชรวบรวมขอ 
เท็จจริงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง   เกี่ยวกับความคิดเห็น   ความสนใจ   ความรูสึกตางๆ   ซ่ึงเปนเคร่ืองมือวัด
ดานความรูสึก  (Affective Domain)  รวมท้ังเปนแบบสํารวจ  (Survey)   และแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 

4)  การรายงานตนเอง(Self - Report)โดยใหเจาตัวรายงานความรูสึกท่ีมีตอเร่ืองราวหรือ 
เหตุการณนั้นออกมาวา   ชอบ-ไมชอบ อยางไร   ดวยการพูดหรือเขียนบรรยายความรูสึกของตนเอง
จากประสบการณท่ีผานมา 

5)  โปรเจคทีฟเทคนิค     (Projective Technique)     เปนการใชส่ิงเราท่ีมีลักษณะไมคอย
ชัดเจนกระตุนใหบุคคลระบายความรูสึกออกมา เคร่ืองมือนี้จะไปกระตุนใหเขาแสดงปฏิกิริยาความ 
รูสึกความคิดเห็นออกมาเพือ่จะไดสังเกตดูวาเขามีความรูสึกอยางไร 

6)  สังคมมิติ (Sociometry) เปนวิธีการแสดงใหเห็นความสัมพันธทางสังคมของบุคคลที่
อยูรวมกนัเปนหมูคณะ โดยใหบุคคลอ่ืนประเมินคาตัวเรา และตัวเราประเมินคาบุคคลอ่ืน 
  2.2.5.6  มาตรวัดทัศนคติ 

พวงรัตน ทวีรัตน (2540) กลาวถึงมาตรวัดทัศนคติท่ีนิยมใชมีอยู 3 ชนิด ดังนี้ 
   2.2.5.6.1 วิธีของเทอรสโตน มาตรวัดทัศนคติตามวิธีของเทอรสโตน จะกําหนด
ชวงความรูสึกของคนท่ีมีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งเปน 11 ชวงจากนอยท่ีสุดจนถึงมากที่สุด แตละชวงมี
ระยะหางเทา ๆ กันจึงมีช่ือเรียกไดอีกอยางวา The Method of Equal Appearing Intervals ขอความท่ี
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บรรจุลงในมาตรวัดจะตองนําไปใหผูตัดสิน (Judge) พิจารณาวาควรอยูในตําแหนงใดของมาตรวัด
และแตละขอความก็ตองหาคาประจําขอความหรือคา Scale Value หาในรูปของมัธยฐาน (Median) 
และหาคา Quartile Deviation จํานวนขอความท่ีประกอบเปนมาตรวัดทัศนคติ ตามวิธีของเทอรสโตน
มีประมาณ 20 ขอความ หรือมากกวาเล็กนอย 
   2.2.5.6.2  วิธีของลิเคิรท  มาตรวัดทัศนคติตามวิธีของลิเคิรท    กําหนดชวงความ 
รูสึกของคนเปน 5 ชวง หรือ 5 ระดับ คือ เหน็ดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเหน็
ดวยอยางยิ่ง  ขอความท่ีบรรจุลงในมาตรวัดจะประกอบดวยขอความที่แสดงความรูสึกตอส่ิงหนึ่งส่ิง
ใดท้ังในทางท่ีดี (ทางบวก) และในทางท่ีไมดี (ทางลบ) และมีจํานวนพอ ๆ กัน ขอความเหลานี้อาจมี
ประมาณ 18 - 20 ขอความ  การกําหนดน้ําหนักคะแนนการตอบแตละตัวเลือก จะกระทําในภายหลัง
จากท่ีไดรวบรวมขอมูลมาแลว 
   2.2.5.6.3  วิธีวัดทัศนคติ   โดยใชความหมายทางภาษา  วิธีนี้ผูคิด  คือ ออสกูด 
สเกลแบบนี้  ใชคําคุณศัพทมาอธิบายความหมายของส่ิงเรา     โดยมีคุณศัพทตรงขามกันเปนข้ัวของ
มาตรวัด ออสกูด เรียกส่ิงเรานี้วา Concept (สังกัป) คําคุณศัพทท่ีใชในการอธิบายคุณลักษณะของส่ิง
เรานี้ ออสกูดพบวา สามารถอธิบายได 3 รูปแบบ หรือ 3 องคประกอบ คือ 
          1)  องคประกอบดานประเมินคา(Evaluative Factor)เปนองคประกอบ
ท่ีแสดงออกดานคุณคา คําคุณศัพทท่ีใชอธิบาย เชน ดี – ช่ัว, จริง – เท็จ, ฉลาด – โง, สวย - นาเกลียด 
เปนตน 
          2)  องคประกอบดานศักยภาพ  (Potential Factor)  เปนองคประกอบท่ี
แสดงถึงกําลัง อํานาจ เชน แข็งแรง – ออนแอ, หนกั – เบา, หยาบ - ละเอียด เปนตน 
          3)  องคประกอบดานกิจกรรม (Activity Factor) เปนคําคุณศัพทแสดง
ถึงลักษณะกิจกรรมตาง ๆ เชน ชา – เร็ว, เฉ่ือยชา - กระตือรือรน เปนตน 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกใชมาตรวัดแบบลิเคอรทสเกล (Likert Scale) ในการวัด
ความพึงพอใจโดยรวมและรายดาน  เนื่องจากมาตรวัดแบบลิเคอรทสเกลเปนมาตรวัดท่ีใหคาความ

เช่ือม่ันสูง นอกจากน้ีมาตรวัดแบบ ลิเคอรทสเกลยังงายตอการสราง สะดวกในการนําไปใช และ
ประหยัดเวลา 
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2.3  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
มัณฑนา  เสนาธรรม (2545)  ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของ

พนักงานธนาคารกรุงไทย  จํากัด (มหาชน)  ในจังหวัดลําปาง  พบวาพนักงานมีความพึงพอใจใน
การทํางานตอปจจัยจูงใจโดยรวมมีคาเฉล่ียในระดับปานกลาง  โดยในรายละเอียดพบวา  ปจจัยท่ี
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก  ไดแกผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน และการไดรับการ
ยอมรับนับถือ  สวนปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ไดแก  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ และความกาวหนา  ดานความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานตอปจจัยคํ้าจุน  พบวา  
มีคาเฉล่ียในระดับปานกลางโดยในรายละเอียดปจจัยท่ีพนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ไดแก  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  ตําแหนงหนาท่ีใน
หนวยงาน  ความเปนอยูสวนตัว  และความมั่นคงในงาน  สวนปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง  ไดแก  เงินเดือนและสวัสดิการ  โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต  ความสัมพันธกับ
ผูใตบังคับบัญชา  นโยบายและการบริหารงาน  สภาพการทํางาน  และวิธีการปกครองบังคับบัญชา
ของผูบังคับบัญชา 

สุดารัตน ปทมวิชัยพร (2541) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการขาดงานของพนักงาน 
: ศึกษาเฉพาะกรณีบริษัท เอกชนแหงหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของลักษณะสวนบุคคล 
ความสามารถในการมาทํางาน  ความพึงพอใจในงานแรงผลักดันใหมาทํางานท่ีมีตอการขาดงาน
ของพนักงาน และเพื่อทราบถึง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขาดงานของพนักงาน รวมท้ังเพื่อนําผลท่ี
ไดรับจากการศึกษาในคร้ังนี้  ไปใชเปนแนวทางในการควบคุม แกไข และลดอัตราการขาดงานของ
พนักงานไดอยาง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนพนักงานท่ีทํางาน
ในสายการผลิตของ บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จํานวน 298 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม 5 ชุด ชุดท่ี 1 เพื่อเก็บขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 
ระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส จํานวนคนในครอบครัวท่ีตองดูแล 
และระบบคา ตอบแทน แบบสอบถามอีก 4 ชุด ใชเพื่อวัดความพึงพอใจในงาน ปทัสฐานของกลุม
ตอการมาทํางาน จรรยาบรรณในการทํางาน และความผูกพันตอองคการ โดยมีคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม 4 ชุดเทากับ 0.79, 0.68, 0.68 และ 0.79 ตามลําดับ สถิติท่ีใชในการทดสอบ 
สมมุติฐานของวิจัยคร้ังนี้  ไดแก การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว และ
การวิเคราะหการถดถอยพหุ ผลการวิจัยพบวา 1. ปจจัยลักษณะสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับ การศึกษา และสถานภาพสมรส พบวามีเพียงตัวแปรเพศและ
สถานภาพสมรสเทานั้นท่ีมีผลตอ อัตราการขาดงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 2. 
ปจจัยความสามารถในการมาทํางาน  อันไดแก  จํานวนคนในครอบครัวท่ีตองดูแลไมมีผลตออัตรา
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การขาดงานของพนักงาน  3. ความพึงพอใจในงาน ไมมีผลตออัตราการขาดงานของพนักงาน        
4. ปจจัยแรงผลักดันใหมาทํางาน อันประกอบดวย ระบบคาตอบแทน ปทัสฐานของกลุม ตอการมา
ทํางาน จรรยาบรรณในการทํางาน และความผูกพันตอองคการ ไมมีผลตออัตราการ ขาดงานของ
พนักงาน   5. จากการวิเคราะหการถดถอยพหุ พบวา ตัวแปรที่สามารถทํานายอัตราการขาดงานได 
รอยละ 3.7 มีเพียงสถานภาพสมรสเทานั้น 

สุรัชต  มหัทธนทวี (2538) ไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงานในเจาหนาท่ี
องคกรพัฒนาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในงานของ
เจาหนาท่ีสามารถแบงออกเปน 2 ดาน คือ  1. ภูมิหลังของเจาหนาท่ี ซ่ึงไดแก การขัดเกลาทางสังคม
ท่ีไดรับการอบรมเล้ียงดู ใหมีความรักความเมตตา ชวยเหลือเกื้อกูลกัน และเกิดจากการเรียนรูจาก
ประสบการณชีวิตท่ีดี สงผลใหชีวิตมีการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน  2. ระบบงาน เปนระบบท่ี
องคกรจัดข้ึนเพื่ออํานวยในการปฏิบัติงานตั้งแตการวางแผนจนถึงการประเมินผล ทําใหเจาหนาท่ี
รูสึกเปนสวนหน่ึงขององคกร ประกอบกับงานมีความทาทาย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สุวรรณา เต็งพงศธร (2541) ไดดําเนินการศึกษาลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจ
ในการทํางานท่ีมีตอประสิทธิภาพทีมงานของพนักงานขายเภสัชภัณฑ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
องคประกอบของประสิทธิภาพทีมงาน รวมถึงลักษณะบุคลิกภาพ  และความพึงพอใจในการทํางาน
ของพนักงานขายเภสัชภัณฑ พรอมท้ังอธิบายถึงประสิทธิภาพทีมงานของพนักงานขายดวย ปจจัย 
สวนบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพ และ ความพึงพอใจในการทํางาน กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 
เปนพนักงานขายเภสัชภัณฑของบริษัทจําหนายยาจากตางประเทศ ท่ีมีสํานักงานในกรุงเทพฯ 
จํานวน 269 คน แบงออกเปนเพศชาย 128 คน และเพศหญิง 141 คน  โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
ไดคัดแปลงและพัฒนาข้ึน และแบบสํารวจ บุคลิกภาพ EPI  (The Eysenck Personality Inventory) 
เปนเคร่ืองมือในการวิจัย จากการวิเคราะหองคประกอบ  (Factor Analysis) ดวยวิธี Maximum 
Likelihood เพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีวา ประสิทธิภาพทีมงานสามารถวัดไดดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก 
อิทธิพลจากส่ิงแวดลอม เปาหมาย บทบาท กระบวนการทํางาน และความสัมพันธระหวางสมาชิก 
พบวา ประสิทธิภาพทีมงานประกอบดวย 1 องคประกอบหลัก โดยปจจัยท้ัง 5 ประการมีความ 
สัมพันธกัน และการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระไดแก ปจจัยสวนบุคคล ลักษณะ 
บุคลิกภาพ และ ความพึงพอใจในการทํางาน กับ ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพทีมงาน และหา 
สมการพยากรณท่ีดีท่ีสุด โดยวิเคราะหจากตัวแปรอิสระท้ังชุด ดวยวิธี Stepwise Multiple 
Regression ซ่ึงเปนการทดสอบสมมุติฐานในการวิจัยท่ีวา ประสิทธิภาพทีมงานสามารถอธิบาย ได
ดวยปจจัยสวนบุคคล ลักษณะบุคลิกภาพ และความพึงพอใจในการทํางาน พบวา 1. ตัวแปร
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พยากรณท่ีสามารถอธิบายถึงประสิทธิภาพทีมงานประกอบดวยชองทางการจัด จําหนาย เพื่อน
รวมงาน ลักษณะบุคลิกภาพ อายุ และอายุการทํางาน ซ่ึงท้ัง 5 ตัวแปรนี้รวม กันสามารถพยากรณ
ประสิทธิภาพทีมงานไดรอยละ 15.8 2. สหสัมพันธท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางตัวแปรอิสระ และ
ตัวแปรตามดังนี้ 2.1) ปจจัยสวนบุคคล มีตัวแปรท่ีมีสหสัมพันธเชิงลบกับประสิทธิภาพทีมงาน 
ไดแกอายุ (26-30 ป) อายุการทํางาน (6-10 ป) ชองทางการจัดจําหนาย (กลุมลูกคา โรงพยาบาล)  
2.2) ลักษณะบุคลิกภาพ (อารมณม่ันคง-แสดงออก) มีสหสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิภาพทีมงาน 
2.3) ความพึงพอใจในการทํางาน ปจจัยเพื่อนรวมงาน มีสหสัมพันธเชิงบวกกับ ประสิทธิภาพ
ทีมงาน ผลการศึกษาครั้งนี้เปนประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน ดวยการจัดการดาน 
ทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย การสรรหาวาจางแรงงานสัมพันธ และการพัฒนาบุคลากร ท้ังการ 
พัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 

สุวรรณา  ลีละเศรษฐกุล (2542)  ศึกษาความพึงพอใจของเจาหนาท่ีฝายการพยาบาลทุก
ระดับในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง จํานวน 250 คน พบวาเจาหนาท่ีฝายการพยาบาลมีความพึง
พอใจในงานระดับปานกลาง อายุและอายุงานมีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงาน
โดยรวม วุฒิการศึกษาและตําแหนงงานท่ีแตกตางกัน  มีผลตอความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน  
แรงจูงใจในเร่ืองความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตําแหนง
งาน การปกครองบังคับบัญชา สภาพการปฏิบัติงาน ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน และชีวิตความ
เปนอยูสวนตัว  มีความสัมพันธทางบวกกับความพึงพอใจในงานโดยรวม  และปจจัยท่ีสามารถ
ทํานายความพึงพอใจของเจาหนาท่ี คือ การใหแรงจูงใจในเร่ืองความเปนอยูสวนตัว การยอมรับนับ
ถือ ความม่ันคงในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบและความกาวหนาในงาน 

เสนีย  นันทยานนท (2543)  ทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม  พบวาพนักงานมีความพึงพอใจโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณารายละเอียดเปนรายดาน พบวาความพึงพอใจในการ
ทํางานทุก ๆ ดานอยูในระดับปานกลาง และเม่ือเปรียบเทียบกับความพึงพอใจในการทํางานโดยการ
จําแนกตามเพศ  พบวาเพศหญิงมีความพึงพอใจในการทํางานสูงกวาเพศชาย  สวนอายุในการ
ทํางาน  พบวาพนักงานท่ีมีอายุในการทํางานระหวาง 5 – 10  ป  มีความพึงพอใจสูงสุด และ
พนักงานที่มีอายุในการทํางานตํ่ากวา  5 ป  มีความพึงพอใจในการทํางานตํ่าสุด 

โสภาพรรณ นิ่มมณี (2540) ไดทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน
ลูกจางในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระปองในจังหวัดชลบุรี โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ 
Herzberg 11 ดาน พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงาน คือประสบการณการทํางานและ
ระดับการศึกษา ท้ังไดพบวา ลูกจางมีความพึงพอใจในระดับสูงจํานวน 8 ดาน คือ ดานความ
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รับผิดชอบ ดานความสําเร็จในงาน ดานความม่ันคงในงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดาน
นโยบายและการบริหารงาน ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดาน
การยอมรับนับถือ และลูกจางมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 3 ดาน คือ สภาพการทํางาน 
เงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน DPU



