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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี 
จำกัด จังหวัดอุดรธานี 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี  จำกัด 
จังหวัดอุดรธานี และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานบริษัทน้ำตาลไทย
อุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี โดยกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ คือพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS)  
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1) ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี จากการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างจำนวน 200 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพสมรสคือสมรส การศึกษาอยู่
ในระดับ ม.6, ปวช. รายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี  
  2) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานีโดย

ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้านพบว่า ด้านนโยบายและการ

ปกครองบังคับบัญชา มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.75) เป็นอันดับแรก ถัดมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงานและผู้บังคับบญัชามีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.66) ด้านลักษณะของงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับ

มาก (  = 3.65) และด้านความมั่นคงในงาน มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.46) ส่วนด้านอื่น ๆ คือ ด้าน

ความก้าวหน้าในอาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.30) และด้านเงินเดือนและสวัสดิการ มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ (  = 2.94) ตามลำดับ 
  3) แนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานบริษทัน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัด
อุดรธานี คือ ควรปรับตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือนตามความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน ควรมีค่าตอบแทนที่เป็น
ธรรมและสวัสดิการที่เพียงพอ ควรมีหลักประกันหลงัปลดเกษียณให้กับพนักงาน มีโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยส่ง 
พนักงานไปอบรมศึกษา ดูงานเฉพาะทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ควรจัดให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการ
ด้านกีฬาและท่องเที่ยว และควรมอบหมายงานให้เหมาะสมเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน  
คำสำคัญ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน, บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด, จังหวัดอุดรธานี 
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Abstract 
 The objective of this research were 1) to study the employee jop satisfaction of Thai Udonthani 
Sugar Mill Company Limited, Udon Thani Province, by using personal data. 2) study operational satisfaction 
of the employees of Thai Udonthani Sugar Mill Company Limited, Udon Thani Province, and 3) study 
guidelines for creating operational satisfaction for the employees of Thai Udonthani Sugar Mill Company 
Limited, Udon Thani Province. The samples in this study are two hundred employees of Thai Udonthani 
Sugar Mill Company Limited, Udon Thani Province. There were 200 samples. Questionnaires were used for 

collecting the data. The statistics used in the study including frequency, percentage, mean ( ), and standard 
deviation (SD). The data were analyzed by using the processing from the statistical software packages (SPSS).  
 The results found that. 
  1) Personal fundamental information of the employees of Thai Udonthani Sugar Mill 
Company Limited, Udon Thani Province, it is found that the samples are mostly male, aged between 31 
and 40 years old, married. They have achieved an educational level of high school and/or vocational. They 
earn an income of between 10,001 to 20,000 baht per month, and have a period of work 1 to 5 years. 
  2) Operational satisfaction of the employees of Thai Udonthani Sugar Mill Company Limited, 

Udon Thani Province, in overall is at high level (  = 3.46) When considering each of the 6 aspects, 
affecting operational satisfaction of the employees, they are found in descending order as follows, Policy 

and Governance (  = 3.75), Relationships with Colleagues and Supervisors (  = 3.66), Nature of Work  

( =3.65), Job Security ( =3.46), Career Advancement ( =3.30), and Salary and Benefits ( =2.94), respectively. 
  3) The guidelines for creating operational satisfaction for the employees of Thai Udonthani 
Sugar Mill Company Limited, Udon Thani Province, are as follows, the positions should be adjusted and 
the salary should be increased according to knowledge, skills and working experiences. There should be fair 
compensation and adequate welfare. The employees should have collateral after retirement. There should 
be a continuous human resource development project by sending employees to train or study specialized 
work both in the country and abroad. Employees should be engaged in recreational, sports and tourism 
activities as well as assigned appropriate tasks in order to build morale and encouragement to employees. 
 
