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บทคัดยอ 
      การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิต
ยางในจังหวัดสระบุรีและ 2) เปรียบเทียบปจจัยจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยาง
ในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และระยะเวลาการทํางานจนถึง
ปจจุบัน โดยใชกลุมตัวอยางจากพนักงานของฝายแมพิมพ และ
ฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี จํานวน 77 คน 
จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนจาก
กลุมตัว อยางจํานวน 60 ชุด คิดเปนรอยละ 63.16 ไดมีวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติรอยละการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียดวยสถิติ One-way ANOVA 
 

     ผลการวิจัยพบวา 
     1. ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและ
ฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี ในภาพรวมมีความ
คิด เห็นอยู ในระดับ เห็นด วย  เ ม่ือพิ จารณาเปนรายด าน            
เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไปนอย คือ ดานสัมพันธภาพกับ
เพื่ อนร วมงาน ด าน ลักษณะและขอบเขตของงาน ด าน
ความสําเร็จของงาน ดานตําแหนงงาน ดานโอกาสในการ
เจริญเติบโตในหนาที่การงาน ดานโอกาสกาวหนาในหนาที่การ
งาน, ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับ หัวหนางาน, 
ดานสภาพการทํางาน ดานการยอมรับในความสามารถยกยองนับ
ถือ ดานความรับผิดชอบ ดานความม่ันคงในการทํางาน ดาน
นโยบายและการบริหารงาน ด านชี วิตสวนตั ว และดาน
คาตอบแทน/สวัสดิการ ตามลําดับ  
     2. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานฝายแมพิมพ และฝายผลิตยาง บริษัทผลิต
ยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยจูงใจในการทํางาน พบวา
ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับในความสามารถยกยองนับ
ถือ ดานโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน ดานลักษณะและ
ขอบเขตของงาน ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน 
ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการ
บังคับบัญชา ดานสัมพันธกับหัวหนางาน ดานสัมพันธภาพกับ

เพื่อนรวมงาน ดานคาตอบแทน/สวัสดิการ ดานความม่ันคงในการ
ทํางาน ดานชีวิตสวนตัว ดานสภาพการทํางาน และดานตําแหนง
งาน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ: ปจจัยจูงใจในการทํางาน 
 

Abstract 
     The objective of this research is to study the job 
motivation for staffs in the mold department and 
rubber production department, Rubber production 
company in Saraburi province, when classified by age, 
education level, marital status, and working duration. 
The research populations were 95 staffs from the 
mold department and rubber production department. 
The research samples were 77 staffs. The data is 
analyzed from 60 questionnaires (63.16%) The 
statistical analysis were percentage, mean, and One-
way ANOVA. 

     The research findings: 
      1. The job motivation for staffs in the mold 
department and rubber production department, Rubber 
production company in Saraburi province was at high 
level in overall. When considering by each aspects 
from the highest mean to the lowest mean, it 
revealed that relationship with colleague, type and 
boundary of work, success of work, working position, 
growth position opportunity, progress position 
opportunity, Mastery, relation with higher position, 
state of work, acceptable in ability of esteem and 
respect, responsibility, stability of work, policy and 
management, personal life and salary/welfare 
respectively. 
      2. According to the comparison the job motivation for staffs 
in the mold department and rubber production department, 
Rubber production company in Saraburi province when 
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classified by the motivation factors. It illustrated that success 
of work, acceptable in ability of esteem and respect, 
progress position opportunity, type and boundary of 
work, growth position opportunity, responsibility, 
policy and management, Mastery, relation with higher 
position, relationship with colleague, salary/welfare, 
stability of work, personal life, state of work and 
working position is no statistical difference. 
 