 
 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาในคร้ังนี้มุงศึกษาถึง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงาน

ฝายผลิตระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ ผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ  และ
ศึกษาวิเคราะหตัวแปรตาง ๆท่ีเกี่ยวของ โดยดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
สําหรับการวิจัยข้ึนมาดังนี้ 
        ตัวแปรตาม 
       ตัวแปรอิสระ 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  แสดงกรอบแนวความคิดในงานวิจัย 

เพศ 

อายุ 
ระดับการศึกษา 
อายุงาน 

ระดับตําแหนง 
 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 8 ดาน 
 1. ดานลักษณะงาน 
 2. ดานความสําเร็จในงาน 
 3. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
 4. ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 
 5. ดานสวัสดิการและเงินเดือน 
 6. ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 
 7. ดานการปกครองบังคับบัญชา 
 8. ดานสภาพการปฏิบัติงาน 
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3.2  ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 

 3.2.1  ประชากร 
ประชากรสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานในสายงาน

ฝายผลิตอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ รวมเปนจํานวนท้ังส้ิน 762 คน (ขอมูล ณ เดือน
พฤษภาคม 2553 จากกองกําลังพล อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา) ซ่ึงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยได
จากการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของประชากรจากสูตรสําหรับคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางท่ีนอยท่ีสุดท่ีจะยอมรับไดวามากพอท่ีจะใชเปนตัวแทนของประชากรได และกําหนดคา
ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางไวท่ีรอยละ 5 (e = 0.05) โดยท่ีขนาดตัวอยางคํานวณจากสูตร
ของ Taro Yamane (อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2535) ดังนี้ 
 
     สูตร           n     =                   (3.1) 
 

 โดย n     คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N    คือ จํานวนประชากรทั้งหมด 
  e     คือ คาความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง กําหนดใหมีคาเทากับ 0.05  

ผลจากการคํานวณสูตร จะไดกลุมตัวอยาง จํานวน  262  คน  ดังมีรายละเอียดตาม
ตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในสายงานฝายผลิตจําแนกตามกอง 
 

กอง ประชากร กลุมตัวอยาง 
กองบริหารงานซอมสราง 27 9 
กองโรงงานเคร่ืองกล 227 78 
กองโรงงานเรือเหล็ก 206 71 
กองโรงงานไฟฟา 77 27 
กองโรงงานเบ็ดเตล็ด 225 77 

รวม 762 262 
 
 
 

N 
1 + Ne2 
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 3.2.2  วิธีการสุมตัวอยาง 
ข้ันตอนในการสุมตัวอยางดาํเนินการศกึษาวิจยัในคร้ังนีจ้ําแนกออกเปน 5 ข้ันตอน คือ 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และผลงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงาน   ซ่ึงทําการคนควาจากเอกสารตํารา   หนวยงานภาครัฐ   เอกชน และผลงานวิจยัท่ี
เกี่ยวของ 

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาและสรางเคร่ืองมือวัด 
ข้ันตอนท่ี 3 เกบ็รวบรวมขอมูล      จากกลุมตัวอยาง     โดยการแจกแบบสอบถามไปยัง

พนักงานระดบัปฏิบัติการในสายงานฝายผลิต  
ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูล 
ข้ันตอนท่ี 5 สรุปอภิปรายผลพรอมท้ังจัดทําขอเสนอแนะ 

 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.3.1  แบบสอบถาม    เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี ้  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ   (ดังภาคผนวก ข)     ซ่ึงแบงออกเปน 
2 ตอน ดังนี้  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม    เกี่ยวกับขอมูลทางสถานภาพสวนบุคคล   ของผูตอบแบบ 
สอบถาม  ลักษณะคําถาม  เปนแบบใหเลือกตอบ (Checklist)  โดยสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดบั
การศึกษา อายงุาน และระดบัตําแหนง จํานวน 5 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจํานวน 40 ขอ เปนแบบ 
มาตรการวัดของ Likert (Likert Scale) มีใหเลือกตอบ 5 ระดับ เปนคําถามเชิงบวก  คือ พึงพอใจมาก
ท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอย  พึงพอใจนอยท่ีสุด  แบงออกเปน 8 ดาน    คือ 
ดานลักษณะงาน    ดานความสําเร็จในงาน   ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  ดานโอกาสและความ 
กาวหนาในงาน   ดานสวัสดกิารและเงินเดอืน    ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน    ดานการปกครอง
บังคับบัญชา  และดานสภาพการทํางาน 
 3.3.2  การสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและตรวจสอบเคร่ืองมือตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.3.2.1  ศึกษาคนควาหลักการ   แนวคิด   ทฤษฎี  จากตํารา เอกสาร วารสาร และงานวจิัย
ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 
  3.3.2.2  นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาประมวลเพ่ือกําหนดนิยามเปนขอบเขตเนื้อหาและ
เปนโครงสรางของเคร่ืองมือใหสอดคลองกับประเดน็ปญหาและวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษา 
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  3.3.2.3  ดําเนนิการสรางแบบสอบถาม    ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน       ซ่ึงแบงเปน         
2  ตอน  โดยตอนท่ี 1  เปนชุดคําถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคล   จําแนกตามเพศ     อายุ    ระดบั
การศึกษา   อายุงานและระดบัตําแหนง   ตอนท่ี 2   เปนชุดแบบสอบถามเกีย่วกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน     จํานวน 40 ขอ   ครอบคลุมลักษณะ   ความพงึพอใจในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ     ซ่ึง
ประกอบดวยขอความเชิงบวกท้ังหมด ดังนี ้
   3.3.2.3.1  ดานลักษณะงาน    จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.2  ดานความสําเร็จในงาน   จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.3  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.4  ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน  จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.5  ดานสวัสดิการและเงินเดือน   จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.6  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน  จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.7  ดานการปกครองบังคับบัญชา   จํานวน  5  ขอ 
   3.3.2.3.8  ดานสภาพการปฏิบัติงาน   จํานวน  5  ขอ 
  3.3.2.4  นําแบบสอบถาม     และแบบทดสอบท่ีไดรับการแกไขแลว   ไปตรวจสอบความ
เท่ียงตรง และความเหมาะสม   โดยขอความอนุเคราะหจากผูทรงคุณวฒุิ 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)   และภาษาทีใ่ช แลวนํามาปรับปรุงแกไขโดยการวัดความนา 
เช่ือถือไดของขอมูลจะวัดดวยคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) 
โดยพิจารณาจากสมการดังนี ้
 

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α)       =         
⎥
⎥
⎥

⎦
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1
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k
k                                          (3.2)  

 
เม่ือ α แทนคาความเช่ือถือไดของแบบสอบถาม  
 k แทนจํานวนคําถามในแบบสอบถาม 
 S2

i แทนความแปรปรวนของคะแนนในคําถามท่ี i 
 S2

t แทนความแปรปรวนของคะแนนในทุกคําถาม 
 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว      ไปทดลองใชกับพนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการ ท่ีมีลักษณะคลายกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน และนํามาหาคาความเช่ือม่ัน โดย
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ใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังชุดเทากับเทากับ  0.8628 
 3.3.3  สถิติท่ีใชในการวิจัย 

สถิติท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  
  3.3.3.1  สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา   (Descriptive analytical statistics)    ท่ีใชคํานวณจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for windows ดังนี้ 
   3.3.3.1.1  คารอยละ  (Percentage)   ใชวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดบัตําแหนง โดยใชสูตร 
 
                       (3.3) 
 
  เม่ือ           P    แทนคารอยละ 
   f แทนคาความถ่ีท่ีตองการแปลงเปนรอยละ 
   n แทนจํานวนความถ่ีท้ังหมด 
 
   3.3.3.1.2  คาเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ 2534 : 40) 
 
                       (3.4) 
   

  เม่ือ                   แทนคาคะแนนเฉล่ีย 

     แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n      แทนจํานวนคนในกลุมตัวอยาง  
 
   3.3.3.1.3  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)      ใชวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ ซ่ึงใชคูกับคาเฉล่ีย เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของคะแนนแตละคร้ัง 
โดยใชสูตร  (ชูศรี วงศรัตนะ 2534 : 74)  
 
 
 
 
 

 P   =      
f  x 100 

        n 

 X   =     
      Σ X          
        n 

Σ X 
 X     
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1n

                     (3.5) 
 
        เม่ือ    S แทนคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  n        แทนจํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
  แทนผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
  แทนผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
  3.3.3.2  สถิติวิเคราะหเชิงอนมุาน (Inferential analysis statistics) 

เปนสถิติท่ีใชผลท่ีศึกษาไดจากกลุมตัวอยาง สรุปอางอิงไปสูประชากร   นั่นคือ  สรุปถึง
ลักษณะของปจจัยสวนบุคคลเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยใชขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง ไดแก 
   3.3.3.2.1  การทดสอบ    t-test    ใชในการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย
ของกลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีไมเกี่ยวของกัน (Independent Samples) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2543: 136)   
  โดยมีข้ันตอนการวิเคราะหดงันี้ 
 1)  เปล่ียนสมมุติฐานวจิัยเปนสมมุติฐานสถิติ 
 2)  สมมุติฐานสถิติท่ีใชทดสอบ 
            หรือ คาเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 ไมแตกตางกัน 
            หรือ คาเฉล่ียของประชากรท่ี 1 และ 2 แตกตางกัน 
 3)  สถิติท่ีใชทดสอบ (พวงรัตน ทวีรัตน,  2540: 162) 
 กรณีท่ี 1  เม่ือ 
 

                       (3.6) 
 
    

 เม่ือ                     (3.7) 
 
 
   t      คือ คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาในการแจกแจงแบบที      
   คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางท่ี 1 
   คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางท่ี 2 
   คือ คาเฉล่ียของคะแนนในกลุมตัวอยางท่ี 1 
   คือ คาเฉล่ียของคะแนนในกลุมตัวอยางท่ี 2 

Σ X 2 

 S   =           n  Σ X 2  -  (Σ X)2            
            n(n - 1)   

 (Σ X)2 
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   คือ คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตัวอยางท่ี 1 
   คือ คาความแปรปรวนของคะแนนในกลุมตัวอยางท่ี 2 

 กรณีท่ี 2  เม่ือ 

   2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX
t

+

−
=

                 (3.8) 
 
 
 โดยมี                    (3.9) 
 
 
 
 เม่ือ  df    หรือ v   คือ จํานวนคาความเปนอิสระ (Degree if  freedom) 
 4)  การตัดสินใจ 

 เม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
 ถาคา  t ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาเ ม่ือเปรียบเทียบกับคา  t จากตารางท่ี 

2. 21 −+= nndf  หรือ ν แลวแตกรณี  หรือ ถาโปรแกรมใหคา p – value ซ่ึงเปนคาความนาจะเปน

ของกลุมตัวอยางท่ีจะมีคา t มากกวาคา t ท่ีคํานวณได ถาคา p - value มีคานอยกวา α จะปฏิเสธ 

0H  ยอมรับ 1H นั่นคือ ยอมรับวา 21 μμ ≠  หรือ คาเฉล่ียของประชากรที่ 1 และ 2 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ 
 ถาคา t ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเม่ือเปรียบเทียบกับคา t จาก

ตารางท่ี  2. 21 −+= nndf  หรือ ν แลวแตกรณี  หรือ ถามีคา p - value มากกวาหรือเทากับ α จะ
ยอมรับ 0H  นั่นคือยอมรับวา 21 μμ = หรือ คาเฉล่ียของประชากรท่ี1 และ 2 ไมแตกตางกัน 
 การทดสอบ 2

2
2
1 σσ =   

 การที่จะเลือกใชสูตรในกรณีท่ี 1 หรือ 2 นั้น จําเปนตองทดสอบวา 2
2

2
1 σσ =  

หรือไม โดยใช F-test ทําการทดสอบตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 สมมุติฐานสถิติ 
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 สถิติท่ีใชทดสอบ 

  2
2

2
1

S
SF =         เม่ือ 21 SS >   , )1(),1( 21 −−= nndf                       (3.10) 

  หรือ 

  2
1

2
2

S
SF =      เม่ือ 12 SS >   , )1(),1( 12 −−= nndf                       (3.11) 

 การตัดสินใจเม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
  ถาคา F ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับคา F จากตารางท่ี 

)1(),1( 21 −−= nndf  หรือ )1(),1( 12 −−= nndf แลวแตกรณี จะปฏิเสธ 0H  ยอมรับ 1H     
นั่นคือยอมรับวา 2

2
2
1 σσ ≠  

 ถาคา F ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเม่ือเปรียบเทียบกับคา F จาก
ตารางท่ี )1(),1( 21 −−= nndf  หรือ )1(),1( 12 −−= nndf แลวแตกรณี จะยอมรับ 0H  นั่นคือ
ยอมรับวา 2

2
2
1 σσ =  

   3.3.3.2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว    (One-way ANOVA)    ใชใน
การทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม    ท่ีไมเกี่ยวของกัน   (Independent 
Samples) โดยใชสูตรการทดสอบคาเอฟ (F - test) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2543 : 135) 
 ข้ันตอนการวิเคราะหโดยวิธี One-way ANOVA มีดังตอไปนี้ 
 1)  เปล่ียนสมมุติฐานวจิัยเปนสมมุติฐานสถิติ 
 2)  สมมุติฐานสถิติท่ีใชทดสอบโดยวิธี One-way ANOVA คือ 
 :0H  คาเฉล่ียระหวางประชากร k กลุมไมแตกตางกัน 
 :1H  คาเฉล่ียของประชากรอยางนอยสองประชากรแตกตางกัน 
                 หรือ                  kH μμμ === ...: 210  
 jiH μμ ≠:1   , เม่ือ  ji ≠    (; i , j  = 1,2,…,k ) 
 3)  สถิติท่ีใชทดสอบ (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 116) วิธีวิเคราะหคาตาง ๆ 
แสดงในตารางท่ี 3.2  
 

     
w

b

MS
MSF =                                       (3.12) 
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ตารางท่ี 3.2  แสดงสูตรการวิเคราะหโดยวิธี One-way ANOVA 
 

Source of 
Variation 

Degree of 
Freedom 

Sum Square Mean Square F 

Between 
Groups 

k-1 
n

T
n
T

SS
k

j j

j
b

2

1

2

−= ∑
=

 1−
=

k
SS

MS b
b  

w

b

MS
MS

F =  

Within 
Group 

n-k bTw SSSSSS −=  
kn

SSMS w
w −
=   

Total n-1 
n

TxSS ij

k

j

n

i
T

j 2
2

1 1

−= ∑∑
= =

   

 

  
 เม่ือ F คือ คาท่ีใชในการพิจารณาในการแจกกแจงแบบเอฟ  
  MSb คือ คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
  MSw คือ คาความแปรปรวนภายในกลุม 
  k  คือ จํานวนกลุม 
  n  คือ ขนาดตัวอยางท้ังหมด 
  jn  คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางท่ี j  
  jT  คือ ผลรวมของคะแนนทุกตวัในกลุมตัวอยางท่ี j  
  T  คือ ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
  ijx  คือ คะแนนแตละตัว 
 4)  การตัดสินใจ  

 เม่ือกําหนดระดับนัยสําคัญ = α  
 ถาคา F ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับคา F จากตารางท่ี 

)1(),1( −−= nkdf  หรือ ถาโปรแกรมใหคา p-value ซ่ึงเปนคาความนาจะเปนของกลุม

ตัวอยางท่ีจะมีคา F มากกวาคา F ท่ีคํานวณได ถาคา p-value มีคานอยกวา α จะปฏิเสธ 0H  
ยอมรับ 1H นั่นคือยอมรับวา คาเฉล่ียของประชากรอยางนอยสองประชากรแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
 ถาคา F ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับเม่ือเปรียบเทียบกับคา F จาก

ตารางท่ี )1(),1( −−= nkdf หรือ ถามีคา p-value มากกวาหรือเทากับ α จะยอมรับ 0H  นั่น
คือ ยอมรับวา คาเฉล่ียระหวางประชากร k กลุมไมแตกตางกัน 
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ในกรณีท่ีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบ เปนรายคูโดย
วิธี Least Significant Different (LSD) 
   3.3.3.2.3  การเปรียบเทียบรายคูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) 

