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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงคก์ารวิจยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยาม

สตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงาน โดยเปรียบเทียบปัจจัย
แรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และศึกษาการจดัการท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่ง
คือ พนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 227 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัการ และปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ส่วน
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใช้
ทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่าที (t-test) ค่าเอฟ (F-test) และค่าสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s 
Product Moment Correlation) โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั .05 และ .01 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 / ปวช. มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และมีระยะเวลา
ในการทาํงาน 11 – 20  ปี ความคิดเห็นของพนกังานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีล
อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง และปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
บริษทัอูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมี
อายตุ่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 การจดัการมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ทั้งภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare motivation with personal factors and the 

relationship between management and motivation at Usha Siam Steel Industries Public Company 
Limited. The sample consisted of 227 employees of Usha Siam Steel Industries Public Company 
Limited. The tool used for collecting the data was a questionnaire about management and 
motivation. Statistics used for data analysis were percentages, mean and standard deviation. 
Statistics used for testing the hypotheses were t-test, F-test and Pearson’s product moment 
correlation at the statistical significance level of .05 and .01. 

The result of the research showed that most of the sample was male, who were 36-45 
years of age, who had junior or senior high school/ certificate degree, with 10,001 - 15,000 baht 
salary per month and had worked for 11 - 12 years. The management and motivation was at  
a medium level. 
 The hypotheses result showed that employees who had different personal factors had 
different motivation. Overall employees who had different ages at a statistical significance level 
of .05, salary per month had different motivation at a statistically significant level of .01. The 
relationship between management and motivation had a statistical significance level of .01. 
Overall difference was at the highest level and all dimensions were at a high level. 
 
ความสําคญัของปัญหา 
  ในชีวิตประจาํวนั ทุกคนต่างถูกกระตุน้จากส่ิงเร้าภายนอกและความตอ้งการดา้นร่างกาย
และจิตใจ ให้แสดงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และ
ความคิดของเรา ตวัอย่างเช่น นิสิตนกัศึกษาจะตอ้งต่ืนแต่เชา้ทุกวนั เพื่อท่ีจะมาเรียนหนังสือให้ทนั
ในช่วงเชา้ พนกังานท่ีปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลาหลายชัว่โมง ถึงแมจ้ะเลยเวลางานปกติไปแลว้ 
เพื่อให้ไดค่้าจา้งและรายไดเ้พิ่มเติมไปใชจ่้าย เป็นตน้ การจูงใจหรือแรงจูงใจ (Motivation) จึงเป็น
ประเด็นสําคญัในการศึกษาพฤติกรรมองคก์าร ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งหาวิธีการและเทคนิคท่ีจะทาํให้
สมาชิกปฏิบติังานและทุ่มเทให้กบัองคก์ารอย่างเตม็ท่ี โดยเฉพาะกบัผูบ้ริหารสมยัใหม่ท่ีตอ้งเป็นทั้ง
ผูจ้ดัการและผูน้าํ (Manager and Leader) ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยผูน้าํท่ีมีความรู้ความสามารถ และ 
มีศกัยภาพในโลกปัจจุบนัและอนาคต คงไม่สามารถช้ีน้ิวสั่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้ปฏิบติัตามท่ีตน
ตอ้งการเช่นในอดีต  เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทั้งในระดับบุคคลและสังคมได้เปล่ียนแปลงไป  
ในปัจจุบนับุคลากรมีความรู้เพิ่มข้ึน มีทศันคติ และความตอ้งการในการทาํงาน ตลอดจนการใชชี้วิต 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั 
(มหาชน)   
 2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน)   
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีล
อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการและปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน
บริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 
  การดาํเนินการวิจยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัการจดัการ 
   ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และ
ระยะเวลาในการทาํงาน 
   การจดัการของกลิูคและเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1937 : 13 อา้งใน เจริญผล  
สุวรรณโชติ, 2551 : 418-420) ประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้ทาํงาน  
การอาํนวยการ การประสานงาน การรายงาน และการทาํงบประมาณ  
   1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ของเฮอร์ซเบิร์กและคนอ่ืน ๆ 
(Herzberg et al., 1959 : 111-119 อา้งใน เจริญผล  สุวรรณโชติ, 2551 : 59-60)  ประกอบดว้ย ปัจจยัจูงใจ 
ไดแ้ก่ ความสําเร็จในการทาํงาน การยอมรับนับถือ ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ 
ความกา้วหนา้ สถานะทางสังคม และปัจจยัอนามยั ไดแ้ก่ นโยบายและการบริหาร การปกครองบงัคบั
บญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สภาพการปฏิบติังาน เงินเดือน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
สถานภาพของอาชีพ ความมัน่คงปลอดภยั 