Keyword: Job motivation 
 

2. บทนํา 
     แนวโนมในการแขงขันในตลาดทางธุรกิจน้ัน ปจจุบันมีการ
แขงขันกันคอนขางสูง จําเปนจะตองมีบุคลากรที่ มีความรู
ความสามารถเขามาบริหารจัดการระบบตางๆ ในบริษัทเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและระบบบริหารการจัดการภายในองคกรไปถึง
พนักงานในสายการผลิตฝายตาง ๆ จะตองมีความรู ความสามารถ
ในการทํางาน ซ่ึงปจจุบันสภาพ แวดลอมตางๆ มีผลตอการทํางาน
เปนอยางยิ่ง รวมถึงปจจัยภายนอก ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ซ่ึงองคกรยุคใหมควรใสใจปจจัยตางๆ และให
ความสําคัญในการแกไขและพัฒนาใหดีขึ้น 
     ในปจจุบันองคกรยังขาดการพัฒนาระบบตาง ๆ ในการ
ทํางานไมวาจะเปนลักษณะการปฏิบัติงาน กรรมวิธีขั้นตอนการ
ทํางาน รวมไปถึงส่ิงที่สําคัญที่สุดคือปจจัยจูงใจในการทํางานของ
พนักงาน ดังน้ันทางองคกรจึงตองรับมือกับปญหาตางๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและจะตองมีการเปล่ียน แปลงกลยุทธตาง ๆ 
เพื่อสอดคลองกับระบบการทํางาน และความพึงพอใจของ
พนักงาน เพราะปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทํางานอาจทําให
พนักงานเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน และอาจสงผลทําให
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานลดลง ทําใหองคกรสูญเสีย
ผลประโยชนที่ควรจะไดรบั เพื่อประโยชนสูงสุดขององคกรจึงตองใสใจ
และใหความสนใจในการวางแผนและพัฒนาในดานน้ีควบคูไปกับ
การพัฒนาสวนตาง ๆ ภายในองคกร 
     โรงงานอุตสาหกรรมผลิตยางแหงหน่ึงในจังหวัดสระบุรีใน
ปจจุบันมีการพัฒนาและตอบแทนพนักงานในบริษัทของตนดวย
สวัสดิการดานตาง ๆ ไมวาจะเปนโบนัสประจําป เบี้ยขยัน หรือ
การเล่ือนตําเหนงของพนักงาน เพื่อดึงดูดบุคลากรเขามาใน
องคกร แตส่ิงที่สําคัญเม่ือบุคลากรเขามาใน บริษัทแลว บริษัทจะ
มีวิธีใดเพื่อรักษาบุคลากรน้ันไวภายในองคกร เพราะปจจัยจูงใจ
ในการทํางานของพนักงานมีผลทําใหพนักงานลาออกหรือใหความ
รวมมือในการทํากิจกรรมลดลง และพนักงานบางสวนขาดความ
กระตือรือรนในการทํางาน และปจจุบันองคกรไดมีการขยาย
กําลังการผลิตเพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองมีพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
กับการขยายตัวธุรกิจในอนาคต 

     ดังน้ัน ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหปจจัยจูงใจในการทํางานของ
พนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัด
สระบุรี ที่พนักงานใหความสําคัญและความพึงพอใจของพนักงาน
ตอปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานในบริษัท โดยนําเอาผล
ที่ไดจากการศึกษาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
ผูบริหารและผูเก่ียวของในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให
สอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกรและความตองการของ
พนักงานซ่ึงนําไปสูความสําเร็จขององคกร 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
      การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษา ปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยาง
ในจังหวัดสระบุรี ซ่ึงคณะผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธี
วิจัย คือ วิธีการศึกษาและเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประชากร
และกลุมตัวอยาง วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิจัย 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

3.1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       3.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ พนักงานฝายแมพิมพ
และฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุร ีจํานวน 95 คน 
       3.1.2 ขนาดของกลุมตัวอยาง คณะผูวิจัยกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางโดยใช สูตรการกําหนดตัวอยางของ ยามาเน 
(Yamane)  
        สูตร 
 

 2(1 )
Nn
Ne




  

 

        โดย 
        n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
        N = ขนาดของประชากร 
        e = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง  
  กําหนดใหเทากับ 0.05  
 เม่ือแทนคาลงในสูตรจะไดผลดังตอไปน้ี 
 

  2

95
(1 (95)(0.05 )

n 
  

 

  
95

(1.2375)
n   

 