วิธี Least-Significant Different (LSD) นิยมใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของส่ิงทดลองทีละคู ซ่ึงเปนวิธีท่ีงายในการคํานวณ และมีความถูกตองในการทดสอบมาก 
ผูวิจัยจึงไดเลือกใชในกรณีท่ีการทดสอบคาเฉล่ียโดย One-way ANOVA ใหผลวา มีคาเฉล่ียอยาง
นอย 2 กลุมตัวอยางท่ีแตกตางกัน เนื่องจาก One-way ANOVA จะไมทราบวาคาเฉล่ียของกลุม
ตัวอยางใดบางท่ีไมเทากัน ดังนั้นจึงตองทําการทดสอบตอไปวาคาเฉลี่ยใดบางไมเทากัน โดยหาก
พบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันจึงจะดําเนินการทดสอบรายคูโดยวิธี Least-
Significant Different (LSD) โดยมีข้ันตอนการคํานวณดังนี้ 

 1)  กําหนดระดับนัยสําคัญ α = 0.05 
 2)  คํานวณคา LSD จากสูตร 
 

LSD    =     )11(
,

2 ji
wkn nn

MSt +
−

α               (3.13) 

 

 เม่ือ  
kn

t
−,

2
α คือ คาท่ีไดจากตาราง t  ท่ี df. = kn −  ท่ี 

2
α  

 in คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางท่ี i  

jn คือ ขนาดตัวอยางของกลุมตัวอยางท่ี j  
 3)  คํานวณหาคา ji xx −  เม่ือ  ji ≠   ; i , j  = 1,2,…,k  

           เม่ือ iX  คือ  คาเฉล่ียของคะแนนในกลุมตัวอยางท่ี i  
                 jX  คือ  คาเฉล่ียของคะแนนในกลุมตัวอยางท่ี j  

 4)  การตัดสินใจ 
 ถาคา ji xx − ท่ีคํานวณไดมีคามากกวาเม่ือเปรียบเทียบกับคา LSD หมายความ

วาคาเฉล่ียของประชากรคูท่ีนํามาเปรียบเทียบนั้นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
 ถาคา  ji xx − ท่ีคํานวณไดมีคานอยกวาหรือเทากับคา LSD หมายความวา

คาเฉล่ียของประชากรคูท่ีนํามาเปรียบเทียบนั้นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญหรือไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 3.3  แสดงสมมติฐานการวจิัยและสถิติท่ีใชในการทดสอบ 
 

สมมติฐานการวิจัย สถิติท่ีใชในการทดสอบ 

สมมติฐานท่ี  1 :  
พนักงานท่ีมีสถานภาพตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ี
ไมแตกตางกัน โดยมีสมมติฐานยอย ดังนี้ 

 

สมมติฐานท่ี  1.1 :  
พนักงานท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 

t-test 

สมมติฐานท่ี  1.2 : 
พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานท่ี  1.3 : 
พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

สมมติฐานท่ี  1.5 :  
พนักงานที ่ม ีระด ับตําแหนงต างก ันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

One-way ANOVA 
ตามดวย LSD 

 
 3.3.4  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ในการศึกษาผูวิจยัไดกําหนดตวัแปรเพื่อใชในการวจิัย ไวดังนี้
ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจยัสวนบุคคล ดังตอไปนี ้
  1)  เพศ 
  2)  อาย ุ
  3)  ระดับการศึกษา 
  4)  อายุงาน 
  5)  ระดับตําแหนง 
ตัวแปรตาม ไดแก ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
       1)  ลักษณะงาน 
       2)  ดานความสําเร็จในงาน 
       3)  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
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       4)  ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 
       5)  ดานสวัสดกิารและเงินเดอืน 
       6)  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 
       7)  ดานการปกครองบังคับบัญชา 
       8)  ดานสภาพการปฏิบัติงาน 
 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  2  แบบ   คือ 
 3.4.1  ขอมูลปฐมภูมิ เปนการเก็บรวบรวมขอมูล    โดยใชการแจกแบบสอบถามใหกบัพนักงาน
ในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ  โดยมีจํานวนกลุม
ตัวอยาง 262 คน   จากประชากรท้ังหมด 762 คน   สําหรับข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ
ท่ีเปนการแจกแบบสอบถาม มีดังนี ้

1)  จัดทําหนังสือออกสงถึงกองโรงงานตาง ๆ ในสายการผลิต  เพื่อขออนุญาตสอบถาม
ขอมูลตางๆท่ีจําเปนและขออนุญาตทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 

2)  จัดสงแบบสอบถามท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพแลวไปยังกลุมตัวอยางท่ีจะทําการ 
ศึกษา คือ พนกังานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
จํานวน  262 คน   

3)  ผูวิจยัดําเนนิการตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับ
ท้ังหมดกอนจะนําไปวิเคราะห 

4)  นําผลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลไปวิเคราะหผล 
 3.4.2  ขอมูลทุติยภูมิ   เปนขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคนควารวบรวมงานวิจัย   บทความ  วารสาร 
เอกสารสัมมนา  สถิติในรายงานตางๆ   ท้ังของภาครัฐและเอกชน  เพื่อเปนสวนประกอบของเนื้อหา  
และนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแลว นํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ตามลําดับโดยใช โปรแกรมคอมพิวเตอร สําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical Package for the 
Social Sciences for Windows) ดังนี้ 
 3.5.1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป   ผูวิจัยนาํมาแจกแจงความถ่ี   และหาคารอยละ (Percentage) 
โดยแยกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายงุาน และระดบัตําแหนง 
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 3.5.2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของพนกังานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการ   ผูวิจัยตรวจและใหคะแนนเปนรายขอ ซ่ึงมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ โดยมีลักษณะ
ขอคําถามท้ังเชิงบวก (Positive)  แบงออกเปน 8 ดาน  คือ  ดานลักษณะงาน  ดานความสําเร็จในงาน  
ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ  ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน ดานสวัสดกิารและเงินเดือน 
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน   ดานการปกครองบังคับบัญชา    และดานสภาพการทํางานมาตรวจ
ใหคะแนนคําตอบแตละขอ   ตามเกณฑการใหคะแนนจํานวนรวม  40 ขอ  ผูวิจัยกําหนดคาเปนแบบ
มาตรวัดของ Likert (Likert Scale) 5 ระดบั น้ําหนกัคะแนนดังนี ้

คะแนน 5  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเร่ืองดังกลาวมากที่สุด 
คะแนน 4  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเร่ืองดังกลาวมาก 
คะแนน 3  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเร่ืองดังกลาวปานกลาง 
คะแนน 2  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเร่ืองดังกลาวนอย 
คะแนน 1  หมายถึง  ผูตอบเห็นดวยในเร่ืองดังกลาวนอยท่ีสุด 

การแปลผลคะแนนรายขอและโดยรวม  ใชคาเฉล่ียท่ีมีคาตั้งแต  1.00 – 5.00 โดย
พิจารณาตามเกณฑของ Best  (อางถึงใน ภรภัทร อ่ิมโอฐ. 2550) ดังนี้ 
 
 

             =    
5

15 −  

             =    0.80 
คาคะแนนเฉล่ีย   1.00 - 1.80   หมายถึง   ผูตอบมีความพงึพอใจระดับนอยท่ีสุด 
คาคะแนนเฉล่ีย   1.81 - 2.60   หมายถึง   ผูตอบมีความพงึพอใจระดับนอย 
คาคะแนนเฉล่ีย   2.61 - 3.40   หมายถึง   ผูตอบมีความพงึพอใจระดับปานกลาง 
คาคะแนนเฉล่ีย   3.41 - 2.60   หมายถึง   ผูตอบมีความพงึพอใจระดับมาก 
คาคะแนนเฉล่ีย   4.61 - 5.00   หมายถึง   ผูตอบมีความพงึพอใจระดับมากท่ีสุด 

 
 3.5.3  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    ของพนักงานในสายงานฝายผลิต     ระดับ
ปฏิบัติการโดยรวม  และในแตละดานจําแนกตามเพศ วิเคราะหโดยการใชการทดสอบที   (t-test for 
independent samples) สวนตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา อายุงานและระดับตําแหนงใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One-way Analysis of Variance)    และเม่ือพบความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   จึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวธีิการ  Least Significant Different (LSD)  

Maximum - Minimum        =   คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
Interval                                  จํานวนช้ัน 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ เพ่ือให
เกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตางๆ ดังนี้ 
 
4.1  การนําเสนอขอมูล 
 4.1.1  สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 Χ   แทน คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 t  แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
 F  แทน สถิติท่ีใชพิจารณาใน F-distribution 
 df  แทน ระดับช้ันแหงความเปนอิสระ (Degrees of Freedom) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน คาคะแนนเฉล่ียของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean Squares) 
 P-value แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 4.1.2  การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลเปน 3 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหา

คารอยละ  
ตอนท่ี 2 ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับ

ปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Χ ) และคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมุติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ จําแนก
ตามสถานภาพ คือ ตัวแปรเพศ โดยการทดสอบ ที (t-test) สวนตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา อายุงาน
และระดับตําแหนง ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยใช วิธี 
Least-Significant Different (LSD) 
 
4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม   โดยการแจกแจงความถ่ี  และ
หาคารอยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1  จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ จํานวน (คน) รอยละ 
1.  เพศ   
     ชาย 228 87.0 
     หญิง 34 13.0 

รวม 262 100.0 
2.  อายุ (นับจํานวนปเต็ม)   
     ต่ํากวา 25  ป 23   8.8 
     26 - 35 ป 77 29.4 
     36 - 45 ป 69 26.3 
     46 ปข้ึนไป 93 35.5 

รวม 262 100.0 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด   
     มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 22   8.4 
     ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 172 65.6 
     ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 60 22.9 
     ปริญญาตรี หรือสูงกวา 8   3.1 

รวม 262 100.0 
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ตาราง 4.1  (ตอ) 
 

ตัวแปรอิสระ จํานวน (คน) รอยละ 
4.  อายุงาน (นบัจํานวนปเต็ม)   
     1-5 ป 50 19.1 
     6-10 ป 41 15.6 
     11-15 ป 68 26.0 
     16 ปข้ึนไป 103 39.3 

รวม 262 100.0 
5.  ระดับตําแหนง   
     ชางช้ัน 1 59 22.5 
     ชางช้ัน 2 119 45.4 
     ชางช้ัน 3 78 29.8 
     ชางช้ัน 4 6   2.3 

รวม 262 100.0 
 

จากตาราง 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูท่ีตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยคร้ังนี้จํานวน 262 คน จําแนกตัวแปรไดดังนี้ 

เพศ  มีพนักงานเพศชาย จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 87.0  มีพนักงานเพศหญิง 
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 13.0  ดังแสดงในภาพท่ี 4.1 

 

จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ

87.0%

13.0%

ชาย

หญิง

 
 

ภาพท่ี 4.1  แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
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อายุ  มีพนักงานที่มีอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 8.8  พนักงานท่ีมีอายุ 
26 ป - 35 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 29.4  พนักงานที่มีอายุ 36 ป -45 ป จํานวน 69 คน คิดเปน
รอยละ 26.3 มีพนักงานที่มีอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ35.5 ดังแสดงในภาพที่ 4.2 

 

จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ

8.8%

29.4%

26.3%

35.5%      ตํ่ากวา 25  ป

     26 - 35 ป

     36 - 45 ป

     46 ปข้ึนไป

 
 

ภาพท่ี 4.2  แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
 

ระดับการศึกษาสูงสุด  มีพนักงานที่มีระดับการศึกษามัธยมตน หรือเทียบเทา จํานวน 22 
คน คิดเปนรอยละ 8.4  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 65.6 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) 
หรือเทียบเทา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 22.9 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูง
กวา จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 3.1 ดังแสดงในภาพท่ี 4.3 

 

จํานวนกลุ มตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา

8.4%

65.6%

22.9%
3.1%

      มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเทา

     ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)
หรือเทียบเทา

     ปริญญาตรี หรือสูงกวา

 
 
ภาพท่ี 4.3  แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดบัการศึกษา 
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อายุงาน  มีพนักงานท่ีมีอายุงาน 1-5 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 19.1  พนักงานท่ีมี
อายุงาน 6 -10 ป จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 15.6 พนักงานท่ีมีอายุงาน  11 - 15 ป จํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 26.0  พนักงานที่มีอายุงาน 16 ปข้ึนไป จํานวน 103 คน  คิดเปนรอยละ 39.3 ดังแสดงใน
ภาพท่ี 4.4 
 

จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุงาน

19.1%

15.6%

26.0%

39.3%

      1-5 ป

      6-10 ป

      11-15 ป

      16 ปข้ึนไป
 

 
ภาพท่ี 4.4  แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุงาน 
 

ระดับตําแหนงปจจุบัน  มีพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงชางช้ัน1 จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 22.5 พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีระดับตําแหนงชางช้ัน2 จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 
45.4 พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีระดับตําแหนงชางช้ัน3 จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 29.8 
พนักงานระดับปฏิบัติการที่มีระดับตําแหนงชางช้ัน 4 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ดังแสดงใน
ภาพท่ี 4.5 

จํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับตําแหนง

22.5%

45.4%

29.8%
2.3%      ชางช้ัน 1

     ชางช้ัน 2
     ชางช้ัน 3
     ชางช้ัน 4

 
 
ภาพท่ี 4.5  แผนภูมิวงกลมแสดงจํานวนกลุมตัวอยางจําแนกตามระดบัตําแหนง 
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ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน    ของพนักงานในสายงานฝาย
ผลิตระดับปฏิบัติการ     อูทหารเรือพระจลุจอมเกลา   กรมอูทหารเรือ    แสดงขอมูลระดับของความ
พึงพอใจ ไดดงัตารางตอไปนี้ 

ตารางท่ี 4.2  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานลักษณะงานจําแนกตามรายขอ 
 

พนักงาน 
n = 262 

 
 

ดานลักษณะงาน 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 ทานมีอิสระในการท่ีจะปฏิบัติงาน ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

3.38 0.839 ปานกลาง 

2 ทานมีโอกาสไดทํางานตามความถนัด ตรงกับ
ความรูความสามารถ 

3.52 0.843 มาก 

3 งานท่ีทานปฏิบัติ มีการกําหนดขอบเขต หนาท่ี
และความรับผิดชอบเอาไวอยางชัดเจน  

3.62 0.763 มาก 

4 งานท่ีทานปฏิบัติทาทายความสามารถและตรง
กับความสนใจของทาน  

3.42 0.737 มาก 

5 ทานคิดวาอาชีพชางมีความจาํเปนตอกองทัพเรือ  3.89 0.681 มาก 

เฉล่ีย 3.57 0.510 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.2  พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานลักษณะงาน

โดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.57   S.D. = 0.510) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียในการ
สรางความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอท่ี 5 ทานคิดวาอาชีพชางมีความจําเปนตอกองทัพเรือ โดยมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับ มาก  (Χ= 3.89   S.D. = 0.681) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ี 1 ทานมีอิสระในการ
ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  (Χ= 3.38   S.D. = 0.839) 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานความสําเร็จในงานจําแนกตามรายขอ 
 

พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานความสําเร็จในงาน 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 ทานสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานได 
ดวยตนเอง 

3.48 0.767 มาก 

2 ทานสามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยด ี 3.70 0.750 มาก 
3 ทานมีความภาคภูมิใจตอผลงานท่ีทานปฏิบัติ 

ดวยตนเอง 
3.74 0.644 มาก 

4 ทานสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

3.62 0.660 มาก 

5 เพื่อนรวมงานเห็นวา ทานเปนผูท่ีประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน 

3.65 0.648 มาก 

เฉล่ีย 3.64 0.510 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จใน

งานโดยรวมในระดับมาก (Χ= 3.64  S.D. = 0.510) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉล่ียใน
การสรางความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอท่ี 3 ทานมีความภาคภูมิใจตอผลงานท่ีทานปฏิบัติดวยตนเอง
โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก (Χ= 3.74  S.D. = 0.664) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ี 1 ทาน
สามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานไดดวยตนเอง โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (Χ= 3.48   S.D. = 
0.767) 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานการไดรับการยอมรับนับถือจําแนก  
ตามรายขอ 