Keywords: The Employee Job Satisfaction, Thai Udonthani Sugar Mill Company Limited, Udonthani Province 
 
บทนำ 
 อ้อยเป็นพืชอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทราย
รายใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศบราซิล 
นอกจากนั้นอ้อยยังเป็นพืชเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่มี
ผู้เกี่ยวข้องมากมายในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับไร่นาถึงโรงงา

น้ำตาลและอุตสาหกรรม ต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น การผลิตไฟฟ้า 
ไม้อัด กระดาษ เอทานอล สุราและผลิตภัณฑ์ อาหาร เป็น
ต้น มีชาวไร่อ้อยมากกว่า 200,000 ครอบครัว พื้นที่ปลูก
กระจายในจังหวัดต่าง ๆ มากว่า 48 จังหวัด พื้นที่ปลูกอ้อย
ในปีการผลิต 2561/2562 ทั่วประเทศ จํานวน 12.2 ล้านไร่ 
พื้นที่ปลูกอ้อยส่งโรงงาน 11.9 ล้านไร่ ผลผลิตอ้อยต่อปี
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ประมาณ 98.2 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้ 10.7 ล้านตัน เป็น
น้ำตาลที่จัดสรรบริโภคภายใน ประเทศ 2.3 ล้านตัน ท่ีเหลือ
ส่งออกขายในต่างประเทศ มีมูลค่ารวมประมาณ 180,000 
ล้านบาทต่อปี ในอนาคตอาจจะมีโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
ถึง 62 โรงงาน โดยเพิ่มขึ้นอีก 12 โรงงาน จากปัจจุบันมี
ทั้งหมด 50 โรงงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่ชาวไร่
อ้อย พนักงานฝ่ายไร่และพนักงานในโรงงานอาจยังขาดพื้น
ฐานความรู้ประสบการณ ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพือ่นํามาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ำตาลทราย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้าง
ความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศ 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของทั้ งชาวไร่อ้อยและ
บุคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเริ่มดีขึ้น และมีความ
มั่นคงมากขึ้นโดยลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเกษตรชนิด
อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าว มันสําปะหลัง ยางพารา และปาล์ม
น้ำมัน นับได้ว่าอาชีพทําไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาล มีความ
เข้มแข็ง และมั่นคงที่สุดอาชีพหนึ่ง เพราะมีกลไกต่าง ๆ ช่วย
ดูแลอย่างเป็นระบบ 
(สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย, 2562)  
 จากการศึกษาของ จงพิสุทธิ์ เชิงฉลาด (2557) 
ด้านข้อมูลสถิติการลาออก และการหยุดงานของพนักงาน
โรงงานน้ำตาลในจังหวัดกาญจนบุรี ค่าเฉลี่ย 2 ปี (ปี 2554 
และ 2555) พบว่า พนักงานซึ่งเป็นลูกจ้างประจำรายเดือน 
มีจำนวนพนักงานเฉลี่ย 2 ปี 426 คน ลาออกเฉลี่ย 17 คน
ต่อปี, ลาป่วยเฉลี่ย 4.18 วันต่อปี, ลากิจ 1.72 วันต่อปี และ 
มาทำงานสายเฉลี่ย 10.56 ครั้งต่อปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจขององค์กรในภาพรวมเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับคำ
กล่าวที่ว่า “ความพึงพอใจในการทำงานของบุคคลในองค์กร
มีผลต่อความสำเร็จของงานในองค์กรนั้นเป็นอย่างมาก” 
ของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543) ได้อธิบายว่า องค์กร
ใดก็ตามหากบุคลากรในองค์กรไม่มีความพึงพอใจในการ
ทำงาน  ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่ งที่ ท ำให้ ผลงานและการ
ปฏิบัติงานตกต่ำ คุณภาพงานลดลง มีปัญหาทางด้านวินัย 
แต่ในทางตรงข้าม หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความพึงพอใจ
ในการทำงานสูง จะมีผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น 
องค์กรจึงควรที่จะต้องพิจารณาว่าปัจจัยอะไรบ้างที่มีส่วน

