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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังานบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามลกัษณะส่วนบุคคล ประชากร 
ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานบริษทั นิสสันมอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 500 คน เป็นชาย
จ านวน 400 คน หญิงจ านวน 100 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใช้ตารางการสุ่มของ Taro Yamane 
ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใชว้ธีิการเลือกวธีิสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เก็บ
ตวัอยา่งตามสัดส่วนไดเ้พศชายจ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 79.82 เป็นเพศหญิง จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.18 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.77 รองลงมามีอายุอยู่
ระหวา่ง 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.74 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
14.35 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 67.71 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 20.18 และ
นอ้ยท่ีสุดกลุ่มตวัอยา่งเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 12.11 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 55.61 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.22 และ
น้อยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20.18 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.29 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหว่าง 25,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.94 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 16.14 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 46.19 รองลงมามี
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ประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.29 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์
การท างานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.52 

ผลการวิจยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 
บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าดา้นความส าเร็จของงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดัมากกว่าด้านอ่ืนโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่านมีความภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานท่ีท่านปฏิบัติ รองลงมาคือด้านการบังคับบัญชาโดยเฉพาะประเด็นเร่ือง
ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่าเทียมกนั และน้อยท่ีสุดคือด้านการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่านรู้สึกพอใจในการยอมรับในดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานจากเพื่อนร่วมงานของท่าน จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานในบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้น
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบงัคบับญัชา ด้านสภาพการ
ท างาน และด้านความมัน่คงในงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบายและ
การบริหาร และด้านการบงัคบับญัชา ส าหรับระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และด้านนโยบายและการ
บริหาร ส่วนรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นการบงัคบับญัชา และดา้น
ความมัน่คงในงาน และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านการบงัคบับญัชา ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นความมัน่คงในงาน 
ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นความส าเร็จของงาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ค้องมีการก าหนดนโยบายให้พนักงานสามารถท างานตามหน้าท่ีหรืองานท่ีได้รับ
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มอบหมายจนบรรลุผลส าเร็จ มีความพอใจท่ีจะท างานให้เกิดความส าเร็จและมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ตอ้งสนบัสนุนพนกังานให้มีความกา้วหนา้ในการท างานเน่ืองมาจากผลการปฏิบติังาน 
การไดรั้บศึกษาต่อการฝึกอบรม และความกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติัให้มีต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ดา้น
การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งส่งเสริม
ให้บุคคลท างานได้ส าเร็จจนเป็นท่ียอมรับเช่ือถือ  ไวว้างใจ ได้รับการยกย่อง ชมเชย จาก
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานจนไดรั้บมอบหมายให้ท างานท่ีส าคญั ๆ จากผูบ้งัคบับญัชา และ
เพื่อนร่วมงานขอค าแนะนาในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งสนบัสนุนใหพ้นกังานท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท าการปฏิบติั
หน้าท่ีดว้ย ความผูกพนัและละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย อีกทั้ง
พยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ท่ีให้ดียิ่งข้ึน การมีความส านึกและการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนทั้ง
ท่ีเป็นภารกิจส่วนตวั ภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายและภารกิจทางสังคมโดยจะตอ้งกระท าจนบรรลุผล
ส าเร็จ ไม่หลีกเล่ียงภาระดงักล่าวและยอมรับผลในการกระท าของตน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมีการก าหนดงานในหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายของพนกังานให้ปฏิบติัมีความเหมาะสมตรงกบัความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 
การมีอิสระในการก าหนดแนวทางหรือขั้นตอนวธีิการท างานและงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงาน
ท่ีส าคญัตรงกบัความสนใจ ทา้ทายความสามารถและมีโอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการ
ท างานให้ส าเร็จ ดา้นนโยบายการบริหาร ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตอ้งมีการก าหนดแผนงานหรือแนวทางท่ีก าหนดข้ึนส าหรับการปฏิบติัหรือการควบคุมท่ีจะท าให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน ด้านการบงัคบับญัชา ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมีนโยบายการท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน สั่งงาน หรือการปกครอง
บังคับบัญชาตามสายงานโดยให้ค  าปรึกษาแนะน าทั้ งในเ ร่ืองงานและเ ร่ืองส่วนตัวแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ของบุคลากรทุกคน ทุกระดบัใน
หน่วยงาน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การติดต่อประสานงานกบัเพื่อนร่วมงาน
สามารถท างานร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดี ปรึกษาหารือร่วมกนั แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังาน
รวมถึงความสนิทสนมไวว้างใจกบัเพื่อนร่วมงานทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานในหน่วยงาน ดา้น
สภาพการท างาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมีการก าหนดในเร่ือง
ของสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน บรรยากาศในการท างาน และอุปกรณ์เคร่ืองมือในการท างาน 
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานของพนกังาน ดา้นความมัน่คงในงาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ 
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(ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมีความชดัเจนในเร่ืองความมัน่คงและปลอดภยัในงานท่ีท า ผูบ้งัคบับญัชา
ให้ความคุม้ครอง ปกป้อง ดูแลและร่วมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงาน
และผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่งานท่ีท าอยูมี่ความมัน่คง มีรายไดเ้พียงพอ มีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และเป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 
 