 
พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 ทานไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางท่ีดใีนการ
ปฏิบัติงาน 

3.31 0.706 ปานกลาง 

2 ทานมีความรูสึกวาตัวทานเปนสวนหนึ่งของ
หนวยงาน ในอันท่ีจะชวยใหงานสําเร็จลุลวง 
ไปดวยด ี

3.41 0.699 มาก 

3 ขอเสนอแนะและความคิดเหน็ของทานเกีย่วกับ
การปฏิบัติงาน เปนท่ียอมรับของหนวยงาน 

3.34 0.760 ปานกลาง 

4 เม่ือมีปญหาในการทํางานเกิดข้ึน ทานเปนผูหนึ่ง
ท่ีถูกมองวา สามารถแกปญหาได 

3.37 0.729 ปานกลาง 

5 เพื่อนรวมงานใหความไววางใจและเช่ือม่ันใน 
ตัวทาน 

3.56 0.712 มาก 

เฉล่ีย 3.40 0.521 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.4  พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสําเร็จใน

งานโดยรวมในระดับปานกลาง (Χ= 3.40  S.D. = 0.521) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมีคาเฉลีย่
ในการสรางความพึงพอใจสูงสุด คือ  ขอท่ี 5 เพื่อนรวมงานใหความไววางใจและเช่ือม่ันในตัว
ทาน  โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก  (Χ= 3.56   S.D. = 0.712) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ี 1  
ทานไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  
(Χ= 3.31   S.D. = 0.706) 
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ตารางท่ี 4.5  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานโอกาสและความกาวหนาในงาน
จําแนกตามรายขอ 

 
พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 ทานคิดวาการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงใน
หนวยงานของทานเปนไปอยางยุติธรรม 

3.14 0.658 ปานกลาง 

2 ทานคิดวาการปฏิบัติงานในหนวยงานนี้มีโอกาส
กาวหนาไมนอยกวาหนวยงานอื่น 

3.26 0.753 ปานกลาง 

3 หนวยงานของทานจัดใหมีการอบรมฟนฟูความรู
ใหแกบุคคลากรอยูเปนประจํา 

3.13 0.775 ปานกลาง 

4 ทานไดรับการสนับสนุนใหไดศึกษาหาความรู
เพิ่มเติม 

3.35 0.768 ปานกลาง 

5 หนวยงานของทานมีมาตรการใหรางวัล หรือ 
คําชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีเดน 

3.37 0.760 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.25 0.540 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.5  พบวา   พนกังานมีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานดานโอกาส และความ 

กาวหนาในงานโดยรวมในระดบัปานกลาง (Χ= 3.25  S.D. = 0.540)และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอที่
มีคาเฉล่ียในการสรางความพงึพอใจสูงสุด  คือ ขอท่ี 5 หนวยงานของทานมีมาตรการใหรางวัล หรือคํา
ชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีเดน  โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดบั ปานกลาง  (Χ= 3.37   S.D. = 0.760)    สวนขอ
ท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด  คือ ขอท่ี  3 หนวยงานของทานจัดใหมีการอบรมฟนฟูความรูใหแกบุคคลากรอยูเปน
ประจํา โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Χ= 3.13   S.D. = 0.775) 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานสวัสดกิารและเงินเดอืนจําแนกตาม
รายขอ 

 
พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานสวัสดิการและเงินเดือน 

   X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีทานไดรับสมดุลกับ 
ปริมาณงานและความรับผิดชอบในหนาท่ี 

3.19 0.668 ปานกลาง 

2 ทานพอใจในผลตอบแทนท่ีไดรับจากการทํางาน
ลวงเวลา หรือการไปราชการ 

3.26 0.626 ปานกลาง 

3 ทานไดรับสวสัดิการเกี่ยวกบัการรักษาพยาบาล
เปนอยางด ี

3.71 0.601 มาก 

4 หนวยงานมีสวัสดิการดานท่ีพักอาศัยเปนอยางด ี 3.32 0.766 ปานกลาง 

5 ทานไดรับการอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางมาปฏิบัติงานจากหนวยงานของทาน 

3.53 0.796 มาก 

เฉล่ีย 3.40 0.434 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.6  พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานสวัสดิการและ

เงินเดือนโดยรวมในระดับปานกลาง (Χ= 3.40   S.D. = 0.434) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี
คาเฉล่ียในการสรางความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอท่ี 3 ทานไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
เปนอยางดี โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก  (Χ= 3.71   S.D. = 0.601) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ 
ขอท่ี 1 เงินเดือนและคาตอบแทนท่ีทานไดรับสมดุลกับปริมาณงานและความรับผิดชอบใน
หนาท่ี โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (Χ= 3.19   S.D. = 0.668) 
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ตารางท่ี 4.7  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานความสัมพันธกบัผูรวมงานจําแนกตาม
รายขอ 

 
พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 ทานและเพื่อนรวมงานของทานมีความเปนมิตร 
ท่ีดีตอกัน 

3.67 0.638 มาก 

2 ทานและเพื่อนรวมงานของทาน เคารพในสิทธิ
และหนาท่ีซ่ึงกันและกัน 

3.57 0.555 มาก 

3 ทานและเพื่อนรวมงานของทาน มีการชวยเหลือ
ซ่ึงกัน 

3.57 0.568 มาก 

4 ในหนวยงานของทานโดยท่ัวไปไมมีการแบง
พรรคแบงพวกหรือแบงช้ันวรรณะ 

3.32 0.703 ปานกลาง 

5 ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงานจากแผนก
อ่ืน ๆ 

3.56 0.549 มาก 

เฉล่ีย 3.54 0.341 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.7  พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธ

กับผูรวมงานโดยรวมในระดับ  ปานกลาง  (Χ= 3.54  S.D. = 0.341)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
ขอท่ีมีคาเฉลี่ยในการสรางความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอท่ี 1 ทานและเพื่อนรวมงานของทานมีความ
เปนมิตรท่ีดีตอกัน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก (Χ= 3.67   S.D. = 0.638) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ขอท่ี  4 ในหนวยงานของทานโดยท่ัวไปไมมีการแบงพรรคแบงพวกหรือแบงช้ันวรรณะ
โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  (Χ= 3.32   S.D. = 0.703) 
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ตารางท่ี 4.8  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานการปกครองบังคับบัญชาจําแนกตาม 
                      รายขอ 
 

พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานการปกครองบังคับบัญชา 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 ผูบังคับบัญชาของทานเปนผูนําท่ีเอาใจใสตอ
สวัสดิภาพของผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

3.31 0.685 ปานกลาง 

2 ผูบังคับบัญชาของทานเปนผูนําท่ีคอยกระตุน
และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเอง
เพื่อความกาวหนาในอนาคตอยูเสมอ 

3.51 0.852 มาก 

3 ทานไดรับคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัตงิาน
เปนอยางดจีากผูบังคับบัญชา 

3.14 0.756 ปานกลาง 

4 ทานไดรับความเปนธรรมและยุติธรรมจาก
ผูบังคับบัญชาเสมอ 

3.31 0.749 ปานกลาง 

5 ผูบังคับบัญชาใหความอบอุนและมีความเปน
กันเองกับชางโดยท่ัวไป 

3.35 0.791 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.32 0.552 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.8  พบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานการปกครอง

บังคับบัญชาโดยรวมในระดับ มาก (Χ= 3.32   S.D. = 0.552) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ ขอท่ีมี
คาเฉล่ียในการสรางความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอท่ี 2 ผูบังคับบัญชาของทานเปนผูนําท่ีคอยกระตุน
และสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในอนาคตอยูเสมอ โดยมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับ มาก (Χ= 3.51   S.D. = 0.6852) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ี 3 ทานไดรับคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานเปนอยางดีจากผูบังคับบัญชาโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง(Χ= 3.14   
S.D. = 0.756) 
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ตารางท่ี 4.9  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานดานสภาพการทํางานจําแนกตามรายขอ 
 

พนักงาน 
n = 262 ขอ ดานสภาพการทํางาน 

X  S.D.  

ระดับความพึง
พอใจ 

1 สภาพแวดลอมในท่ีทํางานของทานไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ 

3.16 0.667 ปานกลาง 

2 สถานท่ีทํางานของทานจัดอยูในสภาพท่ี
เอ้ืออํานวยใหทานไดรับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการทํางาน 

3.32 0.790 ปานกลาง 

3 อุปกรณเคร่ืองใชในหนวยงานของทานไดรับการ
บํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพทีใ่ชได
อยูเสมอและเพียงพอ 

3.06 0.706 ปานกลาง 

4 ในหนวยงานของทานมีหนงัสือคูมือตาง ๆ ท่ีชวย
ใหทานทํางานไดสะดวกและงายข้ึน 

3.22 0.702 ปานกลาง 

5 ทานมีเวลาพกัผอนบางในขณะปฏิบัติงาน 3.37 0.786 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.23 0.558 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.9  พบวา พนักงานระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดาน

สภาพการทํางานโดยรวมในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.20   S.D. = 0.57) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
ขอท่ีมีคาเฉล่ียในการสรางความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอท่ี 5 ทานมีเวลาพักผอนบางในขณะ
ปฏิบัติงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.37   S.D. = 0.786)  สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ต่ําสุด คือ ขอท่ี  3 อุปกรณเคร่ืองใชในหนวยงานของทานไดรับการบํารุงรักษาและซอมแซมใหอยู
ในสภาพท่ีใชไดอยูเสมอและเพียงพอ โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.06   S.D. = 
0.706) 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงคาเฉล่ียและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานจําแนกตามรายดาน 
 

พนักงาน 
n = 262 ความพึงพอใจโดยรวม 

X  S.D.  

ระดับความพึงพอใจ 

ดานลักษณะงาน 3.57 0.567 มาก 
ดานความสําเร็จในงาน 3.64 0.510 มาก 
ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ 3.40 0.521 ปานกลาง 
ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 3.25 0.540 ปานกลาง 
ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.40 0.434 ปานกลาง 
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.54 0.341 มาก 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.32 0.552 ปานกลาง 
ดานสภาพการทํางาน 3.23 0.558 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.42 0.211 มาก 

 
จากตาราง 4.10  พบวา    พนกังานมีความพงึพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม   ในระดบั

มาก (Χ= 3.42  S.D. = 0.211)        และเม่ือพจิารณาเปนรายดาน    ดานท่ีมีคาเฉล่ียในการสรางความ
พึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก  (Χ= 3.64   S.D. = 0.510)  
สวนดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ  ดานสภาพการทํางานโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.23   
S.D. = 0.588) ซ่ึงสามารถแสดงระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ไดดังแสดงในภาพท่ี 4.6 
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ภาพท่ี 4.6  แสดงคาเฉล่ียความพึงพอใจของพนักงานจําแนกตามรายดาน 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงระดับความพึงพอใจโดยรวมในแตละดานจําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง 

N = 228 N = 34 

ความพึงพอใจโดยรวม 

X  S.D.  ระดับ X  S.D.  ระดับ 

  ดานลักษณะงาน 3.57 0.572 มาก 3.52 0.540 มาก 

  ดานความสําเร็จในงาน 3.66 0.507 มาก 3.46 0.503 มาก 

  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.39 0.526 ปานกลาง 3.44 0.492 มาก 

  ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 3.24 0.541 ปานกลาง 3.32 0.535 ปานกลาง 
  ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.40 0.433 ปานกลาง 3.38 0.441 ปานกลาง 

  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.53 0.349 มาก 3.58 0.826 มาก 

  ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.34 0.551 ปานกลาง 3.24 0.554 ปานกลาง 

  ดานสภาพการทํางาน 3.23 0.554 ปานกลาง 3.18 0.558 ปานกลาง 

เฉล่ีย 3.42   0.218 มาก 3.39 0.151 ปานกลาง 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด DPU
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จากตารางท่ี 4.11  พบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจในแตละดานจําแนกตามเพศ 
ดังนี้ 

เพศชาย  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก (Χ= 3.42   S.D. = 0.211) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก (Χ= 
3.66   S.D. = 0.507)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 
ปานกลาง  (Χ= 3.23   S.D. = 0.554) 

เพศหญิง  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.39   S.D. = 0.151)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ มาก (Χ= 3.58   S.D. = 0.826)  มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉลีย่
อยูในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.18   S.D. = 0.588) 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงระดับความพึงพอใจโดยรวมในแตละดานจําแนกตามอายุ 

 
อาย ุ

ต่ํากวา 25 ป 
N = 23 

26 - 35 ป 
N = 77 

36 - 45 ป 
N = 69 

46 ปขึ้นไป 
N = 93 

ความพึงพอใจ 

Χ  S.D.  ระดับ Χ  S.D.  ระดับ Χ  S.D.  ระดับ Χ  S.D.  ระดับ 

  ดานลักษณะงาน 3.48 0.446 มาก 3.59 0.572 มาก 3.59 
0.56
2 

 มาก 3.55 0.599  มาก 

  ดานความสําเร็จในงาน  3.49 0.474 มาก 3.61 0.510 มาก 3.66 0.538 มาก 3.68 0.498 มาก 

  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.15 0.414 ปานกลาง 3.39 0.537 ปานกลาง 3.42 
    
0.452 

มาก 3.45 0.568 มาก 

  ดานโอกาสและความกาวหนา 
  ในงาน 

 3.32 0.355 ปานกลาง 3.29 0.501 ปานกลาง 3.23 0.629 ปานกลาง 3.21 0.540 ปานกลาง 

  ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.45 0.512 มาก 3.42 0.477 มาก 3.41 0.400 มาก 3.36 0.402 ปานกลาง 

  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน  3.54 0.364 มาก 3.51 0.333 มาก 3.55 0.307 มาก 3.54 0.370 มาก 

  ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.41 0.437 มาก 3.31 0.534 ปานกลาง 3.26 0.638 ปานกลาง 3.35 0.525 ปานกลาง 

  ดานสภาพการทํางาน 3.34 0.642 ปานกลาง 3.20 0.523 ปานกลาง 3.28 0.572 ปานกลาง 3.18 0.554 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.40 0.187 ปานกลาง 3.42 0.199 มาก 3.43 0.234 มาก 3.42 0.212 มาก 
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จากตารางท่ี 4.12  พบวา พนกังานมีระดับความพึงพอใจจําแนกตามอายุ ดังนี ้
อายุต่ํากวา 25 ป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.40  S.D. = 0.187) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน ความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกบัผูรวมงาน โดยมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับ มาก (Χ= 3.58   S.D. = 0.826) มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.15   S.D. = 0.414) 

อายุ 26 – 35 ป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ  มาก  (Χ= 3.42   S.D. = 0.199)   เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด   คือ ดานความสําเร็จในงาน  โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดบั 
มาก (Χ= 3.61   S.D. = 0.510)   มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ ปานกลาง (Χ= 3.61   S.D. = 0.510) 

อายุ 36 – 45 ป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.43   S.D. = 0.234)    เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด  คือ   ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดบั 
มาก (Χ= 3.66   S.D. = 0.538)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน โดย
มีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก (Χ= 3.23   S.D. = 0.629)   

อายุ 46 ป ขึน้ไป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.42   S.D. = 0.212)  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด  คือ   ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดบั 
มาก (Χ= 3.68   S.D. = 0.498)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด  คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ ปานกลาง (Χ= 3.18   S.D. = 0.554) 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงระดับความพึงพอใจโดยรวมในแตละดานจําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนตน 
หรือเทียบเทา 

N = 22 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือ

เทียบเทา 
N = 172 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง 
(ปวส.) หรือ
เทียบเทา 
N = 60 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา 
N = 8 

ความพึงพอใจ 

 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

  ดานลักษณะงาน 3.55 0.539 มาก 3.54 0.576 มาก 3.64 0.537 มาก 3.53 0.725 มาก 

  ดานความสําเร็จในงาน 3.55 0.576 มาก 3.59 0.516 มาก 3.75 0.468 มาก 3.98 0.249 มาก 

  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.44 0.504 มาก 3.37 0.534 ปานกลาง 3.45 0.492 มาก 3.45 0.563 มาก 