สำคัญในการสร้างความรู้สกึการมสี่วนรว่ม สร้างความผูกพัน 
สร้างขวัญและกำลังใจให้เกิดแก่บุคลากร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สร้างความพึงพอใจในการที่จะส่งเสริมให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างความสำเร็จ
ให้แก่องค์กรอย่างเต็มที่ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาข้อมูลปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธาน ี
  2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด 
จังหวัดอุดรธาน ี
  3. เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานบริษัทน้ำตาลไทย
อุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธาน ี
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. ความหมายของความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นปัจจัยที่
สำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานให้เป็นไป
ตามที่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมา
จากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการ
ของแต่ละบุคคลในแนวทางที่ เขาพึงประสงค์  โดยมีผู้ให้
ความหมายและแนวคิดไว้หลายทรรศนะด้วยกัน 
 2. องค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นความรู้สึก
ที่บุคคลมีต่อลักษณะงานของตนเองหากบุคคลมีความพึง
พอใจสูงก็หมายความว่าเขามีความรู้สึกต่องานในทางบวกมี
ความชอบและค่านิยมที่ดีต่องานค่อนข้างสูงนักวิชาการได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ 
 3. ทฤษฎีสำหรับการสร้างความพึงพอใจ 
  3.1 ทฤษฎีความต้องการ ของมาสโลว ์(Maslow) 
   ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ เป็น
ทฤษฎีหนึ่งที่สนใจศึกษาถึงความต้องการของมนุษย์ และได้
เสนอทฤษฎีความต้องการตามลำดับขึ้นขึ้นมา โดยมี
สาระสำคัญคือ มนุษย์จะมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาไม่มีที่
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สิ้นสุด ตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ และความต้องการของคนจะมี
ลักษณะเป็นลำดับขึ้นจากต่ำไปหาสูงตามลำดับความสำคัญ 
โดยมนุษย์จะเกิดความต้องการในลำดับที่สูงขึ้นมา ซึ่งความ
ต้องการของมนุษย์จะเป็นตัวผลักดันในมนุษย์กระทำในสิ่ง
ต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งทีต่้องการขึ้นมา มาสโลว์ได้แยกลำดับขั้น
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ลำดับขั้น 
  3.2 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แม็กเกร
เกอร์ (McGragor) 
   ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของ แม็กเกร
เกอร์ (กาญจนา ณ ลำพูน, 2550) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการ
จงูใจคนในองค์กรโดยได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการจูงใจคนมี 
2 วิธีคือ 
    1.วิธีเดิม (Tradition) หรือ ทฤษฎี X 
    2. วิธีแบบมนุษย์สัมพันธ ์หรือ ทฤษฎี Y 
  3.3 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s 
two - factors theory) 
   ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิรซ์เบิร์ก (Herzberg 
อ้างถึงใน นวรัตน์ วิบูลย์ศรี, 2550) เป็นทฤษฎีที่อธิบาย
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลในองค์กรทฤษฎีนี้
มี ช่ื อ เรี ยกแตกต่ างกั นบางที ก็ เรี ยกว่ า  Motivation - 
Maintenance theory และ  Dual factor theory ที่ ม า
ของทฤษฎีนี้มาจากเฮิร์ซเบอร์กและคณะ ได้ศึกษาค้นคว้า
เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1959 โดยวิธีการสัมภาษณ์นักบัญชี
และวิศวกร 200 คนจากภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมที่
เมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกาได้ข้อ
สรุปว่าคนเรามีความต้องการที่แยกจากกันโดยอิสระอยู่ 2 
ประเภทท่ีไม่ขึ้นอยู่ระหว่างกันและมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของคนในการทำงานด้วยการค้นพบว่าเมื่อคนมีความรู้สึกไม่
พอใจต่องานก็จะพูดถึงสภาพแวดล้อมการทำงานในทางลบ
เมื่อคนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการทำงานพวกเขาจะพูดถึงงานใน
ทางบวกเฮิร์ซเบอร์กได้จำแนกประเภทของสองปัจจัยคือ 
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ำจุน ประเภทปัจจัยจูงใจ (Motivation 
factor) เป็นปัจจัยที่สามารถจูงใจคนให้ทำงานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นส่วนประเภทปัจจัยค้ำจุน (Hygiene factor) เป็น
ปัจจัยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของการทำงานและทำหน้าที่

ป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่ายหรือไม่พึงพอใจใน
การทำงาน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ พนักงาน
สายปฏิบัติการบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัด
อุดรธานี จำนวน 394 คน (ข้อมูลพนักงานบริษัทฯ ณ เดือน
สิงหาคม 2563)  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
พนักงานสายปฏิบัติการบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด 
จังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 คน ได้มาโดยใช้สูตรคำนวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางการสุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan,1970 อ้างถึงใน พวงรัตน์ 
ทวีรัตน์ , 2543) โดยมีระดับความเช่ือมั่น  95 % หรือมี
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น 5 %  
 2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย 

1 เพศ 
2 อาย ุ
3 สถานภาพการสมรส 
4 ระดับการศึกษา 
5 ระดับเงินเดือน 
6 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 6 ด้าน 

1 ด้านลักษณะของงาน 
2 ด้านความมั่นคงในงาน 
3 ดา้นเงินเดือนและสวัสดิการ 
4 ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  
5 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