2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 
      ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) จาํนวน 523 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั อูช่า
สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) โดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane, 1973 : 125 อา้งใน ยทุธ 
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 ไกยวรรณ์, 2548 : 79) ความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 227 คน สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธี
แบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามระดบัการปฏิบติังาน 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั อูช่าสยาม

สตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน)  
  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั 
อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 7 ดา้น  
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั 
อูช่าสยามสตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 14 ดา้น   
  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

  การหาความถูกตอ้งครบถว้นของเน้ือหา (Validity) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยหาค่าสมัประสิทธ์ครอนบกัส์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) การจดัการ 
เท่ากบั  0.788 และปัจจยัจูงใจในการทาํงาน เท่ากบั 0.833 
  4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี  มีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
     4.1 ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราช 
ภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ ถึงผูบ้ริหารบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) เพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
   4.2 เม่ือไดรั้บอนุญาต ผูว้ิจยัประสานงานกบัฝ่ายบุคคลเพ่ือกาํหนดวนัในการแจกและ
เกบ็รวบรวมแบบสอบถามส่งคืน 
   4.3 แจกแบบสอบถามให้กบัฝ่ายบุคคล และจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีตอ้งการ 
และให้ฝ่ายบุคคลเป็นผูแ้จกและเก็บรวมรวมคืนจากพนกังานบริษทั อูช่า สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั 
(มหาชน) จนไดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์และครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดเพื่อดาํเนินการต่อไป 

5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
      5.2  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ีย
ของตวัแปรอิสระ 2 กลุ่ม ดว้ยค่า t-Test ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปรอิสระ
มากกว่า 2 กลุ่ม ดว้ยค่า F-test และเม่ือพบความแตกต่างดาํเนินการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ 
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โดยใช ้Sheffe' test การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั ดว้ยค่าสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)  
 
ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี มีการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 3-6 / ปวช. มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการทาํงาน 
11-20  ปี   
 1. ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น โดยพนกังานมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัการจดัการ ดา้นการรายงานสูงสุด  รองลงมาคือ การอาํนวยการ การวางแผน การประสานงาน 
การจดัคนเขา้ทาํงาน การจดัองคก์าร และดา้นการทาํงบประมาณตํ่าสุด   
 2. ระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพนกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นความรับผดิชอบท่ี
ไดรั้บสูงสุด รองลงมา คือ ความสาํเร็จในการทาํงาน สถานภาพของอาชีพ ความมัน่คงปลอดภยั อยู่ใน
ระดบัมาก ในส่วนลกัษณะของงาน การยอมรับ นโยบายและการบริหาร  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ความกา้วหน้า การปกครองบงัคบับญัชา เงินเดือน สภาพการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบั
ผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง และพนกังานมีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ดา้นสถานะทางสังคม
ตํ่าสุด อยูใ่นระดบันอ้ย ตามลาํดบั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีล
อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า พนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสั
ตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ พบว่า พนกังานท่ีมีอาย ุ26-35 ปี มีปัจจยั
แรงจูงใจในการทาํงานมากกว่า พนกังานท่ีมีอายุ 30-45 ปี และพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มี
แรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แต่ไม่พบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ ส่วนพนกังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการทาํงานต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจ
ในการทาํงานไม่แตกต่างกนั ดงัตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 การเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ ระดบั 
การศึกษา รายได้ต่อเดอืน ระยะเวลา 