  ดานโอกาสและความกาวหนา 
  ในงาน 

3.35 0.582 ปานกลาง 3.23 0.525 ปานกลาง 3.25 0.542 ปานกลาง 3.20 0.763 ปานกลาง 

  ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.35 0.385 ปานกลาง 3.40 0.444 ปานกลาง 3.45 0.411 มาก 3.23 0.518 ปานกลาง 

  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.56 0.336 มาก 3.53 0.335 มาก 3.57 0.322 มาก 3.38 0.590 ปานกลาง 

  ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.34 0.557 ปานกลาง 3.33 0.519 ปานกลาง 3.24 0.631 ปานกลาง 3.70 0.513 มาก 

  ดานสภาพการทํางาน 3.36 0.634 ปานกลาง 3.16 0.563 ปานกลาง 3.35 0.489 ปานกลาง 3.25 0.573 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.44 0.234 มาก 3.40 0.189 ปานกลาง 3.46 0.235 มาก 3.46 0.357 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจจําแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.44   

S.D. = 0.234) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก (Χ= 3.56   S.D. = 0.336)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.34   S.D. = 0.557) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ปาน
กลาง  (Χ= 3.40   S.D. = 0.189) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดาน
ความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก (Χ= 3.59   S.D. = 0.516)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด 
คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.16   S.D. = 0.563) 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ 
ปานกลาง  (Χ= 3.46   S.D. = 0.235) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดาน
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ความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก (Χ= 3.75   S.D. = 0.468)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด 
คือ ดานการปกครองบังคับบัญชา โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.24   S.D. = 0.631) 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา มีความพึงพอใจโดยรวมในระดบั ปานกลาง  (Χ= 3.46   S.D. = 
0.357)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  มีความพงึพอใจสูงสุด  คือ   ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับ มาก (Χ= 3.98   S.D. = 0.249) มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ดานโอกาสและความกาวหนา
ในงานโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.20   S.D. = 0.763) 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงระดับความพึงพอใจโดยรวมในแตละดานจําแนกตามอายุงาน 

 
อายุงาน 

1- 5 ป 
N = 50 

6 – 10 ป 
N = 41 

11 – 15 ป 
N = 68 

16 ปขึ้นไป 
N = 103 ความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

  ดานลักษณะงาน 3.46 0454 มาก 3.70 0.535 มาก 3.62 0.643 มาก 3.53 0.570 มาก 

  ดานความสําเร็จในงาน 3.55 0.497 มาก 3.62 0.515 มาก 3.69 0.513 มาก 3.65 0.515 มาก 

  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.26 0.527 ปานกลาง 3.42 0.475 มาก 3.39 0.484 ปานกลาง 3.46 0.553 มาก 

  ดานโอกาสและความกาวหนา 
  ในงาน 

3.24 0.447 ปานกลาง 3.35 0.508 ปานกลาง 3.25 0.582 ปานกลาง 3.21 0.566 ปานกลาง 

  ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.42 0.516 มาก 3.49 0.473 มาก 3.39 0.402 ปานกลาง 3.36 0.393 ปานกลาง 

  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.52 0.375 มาก 3.52 0.313 มาก 3.53 0.287 มาก 3.56 0.371 มาก 

  ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.32 0.485 ปานกลาง 3.34 0.570 ปานกลาง 3.26 0.617 ปานกลาง 3.36 0.533 ปานกลาง 

  ดานสภาพการทํางาน 3.29 0.604 ปานกลาง 3.24 0.492 ปานกลาง 3.26 0.554 ปานกลาง 3.17 0.563 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.38 0.203 ปานกลาง 3.46 0.179 มาก 3.42 0.238 มาก 3.41 0.207 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา พนกังานมีระดับความพึงพอใจจําแนกตามอายงุาน ดังนี ้
1-5 ป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ  ปานกลาง    (Χ= 3.38    S.D. = 0.203)     เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน   มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในงาน   โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดบั 
มาก (Χ= 3.55    S.D. = 0.497)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานการโอกาสและความกาวหนาในงาน 
โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.24   S.D. = 0.447) 
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6-10 ป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.46   S.D. = 0.179)   เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด  คือ  ดานลักษณะงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก  (Χ= 3.70   
S.D. = 0.515)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด  คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง 
(Χ= 3.24   S.D. = 0.492) 

10-15 ป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.42   S.D. = 0.238) เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน    มีความพึงพอใจสูงสุด   คือ   ดานความสําเร็จในงาน    โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก   
(Χ= 3.69   S.D. = 0.513)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด   คือ ดานโอกาสและความกาวหนาในงานโดยมีคา 
เฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.25   S.D. = 0.582) 

16  ปขึ้นไป  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ  ปานกลาง       (Χ= 3.41   S.D. = 0.207) 
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน   มีความพึงพอใจสูงสุด   คือ   ดานความสําเร็จในงาน  โดยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ มาก (Χ= 3.65   S.D. = 0.249)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานสภาพการงาน โดยมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับ ระดบัปานกลาง (Χ= 3.17   S.D. = 0.563) 
 
ตารางท่ี 4.15  แสดงระดับความพึงพอใจโดยรวมในแตละดานจําแนกตามระดับตําแหนง 

 
ระดับตําแหนง 

ชางชั้น 1 
N = 59 

ชางชั้น 2 
N = 119 

ชางชั้น 3 
N = 78 

ชางชั้น 4 
N = 6 

ความพึงพอใจ 

Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ Χ  S.D. ระดับ 

  ดานลักษณะงาน 3.49 0.482 มาก 3.61 0.585 มาก 3.57 0.605 มาก 3.37 0.497 มาก 

  ดานความสําเร็จในงาน 3.55 0.499 มาก 3.65 0.510 มาก 3.65 0.518 มาก 4.13 0.242 มาก 

  ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 3.26 0.496 ปานกลาง 4.41 0.523 มาก 3.46 0.507 มาก 3.80 0.681 มาก 

  ดานโอกาสและความกาวหนา 
ในงาน 

3.24 0.478 ปานกลาง 3.27 0.553 ปานกลาง 3.27 0.558 ปานกลาง 2.73 0.468 ปานกลาง 

  ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.41 0.495 มาก 3.37 0.418 ปานกลาง 3.44 0.396 มาก 3.50 0.616 มาก 

  ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.53 0.363 มาก 3.54 0.292 มาก 3.55 0.373 มาก 3.47 0.628 มาก 

  ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.31 0.501 ปานกลาง 3.29 0.586 ปานกลาง 3.40 0.535 ปานกลาง 3.07 0.532 ปานกลาง 

  ดานสภาพการทํางาน 3.28 0.583 ปานกลาง 3.19 0.535 ปานกลาง 3.25 0.581 ปานกลาง 3.07 0.468 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.38 0.202 ปานกลาง 3.41 0.206 มาก 3.45 0.215 มาก 3.39 0.331 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.15  พบวา พนักงานมีระดับความพึงพอใจจําแนกตามระดับตําแหนง ดังนี้ 
ชางชั้น 1  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.38   S.D. = 0.202) เม่ือ

พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 
มาก (Χ= 3.55   S.D. = 0.499)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานการโอกาสและความกาวหนาในงาน 
โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ปานกลาง (Χ= 3.24   S.D. = 0.478) 

 ชางชั้น 2 มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.41   S.D. = 0.206) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานลักษณะงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ มาก 
(Χ= 3.65   S.D. = 0.510)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ ปานกลาง (Χ= 3.19   S.D. = 0.535) 

ชางชั้น 3  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ มาก  (Χ= 3.45   S.D. = 0.215) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานความสําเร็จในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ 
มาก (Χ= 3.65   S.D. = 0.518)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานสภาพการทํางาน โดยมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับ ปานกลาง (Χ= 3.25   S.D. = 0.581) 

ชางชั้น 4  มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับ ปานกลาง  (Χ= 3.39   S.D. = 0.331) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน  มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับ มาก (Χ= 3.80   S.D. = 0.681)  มีความพึงพอใจตํ่าสุด คือ ดานโอกาสและความกาวหนา
ในงาน โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับ ระดับปานกลาง (Χ= 2.73   S.D. = 0.468) 

 
ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการในสายงานฝายผลิตของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนง โดยมีสมมติฐานท่ีจะ
ทดสอบ ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   
ในการทดสอบความแตกตาง มีสมมติฐานท่ีใชในการทดสอบ ดังนี้ 
H0 :  คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพศชายและพนักงานเพศ

หญิงไมแตกตางกัน 
H1 :  คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพศชายและพนักงานเพศ

หญิงแตกตางกัน 
กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี  α = 0.05 
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ตารางท่ี 4.16  แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานระหวางพนกังานเพศชาย  
       และพนกังานเพศหญิง 

 
จากตารางท่ี 4.16  การทดสอบโดยใช T-test  พบวาคา P-value  ดานความสําเร็จในงาน 

มีคา  0.028  นอยกวา 0.05   ในดานอ่ืน ๆ คา P-value  มีคามากกวา  0.05  และผลการทดสอบโดยใช 
T-test  พบวา P-value โดยรวม มีคาเทากับ  0.406  มากกวา 0.05 จึงยอมรับ  H0  นั่นคือ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการท่ีมีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี  α = 0.05  ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ี 1 ท่ีวาพนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 

เพศ 
        ความพึงพอใจ             ชาย 

         N = 228  
             หญิง 
            N =34 

 

 X  S.D.        X   S.D. 

t P-value 

ดานลักษณะงาน 3.57 0.572 3.52 0.540  0.528 0.598 
ดานความสําเร็จในงาน 3.66 0.507 3.46 0.503  2.203 0.028* 
ดานการไดรับการยอมรับนบัถือ 3.39 0.526 3.44 0.492 -0.511 0.610 
ดานโอกาสและความกาวหนา
ในงาน 

3.24 0.541 3.32 0.535 -0.805 0.421 

ดานสวัสดิการและเงินเดือน 3.40 0.433 3.38 0.441  0.265 0.791 
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 3.53 0.349 3.58 0.286 -0.728 0.467 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.34 0.551 3.24 0.554  0.934 0.351 
ดานสภาพการทํางาน 3.23 0.554 3.18 0.588  0.554 0.580 

เฉล่ีย 3.42 0.218 3.39     0.151    0.260 0.406 
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สมมติฐานท่ี 2 พนักงานที่มีอายุตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
H0 :  คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีอายุตางกัน มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
H1 : คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีอายุตางกัน มีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี  α = 0.05 

 
ตารางท่ี 4.17  แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามอายุ 

 
ความพึงพอใจ SS df MS F P-value   

ระหวางกลุม .249 3 .083 .255 .857 
ภายในกลุม 83.802 258 .325     

ดานลกัษณะงาน 
 
 รวม 84.051 261       

ระหวางกลุม .780 3 .260 .998 .394 
ภายในกลุม 67.213 258 .261     

ดานความสําเร็จในงาน 
 
 รวม 67.993 261       

ระหวางกลุม 1.691 3 .564 2.099 .101 
ภายในกลุม 69.269 258 .268     

ดานการไดรับการยอมรับนับถอื 
 
 รวม 70.959 261       

ระหวางกลุม .429 3 .143 .488 .691 
ภายในกลุม 75.565 258 .293     

ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 
 
 รวม 75.994 261       

ระหวางกลุม .253 3 .084 .446 .720 
ภายในกลุม 48.827 258 .189     

ดานสวัสดิการและเงินเดือนรวม 
 
 รวม 49.080 261       

ระหวางกลุม .073 3 .024 .207 .891 
ภายในกลุม 30.355 258 .118     

ดานความสัมพนัธกับผูรวมงาน 
 
 รวม 30.428 261       

ระหวางกลุม .511 3 .170 .557 .644 
ภายในกลุม 78.922 258 .306     

ดานการปกครองบังคับบัญชา 
 
 รวม 79.433 261       
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ตารางท่ี 4.17  (ตอ) 
 

ระหวางกลุม .766 3 .255 .819 .484 
ภายในกลุม 80.417 258 .312     

ดานสภาพการทํางาน 
 
 รวม 81.184 261       

ระหวางกลุม .015 3 .005 .110 .954 
ภายในกลุม 11.599 258 .045     

เฉลี่ย 

รวม 11.614 261       

 
จากตารางท่ี 4.17  ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   (One -

way ANOVA)  พบวา  P-value  โดยรวม  มีคา 0.954  มากกวา  0.05 จึงยอมรับ  H0  นั่นคือพนักงาน
ท่ีมีอายุตางกัน   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน     ดังนั้น  จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 
ท่ีวาพนกังานท่ีมีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
 

สมมติฐานท่ี 3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานไมแตกตางกัน 

H0 :  คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกันมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

H1  : คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด
ตางกันมีความพึงพอใจแตกตางกัน 

กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี  α = 0.05 
 
ตารางท่ี 4.18  แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามระดับ 
       การศึกษา 
 

ความพึงพอใจ SS df MS F P-value   
ดานลกัษณะงาน ระหวางกลุม .433 3 .144 .445 .721 
  ภายในกลุม 83.618 258 .324     
  รวม 84.051 261       
ดานความสําเร็จในงาน ระหวางกลุม 2.180 3 .727 2.848 .038* 
  ภายในกลุม 65.814 258 .255     
  รวม 67.993 261       
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ตารางท่ี 4.18  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ SS df MS F P-value   
ดานการไดรับการยอมรับนับถอื ระหวางกลุม .322 3 .107 .391 .759 
  ภายในกลุม 70.638 258 .274     
  รวม 70.959 261       
ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน ระหวางกลุม .299 3 .100 .340 .796 
  ภายในกลุม 75.695 258 .293     
  รวม 75.994 261       
ดานสวัสดิการและเงินเดือน ระหวางกลุม .463 3 .154 .819 .484 
  ภายในกลุม 48.617 258 .188     
  รวม 49.080 261       
ดานความสัมพนัธกับผูรวมงาน ระหวางกลุม .319 3 .106 .911 .436 
  ภายในกลุม 30.109 258 .117     
  รวม 30.428 261       
ดานการปกครองบังคับบัญชา ระหวางกลุม 1.537 3 .512 1.697 .168 
  ภายในกลุม 77.896 258 .302     
  รวม 79.433 261       
ดานสภาพการทํางาน ระหวางกลุม 2.006 3 .669 2.179 .091 
  ภายในกลุม 79.177 258 .307     
  รวม 81.184 261       

เฉลี่ย ระหวางกลุม .236 3 .079 1.781 .151 
  ภายในกลุม 11.379 258 .044     
  รวม 11.614 261       

 
จากตารางท่ี 4.18  ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   (One - 

way ANOVA)  พบวา  P-value โดยรวม  มีคา 0.101  มากกวา  0.05 จึงยอมรับ  H0  นั่นคือ  พนักงาน
ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน   และเม่ือพิจารณา
เปนรายดาน  พบวา  ดานความสําเร็จในงาน  P-value   มีคา 0.038   นอยกวา 0.05  สวนดานอ่ืนๆไม
พบความแตกตาง    

เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนราย
คูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังแสดงในตารางท่ี 4.19 
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ตารางท่ี 4.19  แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจดานความสําเร็จในงานท่ีระดบัการศึกษา 
          ตางกันรายคู 

Multiple Comparisons  LSD 
*The mean difference is significant at the .05 level. 