ภูมหิลงั 
ปัจจุบนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีระบบการ

ติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยัโยงใยกนัทัว่โลกสามารถรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีเกิดข้ึนไดท้นัที ส่งผลให้ทุก
องค์กรตอ้งมีการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งสภาพแวดลอ้มภายในมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วอนัเน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศท่ีอยูใ่นสภาวะตกต ่า ความผนั
ผวนทางการเมือง การเปล่ียนทางสังคม การเกิดภยัทางธรรมชาติท่ีรุนแรงกว่าท่ีเคยมีมา รวมถึง
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้องค์กรต่างๆ ตอ้งมีการปรับเปล่ียน
นโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองคก์าร และเลือกรับแต่บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งและทนัต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั การปรับเปล่ียนดงักล่าวส่งผล
โดยตรงต่อบุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีจ าเป็นตอ้งปรับตวัให้สามารถปฏิบติังานภายใตน้โยบายและการ
บริหารท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะส่งผลทั้งในดา้นบวกและดา้นลบ ผลท่ีมีต่อองคก์ารในดา้นบวกคือ 
องคก์ารมีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ บุคลากรผูป้ฏิบติังานมีความกระตือรือร้นในการท างาน 
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม มีเป้าหมายในการท างานมากข้ึน แต่บางคร้ังการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว
เกินไปน้ีอาจส่งผลในดา้นลบคือ บุคลากรผูป้ฏิบติังานจะท างานโดยขาดแรงจูงใจในการท างาน มี
ความพึงพอใจในการท างานจะลดลงไปเร่ือยๆ ซ่ึงถา้มีโอกาสท่ีดีกวา่บุคลากรผูป้ฏิบติังานอาจจะ
ลาออกจากงานเพื่อไปท างานท่ีมีโอกาสกา้วหน้าทั้งในดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เงินเดือนและ
ผลตอบแทน การยอมรับ รวมถึงสภาพแวดลอ้มหรือสังคมท่ีดีกว่า ดงันั้นองค์การจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
สร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้างให้บุคลากรภายในองคก์ารมีความรักความผกูพนัในองคก์าร  ซ่ึงผล
ดงักล่าวจะส่งผลให้คนและงานจะเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนั เพราะคนเป็นผูส้ร้างงาน ในขณะท่ี
งานเป็นส่ิงท่ีใช้ควบคุมพฤติกรรมของคนให้สอดคล้องกันในการท างานร่วมกัน ซ่ึงจาก
ความสัมพนัธ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากบุคลากรในองค์การได้รับการจูงใจในการท างานให้เขา
เหล่านั้นได้บรรลุถึงความต้องการของตนแล้วก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานและ
ประสิทธิผลโดยรวมขององคก์าร ดงันั้นทรัพยากรท่ีจดัวา่ส าคญัท่ีสุดขององคก์รก็คือ “ทรัพยากร
มนุษย”์ หรือพนกังานทุกคนในองค์กรนัน่เอง พนกังานขององค์กรเป็นส่วนส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนภารกิจต่าง ๆ ขององคก์รให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร ดงันั้นจะเห็นไดว้า่องคก์รท่ี
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ประสบผลส าเร็จไดก้็เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของพนกังานในองคก์รเป็นส าคญั ถา้พนกังานใน
องคก์รขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีความรักความ
ผกูพนัต่อองคก์รแลว้ ก็จะเกิดปัญหาต่อการปฏิบติังานตามมา เช่น การท างานไม่เต็มประสิทธิภาพ
ท าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ เกิดการโยกยา้ยเปล่ียนงานบ่อย อตัราการเขา้ออกจากงาน
ค่อนขา้งสูง ซ่ึงในท่ีสุดองค์กรนั้นก็จะกลายเป็นองค์กรท่ีไม่สามารถประสบผลส าเร็จ ในทาง
กลบักนัถา้องคก์รมีพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกบัหนา้ท่ี มีความมานะอุตสาหะต่อ
การท างาน มีความรักความผูกพนักบัองค์กรแลว้ โอกาสท่ีจะท างานให้ไดรั้บผลส าเร็จตามท่ี
ตอ้งการยอ่มง่ายข้ึนเป็นอนัมาก 