และผู้บังคับบัญชา 
6 ด้านนโยบายและการปกครองบังคับ

บัญชา 
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 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด 
จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยรวบรวมจากแนวคิด ทฤษฏี 
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
    ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นแบบชนิดเลือกตอบ (Check list) 
   ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาล
ไทยอุดรธานี จำกัด ประกอบด้วย ด้านลักษณะงาน ด้าน
ความมั่นคงในงานด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความก้าวหน้า
ในอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 
และด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา 
   ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เป็นคำถามปลายเปิด 
(Open Ended) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คดิเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลำดับ
ขั้นตอน ดังนี ้

  1. ผู้วิจัยได้ทำหนังสือขออนุญาตในการทำ
วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ถึงผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด จังหวัด
อุดรธานี  
  2. นำแบบสอบถามไปแจกให้กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด 
จำนวน 230 ฉบับ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน
ตุลาคม 2563 โดยผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง เพื่อจะสามารถช้ีแจงข้อสงสัยของผู้ตอบแบบสอบถามได้ 
จากนั้นนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาทำการ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ได้จำนวน 200 ฉบับ เพื่อทำ
การวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาทำการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  SPSS (Statistical 
Package for Social Science) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) 
โดยข้อมูลจะถูกนำมาวิเคราะห์ ดังนี ้
  1. ค่ าร้อยละ  (Percentage) ใช้สำหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
  2. ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สำหรับแปลความหมาย
ข้อมูลด้านความคิดเห็น หรือความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 
  3. ความถี่ (Frequency) ใช้สำหรับวิเคราะห์
รวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน ของปัจจัยด้านความพึงพอใจ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
น้ำตาลไทยอุดรธานี จํากัด โดยภาพรวม 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 
1. ด้านลักษณะของงาน 3.65 0.86 มาก 
2. ด้านความมั่นคงในงาน 3.46 1.02 มาก 
3. ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 2.94 0.95 ปานกลาง 
4. ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 3.30 0.96 ปานกลาง 
5. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 3.66 0.93 มาก 
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ปัจจัยด้านความพึงพอใจ  S.D. แปลผล 
6. ด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา 3.75 0.93 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.46 0.94 มาก 
 
  จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาล
ไทยอุดรธานี จํากัด โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (  = 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้าน 
พบว่า ด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา มีระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด (  = 3.75) ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
ลำดับถัดมาคือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ

ผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก (  = 3.66) 

ด้านลักษณะของงาน มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ( =3.65) 

ด้านความมั่นคงในงานมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก ( =3.46) 
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับปาน

กลาง (  = 3.30) และลำดับสุดท้ายที่พนักงานมีความพึง
พอใจน้อยที่สุดคือด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ซึ่งระดับ

ความพึงพอใจอยู่ที่ (  = 2.94) อยู่ในระดับปานกลาง  

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านลักษณะของงาน 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านลกัษณะของงาน  S.D. แปลผล 
1. ท่านพอใจในงานท่ีทำอยู่ในปัจจุบัน 3.82 0.77 มาก 
2. งานท่ีปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถของท่าน 3.72 0.80 มาก 
3. ท่านพอใจกับงานท่ีทำอยู่เพราะทำให้ท่านมีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ 3.85 0.83 มาก 
4. ท่านพอใจในหน่วยงานของท่านที่แบ่งหน้าท่ีและความผิดชอบไว้อย่างความชัดเจน 3.57 0.92 มาก 
5. บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.30 0.97 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.65 0.86 มาก 
 
  จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ด้านลักษณะของงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จํากัด 

โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.65) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พอใจกับงานที่ทำอยู่เพราะ
ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ มีความพึงพอใจอยู่ใน 
 

ระดับมากเป็นอันดับหนึ่ง (  = 3.85) รองลงมาคือความ
พอใจในงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มากเช่นกัน (  = 3.82) และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุดคือ
บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

คือ (  = 3.30) 
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ตารางที ่3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านความมั่นคงในงาน  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของบริษัทอยู่ในระดับใด 3.74 0.91 มาก 
2. ท่านมีความพึงพอใจและรู้สึกมั่นใจว่า อาชีพท่ีปฏิบัติอยู ่มีความมั่นคง 3.65 0.98 มาก 
3. การทำงานกับบริษัททำให้ท่านรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 3.42 0.98 มาก 
4. ท่านไม่คิดจะย้ายไปอยู่กับบริษัทอื่นแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทนท่ีดีกว่า 3.25 1.06 ปานกลาง 
5. ท่านจะทำงานอยู่กับบริษัทจนถึงเกษียณอาย ุ 3.26 1.16 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.46 1.02 มาก 
 