ในการทาํงาน 
ปัจจัยจูงใจ 

ความสาํเร็จในการทาํงาน 1.42 2.39 2.34 1.47 1.78 
การยอมรับนบัถือ 0.04 2.25 1.89 3.06* 0.92 
ลกัษณะของงาน 1.52 1.87 2.63 2.58* 0.63 
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 0.52 3.16* 0.65 0.07 1.48 
ความกา้วหนา้ -1.10 1.80 1.70 2.43* 0.40 
สถานะทางสงัคม -1.26 3.96** 1.63 4.86** 1.65 

ปัจจัยอนามัย      
นโยบายและการบริหาร -1.03 2.73* 0.77 3.13** 0.72 
การปกครองบงัคบับญัชา -0.79 2.92* 0.74 2.36* 1.00 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา -0.35 7.41** 1.05 1.88 4.65** 
สภาพการปฏิบติังาน 0.95 4.66** 0.84 2.84* 1.46 
เงินเดือน -0.48 1.60 1.04 2.62* 0.28 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน -0.29 2.38 1.60 1.45 1.52 
สถานภาพของอาชีพ 0.51 3.63* 2.07 2.03 1.51 
ความมัน่คงปลอดภยั -0.06 5.12** 0.60 2.51* 2.08 

รวม -0.17 3.83* 2.16 3.28** 1.36 
* แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ** แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 4. ผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการจัดการและระดับแรงจูงใจในการทาํงานของ
พนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การจดัการมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
แรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อยู่ในระดบัมาก โดยการ
จดัการ ด้านการรายงาน มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงานสูงสุด รองลงมา คือ การ
อาํนวยการการประสานงาน การจดัการองค์การ การวางแผน การจดัคนเขา้ทาํงาน และดา้นการทาํ
งบประมาณ มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานตํ่าสุด ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร 
  

ปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน 

การจัดการ 
การ 
วาง 
แผน 

การ 
จัด 

องค์กร 

การจัด 
คนเข้า
ทํางาน 

การ 
อาํนวย 
การ 

การ 
ประสาน 
งาน 

การ 
ราย 
งาน 

การทํา 
งบ 

ประมาณ 
รวม 

ปัจจัยจูงใจ         
ความสาํเร็จในการทาํงาน 0.486** 0.475** 0.461** 0.552** 0.544** 0.525** 0.378** 0.551** 
การยอมรับนบัถือ 0.539** 0.526** 0.523** 0.613** 0.558** 0.539** 0.460** 0.607** 
ลกัษณะของงาน 0.460** 0.493** 0.493** 0.537** 0.511** 0.551** 0.476** 0.568** 
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 0.332** 0.253** 0.234** 0.350** 0.350** 0.394** 0.247** 0.348** 
ความกา้วหนา้ 0.505** 0.560** 0.574** 0.573** 0.544** 0.585** 0.559** 0.630** 
สถานะทางสงัคม 0.578** 0.612** 0.646** 0.570** 0.559** 0.564** 0.632** 0.674** 

ปัจจัยอนามัย         
นโยบายและการบริหาร 0.602** 0.652** 0.619** 0.630** 0.623** 0.683** 0.658** 0.723** 
การปกครองบงัคบับญัชา 0.573** 0.630** 0.591** 0.622** 0.606** 0.632** 0.612** 0.690** 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 0.619** 0.675** 0.632** 0.616** 0.644** 0.613** 0.647** 0.720** 
สภาพการปฏิบติังาน 0.662** 0.724** 0.665** 0.646** 0.675** 0.691** 0.678** 0.768** 
เงินเดือน 0.553** 0.592** 0.637** 0.597** 0.561** 0.589** 0.564** 0.661** 
ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 0.469** 0.482** 0.457** 0.469** 0.557** 0.489** 0.512** 0.557** 
สถานภาพของอาชีพ 0.544** 0.459** 0.464** 0.506** 0.499** 0.524** 0.447** 0.557** 
ความมัน่คงปลอดภยั 0.452** 0.364** 0.299** 0.402** 0.381** 0.390** 0.343** 0.426** 