การท่ีพนกังานในองคก์รจะปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัแรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน แรงจูงใจคือพลงัผลกัดนัใหค้นมีพฤติกรรม และยงัก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจสูง จะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ 
แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ลม้เลิก การกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย 
แรงจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริมาณมากนอ้ยเพียงใด ข้ึนอยูก่บั 
การจูงใจในการท างาน ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาหรือหัวหน้างานจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าอะไร คือ
แรงจูงใจท่ีจะท าให้พนกังานท างานอย่างเต็มท่ี และไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนกังาน เพราะ 
พนกังานตอบสนองต่องานและวธีิท างานขององคก์รแตกต่างกนั โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้น
อาจเกิดจากลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การท่ีบุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ใน
ตนเอง ตอ้งการความกา้วหนา้ในชีวติ หรือการมีทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบ
ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความถนดัเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ 
มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียง
ขององค์กร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององค์กรตลอดจนการมีความรักความผูกพนักบัองค์กร 
ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้พนกังานเกิดแรงจูงใจในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นส่ิงกระตุน้ให้บุคคลเกิดความมานะพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์รไดต้ั้งไว ้การจูงใจพนกังานจึงมีความส าคญั แรงจูงใจ
ของมนุษยมี์มากมายหลายอยา่ง การจูงใจให้มีการกระท าหรือพฤติกรรม หลายรูปแบบ เพื่อหาน ้ า
และ อาหารมาด่ืมกิน สนองความตอ้งการทางกาย แต่ยงัมีความตอ้งการมากกวา่นั้น เช่น ตอ้งการ
ความส าเร็จ ตอ้งการเงิน คาชมเชย อ านาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตวส์ังคม คนยงัตอ้งการมีอารมณ์
ผกูพนัและอยูร่วมกลุ่มกบัผูอ่ื้น  

ความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานในองค์กรเพื่อจะสามารถท าให้
พนกังานท างานไดอ้ยา่งมีความสุข และจะทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัใจสติปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบ
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ความส าเร็จสูงสุด ส่งผลให้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้ จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผู ้
ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจยัดา้นไหนบา้งท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
ของพนกังานบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ทั้งน้ีเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลให้
หน่วยงานน าไปปรับปรุงให้กบัพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม ทดัเทียมกบัองคก์รอ่ืน ๆ ผู้
ศึกษาเช่ือว่าถา้หากมีการจดัการองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์แลว้ จะ
เป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้พนกังานมีความรักองคก์ร พร้อมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนให้บริษทั นิสสันมอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศ

ไทย) จ ากดั 
2. เพื่อศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั นิสสันมอ

เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในการปฏิบัติงานกับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาเป็นพนักงานบริษทั นิสสันมอเตอร์(ประเทศไทย) จ ากัด 

จ านวน 500 คน เป็นชายจ านวน 400 คน หญิงจ านวน 100 คน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ใชต้ารางการ
สุ่มของ Taro Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) เก็บตวัอยา่งตามสัดส่วนไดเ้พศชายจ านวน 178 คน เพศหญิงจ านวน 45 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวจิยัต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบสอบถาม  
2. จดัท าร่างแบบสอบถาม น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
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3. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง ถา้มี ขอ้แกไ้ข 
ด าเนินตามค าแนะน า หลงัจากนั้นด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถาม  

4. ตรวจสอบความเท่ียงตรงและน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบใช ้(Try out) 
กบัลูกคา้ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบคั (Cronbach) ไดค้่าเท่ากบั 0.76 
  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  

         2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
 

สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวเิคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 79.82 เป็น

เพศหญิง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 - 40 ปี จ านวน 82 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.77 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 41 - 50 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 32.74 และ
นอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35 กลุ่มตวัอยา่งสมรสแลว้ 
จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 67.71 รองลงมาเป็นโสด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18 และ
น้อยท่ีสุดกลุ่มตวัอย่างเป็นหม้าย/หย่าร้าง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 12.11 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 55.61 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 24.22 และนอ้ยท่ีสุดจบการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญา
ตรี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 20.18 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนมากกว่า 30,000 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 32.29 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 25,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 20,000 บาท จ านวน 36 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.14 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.19 รองลงมามีประสบการณ์การท างานอยูร่ะหวา่ง 5 – 10 ปี จ  านวน 72 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.29 และนอ้ยท่ีสุดมีประสบการณ์การท างานไม่เกิน 5 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.52 
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ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 
บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.81, S.D.= 3.81)  เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านความส าเร็จของงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดัมากกว่าด้านอ่ืน ( =4.47, S.D.= 0.176) 
รองลงมาคือด้านการบงัคบับญัชา ( =4.45, S.D.= 0.530) ดา้นการบงัคบับญัชา ( =4.30, S.D.= 
0.375) ดา้นนโยบายและการบริหาร ( =4.27, S.D.= 0.365) ดา้นความรับผิดชอบ ( =4.18, S.D.= 
0.444) ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ( =4.13, S.D.= 0.297) ดา้นสภาพการท างาน ( =4.10, S.D.= 
0.390) ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ( =4.00, S.D.= 0.371) ดา้นความมัน่คงในงาน ( =3.83, 
S.D.= 0.406)  และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ( =3.38, S.D.= 0.184) ตามล าดบั 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความส าเร็จของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
( =4.47, S.D.= 0.176) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านมีความภูมิใจในความส าเร็จ
ของงานท่ีท่านปฏิบติัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.89, S.D.= 0.316) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านท างานเลยเวลาเพื่อท างานให้เสร็จแม้
จะไม่ไดค้่าล่วงเวลาท างาน ( =4.86, S.D.= 0.351) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีความภาคภูมิใจ
กบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ี
นอ้ยท่ีสุด ( =3.49, S.D.= 0.690) 