  จากตารางที่ 12 พบว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ด้านความมั่นคงในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน 
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จํากัด 

โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.46) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความภาคภูมิใจในช่ือเสียง

ของบริษัท ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.74) 

รองลงมาคือมีความพึงพอใจและรู้สึกมั่นใจว่า อาชีพท่ีปฏิบัติ

อยู่มีความมั่นคง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.65) 
และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุดคือไม่คิดจะย้ายไปอยู่กับ
บริษัทอ่ืนแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า ซึ่งมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับปานกลาง คือ (  = 3.25)  

 
ตารางที ่4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  S.D. แปลผล 
1. ท่านพอใจกับเงินเดือนที่ท่านได้รับในปัจจุบัน 2.85 0.99 ปานกลาง 
2. ท่านพอใจในระดับเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถและปริมาณงาน
ที่ทำอยู ่

2.80 0.89 ปานกลาง 

3. ท่านพอใจในอัตราการปรับเงินเดือน และโบนัสปีที่ผ่านมา มีความเหมาะสม 2.86 0.95 ปานกลาง 
4. สวัสดิการที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมยุติธรรม 3.09 0.93 ปานกลาง 
5. ท่านพอใจในสวัสดิการอื่นท่ีบริษัทจัดให้ เช่น เครื่องแบบ, ค่าเช่าบ้าน,  
ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

3.12 1.01 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 2.94 0.95 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี 
จํากัด โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 2.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความ
พึงพอใจสูงที่สุดในด้านสวัสดิการอื่นที่บริษัทจัดให้ เช่น 
เครื่องแบบ, ค่าเช่าบ้าน, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.12) รองลงมา
คือสวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมยุติธรรม มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.09) และข้อที่มคีวามพึง
พอใจต่ ำสุ ดคื อ ระดับ เงิน เดื อนที่ ได้ รับ เหมาะสมกับ
ความสามารถและปริมาณงานที่ทำอยู่ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับปานกลาง คือ (  = 2.80) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความพึงพอใจ ในด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ  S.D. แปลผล 

1. ท่านพอใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน เพราะทำให้มีโอกาสก้าวหน้า 3.52 0.88 มาก 
2. ท่านมีโอกาสได้เข้าประชุม  ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

3.48 0.99 มาก 

3. ถ้าท่านสำเร็จการศึกษาที่สูงขึ้น บริษัทจะให้โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน และสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อเพื่อเพ่ิมเติมคุณวุฒิ 

3.24 1.00 ปานกลาง 

4. การเลื่อนตำแหน่งในปัจจุบันเป็นไปอย่างมีระบบ และมีความเหมาะสม 3.24 0.98 ปานกลาง 
5. หลักเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือนมีความยุติธรรม 3.05 0.96 ปานกลาง 

เฉลี่ยรวม 3.30 0.96 ปานกลาง 
 
  จากตารางที่ 5 พบว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ด้านความก้าวหน้าในอาชีพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี 
จํากัด โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

(  = 3.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความ
พอใจในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน เพราะทำให้มี
โอกาสก้าวหน้า ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ  

(  = 3.52) รองลงมาคือการมี โอกาสได้ เข้ าประชุม 
ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.48) 
และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุดคือหลักเกณฑ์ในการเลื่อน
ตำแหน่งและปรับเงินเดือนมีความยุติธรรม ซึ่งมีระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คือ (  = 3.05)  

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และ
ผู้บังคับบัญชา 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านความสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา  S.D. แปลผล 
1. เพื่อนร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงานด้วยดี 3.89 0.88 มาก 
2. ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสามารถแยกแยะความสัมพันธ์ส่วนตัวออกจาก
เรื่องการทำงานได้ 

3.67 0.96 มาก 

3. บุคลากรของบริษัทมคีวามสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.62 0.94 มาก 
4. ในการปฏิบัติงานมีการประชุม สรุป แก้ไขปญัหาการทำงานร่วมกนัของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

3.75 0.88 มาก 

5. ท่านมีการพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานตามโอกาส 3.36 1.00 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.66 0.93 มาก 

 
   จากตารางที่ 6 พบว่า ปัจจัยด้านความพึงพอใจ 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา ที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
น้ำตาลไทยอุดรธานี จํากัด โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมาก (  = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับงาน

ด้วยดี ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คือ (  = 3.89) 
รองลงมาคือ ในด้านการปฏิบัติงานมีการประชุม สรุป แก้ไข
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ปัญหาการทำงานร่วมกันของผู้บังคับบัญชาและเพื่อน

ร่วมงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (  = 3.75) และ
ด้านที่มีความพึงพอใจต่ำสุดคือ การพบปะสังสรรค์ระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานตามโอกาสซึ่งมีระดับความ

พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.36) 

 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่งเบนมาตรฐานของปัจจัยดา้นความพึงพอใจ ด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา  S.D. แปลผล 
1. ท่านพอใจที่จะทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาในปัจจุบัน 3.78 0.90 มาก 
2. ผู้บังคับบัญชาทำงานแบบมีแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 3.74 0.96 มาก 
3. ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานให้ทุกคนทำอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 3.76 0.93 มาก 
4. ผู้บังคับบัญชาคอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้ท่านเสมอเมื่อประสบปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน 

3.76 0.94 มาก 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ทำให้
บริษัทมีความมั่นคง 

3.71 0.94 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.75 0.93 มาก 
 
   จากตารางที่ 7 พบว่า ปัจจัยด้านความพึง
พอใจ ด้านนโยบายและการปกครองบังคับบัญชา ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาล
ไทยอุดรธานี จํากัด โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมาก (  = 3.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สิ่งที่
พนักงานมีความพึงพอใจมาก คือพอใจที่จะทำงานร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชาในปัจจุบันซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

(  = 3.78) รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมาย
งานให้ทุกคนทำอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ และ
ผู้บังคับบัญชาคอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้เสมอเมื่อ
ประสบปัญหาในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (  = 3.76) และข้อที่มีความพึงพอใจต่ำสุดคือ มีความ
พึงพอใจต่อนโยบายและการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
ระดับผู้บริหารทำให้บริษัทมีความมั่นคง ซึ่งมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก (  = 3.71)  
 
อภิปรายผล  
 การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี  จำกัด จังหวัด
อุดรธาน ีมีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

  ผลจากการวิจัย พบว่า พนักงานบริษัท
น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด มีระดับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวม  อยู่ ในระดับมาก (  = 3.46)  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรภัทร์ เจริญสุข (2553) ที่
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท 
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดราชบุรี พบว่า 
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ที่ศึกษาความพึง
พอใจในการทำงานที่มีผลต่อการผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทอุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็ก พบว่า 
โดยภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการทำงานในระดับ
มาก และงานวิจัยของ พรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) 
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท เอบีบี จำกัด พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) 
ที่ทำศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกรุงไทย 
จำกัด  (มหาชน ) จังหวัดสระแก้ว พบว่า โดยภาพรวม
พนักงานมีความพึงพอใจในระดับมาก เช่นเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด้าน ทั้ง 6 ด้านพบว่า พนักงาน
บริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ส่วนใหญ่ มีระดับความพึง
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พอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยผู้วิจัยสามารถ
อภิปรายผลแยกเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับความพึงพอใจ
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
   1) ด้านนโยบายและการปกครอง
บังคับบัญชา พบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด มีระดับความ

พึงพอใจมากเป็นอันดับแรก (  = 3.75) โดยพนักงานพอใจ
ที่ จะทำงานร่วมกับผู้ บั งคับบัญ ชาในปั จจุบัน  มีการ
มอบหมายงานให้ทุกคนทำอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ 
คอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้เสมอเมื่อประสบปัญหา
ในการปฏิบัติงาน และมีความพึงพอใจต่อนโยบายและการ
บริหารงานของผู้บังคับบัญชาทำให้บริษัทมีความมั่นคง ซึ่ง
ข้อคำถามดังกล่าว มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เป็น
บริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลทรายมากว่า 
40 ปี มีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทดำเนินธุรกิจด้านการ
ผลิตน้ำตาลและผลิตพลังงาน มีสาขาครอบคลุมหลาย
จังหวัดของประเทศจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก
จำหน่ายต่างประเทศ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทำให้
พนักงานมีความพึงพอใจต่อด้านนโยบายและการปกครอง
บังคับบัญชามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
อุทุมพร รุ่งเรือง (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการ
ทำงานที่มีผลต่อการผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัท
อุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็กพบว่า พนักงานมีความ
พึงพอใจในการทำงานอยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านนโยบายการบริหารบริษัท มีความพึงพอใจ
อยู่ระดับมากที่สุดอันดับแรกเช่นกัน 
   2) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน
และผู้บังคับบัญชา พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมาก

เป็นอันดับสอง (  = 3.66) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่า เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับ
งานด้วยดี ในด้านการปฏิบัติงานมีการประชุม สรุป แก้ไข
ปัญหาการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการที่จะขึ้น
เป็นผู้บริหารของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด ผู้บริหาร
ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจะต้องผ่านการอบรม

เกี่ยวกับการบริหารงาน การทำงานเป็นทีม และด้านอื่น ๆ 
ที่จำเป็น ทั้งในส่วนของการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม จึงทำให้
พนักงานมีความพึงพอใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
และเพื่ อนร่วมงาน  อยู่ ในระดับมากซึ่ งสอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาของพรภัทร์ รุ่งมงคลทรัพย์ (2556) ศึกษาเรื่อง
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เอบีบี 
จำกัด พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา มีความพึงพอใจในระดับมาก 
   3) ด้านลักษณะของงาน พบว่าระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทน้ำตาล

ไทยอุดรธานี  จำกัด อยู่ ในระดับมาก (  = 3.65) โดย
พนักงาน มีความพอใจกับงานท่ีทำอยู่เพราะทำให้มีโอกาสได้
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ พอใจในงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน งานที่
ปฏิบัติตรงกับความรู้ความสามารถพอใจในการแบ่งหน้าที่
และความผิดชอบไว้อย่างความชัดเจน  และบริษัทให้
ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจน้อยสุดในระดับปาน
กลางตามลำดับที่เป็นเช่นนี้อาจอาจเป็นเพราะบริษัทน้ำตาล
ไทยอุดรธานี จำกัด มีการกำหนดนโยบายให้มีแผนในการ
พัฒนาพนักงานในด้านการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความ
ชำนาญในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว พนักงานทุกคนได้รับการ
อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพอยู่เสมอ ส่วนเรื่องความปลอดภัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งมีระดับความพึงพอใจ
น้อยสุดนั้น ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงงานก่อตั้งมานาน
จึงมีข้อจำกัดในการในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใน
สถานที่ทำงาน ซึ่งบริษัทควรดำเนินการกำหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวกับสภาพแวดแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ จง
พิศุทธ์ เชิงฉลาด (2557)  
   4) ด้ าน ความมั่ น ค งใน งาน  จ าก
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจกับทุกปัจจัยย่อย 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.46) มีความภาคภูมิใจในช่ือเสียงของบริษัท ถัดมามี
ความพึงพอใจและรู้สึกมั่นใจว่า อาชีพที่ปฏิบัติอยู่มีความ
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มั่นคง ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจต่ำสุดคือไม่คิดจะย้ายไป
อยู่กับบริษัทอื่นแม้ว่าจะได้ค่าตอบแทนที่ดีกว่า มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งด้านค่าตอบแทนนี้พบว่าเป็น
ปัญหา พนักงานมีความพึงพอใจด้านนี้น้อยมากต้องได้รับ
การแก้ไขโดยเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นการ
กระตุ้นการทำงาน ผู้บริหารควรมีการปรึกษาหารือประชุม
ระหว่างกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาด้านเงินเดือน ค่าแรง ค่า
ล่วงเวลา ค่าตอบแทนอ่ืน ควรดูสภาวะตลาด เศรษฐกิจ หรือ
มีระบบการขึ้นเงินเดือนท่ีชัดเจน อาจพิจารณาผลงานท่ีผ่าน
มา โดยอาจตั้งเป้า 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ถ้าหากใคร
ทำงานถึงเป้าที่ตั้งไว้ก็มีการให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น 
   5) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ จาก
การศึกษาพบว่า พนักงานมีความพึงพอใจ โดยภาพรวมส่วน