  76.76n   
 

 ดังน้ัน จึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 77 คน 
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3.2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
       เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย  เ ป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม
(Questionnaire) โดยมีรายละเอียดของการจัดทําเครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย ดังตอไปน้ี 
       3.2.1 ศึกษาเครื่องมือจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย 
ส่ิงพิมพต าง  ๆ  ที่ มี เ น้ือหาเ ก่ียวกับอายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
       3.2.2 รางแบบสอบถามแลวนํามาใหผูเชี่ยวชาญตรวจ
พิ จ า ร ณ า  เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต อ ง ข อ ง เ น้ื อ ห า         
(Content Validity)  กับความ ถูกตองของการใชภาษา 
(Wording) ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการ
วิจัยในครั้งน้ี 
       3.2.3 นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ
และผูทรงคุณวุฒิมาทดสอบเครื่องมือกับกลุมทดลอง จํานวน 77 
ราย คือ กลุมพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง พิจารณา
ตรวจสอบและปรับปรุงแบบสอบถาม จากผลการหาคาความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามสรางเครื่องมือฉบับสมบรูณ 
       3.2.4 นําเครื่องมือที่ไดไปใชในการรวบรวมขอมูล เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ตอไป 
 

3.3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
       เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกได
เปน 3 ตอน ดังน้ี 
       ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนลักษณะ
คําถามแบบตรวจรายการ (Check list) 
       ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยาง
ในจังหวัดสระบุรี แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating scale) เปนไปตามวิธีของลิเกิรต (Likert) เกณฑการให
คะแนนเปนดังน้ี 
  5. หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
  4. หมายถึง เห็นดวย 
  3. หมายถึง ไมแนใจ 
 2. หมายถึง ไมเห็นดวย 
 1. หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
       ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเปนแบบ
ปลายเปด (Open Questionnaire) 
 

3.4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย 
       การวิจัยในครั้งน้ีมีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม 
ไดทําการเก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามใหแกพนักงานฝาย
แมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี โดยวิธี
สํารวจปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝาย
ผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี โดยแจกแบบสอบถาม
จํานวน 77 ชุด 

3.5. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
       ในการวิจัยครั้งน้ี คณะผูวิจัยดําเนินการจัดทําขอมูลและการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยวิเคราะหขอมูลและ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได ดังน้ี 
       3.5.1 นําแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจความถูกตอง ในการ
ตอบแบบสอบถามแลวนํามาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณและมีความ
ถูกตอง แลวนําขอมูลที่ไดมากําหนดรหัสและลงรหัสขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอร เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
       3.5.2 วิเคราะหขอมูล นําขอมูลวิเคราะห เพื่อแปล
ความหมายดวยโปรแกรมสําเร็จรูป มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 
       1) วิเคราะหขอมูล โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) และคํานวณคารอยละ (Percentage) ของขอมูล
เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       2) วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวน
เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ที่ ได มาจาก
แบบสอบถามที่วัดระดับปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝาย
แมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุร ี
       3.5.3 แปลความหมายของคาเฉล่ียคะแนน ซ่ึงแบงออกเปน 
5 ระดับ โดยใชหลักเกณฑการกําหนดระดับ ดังน้ี [4] คาเฉล่ีย 
4.50–5.00 หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่งคาเฉล่ีย 3.50–4.49 
หมายถึง เห็นดวย คาเฉล่ีย 2.50–3.49 หมายถึง ไมแนใจ 
คาเฉล่ีย 1.50–2.49 หมายถึง ไมเห็นดวย คาเฉล่ีย 1.00–1.49 
หมายถึง ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
       3.5.4 ทดสอบสมมติฐานของการวิจัย การวิเคราะหความ
แ ป ร ป ร ว น  One-way ANOVA แ ล ะ  Scheffe Test for 
Multiple Comparisons เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
แบบสอบถาม 
       ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       ตอนที่ 2 เก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานโดยไดกําหนด ซ่ึงมีคานัยสําคัญทางสถิติที ่.05  
 

4. ผลการวิจัย 
    การทดสอบเพื่อเปรียบระดับความคิดเห็นของปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิต
ยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามอาย ุผลการวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงคา 

.Sig  มากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ =.05 ทั้ง 15 ดาน 

แสดงวาพนักงานที่มีอายุตางกัน มีระดับความคิดเห็นทั้ง 15 ดาน 
ไมแตกตางกัน 
     การทดสอบเพื่อเปรียบระดับความคิดเห็นของปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิต
ยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .05 ซ่ึงคา .Sig  มากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
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=.05 ทั้ง 15 ดาน แสดงวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีระดับความคิดเห็นทั้ง 15 ดาน ไมแตกตางกัน 
     การทดสอบเพื่อเปรียบระดับความคิดเห็นของปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิต
ยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามสถานภาพ ผลการวิเคราะห
ขอมูลดวยสถิติ One-way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