ส าหรับด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.00, S.D.= 
0.371) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านไดรั้บการสนบัสนุนจากบริษทัในการพฒันา
ความรู้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.78, S.D.= 
0.560) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งตามความรู้ ความสามารถ 
( =4.39, S.D.= 0.819) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บการสนบัสนุนให้มีความเจริญกา้วหน้า
ตามความรู้ ความสามารถและสายงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
( =3.39, S.D.= 0.574) ส่วนดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
( =3.38, S.D.= 0.184) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองงานท่ีท่านท าอยูใ่นขณะน้ีเป็น
อาชีพท่ีมีเกียรติและไดรั้บการยอมรับในสังคมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ี
มากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.81, S.D.= 0.484) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงานยอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน ( =4.03, S.D.= 1.131) ส่วนประเด็นค าถาม
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เร่ืองท่านรู้สึกพอใจในการยอมรับในด้านต าแหน่งหน้าท่ีการงานจากเพื่อนร่วมงานของท่านเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีน้อยท่ีสุด ( =3.55, S.D.= 0.852) ส่วนดา้นความ
รับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.18, S.D.= 0.444) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบว่าเร่ืองงานของท่านมีบทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศและสร้างสรรค์สังคมโดยทัว่ไปเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.68, S.D.= 0.738) 
รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติัอยู่มีลักษณะงานและความรับผิดชอบท่ีท่าน
สามารถท างานไดด้ว้ยตนเองอยา่งอิสระ ( =4.52, S.D.= 0.510) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บ
มอบหมายงานให้รับผิดชอบเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีของท่านเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานในด้านน้ีน้อยท่ีสุด ( =3.44, S.D.= 0.897) ส่วนด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบติั โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.13, S.D.= 0.297) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านมี
โอกาสแสดงความสามารถในการปฏิบติังานได้อย่างเต็มท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานในดา้นน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.63, S.D.= 0.698) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ือง
ลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติัเปิดโอกาสให้มีการพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งเต็มท่ี ( =4.60, S.D.= 0.501) 
ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองลกัษณะงานท่ีท่านปฏิบติัเป็นงานท่ีทา้ทาย และน่าสนใจเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อแรงจูงใจในการท างานในด้านน้ีน้อยท่ีสุด ( =3.47, S.D.= 0.500) ส่วนดา้นนโยบายและการ
บริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.27, S.D.= 0.530) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
พบวา่เร่ืองนโยบายในการบริหารงานของบริษทัมกัมีการเปล่ียนแปลงบ่อยคร้ังท าให้ท่านเกิดความ
สับสนในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.81, S.D.= 0.403) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองบริษทัท่านมีการก าหนดแนวทางในการ
ท างานท่ีชดัเจน ( =4.63, S.D.= 0.493) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองบริษทัของท่านมีนโยบายในการ
ท างานท่ีเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีน้อยท่ีสุด ( =3.47, S.D.= 
0.500) ส าหรับดา้นการบงัคบับญัชา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( =4.45, S.D.= 0.530) เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่า
เทียมกนัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.85, S.D.= 
0.459) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา ( =4.42, S.D.= 0.911) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีลกัษณะ
ของความเป็นผูน้ าท่ีท่านปรารถนาเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในด้านน้ีน้อยท่ีสุด 
( =4.31, S.D.= 0.827) และส าหรับดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( =4.30, S.D.= 0.375) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองเพื่อนร่วมงานในบริษทัท่ี
ท่านท างานอยูมี่ความสามคัคีกนัดี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน
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ในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.77, S.D.= 0.553) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองเพื่อน
ร่วมงานของท่านให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงานไดเ้ป็นอย่างดี ( =4.37, S.D.= 0.805) 
ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองเพื่อนร่วมงานสามารถช่วยเหลือท่านไดเ้ม่ือไดรั้บความเดือดร้อนเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.87, S.D.= 0.337) ส าหรับดา้นสภาพการ
ท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =4.10, S.D.= 0.390) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
เร่ืองสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน เช่น แสงสวา่ง เสียงอุณหภูมิมีความเหมาะสมในการปฏิบติังานเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.74, S.D.= 0.565) 
รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองท่านรู้สึกว่าบรรยากาศในการท างานมีลกัษณะเป็นประชาธิปไตย 
( =4.66, S.D.= 0.704) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองท่านรู้สึกพอใจในการรักษาความสะอาดอาคารและ
สถานท่ีต่าง ๆ ของบริษทัเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีน้อยท่ีสุด ( =3.35, 
S.D.= 0.549) และส าหรับด้านความมัน่คงในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.83, S.D.= 
0.406) เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่เร่ืองท่านไดรั้บเงินสวสัดิการอ่ืน ๆ อยา่งเหมาะสมกบั
การท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในด้านน้ีมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.71, 
S.D.= 0.630) รองลงมาคือประเด็นค าถามเร่ืองอาชีพของท่านเป็นอาชีพท่ีมัน่คง ( =3.66, S.D.= 
0.475) ส่วนประเด็นค าถามเร่ืองบริษทัของท่านให้ความส าคญัเก่ียวกบัสุขภาพความเป็นอยู่และท่ี
พกัอาศยัของพนกังานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด ( =3.44, S.D.= 
0.497) 

ตอนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริษัท นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความส าเร็จของงานไม่แตกต่างกนัใน
ทุกๆ ประเด็นค าถาม  

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานไม่แตกต่าง
กนัในทุก ๆ ประเด็นค าถาม 
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การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่แตกต่าง
กนัในทุก ๆ ประเด็นค าถาม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านความรับผิดชอบแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ีท่านท าเป็นภารกิจหลกัของบริษทั 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านมีโอกาสแสดงความสามารถในการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี และท่านสามารถปฏิบติังานไดส้ าเร็จโดยไม่ตอ้งใหผู้อ่ื้นช่วยเหลือ 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นนโยบายและการบริหารไม่แตกต่างกนัใน
ทุก ๆ ประเด็นค าถาม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ด้านการบงัคบับญัชาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองผูบ้งัคบับญัชาของท่านท างานลกัษณะได้
ทั้งงานและครองใจคน 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองมีความเป็นกันเองระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นสภาพการท างานไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ 
ประเด็นค าถาม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ดา้นความมัน่คงในงานไม่แตกต่างกนัในทุกๆ 
ประเด็นค าถาม 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.05  เฉพาะดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้น
สภาพการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นความ
รับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นการบงัคบับญัชา 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นความ
รับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และดา้นนโยบายและการบริหาร 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ท างานของพนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นการบงัคบับญัชา และ
ดา้นความมัน่คงในงาน 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การท างานของพนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
และดา้นความมัน่คงในงาน 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 

บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่าดา้นความส าเร็จของงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดัมากกว่าด้านอ่ืนโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่านมีความภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานท่ีท่านปฏิบัติ รองลงมาคือด้านการบังคับบัญชาโดยเฉพาะประเด็นเร่ือง
ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่าเทียมกนั และน้อยท่ีสุดคือด้านการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่านรู้สึกพอใจในการยอมรับในดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานจากเพื่อนร่วมงานของท่าน 
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จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่ค่าเฉล่ียปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน บริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ดา้นความส าเร็จของงานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั 
นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดัมากกว่าดา้นอ่ืนโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่านมีความภูมิใจใน
ความส าเร็จของงานท่ีท่านปฏิบัติ รองลงมาคือด้านการบังคับบัญชาโดยเฉพาะประเด็นเร่ือง
ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่าเทียมกนั และน้อยท่ีสุดคือด้านการ
ไดรั้บการยอมรับนบัถือโดยเฉพาะประเด็นเร่ืองท่านรู้สึกพอใจในการยอมรับในดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี
การงานจากเพื่อนร่วมงานของท่าน จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานในบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้น
การได้รับการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการบงัคบับญัชา ด้านสภาพการ
ท างาน และด้านความมัน่คงในงาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้น
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นนโยบายและ
การบริหาร และด้านการบงัคบับญัชา ส าหรับระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั และด้านนโยบายและการ
บริหาร ส่วนรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นการบงัคบับญัชา และดา้น
ความมัน่คงในงาน และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เฉพาะดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความกา้วหนา้
ในต าแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ด้านการบงัคบับญัชา ด้าน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และดา้นความมัน่คงในงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นความส าเร็จของงาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั คอ้ง

มีการก าหนดนโยบายใหพ้นกังานสามารถท างานตามหนา้ท่ีหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมายจนบรรลุผล
ส าเร็จ มีความพอใจท่ีจะท างานใหเ้กิดความส าเร็จและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง 

2. ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ตอ้งสนบัสนุนพนกังานให้มีความกา้วหนา้ในการท างานเน่ืองมาจากผลการปฏิบติังาน การ
ไดรั้บศึกษาต่อการฝึกอบรม และความกา้วหนา้ในสายงานท่ีปฏิบติัใหมี้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

3. ดา้นการได้รับการยอมรับนบัถือ ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ตอ้งส่งเสริมให้บุคคลท างานไดส้ าเร็จจนเป็นท่ียอมรับเช่ือถือ ไวว้างใจ ไดรั้บการยกย่อง 
ชมเชย จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานจนได้รับมอบหมายให้ท างานท่ีส าคญั ๆ จาก
ผูบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงานขอค าแนะนาในการปฏิบติังาน 

4. ดา้นความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้ง
สนบัสนุนให้พนกังานท างานดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีจะท าการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย ความผกูพนัและ
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติั
หนา้ท่ีให้ดียิ่งข้ึน การมีความส านึกและการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนทั้งท่ีเป็นภารกิจส่วนตวั ภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายและภารกิจทางสังคมโดยจะตอ้งกระท าจนบรรลุผลส าเร็จ ไม่หลีกเล่ียงภาระ
ดงักล่าวและยอมรับผลในการกระท าของตน 

5. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ตอ้งมีการก าหนดงานในหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายของพนกังานให้ปฏิบติัมีความเหมาะสมตรงกบั
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การมีอิสระในการก าหนดแนวทางหรือขั้นตอนวิธีการ
ท างานและงานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นงานท่ีส าคญัตรงกบัความสนใจ ทา้ทายความสามารถและมี
โอกาสไดใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานใหส้ าเร็จ 

6. ดา้นนโยบายการบริหาร ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมี
การก าหนดแผนงานหรือแนวทางท่ีก าหนดข้ึนส าหรับการปฏิบติัหรือการควบคุมท่ีจะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

7. ดา้นการบงัคบับญัชา ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมี
นโยบายการท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมายงาน สั่งงาน หรือการปกครองบงัคบับญัชาตามสายงานโดย
ใหค้  าปรึกษาแนะน าทั้งในเร่ืองงานและเร่ืองส่วนตวัแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเหมาะสม 

8. ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั ตอ้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ของบุคลากรทุกคน ทุกระดบัในหน่วยงาน มีความ
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เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผช่่วยเหลือเก้ือกูลกนั การติดต่อประสานงานกบัเพื่อนร่วมงานสามารถท างานร่วมกนั
ไดเ้ป็นอย่างดี ปรึกษาหารือร่วมกนั แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบติังานรวมถึงความสนิทสนม
ไวว้างใจกบัเพื่อนร่วมงานทั้งเร่ืองส่วนตวัและเร่ืองงานในหน่วยงาน 

9. ดา้นสภาพการท างาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมี
การก าหนดในเร่ืองของสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน บรรยากาศในการท างาน และอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการท างาน ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท างานของพนกังาน 

10.  ดา้นความมัน่คงในงาน ผูบ้ริหารของบริษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งมี
ความชดัเจนในเร่ืองความมัน่คงและปลอดภยัในงานท่ีท า ผูบ้งัคบับญัชาให้ความคุม้ครอง ปกป้อง 
ดูแลและร่วมรับผดิชอบต่อผลการปฏิบติังานของบุคลากรในหน่วยงานและผูป้ฏิบติังานรู้สึกวา่งาน
ท่ีท าอยูมี่ความมัน่คง มีรายไดเ้พียงพอ มีเกียรติ มีศกัด์ิศรี และเป็นท่ียอมรับของสังคม 
 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพนกังานระดบับริหารกบัพนกังาน
ปฎิบติัการ 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนักงานบริษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

3. ควรมีการศึกษาเร่ืองความต้องการฝึกอบรมของพนักงานบริษัท นิสสันมอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

4. ควรมีการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน กบับริษทัรถยนตอ่ื์นๆ เพื่อน า
ผลการศึกษาท่ีได้รับมาใช้ในการพฒันารูปแบบการท างานของพนักงานบริษทั นิสสันมอเตอร์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 