ใหญ่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.30) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมีความพอใจในการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งปัจจุบัน เพราะทำให้มีโอกาสก้าวหน้า 
ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือการมีโอกาส
ได้เข้าประชุม ฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริมให้พนักงานที่ขยันใน
การทำงานได้มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง นอกจากนั้น
บริษัทควรมีนโยบายให้พนักงานได้เรียนรู้งานด้านต่าง ๆ 
เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีโอกาสศึกษาต่อและดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หลังเรียนจบหากมีตำแหน่งว่างหรือที่
เหมาะสมบริษัทควรส่งเสริมให้มีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่ง
ที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ อุทุมพร รุ่งเรือง 
(2555) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานที่มีผลต่อ
การผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมแปร
รูปโครงสร้างเหล็ก พบว่า ด้านนโยบายการบริหารบริษัท 
ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านความก้าวหน้ามนอาชีพ 
และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
   6) ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ โดย

ภาพรวม มีความพึงพอใจ อยู่ ในระดับปานกลาง (  = 
2.94) ในทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า พนักงานมี

ความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านสวัสดิการอื่นท่ีบริษัทจัดให้ เช่น 
เครื่องแบบ, ค่าเช่าบ้าน , ค่ารักษาพยาบาล รองลงมาคือ
สวัสดิการที่ได้รับมีความเหมาะสมยุติธรรม และข้อที่มีความ
พึงพอใจต่ำสุดคือระดับเงินเดือนที่ ได้รับเหมาะสมกับ
ความสามารถและปริมาณงานที่ทำอยู่ ซึ่งมคีวามพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลาง เช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ การ
บริหารงานของบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด เป็นธุรกิจ
เอกชน จึงต้องเป็นไปตามหลักเศรษฐศาสตร์ คือ กำไรสูงสุด 
ดังนั้นค่าตอบแทนพนักงานจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องควบคุม 
ให้อยู่ ใต้กฎเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนของธุรกิจประเภท
เดียวกัน เพราะหากสูงเกินไปโรงงานก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน อีกทั้ง
พนักงานโดยส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ซึ่งเพิ่งเข้าทำงานได้
ไม่นาน อาจเนื่องจากอายุยังไม่มาก และการดำเนินชีวิตยัง
ไม่รอบคอบ เป็นเหตุให้ค่าตอบแทนอาจไม่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต และพนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จึงมี
ภาระทางครอบครัว ก็จะเป็นเหตุทำให้ค่าตอบแทนที่ได้รับ
ไม่เพียงพอเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของ จงพิศุทธ์  
เชิงฉลาด (2557) ที่ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของ
พนักงานโรงงานน้ำตาล จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ด้าน
ค่าตอบแทนที่ เพียงพอและเป็นธรรม พนักงานโรงงาน
น้ำตาล จังหวัดกาญจนบุรี มีระดับคุณภาพชีวิตการทำงาน
ของพนักงานอยูใ่นระดับปานกลาง  
 
สรุป 
 1) พนักงานบริษัทน้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด มี
ระดับความพึงพอใจมากเป็นอันดับแรก แต่มีความสำคัญ
มากในการบริหารงานบุคลากร ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ
ในด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท โดยนโยบาย
ด้านนี้ต้องมีความชัดเจนในการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 
การชี้แจงนโยบายให้ทราบอย่างทั่วถึง โดยนโยบายที่ออกมา
แต่ละครั้งต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนความชัดเจน
ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 2) ผู้บริหารควรให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีการ
สั่งงานให้ชัดเจน และมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
นำไปปฏิบัติได้ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการ
พัฒนาตนเอง และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าพบเพื่ อ
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ปรึกษาหารือและรับฟังปัญหา หรือการพิจารณาผลการ
ทำงานของพนักงานด้วยความยุติธรรม เพื่อให้เกิดการสร้าง
ความพึงพอใจในการทำงาน 
 3) จากการศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะพบว่า มี
การเสนอแนะด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากเป็น
อันดับแรก คือควรจัดให้มีการพูดคุยพบปะกันระหว่าง
หัวหน้ากับลูกน้องให้มากกว่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
ความสามัคคีกันในกลุ่มงานด้วย ดังนั้นบริษัทควรส่งเสริม
โดยการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างพนักงานกับ
พนักงานให้มากยิ่งขึ้น เช่นกิจกรรมการทำงานเป็นทีมเพื่อให้
พนักงานมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 
 4) ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย
เพิ่มเติมนอกจากการใช้แบบสอบถาม เช่น การสัมภาษณ์ 
เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่  ลึกซึ้ ง
หลากหลาย ชัดเจนครอบคลุม และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
มีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความพึงพอในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัทน้ำตาลในจังหวัดอุดรธานีด้วยกัน หรือ
พนักงานบริษัทน้ำตาลในจังหวัดใกล้เคียงกัน 
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