รวม 0.733** 0.750** 0.731** 0.763** 0.756** 0.771** 0.724** 0.846** 
** มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษา การจดัการท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่า
สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) มีประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 
  ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง โดยพนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ ดา้นการ
รายงานสูงสุด และพนกังานมีความคิดเห็นดา้นการทาํงบประมาณตํ่าสุด   
 การรายงาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจดัการ ดา้นการรายงานสูงสุด  โดย
พนักงานคิดว่าบริษทัมีการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและพร้อมใช้งานตลอดเวลาสูงสุด อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนักงานส่วนใหญ่ทาํงานท่ีบริษทัมา 11-20 ปี รับรู้และเขา้ใจถึง
ระบบการทาํงานต่าง ๆ เป็นอยา่งดี ประกอบกบัชาํนาญจึงทาํให้สามารถเก็บขอ้มูลต่าง ๆ ของงาน
ในแต่ละระบบไดเ้ป็นอย่างดี จึงทาํให้การจดัทาํรายงานเป็นเร่ืองปกติ ไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือ
อุปสรรคในการทาํงาน ส่งผลใหส้ามารถจดัทาํรายงานต่าง ๆ ไดต้รงตามเวลาท่ีกาํหนด ทาํใหข้อ้มูล
ท่ีบริษทัมีอยูเ่ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา ง่ายต่อการเรียกใชง้าน  
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 การทาํงบประมาณ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการ ดา้นการทาํงบประมาณ
ตํ่าสุด โดยพนกังานคิดวา่บริษทัมีการจดัทาํงบประมาณอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบไดต้ ํ่าสุด  อยูใ่น
ระดับปานกลาง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของไพวรรณ์  ยะกุล (2551) ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ 
การบริหารงานดา้นการคลงัของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสระบุรี พบว่า การบริหารงบประมาณใน
งานคลงัมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ในระดบัมาก มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด
เช่นกนั ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ พนกังานจึงไม่
สามารถรับรู้การจดัทาํงบประมาณโดยรายละเอียดของบริษทั  และไม่มีอาํนาจในการตรวจสอบ 
การใชจ่้ายต่าง ๆ  พนักงานจะไดรั้บทราบเพียงผลการดาํเนินงานว่ากาํไรหรือขาดทุดของบริษทั
เท่านั้น ซ่ึงท่ีผา่นมา  
 ปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดัสตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บสูงสุด และดา้นสถานะ
ทางสงัคมอยูต่ ํ่าสุด  
 ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ พนกังานมีความเขา้ใจและเอาใจใส่ต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนนัทิยา  เสือแผว้ (2550) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการทาํงานกบัความพึงพอใจในการทาํงานของลูกจา้งศูนยส์อบถามเลขหมาย 1133
บริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน) ศูนยก์รุงเทพมหานคร พบว่า พนกังานมีความเขา้ใจและเอาใจใส่ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานกบับริษทัมา
เป็นเวลานานจนมีความชาํนาญในการปฏิบติังานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ เม่ือเกิดปัญหาระหว่าง 
การปฏิบติังานพนักงานส่วนใหญ่สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้เป็นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให ้
การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ สาํเร็จลุล่วงตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดอยา่งมีคุณภาพ ผลท่ีตามมาคือ
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บกจ็ะดีไปดว้ย    
 สถานะทางสงัคม งานท่ีพนกังานปฏิบติัมีโอกาสไดเ้ล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน อยูใ่นระดบันอ้ย  
งานท่ีท่านปฏิบัติมีโอกาสได้เล่ือนตาํแหน่งสูงข้ึน และท่านได้รับการสนับสนุน เพื่อเข้ารับ 
การคดัเลือกให้ดาํรงตาํแหน่งสูงข้ึน อยูใ่นระดบันอ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธิดา  สุขใจ (2549) 
ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานระดบัปฏิบติัการ : ศึกษากรณีส่วนโรงงานฟอกยอ้ม 2 
บริษทั ยเูน่ียน อุตสาหกรรมส่ิงทอ จาํกดั (มหาชน) พบว่า ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงานและความ
มัน่คงในงาน มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานตํ่าท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการรายไดต่้อเดือนประมาณ 10,001 – 15,000 บาท  ซ่ึงในภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั ค่าครอบชีพท่ีสูงข้ึน จึงทาํให้พนกังานตอ้งการรายไดต่้อเดือนท่ีสูงข้ึน แมว้่าจะทาํงาน 
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ล่วงเวลาแลว้ก็ตาม รายไดท่ี้ไดรั้บอาจจะไม่เพียงพอกบัการดาํรงชีวิตไดส้บายนกั ฉะนั้น การเล่ือน
ตาํแหน่งจึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะทาํใหไ้ดรั้บรายไดต่้อเดือนเพิ่มข้ึน   
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พนักงานของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกัด 
(มหาชน) ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีแรงจูงใจในการทาํงานต่างกนั พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ
ต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 
 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั มีปัจจยัจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 เม่ือทาํการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ภาพรวม พบว่า พนักงานท่ีมีอาย ุ
26-35 ปี มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าพนกังานท่ีมีอายุ 36-45ปี ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนักงาน
ของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายมุากจะปฏิบติังานท่ีบริษทัน้ีมานาน 
ทาํให้เกิดปัญหาพนักงานขาดระเบียบวินัย และประกอบกับความอ่อนล้าของพนักงานจากการ
ปฏิบติังานมาเป็นเวลานาน ทาํใหพ้นกังานขาดงานบ่อย ลางานจนครบตามกาํหนดท่ีลาได ้
 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน ภาพรวมต่างกนั อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และดา้นสถานะทางสังคมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 จาํนวน 1 คู่ ไดแ้ก่ พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 25,001-30,000 บาท มีปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน 
ดา้นสถานะทางสังคมมากกว่าพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของนุชรัตน์  โก่งเกษร (2550) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษทั  
นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จาํกัด  พบว่า  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันจะ 
มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนั โดยมีความแตกต่างกนั 2 คู่ คือ พนักงานรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
สูงกว่า 20,000 บาท มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่า พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 
10,000 บาท และ 10,000 - 20,000 บาท อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนั จึงทาํใหพ้นกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนมาก มีแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่า พนกังานท่ีมีรายได้
ต่อเดือนนอ้ย เพราะพนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือนมาก จะอยูใ่นระดบัผูจ้ดัการ มีความมัน่คงในการทาํงาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 การจัดการมีผลต่อปัจจัยแรงจูงใจในการทาํงานของ
พนกังานบริษทั อูช่า สยามสตีล อินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) พบว่า การจดัการมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ภาพรวม อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทัเป็นบริษทัผูล้วดและเชือดลวดเหลก็กลา้ ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองจกัใน
การปฏิบติังานและใชพ้นกังานเป็นผูค้วบคุม บริษทัจึงมีการวางแผนทุกขั้นตอนในการปฏิบติังาน 