 

95% Confidence 
Interval 

ความพึงพอใจ ( I ) ( J ) 

Mean 
Difference 

(I-J) 
  

Std. 
Error 

  

P-value 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทา 

 -.0487 .11436 .670 -.2739 .1765 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา 

-.2045 
.12588 .105 -.4524 .0433 

มัธยมศึกษา
ตอนตน หรือ
เทียบเทา 
 
 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา   -.4295 .20852 .040* -.8402 -.0189 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือ 
เทียบเทา 

.0487 .11436 .670 -.1765 .2739 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา 

.1558 .07573 .041* -.3049 -.0067 

ประกาศนียบัตร
วิชาชพี (ปวช.)  
หรือเทียบเทา 
 

ปริญญาตรี หรือสูงกวา -.3808 .18267 .038* -.7405 -.0211 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือ 
เทียบเทา 

 .2045 .12588 .105 -.0433 .4524 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทา 

.1558 .07573 .041* .0067 .3049 

ประกาศนียบัตร
วิชาชพีชั้นสูง 
(ปวส.) หรือ
เทียบเทา 
 ปริญญาตรี หรือสูงกวา -.2250 .19010 .238 -.5993 .1493 

มัธยมศึกษาตอนตน หรือ 
เทียบเทา 

.4295 .20852 .040* .0189 .8402 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
(ปวช.) หรือเทียบเทา 

.3808 .18267 .038* .0211 .7405 

ดาน
ความสําเร็จ 
ในงาน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ปริญญาตรี หรือ 
สูงกวา 
 
 

ประกาศนียบัตรวชิาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา 

.2250 .19010 .238 -.1493 .5993 
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จากตารางท่ี 4.19  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของพนักงานดานความสําเร็จในงาน 
ท่ีอายุแตกตางกัน  4 กลุม  พบวา  พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 
มีความพึงพอใจ เม่ือเทียบกับ ปริญญาตรี หรือสูงกวา มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา มี
ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเทา และ ปริญญาตรี หรือสูง
กวามีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สมมติฐานท่ี 4 พนักงานที่มีอายุงานตางกนั     มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตก 
ตางกัน 

H0 :  คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีอายุงานตางกันมีความพึง
พอใจไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีอายุงานตางกันมีความพึง
พอใจแตกตางกัน 

กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี  α = 0.05 
 

ตารางท่ี 4.20  แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและในแตละดาน 
       จําแนกตามอายุงาน 
 

ความพึงพอใจ SS df MS F P-value 
ระหวางกลุม 1.622 3 .541 1.692 .169 
ภายในกลุม 82.429 258 .319     

ดานลักษณะงานรวม 
 
 รวม 84.051 261       

ระหวางกลุม .563 3 .188 .719 .542 
ภายในกลุม 67.430 258 .261     

ดานความสําเร็จในงาน
รวม 
 รวม 67.993 261       

ระหวางกลุม 1.452 3 .484 1.796 .148 
ภายในกลุม 69.508 258 .269     

ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือรวม 
 รวม 70.959 261       
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ตารางท่ี 4.20  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ SS df MS F P-value   
ระหวางกลุม .549 3 .183 .625 .599 
ภายในกลุม 75.445 258 .292     

ดานโอกาสและ
ความกาวหนาในงาน
รวม รวม 75.994 261       

ระหวางกลุม .481 3 .160 .852 .467 
ภายในกลุม 48.598 258 .188     

ดานสวัสดิการและ
เงินเดือนรวม 

รวม 49.080 261       
ระหวางกลุม .077 3 .026 .218 .884 
ภายในกลุม 30.351 258 .118     

ดานความสัมพันธกับ
ผูรวมงานรวม 
 รวม 30.428 261       

ระหวางกลุม .438 3 .146 .476 .699 
ภายในกลุม 78.996 258 .306     

ดานการปกครองบังคับ
บัญชารวม 
 รวม 79.433 261       

ระหวางกลุม .694 3 .231 .742 .528 
ภายในกลุม 80.489 258 .312     

ดานสภาพการทํางาน
รวม 
  รวม 81.184 261       

ระหวางกลุม .130 3 .043 .973 .406 
ภายในกลุม 11.484 258 .045     

โดยรวมทุกดาน 
 
 รวม 11.614 261       

ระหวางกลุม .077 3 .026 .218 .884 
ภายในกลุม 30.351 258 .118     

ดานความสัมพันธกับ
ผูรวมงานรวม 
 รวม 30.428 261       

 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว    (One - 

way ANOVA) พบวา  P-value โดยรวม  มีคา 0.406  มากกวา  0.05 จึงยอมรับ  H0  นั่นคือ  พนักงาน
ท่ีมีอายุงานตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี  α = 

0.05   และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน ไมพบความแตกตางกัน  
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สมมติฐานท่ี 5 พนักงานที่มีระดับตําแหนงตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกนั 

H0 :  คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงตางกันมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน 

H1 : คาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีระดับตําแหนงตางกันมี
ความพึงพอใจแตกตางกัน 

กําหนดระดับนัยสําคัญท่ี  α = 0.05 
 
ตารางท่ี 4.21  แสดงการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามระดับตําแหนง 

 
ความพึงพอใจ SS df MS F P-value   

ดานลักษณะงาน ระหวางกลุม .830 3 .277 .858 .464 
  ภายในกลุม 83.221 258 .323     
  รวม 84.051 261       
ดานความสําเร็จในงาน ระหวางกลุม 1.923 3 .641 2.503 .060 
  ภายในกลุม 66.070 258 .256     
  รวม 67.993 261       
ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ระหวางกลุม 2.376 3 .792 2.979 .032* 
  ภายในกลุม 68.584 258 .266     
  รวม 70.959 261       
ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน ระหวางกลุม 1.667 3 .556 1.929 .125 
  ภายในกลุม 74.327 258 .288     
  รวม 75.994 261       
ดานสวัสดิการและเงินเดือน ระหวางกลุม .288 3 .096 .507 .678 
  ภายในกลุม 48.792 258 .189     
  รวม 49.080 261       
ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ระหวางกลุม .040 3 .013 .114 .952 
  ภายในกลุม 30.388 258 .118     
  รวม 30.428 261       
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ตารางท่ี 4.21  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ SS df MS F P-value   
ดานการปกครองบังคับบัญชา ระหวางกลุม .975 3 .325 1.069 .363 
  ภายในกลุม 78.458 258 .304     
  รวม 79.433 261       
ดานสภาพการทํางาน ระหวางกลุม .538 3 .179 .574 .633 
  ภายในกลุม 80.646 258 .313     
  รวม 81.184 261       

เฉล่ีย ระหวางกลุม .143 3 .048 1.071 .362 
  ภายในกลุม 11.471 258 .044     
  รวม 11.614 261       

 
จากตารางท่ี  4.21 ผลการทดสอบโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   (One -

way ANOVA) พบวา P-value  โดยรวม  มีคา 0.362  มากกวา  0.05 จึงยอมรับ  H0     นั่นคือ  พนักงาน
ท่ีมีระดับตําแหนงตางกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  และเม่ือพจิารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  P-value   มีคา 0.032   นอยกวา 0.05  สวนดานอ่ืนๆไม
พบความแตกตาง    

เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนราย
คูโดยวิธี Least-Significant Different (LSD) ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงการเปรยีบเทียบระดบัความพึงพอใจของพนักงานดานการไดรับการยอมรับนับถือ 
          ท่ีระดบัการศึกษาตางกนัรายคู 

Multiple Comparisons  LSD  
*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

95% Confidence 
Interval ความพึงพอใจ 

 
(I)  
 

(J)  
 

Mean 
Difference 

(I-J) 
  

Std. 
Error 

  

P-value 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ชางช้ัน2 -.1457 .08209     .077 -.3074 .0160 

ชางช้ัน3 -.1980 .08896 .027* -.3731 -.0228 

ชางช้ัน1 
  
  ชางช้ัน4 -.5390 .22093 .015* -.9740 -.1039 

ชางช้ัน1 .1457 .08209    .077 -.0160 .3074 

ชางช้ัน3 -.0523 .07511    .487 -.2002 .0957 

ชางช้ัน2 
  
  ชางช้ัน4  -.3933 .21573    .069 -.8181 .0315 

ชางช้ัน1   .1980 .08896 .027* .0228 .3731 

ชางช้ัน2  .0523 .07511    .487 -.0957 .2002 

ชางช้ัน3 
  
  ชางช้ัน4  -.3410 .21843    .120 -.7712 .0891 

ชางช้ัน1 .5390 .22093 .015* .1039 .9740 

ชางช้ัน2 .3933 .21573    .069 -.0315 .8181 

ดานการไดรับการ
ยอมรับนับถือ 
  

ชางช้ัน4 
  
  ชางช้ัน3 .3410 .21843    .120 -.0891 .7712 

 
จากตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ     ดานการไดรับการยอมรับนับถือท่ี

ระดับตําแหนงแตกตางกนั 4 กลุม   พบวา  พนักงานท่ีมีระดับตําแหนงชางช้ัน 1 มีความพึงพอใจเมื่อ
เทียบกับ ชางช้ัน 3 และชางช้ัน 4 มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝาย

ผลิตระดับปฏิบัติการ กรณีศึกษา กรมอูทหารเรือ”  ผูวิจัยไดทําการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ เปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตาม
สถานภาพสวนบุคคล อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน ระดับตําแหนง โดยคาดวาผลของ
การวิจัยนี้จะเปนประโยชนใหผูบริหารนําขอมูลไปใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย ดานการ
ปรับปรุงความพึงพอใจในงานเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของพนักงานในองคกร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานภายในองคกรมีประสิทธิภาพสูงสุด ในบทน้ีผูวิจัยจะกลาวถึง การสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหผลการวิจัยในบทท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิจัย โดยผูวิจัยเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูลแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 5.1.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
  5.1.1.1 พนักงานสวนใหญเปนเพศชาย  คิดเปนรอยละ 87.0  และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 
13.0 ตามลําดับ 
  5.1.1.2  พนักงานสวนใหญมีอายุอยูในชวง 46 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 35.5  รองลงมาคือ 
อายุ 26 - 35 ป  คิดเปนรอยละ 29.4 อายุ 36 - 45 ป  คิดเปนรอยละ 26.3 และอายุต่ํากวา 25 ป  คิดเปน
รอยละ 8.8 ตามลําดับ 
  5.1.1.3  พนักงานสวนใหญมีระดับการศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  หรือ
เทียบเทาคิดเปนรอยละ 65.6 รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา 
คิดเปนรอยละ 22.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 8.4 และระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 3.1 ตามลําดับ 
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  5.1.1.4  พนักงานสวนใหญมีอายุงาน 16 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 39.3  รองลงมาคือ  11– 
15 ป  คิดเปนรอยละ 26.0  อายุงาน 6 - 10 ป  คิดเปนรอยละ 15.6  และอายุงาน 1-5 ป คิดเปนรอยละ 
19.1 ตามลําดับ 
  5.1.1.5  พนักงานสวนใหญมีระดับตําแหนง  ชางช้ัน 2   คิดเปนรอยละ 45.4 รองลงมาคือ 
ชางช้ัน 3   คิดเปนรอยละ 29.8   ชางช้ัน 1  คิดเปนรอยละ 22.5       และชางช้ัน 4   คิดเปนรอยละ 2.3 
ตามลําดับ 
 5.1.2  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 

สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจในปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการอู
ทหารเรือพระจุลจอมเกลา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากโดยพิจารณา
คะแนนรวมเฉล่ีย ซ่ึงเทากับ 3.42 พนักงานแตละคนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน โดยพิจารณาจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.211 
 5.1.3  เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับ
ปฏิบัติการ 

สมมติฐานท่ี 1 : พนักงานที่มีสถานภาพสวนบุคคลตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานไมแตกตางกัน โดยมีสมมติฐานยอย ดงันี้ 

สมมติฐานท่ี 1.1 : พนักงานท่ีมีเพศตางกัน       มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตก 
ตางกัน 

ผลการทดสอบพบวาพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีมีเพศตางกันมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศชายและเพศหญิงมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจเปน 3.42 และ 3.39 ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 1.2 : พนักงานท่ีมีอายุตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตก 
ตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการที่มีอายุตางกันมี
ความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 1.3 : พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 1.4 : พนักงานท่ีมีอายุงานตางกัน   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 
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ผลการทดสอบพบวา พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการที่มีอายุงานตางกันมี
ความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

สมมติฐานท่ี 1.5 : พนักงานที ่ม ีระดับตําแหนงตางกันมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