.05 ซ่ึงคา .Sig  มากกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ =.05 

ทั้ง 15 ดาน แสดงวาพนักงานที่มีสถานภาพตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นทั้ง 15 ดาน ไมแตกตางกัน 
     การทดสอบเพื่อเปรียบระดับความคิดเห็นของปจจัยจูงใจใน
การทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิต
ยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามระยะเวลาการทํางานจนถึง
ปจจุบัน ผลการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ One-way ANOVA ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ซ่ึงคา .Sig  มากกวาคาระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่ =.05 ทั้ง 15 ดาน แสดงวา พนักงานที่มี
ระยะเวลาการทํางานจนถึงปจจุบนัที่ตางกัน มีระดับความคิดเห็น
ทั้ง 15 ดาน ไมแตกตางกัน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
     5.1. ปจจัยสวนบุคคลที่จูงใจในการทํางานของพนักงานฝาย
แมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี คือ มี
อายุระหวาง 20-25 ป มีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา
ตอนตน มีสถานภาพโสด และมีระยะเวลาการทํางานจนถึง
ปจจุบันมากกวา 4 ป ขึ้นไป 
     5.2. ระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการทํางานของ
พนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง บริษัทผลิตยางในจังหวัด
สระบุรี ไดแก ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ดานลักษณะ
และขอบเขตของงาน ดานความสําเร็จของงาน ดานตําแหนงงาน 
ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ดานโอกาส
กาวหนา ในหนาที่ การงาน  ดานการบังคับบัญชา ดาน
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ดานสภาพการทํางาน ดานการ
ยอมรับในความสามารถยกยองนับถือ ดานความรับผิดชอบ ดาน
ความม่ันคงในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหารงาน ดาน
ชีวิตสวนตัว และดานคาตอบ แทน/สวัสดิการ ตามลําดับ มีความ
คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย 
     5.3. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง 
บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
พบวา พนักงานที่มีอายุระดับการศึกษา และประสบการณในการ
ทํางานตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน  
     5.4. ผลการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอ
ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝายแมพิมพและฝายผลิตยาง 
บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยจูงใจในการ
ทํางานผลพบวา ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับใน

ความสามารถยกยองนับถือ ดานโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน 
ดานลักษณะและขอบเขตของงาน ดานโอกาสในการเจริญเติบโต
ในหนาที่การงาน ดานความรับผิดชอบ ดานนโยบายและการ
บริหารงาน ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธกับหัวหนา
งาน ดานสัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน ดานคาตอบแทน/
สวัสดิการ ดานความม่ันคงในการทํางาน ดานชีวิตสวนตัว ดาน
สภาพการทํางาน ดานตําแหนงงาน มีความคิด เห็นไมแตกตางกัน 
 

6. อภิปรายผล 
     การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอปจจัยจูง
ใจในการทํางานของพนังงานฝายผลิตแมพิมพและฝายผลิตยาง 
บริษัทผลิตยางในจังหวัดสระบุรี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
พบวาพนักงานที่ มีอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
ระยะเวลาการทํางานจนถึงปจจุบัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ กัญญาภรณ ศรีสุข (2542) ไดศึกษา
เรื่อง ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือพบวา พนักงานสวนใหญมีความพึง
พอใจกับปจจัยจูงใจในการทํางานทุกปจจัยโดยใหความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก สภาพการทํางานการบังคับบัญชา ความสัมพันธ
กับ เ พื่ อนร วม ง าน  น โยบ ายการบ ริ ห าร ง านของบ ริ ษั ท 
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ชีวิตสวนตัว คาตอบแทน ความม่ันคง
ในการทํางาน ความสัมพันธกับผูอ่ืน ตําแหนงงาน ผลสําเร็จในการ
ทํางาน โอกาสเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ความรับผิดชอบใน
หนาที่การงาน ลักษณะของงานที่ทํา และการยอมรับจากผูอ่ืน 
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