เพื่อใหพ้นกังานมีความคล่องตวั และความปลอดภยัในการปฏิบติังานมากท่ีสุด บริษทัจะทาํการเก็บ
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รวบรวมขอ้มูลในการปฏิบติังานมาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ นอกจากจะเป็นการ
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไวแ้ล้ว ยงัเป็นการ
ปรับปรุงปริมาณงานให้สมดุลกันระหว่างพนักงานแต่ละคน เน่ืองจากขั้นตอนการปฏิบติัของ
พนักงานในแผนกเดียวกันมีขั้นคล้ายคลึงกันการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวัดจาก
ความสาํเร็จของงาน จึงมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน นอกจากน้ีการจดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมและทนัสมยัจะมีความเส่ียงภยัในการปฏิบติังานท่ีนอ้ยลง เพื่อให้สามารถปฏิบติังานได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การจดัการดา้นการวางแผน การจดัองคก์ร การจดัคนเขา้
ทาํงาน การอาํนวยการ การประสานงาน การทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจดา้น
สภาพการปฏิบติังานสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของไพวรรณ์   ยะกุล (2551) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานดา้นการคลงัของเทศบาลตาํบลในจงัหวดัสระบุรี พบว่า 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการอาํนวยการ การวางแผน การจดั
องคก์ร และการจดัคนเขา้ทาํงาน ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก พนักงานอาจจะมีความเห็นว่า ถา้
บริษทัมีการวางแผนงานเพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบติังานลง หรือเพิ่มส่ิงอาํนวยความสะดวกในบาง
ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มากข้ึน โดยให้พนกังานเป็นเพียงผูค้วบคุมเคร่ืองจกัรก็เป็นการลดความ
เส่ียง และลดความเหน่ือยลา้ในการปฏิบติังาน เน่ืองจากการปฏิบติังานในปริมาณท่ีมากเกินไปมีผล
ต่อความปลอดภยัในการทาํงาน เพราะลกัษณะงานเป็นงานท่ีตอ้งปฏิบติักบัเคร่ืองจกัรมีความเส่ียง
ภยัสูงอยูแ่ลว้ หากพนกังานเกิดความเหน่ือยลา้ระหว่างการปฏิบติังานก็อาจจะเกิดอุบติัเหตุร้ายแรง
ได ้นอกจากน้ีการจดัการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานกเ็ป็นอีก
ปัจจัยท่ีอาจจะทาํให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากข้ึน เพราะหากการจัดประชุม
ประสบความสาํเร็จ ผูบ้ริหารรับฟังความคิดเห็นของพนกังานและมีการปรับเปล่ียนการจดัการบาง
ดา้นท่ีสามารถปรับเปล่ียนได ้
 การจัดการด้านการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้าทํางาน การอํานวยการ  
การประสานงาน การทาํงบประมาณมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจ ดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
ตํ่าสุด อยูใ่นระดบันอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจาก  พนกังานส่วนใหญ่ทาํงานกบับริษทัมาเป็นเวลานาน มีความรู้
ความชาํนาญในการปฏิบติังาน และมีความรับผดิชอบต่องานในหนา้ท่ีของตนเองเป็นอยา่งดีอยูแ่ลว้ 
ดงันั้นไม่ว่าบริษทัจะมีการเปล่ียนแปลงการจดัการไปอย่างไร พนักงานก็จะปฏิบติังานในหน้าท่ี
ไดรั้บมอบหมายให้สําเร็จลุล่วง ทั้งน้ีเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงการจดัการ เช่น การปรับเปล่ียน
ขั้นตอนการปฏิบติังานให้มีความคล่องตวัมากข้ึน การจดัจาํนวนคนให้เหมาะสมกบัปริมาณงาน 
การประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น การจดังบประมาณเพ่ิมเติมเพื่อจดัซ้ือเคร่ืองจกัรเพื่ออาํนวย
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ความสะดวกในการปฏิบติังาน กเ็ป็นเพียงแค่การทาํใหก้ารปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จเร็วข้ึน
และมีลดความเหน่ือยลา้ลงเท่านั้น  
 ดา้นการรายงาน มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทั อูช่า
สยามสตีลอินดสัตรียส์ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในระดบัมาก 
ทั้งน้ีเน่ืองจาก บริษทัมีการจัดการด้านการรายงานท่ีเป็นระบบ มีการจัดเก็บขอ้มูลการปฏิบติังาน 
ในทุกขั้นตอน มีการรายงานและประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน การรายงานความกา้วหนา้ 
ปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นปัจจุบนั เม่ือเกิดปัญหาสามารถนาํขอ้มูลท่ี
มีอยูป่ระกอบการตดัสินใจไดใ้นทนัที  
 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ทุกดา้นมีความสัมพนัธ์ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยมีความสัมพนัธ์กบัดา้นสภาพการปฏิบติังานสูงสุด อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจาก การรายงาน
ขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัทาํให้ผูบ้ริหารทราบขอ้มูลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว 
ซ่ึงรวมถึงปัญหาการเก่ียวกบัเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน และทาํใหท้ราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคระหว่างการปฏิบติังาน ผูมี้อาํนาจในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาสามารถนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากการรายงานมาใชใ้นการตดัสินใจไดใ้นทนั  
 การจดัการดา้นการรายงานมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัจูงใจดา้นความมัน่คงปลอดภยัตํ่าสุด 
อยู่ในระดับน้อย ทั้ งน้ีเน่ืองจาก การรายงานของบริษัทเป็นการรายงานด้านประสิทธิภาพใน 
การปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน ซ่ึงพนกังานท่ี
ทาํงานมานานมีความรู้ และสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเกิดความผกูพนักบับริษทั
และมีความคิดเห็นว่าบริษทัมีความมัน่คงพอท่ีเขาจะทาํงานต่อไปได ้และไม่คิดท่ีจะไปทาํงานกบั
บริษทัอ่ืน เน่ืองจากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัการหางานใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่าย ประกอบกบัอายขุอง
พนักงานท่ีอยู่ในเกณฑ์สูง โอกาสท่ีจะหางานใหม่ทาํได้มีอยู่น้อยมาก พนักงานตอ้งไม่ตอ้งการ
เปล่ียนงานในขณะน้ี  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั  
  1) ควรจดัการแข่งขนัช่างฝีมือข้ึนภายในองคก์ร และมีรางวลัใหส้าํหรับผูท่ี้ชนะ เพื่อเป็น
การกระตุน้ใหพ้นกังานมีแรงจูงใจในการทาํงาน และสร้างสรรคผ์ลงานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และ
เพื่อนาํไปเป็นขอ้มูลในการพิจารณาเล่ือนตาํแหน่งของพนกังานในอนาคต 
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  2) ควรจดักิจกรรมการพกัผอ่นประจาํปี โดยการจดัใหพ้นกังานไดมี้โอกาสไปพกัผอ่น
ตามแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ และเพิ่มเติมด้วยกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่าง
พนกังานในบริษทั เพื่อความผอ่นคลายและสร้างความสามคัคีภายในบริษทัอีกดว้ย 
  3) ควรปรับเพิ่มตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัล่างให้มากข้ึน เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน
ระดบัปฏิบติัการไดมี้โอกาสเล่ือนตาํแหน่งข้ึนมาเป็นผูบ้ริหาร และจะส่งผลใหส้ถานะทางสงัคมของ
พนกังานในระดบัปฏิบติัการดีข้ึน มองเห็นโอกาสในความกา้วหนา้ของหนา้ท่ีการงานมากข้ึน  
  4) ควรจดัทาํกิจกรรมสนัทนาการ งานเล้ียงสงัสรรค ์เพื่อสร้างความสามคัคีภายในองคก์ร 
  5) ควรจดัสัมมนานอกสถานท่ี เพื่อให้พนกังานไดมี้โอกาสพกัผ่อน และทาํกิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกนั เพื่อส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม  
  6) ควรจดัทาํโครงการแลกเปล่ียนความรู้ ฝึกทกัษะ ดูงาน ท่ีบริษทัแม่ในประเทศอินเดีย 
ใหก้บัพนกังานทุกระดบั 
  7) ทุกคร้ังท่ีประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือกิจกรรมใด ๆ 
เช่น การจดัทาํระบบบริหารงานคุณภาพ หรือระบบ TMP ฯลฯ ควรท่ีจะมีการฉลองความสาํเร็จ เพื่อ
เป็นกาํลงัใจใหพ้นกังาน 
  8) ควรจะเขม้งวดเร่ืองระเบียบ วินยั และขอ้บงัคบัต่าง ๆ  
 2. ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป  
  1) ควรศึกษาความผูกพนัต่อองค์การของพนักงานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ 
จาํกดั (มหาชน) 
  2) ควรศึกษาความเครียดในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสั
ตรียส์ จาํกดั (มหาชน) 
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