ผลการทดสอบพบวา พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการที่มีระดับตําแหนง
ตางกันมีความพึงพอใจโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 5.2.1 จากผลการวิจัยพบวาพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก   ท้ังนีเ้นื่องมาจาก พนักงานระดับปฏิบัติการในสายงานฝายผลิต
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลาเห็นคุณคาของงานมองวาองคกรคือสถานท่ีใหชีวติแกเขาและครอบครัว
ไดรับการตอบสนองความตองการที่เอ้ือตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 5.2.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     ของพนักงานในสายงานฝาย
ผลิตระดับปฏิบัติการ  จําแนกตามเพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  อายุงาน  ระดับตําแหนง   ผูวิจัยขอนํา 
เสนอผลการเปรียบเทียบ  ดงันี้ 
  5.2.2.1  พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการเพศชาย  และเพศหญิง    มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   เม่ือพิจารณาในแต
ละดานแลวสวนใหญไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  และพบวาดานความสําเร็จ
ในงาน พนักงานเพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 ท้ังนี้อาจมีเหตุผลเน่ืองมาจากวา พนกังานสวนใหญเปนพนักงานเพศชายบทบาทในการทํางาน
มีใหเห็นเดนชัดกวาพนักงานเพศหญิง      ดงันั้น   ดานความสําเร็จในงานจึงมีใหเหน็มากกวา    และ
พนักงานระดบัปฏิบัติการเพศชายและเพศหญิง   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม  ไมแตก 
ตางกันและรายดานสวนใหญไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจมีเหตุผลเน่ืองจากอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา  
มีหลักการและแนวทางการปฏิบัติตอพนักงานเพศชายและเพศหญิง      ภายใตระบบการบริหารงาน
บุคคลฉบับเดียวกัน อีกทั้ง พนักงานชายและหญิงมีสิทธิโอกาสเทาเทียมกัน   มีความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ไดเหมือนกนั นอกจากนี้อํานาจหนาท่ีและลักษณะในการปฏิบัติงาน
ไมไดสรางขอจํากัดในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงหนวยงานกไ็ดเปดโอกาสให พนักงานทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงมีความเสมอภาคกัน    ทุกคนสามารถแสดงผลงาน   โดยไมข้ึนกับเพศของผูปฏิบัติ 
ฉะนั้นความแตกตางทางดานความสามารถในการปฏิบัติงานระหวาง   เพศจึงมีนอยลง  จึงอาจสงผล
ใหเพศไมมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายดานโดยสวนใหญ ซ่ึงเปนไปตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (อรรถพล ใหญสรง. 2542 : 126)    ไดบัญญัติไววาชายและหญิง
มีสิทธิเทาเทียมกัน   โดยไดรับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน     ซ่ึงสอดคลองกับ    งานวิจยัของยวุลี       
ไทยเจยีมอารีย  (2545 : 94)   ศึกษาเร่ือง   ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ กรณีศึกษา
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร      พบวา     ขาราชการประจําสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน 
ราษฎรที่มีเพศตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั     นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับ
งานวิจยั ของ พรรณรัตน สันธนะจิตร (2549 : 95)  ได ศึกษาเร่ือง ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกรมวิชาการเกษตร  พบวา ขาราชการและลูกจางท่ีมีเพศ
ตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
  5.2.2.2  พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีมีอายุตางกัน   มีความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   เม่ือพิจารณาในแตละดาน
แลวทุกดานไมพบความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติติท่ีระดับ 0.05 ท้ังนี้อาจมีเหตุผล เนื่องจาก 
อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ   มีการปฏิบัติตอพนักงานไมวาจะมีอายุเทาใดจะเปนไป
อยางเสมอภาค  เทาเทียมกนัในการทํางาน  ภายใตระบบการบริหารงานบุคคลฉบับเดียวกัน  รวมทั้ง
พนักงานอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา       ตางหนวยงานกนัก็บริหารงานภายใตระเบียบ     กระทรวง 
กลาโหมเหมือนกัน  นอกจากนี้  แมพนักงานกลุมอายุตางกันจะมีความเห็นไมตรงกันในบางเร่ืองแต
ยังสามารถปฏิบัติงานรวมกนัได    ซ่ึงไมสอดคลองกับผลงานวิจยัของ    สรอยตระกลู   (ติวยานนท)   
อรรถมานะ (2542 :137-139)   กลาววา  เม่ือผูปฏิบัติงานมีอายุมากข้ึน ตําแหนง หนาท่ีการงานมักสูง 
ข้ึนตามไปดวย  ดังนัน้จึงมีแนวโนมท่ีจะพอใจในงานของตนเองมากข้ึน  การปรับตัวกับสภาวการณ
ในการทํางานดีข้ึน  ท้ังนี้เพราะมีประสบการณในการทํางานมากข้ึน  ลําหรับผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุการ
ทํางานนอยมีแนวโนมท่ีจะมีความพึงพอใจนอยกวา    เพราะกลุมผูปฏิบัติงานท่ีมีอายกุารทํางานมาก 
มักจะไมมีปญหาทางดานเศรษฐกิจ  แตมักจะแสวงหาอํานาจและความเปนตัวของตัวเอง สอดคลอง
กับงานวจิัย   กนกวรรณ แสงหาญ  (2538 : บทคัดยอ)   ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารออมสิน : ศึกษาเฉพาะกรณีสาขาในภาค 1 พบวา พนักงานธนาคารออมสินท่ีมี
อายุแตกตางกนัมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน    และสอดคลองกับ    งานวิจยัของ 
วชิรนันทน  ลาภพรประเสริฐ (2548 : 106)   ซ่ึงศึกษาเร่ือง      ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โกลว จํากัด พบวา พนักงาน บริษัท โกลว จํากัด ท่ีมีอายุแตกตางกัน
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน 
  5.2.2.3  พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน   มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว      เม่ือพิจารณา
ในแตละดานแลวสวนใหญ   ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    0.05     และพบวาดาน
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ความสําเร็จในงานพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาช้ันมัธยมตน   หรือเทียบเทา  มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางจากพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    ท่ีระดับ 
0.05 และพนกังานท่ีมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานแตกตางจากพนักงานมีระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
เทียบเทา และระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวา   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   อาจมี
เหตุผลเน่ืองมาจากวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวา     มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   ดาน
ความสําเร็จในงานมากกวา พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา   พนักงานท่ีมี
การระดับศึกษาสูงกวา       มีความคาดหวังในงาน    และมีความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานท่ีไดรับ
มอบหมายสูงกวา  ดังท่ี สรอยตระกูล (ตวิยานนท) อรรถมานะ (2542 : 137-139)  กลาววา บุคคลท่ีมี
ระดับการศึกษาสูง มักจะไดงานในระดับสูง และมักคาดหวังในความพึงพอใจในงานสูงดวย   ทําให
ประสบความพึงพอใจ ในงานตามท่ีปรารถนา สอดคลองกับงานวจิัยของวลี ตั้งสวัสดิต์ระกูล  (2541 
: บทคัดยอ)เร่ืองการศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของวิศวกรในบริษทั 
เอกชน   พบวา   ระดับการศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
เหตุผลท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน  โดย 
รวมไมแตกตางกัน มีเหตุผลเน่ืองมาจากวา อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา มีระบบการสรรหา   การจาง
และบรรจุแตงตั้ง  คาตอบแทนและสวัสดกิาร การประเมินผลการปฏิบัติงาน   การพฒันาและการฝก 
อบรม  วินัยและการรักษาวนิัย และมีการปฏิบัติ    ตอพนักงานทุกคนอยางเทาเทียมกนัในการทํางาน 
ภายใตกฎระเบียบกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือเชนเดียวกัน ถึงแมวาจะมีระดับการศึกษาท่ีแตก 
ตางกัน    ซ่ึงพนักงานมหาวทิยาลัยตองปฏิบัติงานภายใตนโยบาย / แผนและการบริหารงานเดยีวกนั 
จึงไมเกดิความแตกตางในดานความคิดมากนักจึงสามารถแนะนํากันได    เม่ือมีปญหาในการทํางาน 
ซ่ึงทําใหระดับการศึกษาไมมีผลตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังท่ี  ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน  
(2544 : 123)    กลาววา    การศึกษาไมแสดงถึงความแตกตางระหวาง    ความพึงพอใจในการทํางาน 
สอดคลองกับงานวิจยัของ   ณัฐณิชา ปานศักดิ   (2544 : 73)    ท่ีศึกษาเรื่องปจจัยท่ีเกีย่วของกับระดับ
ความพึงพอใจในการทํางานของ  พนักงานในบริษัท ม่ันคง จํากัด  พบวา พนกังานบริษัท ม่ันคง ท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกันมีระดบัความพึงพอใจในงานไมแตกตางกัน 
  5.2.2.4  พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน   มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว   เม่ือพิจารณาใน
แตละดานแลวสวนใหญไมพบความแตกตาง     อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    0.05    ท้ังนี้อาจมีเหตุผล
เนื่องมาจากวา    พนักงานทีมี่ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกันไดรับสิทธิตางๆ     และมีสภาพ 
แวดลอมในการปฏิบัติงานไมแตกตางกนั   มีความอบอุนใจและภาคภูมิใจในงานท่ีปฏิบัติ   หรือเปน
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เพราะงานท่ีปฏิบัติอยูนั้นตรงกับความรูความสามารถ    จึงมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน ตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบ   เหมือนๆ กัน     เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของ 
อนันตศักดิ  ศรีเปารยะ (2541 : บทคัดยอ)  ไดศึกษา  เร่ือง ความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท
โตโยตา ลิสซ่ึง (ประเทศไทย) จํากัด พบวาอายุการทํางานไมมีผลตอความพึงพอใจในการทํางาน 
  5.2.2.5  พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีมีระดับตําแหนงตางกัน    มีความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาใน
แตละดานแลวสวนใหญไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  แตพบวาดานการไดรับ
การยอมรับนบัถือ  พนักงานท่ีมีระดับตําแหนงชางช้ัน 1   มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตาง
จากพนกังานท่ีมีระดับตําแหนง  ชางช้ัน 2    และชางช้ัน 3    อยางมีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   0.05 
เหตุผลท่ีพนักงานชางช้ัน 1 มีความพึงพอใจดานการไดรับการยอมรับนับถือนอยกวา ชางช้ัน 3  และ
ชางช้ัน 4   เหตุผลเน่ืองมาจากวา   พนักงานตองมีการสอบแขงขัน และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน
ตําแหนงดวยขอจํากัดของระบบราชการทําใหบุคลากร    โดยเฉพาะอยางยิ่ง    พนกังานชางมีโอกาส
เติบโตในหนาท่ีการงานไดไมมากนัก  เพราะไมมีตําแหนงและอัตรารองรับ อีกท้ังยังมีขอกําหนดใน
การสอบเล่ือนช้ันเอาไวดังนี้   การเล่ือนตําแหนงจากชางช้ัน 1   เปนชางช้ัน 2   ตองมีเวลาปฏิบัติงาน
ในชวงตําแหนงชาง ช้ัน 1 ไมนอยกวา 2 ป การเล่ือนตําแหนงจากชางช้ัน 2 เปนชางช้ัน 3  ตองมีเวลา
ปฏิบัติงานในชวงตําแหนงชาง ช้ัน 2 ไมนอยกวา 3 ป การเล่ือนตําแหนงจากชางช้ัน 3  เปนชางช้ัน 4  
ตองมีเวลาปฏิบัติงานในชวงตําแหนงชาง ช้ัน 3  ไมนอยกวา 7 ป    จากอัตราท่ีมีจํากดัทําใหพนักงาน
ชางท่ีสามารถสอบเล่ือนฐานะเปนชางช้ัน 3   และชางช้ัน 4  จะไดรับการชื่นชมในความสามารถจาก
พนกังานชางในระดับเดียวกนั   และระดับชางท่ีมีระดับช้ันตํ่ากวา   สวนชางช้ัน 1  อาจรูสึกวาตัวเอง
ไมไดรับการยอมรับนับถือ เนื่องจากชางช้ัน 1 บางคนมีอายุมากแตไมสามารถสอบเล่ือนตําแหนงได 
และบางคนเรียนจบมาใหมยังไมมีประสบการณทํางาน   และขอบเขตการทํางานของชางช้ัน 1 นั้นมี
บทบาทในการไดแสดงคิดเห็นและแสดงความสามารถนอย    ทําใหการยอมรับนับถือจากชางระดับ
เดียวกัน   และชางท่ีมีระดับตําแหนงสูงกวามีการยอมรับนับถือนอย     พนักงานระดบัปฏิบัติการท่ีมี
ระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน  มีเหตุผลเน่ืองจาก 
ในแตละระดบัตําแหนงตองปฏิบัติงานรวมกัน    พนกังานมีความอบอุนใจ    และภาคภูมิใจในงานท่ี
ตนเองปฏิบัติ  
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 5.3.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

เนื่องดวยขอจํากัด และกฎระเบียบตาง ๆ ทําใหการแกไขปญหาหรือปรับปรุงสภาพการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความพึงพอใจเพิ่มข้ึนนั้น ไมสามารถกระทําได
ท้ังหมดในทุกดาน ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงเนนหาแนวทางในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการเฉพาะในปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในลําดับ
สําคัญกอน เพราะนอกจากจะทําใหมีการแกปญหามีความสอดคลองตรงกับสภาพความเปนจริงแลว 
การแกไขปจจัยท่ีมีอิทธิพลสูงยอมสงผลใหการแกไขมีน้ําหนักมากพอท่ีจะทําใหสภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการดีข้ึน และสงผลใหเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานไดมากกวาการแกไขปจจัยท่ีมีความสําคัญนอยกวา ซ่ึงสามารถท่ีจะทําได 
ดังตอไปนี้ 
  5.3.1.1  ดานสภาพการทํางาน 

จากผลการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจในดานสภาพการทํางานของพนักงานในสาย
งานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ มีความพึงพอใจนอยท่ีสุดและมีขอมูลยืนยันถึงความจําเปนท่ีตอง
ดําเนินการเปนอันดับแรก เนื่องจาก การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดลอมในการทํางาน ของ
แผนกสุขาภิบาล กองเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือ ในป พ.ศ.2549  พบวาสภาพแวดลอม
ในการทํางานยังมีปจจัยเส่ียงตามลักษณะของแตละโรงงานในพื้นท่ี อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
กรมอูทหารเรือ ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอสุขภาพของพนักงานท่ีปฏิบัติงานในสายการผลิต จึงควรมี
การพิจารณาหาแนวทางในการแกไขเปนอันดับแรก ซ่ึงการหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขนั้น 
จะตองพิจารณาใหมีความครอบคลุมท้ังในระดับบุคคล คือ ตัวพนักงานเอง และระดับหนวยงาน คือ 
กฎ ระเบียบ และมาตรฐานความปลอดภัย การใหความสําคัญตอความปลอดภัยและอุบัติเหตุของ
หนวยงานและนโยบายความปลอดภัยของหนวยงาน ซ่ึงอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรอื
ควรมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 
   5.3.1.1.1  การลดมลภาวะในโรงงาน 

ในปจจุบัน อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ไดรับการสนับสนุนจากกอง
เวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือ ในการดําเนินงานเร่ืองการลดมลภาวะในโรงงานเปนอยางดี 
แตการดําเนินการแกปญหาในดานสภาพแวดลอมนั้น ยังคงขาดความตอเนื่อง และการติดตามผล
การแกไขท่ีชัดเจน  ดังนั้น จึงควรดําเนินการแกไขปญหามลภาวะในโรงงาน ดังนี้ 
    1)  ประสานงานรวมกนักับกองเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารเรือ
ใหดําเนินการประเมินสภาพแวดลอมของโรงงาน และสภาพความเส่ียงทางสุขภาพของพนักงานใน
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สายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ  อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ  ท่ีเกิดจากการปฏิบัต ิ
งานในโรงงานและใหขอแนะนําในการแกไขสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานของตัวพนักงานเอง เพื่อ
ปองกันปญหาและความเจ็บปวยท่ีเกิดจากการทํางาน 
          2)  ดําเนนิการแกไขสภาพแวดลอมของการทํางานท่ีไมเหมาะสม 
          3)  กําหนดมาตรการ  การรักษาสุขภาพของพนักงานรายบุคคล จัดทํา
ทะเบียนสุขภาพ และติดตามผลทางดานสุขภาพในผูท่ีมีปญหา 
          4)  ติดตามการแกไขปญหาสภาพแวดลอมทุก 6 เดือน 
   5.3.1.1.2  การจัดหาหนังสือคูมือในการปฏิบัติงาน 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติของกองทัพเรือ สําหรับปงบประมาณ 2550 กําหนดใหมี
การจัดการความรู (Knowledge Management) ข้ึนในทุกหนวยงาน ซ่ึงการจัดการความรูดังกลาว จะ
ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูกันในหนวยงาน มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานข้ึน เพื่อเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานท่ีดี (Good Practice) ในสวนของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือนั้น 
สามารถที่จะดําเนินการตามนโยบายดังกลาวได ดังนี้ 
                   1)  กําหนดนโยบายสนับสนุนใหมีการจัดการความรูในหนวยงาน 
          2)  จัดประชุม    สัมมนา    เพื่อใหขาราชการ  และพนกังานอูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา   กรมอูทหารเรือ    ใหไดมีการแลกเปล่ียนเรียนรูเกีย่วกับการปฏิบัติงานท่ีดี โดยใน
ระยะแรก  เลือกหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีสําคัญสําหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน อูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลาใหมากท่ีสุด  และรวบรวมบันทึกไวเปนคูมือในการปฏิบัติงาน 
          3)  นําวิธีปฏิบัติท่ีจัดทําข้ึนไปใชในการปฏิบัติงาน และประเมินผล 
          4)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนือ่งในเร่ืองอ่ืน ๆ     ขยายวงกวาง
ออกไป เพื่อใหเกิดองคความรูในการทํางานมากย่ิงข้ึน 
          5)  ใชเครือขายเทคโนโลยีในการจัดเก็บ     เผยแพรองคความรูรวมกัน 
ท้ังในหนวยงานและนอกหนวยงาน 
  5.3.1.2  ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 

เนื่องดวยกองทัพเรือในปจจุบันยังคงมีขอจํากัดในเร่ือง โอกาสเติบโตในหนาท่ีการงาน 
ประกอบกับนโยบาย การลดกําลังพลของกองทัพเรือ (Downsizing )  ท่ีดําเนินการมาต้ังแตป 2540  
ซ่ึงมุงเนนการลดอัตราการบรรจุกําลังพลดานสนับสนุนกองทัพ ทําใหโอกาสไดรับความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานในฐานะขาราชการกองทัพเรือของพนักงานระดับปฏิบัติการอูทหารเรือพระ
จุลจอมเกลานั้นคอนขางนอย ประกอบกับ พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการนั้นเปน
พนักงานชางในลักษณะของลูกจางประจํา  ท่ีมีการเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงโดยใชระยะเวลาในการ
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ปฏิบัติงานเปนหลัก  มิไดกําหนดจากความรู ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นใน
ปจจุบันยังไมมีแนวทางหรือหลักเกณฑในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําใหตัวของพนักงานมองเห็น
ความกาวหนาในการปฏิบัติงานไดตลอดชีวิตของการปฏิบัติงานในอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรม
อูทหารเรือ จึงทําใหพนักงานเกิดความรูสึกไมแนนอนในการประกอบอาชีพ อีกท้ังระบบการ
ปกครองหรือการปฏิบัติตอพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการท่ีขาดหลักเกณฑดังกลาว
อาจทําใหตัวของพนักงานเองรูสึกวาตนไมไดรับความยุติธรรม เกิดเปนความทอแท ขาดความ
กระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงาน 

ดวยขอจํากัดบางประการทําใหบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง พนักงานในสายงานฝาย
ผลิตระดับปฏิบัติการ มีโอกาสเติบโตในหนาท่ีการงานไดไมมากนัก เพราะไมมีตําแหนงและอัตรา
รองรับ อีกทั้งยังมีขอกําหนดในการสอบเล่ือนช้ันเอาไว ดังนี้ 

การเล่ือนตําแหนงจากชางช้ัน 1 เปนชางช้ัน 2  ตองมีเวลาปฏิบัติงานในชวงตําแหนงชาง 
ช้ัน 1 ไมนอยกวา 2 ป  

การเล่ือนตําแหนงจากชางช้ัน 2 เปนชางช้ัน 3  ตองมีเวลาปฏิบัติงานในชวงตําแหนงชาง 
ช้ัน 2 ไมนอยกวา 3 ป  

การเล่ือนตําแหนงจากชางช้ัน 3 เปนชางช้ัน 4  ตองมีเวลาปฏิบัติงานในชวงตําแหนงชาง 
ช้ัน 3 ไมนอยกวา 7 ป  

พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ หรือพนักงานชางอัตราลูกจางประจํา
หมวดฝมือกองทัพเรือ  มีสิทธิไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันคาจาง ปละ 2 คร้ัง คือ คร่ึงปแรก ( 1 ต.ค. 
– 31 มี.ค. )  และคร่ึงปหลัง ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. )  แตในปจจุบันยังคงไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอนใน
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  เพื่อนําไปใชประกอบการพิจารณาการ
เล่ือนข้ันคาจาง ทําใหพนักงานบางคนอาจจะรูสึกวาตนไมไดรับความยุติธรรม เกิดความทอแท ขาด
ความกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานได 

จากการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจดานโอกาสและความกาวหนาในงานของ
พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ โดยรวมอยูในระดับท่ีควรมีการพิจารณาหาแนวทาง
ในการแกไขเปนอันดับรองลงมาซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอก็สามารถแบงออกเปน 3 ประเด็นหลัก 
ไดแก การอบรมฟนฟูความรูใหแกบุคลากรรวมท้ังการสนับสนุนใหไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติม การ
เล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนงอยางยุติธรรม  และมาตรการใหรางวัลหรือคําชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีซ่ึงจะมี
แนวทางในการสรางความพึงพอใจใหพนักงานในดานนี้ได ดังตอไปนี้ 
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   3.3.1.2.1  การจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ 
          1)  การจัดอบรมในหนวยงาน  (In-Service Training)  การจัดอบรมใน
ลักษณะน้ีเปนการสรางความชํานาญ    ใหแก   พนักงาน    จากการปฏิบัติงานจริง     ซ่ึงพนักงานท่ีมี
ประสบการณและความชํานาญนอย   ไดมีโอกาสในการพัฒนาความรู     ทักษะความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน   การฝกอบรมสามารถกระทําไดโดยบุคลากรในหนวยงานเองท่ีมีความรูความ
ชํานาญโดยจัดในลักษณะการสอนงาน (Coaching) เปนผูดูแลและฝกอบรมใหแกผูท่ีมีประสบการณ
นอยกวา  มีหวงเวลาในการฝกอบรมระยะหนึ่ง  อาจจดัเปนเวลา 3-6 สัปดาห ข้ึนอยูกบัลักษณะงาน
ทีมีความยากงาย    หรือตองใชความรูความสามารถท่ีลึกซ้ึงแตกตางกัน    การจัดอบรมในลักษณะนี ้
นอกจากจะเปนการเพิ่มพนูความรูความสามารถแลว ยังสงผลในดานสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
ระหวางพนักงานอีกดวย  
          2)  การสงพนักงานไปศึกษาอบรมนอกหนวย โดยจะมุงเนนการศึกษา
อบรมในดานวิทยาการ  ท่ีมีความกาวหนาและทันสมัย เพื่อนําองคความรูใหม ๆ  จากภายนอกมาใช
ในการปฏิบัติงาน   ท้ังนี้ในการสงบุคลากรไปอบรมนอกหนวยนัน้  ตองมีแผนท่ีชัดเจน ท่ีจะจัดสรร
ใหบุคลากรไดรับการอบรมจากภายนอกอยางเปนธรรม   มีความสอดคลองกับงานท่ีจะปฏิบัติ  และ
ครอบคลุมบุคลากรทุกคน   เพราะหากดําเนินการโดยไมคํานึงในส่ิงเหลานี้   นอกจากจะไมสรางให
เกิดขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงานแลว ยังเปนการบ่ันทอนขวัญและกําลังใจในการทํางานทําให
มองวาไมไดรับความเปนธรรมจากหนวยงานเพิ่มข้ึน     เพราะการอบรมภายนอกหนวยนัน้บุคลากร
สวนใหญรับรูวาเปนความกาวหนาของการทํางาน  อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้เม่ือสงพนกังานไปอบรม
ภายนอกหนวยงานแลว   ตองมีการสงเสริมใหพนกังานไดใชความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มท่ี   โดยการมอบหมายงานท่ีตรงกับความรูและใหพนกังานนาํความรูท่ีไดรับมาแลกเปล่ียน
หรืออบรมใหกับผูท่ีอยูในหนวยงานเพิ่มเติม รวมท้ังมีการประเมินผลการใชความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
          3)  การจัดทําระบบการประเมินผลงานท่ีชัดเจนและเปนธรรม แนวคิด
ดานการบริหารยุคใหมในปจจุบัน   ใชระบบการประเมินผลงานท่ีมุงเนนผลลัพธของการปฏิบัติงาน
เปนหลัก     ในการประเมินผลเพื่อใหไดผลลัพธของการปฏิบัติงานท่ีดีนั้น   การประเมินผลบุคลากร
ควรมุงประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  เพราะนอกจากจะทําใหไดผลการประเมินท่ีครอบคลุม
แลว ผลการประเมินดังกลาว   ยังนําไปสูการพัฒนาบุคลากรท่ีตรงจุดอีกดวย    ดังน้ัน   ในระบบการ
ประเมินผลงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ    จึงควรมีการออกแบบระบบการ
ประเมินใหครอบคลุม  
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  5.3.1.3  ดานการปกครองบังคับบัญชา 
จากการศึกษาวิจัย พบวา ความพึงพอใจดานการปกครองบังคับบัญชา  พนักงานในสาย

งานฝายผลิตระดับปฏิบัติการมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดเปนลําดับ 3 รองจากดานสภาพการทํางาน 
และดานโอกาสและความกาวหนาในงาน ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวทางในการสรางความพึงพอใจให
พนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

ผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใสและใหเกียรติ  ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงาน ควร
ใหความเอาใจใสตอสวัสดิภาพ ความเปนอยูของพนักงานโดยรวม ใหเกียรติพนักงานในฐานะบุคคลท่ี
มีความสําคัญตอการทํางานสนองภารกิจของกองทัพเรือ ท้ังในลักษณะของการปฏิสัมพันธตอกัน การ
เยี่ยมเยือนในขณะท่ีพนักงานปฏิบัติงาน รวมท้ังการเรียกขานจาก “ ลูกจาง” เปน “ชางทหารเรือ” เพ่ือ
สรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน สรางขวัญและกําลังใจรวมท้ังเปนการแสดงการยอมรับในความสามารถ
ของพนักงานท่ีชัดเจน  
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจยัคร้ังตอไป 

  แนวทางในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานในสายงานฝายผลิต
ระดับปฏิบัติการ ท่ีไดจากงานวิจัยในคร้ังนี้เปนการแกปญหาการสงเรือลาชา และประสิทธิภาพใน
การซอมทําเรือของอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ท่ีมุงเนนไปยังปจจัยดานคน (Man) 
เปนหลัก อยางไรก็ตามยังคงมีปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพขององคกรโดยรวมไดแก 
เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) การบริหารจัดการ (Management) ดังนั้นเพื่อใหสามารถแกไข
ปญหา ดังกลาวไดจึงตองคํานึงถึงปจจัยในทุกมิติ เพื่อการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการซอมทํา
เรือในภายภาคหนา และควรทําการศึกษาวิจัยในดานอ่ืนๆเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
  5.3.2.1  ศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมถึงรูปแบบวิธีการปฏิบัติงาน    ของพนักงานในสายงาน
ฝายผลิตระดับปฏิบัติการ   เพื่อใหไดรูปแบบการปฏิบัติงาน    ท่ีสอดคลองกับภารกิจของอูทหารเรือ
พระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ ทําใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและมีทัศนคติท่ี
ดีในการทํางาน ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพของงานโดยรวมใหดีข้ึน 
  5.3.2.2  ศึกษาวิเคราะหปจจยัทางดานระบบบริหารงาน บรรยากาศองคกรและวัฒนธรรม
องคกร ซ่ึงเปนปจจยัภายนอกบุคคลท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพของงานในอีกมิตหินึ่ง 
  5.3.2.3  ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคทางดานงบประมาณ   วัตถุดบิ    ซ่ึงเปนปจจัย
ทาง การบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

                               รายช่ือ                                                                  ตําแหนง 
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภรัชชัย  วรรัตน         ผูอํานวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
                                                                             สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม 
                                                                             มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 
2. นาวาเอก เกษม  หวลบุตตา                               ผูอํานวยการกองบริหารงานซอมสราง 
                                                                             อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
 
3. นาวาโท บุญรวม  ดาราย                                  นายชางแผนกสํารวจและตรวจสอบ 
                                                                             กองแผนและประมาณการชาง 
                                                                             อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา กรมอูทหารเรือ 
 
4. นาวาโท ฐิกิพงษ  จินุพงษ                                ประจําแผนกมาตรฐานและวิเคราะห 
                                                                            กองควบคุมคุณภาพ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
 
5. นาวาตรี กานต  สําราญถ่ิน                              ประจําแผนกมาตรฐานและวิเคราะห 
                                                                            กองควบคุมคุณภาพ อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสายงานฝายผลิตระดับปฏิบัติการ 

กรณีศึกษา : กรมอูทหารเรือ 

 
 

ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

1.   เพศ              
    ชาย                                     หญิง 

2.   อายุ (นับจํานวนปเต็ม) 
    ต่ํากวา   25  ป 
    26 ป  -  35  ป 
    36 ป  -  45  ป 
    46 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา 
     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) หรือเทียบเทา 
     ปริญญาตรีหรือสูงกวา 

4.   อายุงาน (นับจํานวนปเต็ม) 
     1 - 5  ป 
     6 -10  ป 
    11 -15  ป 
    16  ปข้ึนไป 

5.  ระดับตําแหนง 
    ชางช้ัน 1 
    ชางช้ัน 2 
    ชางช้ัน 3 
    ชางช้ัน 4 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
คําชี้แจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 40 ขอ กรุณาตอบทุกขอ โดยใหทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความ 
                เปนจริงของทานมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว ซึ่งแตละชองมีความหมายดังน้ี 
  
          มากที่สุด                     หมายถึง        ทานเห็นดวยหรือรูสึกพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูตามขอความ 
                                                                       ในประโยค ระดับมากที่สุด 
          มาก                             หมายถึง        ทานเห็นดวยหรือรูสึกพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูตามขอความ 
                                                                       ในประโยค ระดับมาก 
            ปานกลาง                    หมายถึง        ทานเห็นดวยหรือรูสึกพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูตามขอความ 
                                                                       ในประโยค ระดับปานกลาง 
               นอย                             หมายถึง        ทานเห็นดวยหรือรูสึกพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูตามขอความ 
                                                                       ในประโยค ระดับนอย 
               นอยที่สุด                     หมายถึง        ทานเห็นดวยหรือรูสึกพอใจในงานที่ปฏิบัติอยูตามขอความ 
                                                                       ในประโยค ระดับนอยที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 

ขอ คําถาม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

          ดานลักษณะงาน 

 1. ทานมีอิสระในการท่ีจะปฏิบัติงาน ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย  

          

 2.  ทานมีโอกาสไดทํางานตามความถนัด ตรงกับ
ความรูความสามารถ 

          

 3. งานท่ีทานปฏิบัติ มีการกําหนดขอบเขต หนาที่และ
ความรับผิดชอบเอาไวอยางชัดเจน  

          

 4. งานท่ีทานปฏิบัติทาทายความสามารถและตรงกับ
ความสนใจของทาน  

          

 5. ทานคิดวาอาชีพชางมีความจําเปนตอกองทัพเรือ            

          ดานความสําเร็จในงาน 

 6. ทานสามารถแกปญหาในการปฏิบัติงานได 
ดวยตนเอง  

          

 7.  ทานสามารถปฏิบัติงานจนสําเร็จลุลวงไปดวยดี           
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ คําถาม มาก 
ที่สุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ที่สุด 

  8. ทานมีความภาคภูมิใจตอผลงานที่ทานปฏิบัติดวย
ตนเอง  

          

  9. ทานสามารถปฏิบัติงานไดเสร็จทันตาม
กําหนดเวลา 

          

 10. เพ่ือนรวมงานเห็นวา ทานเปนผูที่ประสบ
ความสําเร็จในการทํางาน 

          

            ดานการไดรับการยอมรับนับถือ 

 11. ทานไดรับการยกยองใหเปนแบบอยางที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

          

 12. ทานมีความรูสึกวาตัวทานเปนสวนหน่ึงของ
หนวยงาน ในอันที่จะชวยใหงานสําเร็จลุลวง 
ไปดวยดี 

          

 13. ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของทานเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน เปนที่ยอมรับของหนวยงาน 

          

14. เมื่อมีปญหาในการทํางานเกิดขึ้น ทานเปนผูหน่ึง
ที่ถูกมองวา สามารถแกปญหาได 

     

 15. เพ่ือนรวมงานใหความไววางใจและเช่ือมั่นในตัว
ทาน 

     

            ดานโอกาสและความกาวหนาในงาน 

 16. ทานคิดวาการเล่ือนขั้นเลื่อนตําแหนงใน
หนวยงานของทานเปนไปอยางยุติธรรม 

     

 17. ทานคิดวาการปฏิบัติงานในหนวยงานน้ีมีโอกาส
กาวหนาไมนอยกวาหนวยงานอื่น 

     

  18. หนวยงานของทานจัดใหมีการอบรมฟนฟูความรู
ใหแกบุคคลากรอยูเปนประจํา 

          

  19. 
 

ทานไดรับการสนับสนุนใหไดศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม 

          

 20. หนวยงานของทานมีมาตรการใหรางวัล หรือ 
คําชมเชยแกผูปฏิบัติงานดีเดน 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ คําถาม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

           ดานสวัสดิการ และเงินเดือน  

 21. เงินเดือนและคาตอบแทนที่ทานไดรับสมดุลกับ 
ปริมาณงานและความรับผิดชอบในหนาที่ 

          

 22. ทานพอใจในผลตอบแทนที่ไดรับจากการทํางาน
ลวงเวลา หรือการไปราชการ 

          

 23. ทานไดรับสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
เปนอยางดี 

          

 24. หนวยงานมีสวัสดิการดานที่พักอาศัยเปนอยางดี           

 25. ทานไดรับการอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
มาปฏิบัติงานจากหนวยงานของทาน 

          

           ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 

26. ทานและเพ่ือนรวมงานของทานมีความเปนมิตร 
ที่ดีตอกัน 

     

 27. ทานและเพ่ือนรวมงานของทาน เคารพในสิทธิ
และหนาที่ซึ่งกันและกัน 

     

28. ทานและเพ่ือนรวมงานของทาน มีการชวยเหลือ
ซึ่งกัน 

     

29 ในหนวยงานของทานโดยท่ัวไปไมมีการแบง
พรรคแบงพวกหรือแบงช้ันวรรณะ 

     

30 ทานมีความสัมพันธอันดีกับผูรวมงานจากแผนก
อื่น ๆ 

     

           ดานการปกครองบังคับบัญชา 

 31. ผูบังคับบัญชาของทานเปนผูนําที่เอาใจใสตอ
สวัสดิภาพของผูใตบังคับบัญชาทุกคน 

     

 32. 
 

ผูบังคับบัญชาของทานเปนผูนําที่คอยกระตุนและ
สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความกาวหนาในอนาคตอยูเสมอ 

          

33. ทานไดรับคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานเปน
อยางดีจากผูบังคับบัญชา 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอ คําถาม มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 34. ทานไดรับความเปนธรรมและยุติธรรมจาก
ผูบังคับบัญชาเสมอ 

          

 35. ผูบังคับบัญชาใหความอบอุนและมีความเปน
กันเองกับชางโดยท่ัวไป 

          

           ดานสภาพการทํางาน 

 36. สภาพแวดลอมในท่ีทํางานของทานไมกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพ 

          

 37. สถานท่ีทํางานของทานจัดอยูในสภาพที่
เอื้ออํานวยใหทานไดรับความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการทํางาน 

          

 38. อุปกรณเครื่องใชในหนวยงานของทานไดรับการ
บํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพที่ใชไดอยู
เสมอและเพียงพอ 

          

 39. ในหนวยงานของทานมีหนังสือคูมือตาง ๆ ที่ชวย
ใหทานทํางานไดสะดวกและงายขึ้น 

          

40. ทานมีเวลาพักผอนบางในขณะปฏิบัติงาน      
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