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บทคัดย่ อ
การศึ กษาแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานร้ าน มี ชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์
จังหวัดนครราชสี มา และปั จจัยในการปฏิ บ ัติ งานที่ มี ความสั มพันธ์ ก ับแรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งาน
พนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา เป็ นพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา เก็บ
ตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan) ได้ขนาด
ตัวอย่างจานวน 76 คน จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติการ Independent Samples t - test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) การวิเคราะห์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สัน (correlation coefficient)โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 76.32 เป็ นเพศชาย ร้อยละ 23.68 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี ร้อย
ละ 46.05 รองลงมาอายุน้อยกว่า 25 ปี ร้ อยละ 26.32 น้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป ร้ อยละ 11.84
ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 52.63 เป็ นโสด ร้อยละ 42.11 และหม้าย/หย่าร้าง ร้อยละ 5.26 ด้านการศึกษา
ส่ วนใหญ่จบการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ 69.74 ปริ ญญาตรี ร้ อยละ 26.32 และสู งกว่าปริ ญญาตรี
ร้อยละ 3.94 และส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท ร้อยละ 31.58 รองลงมาคือต่ากว่า
10,000 บาท ร้อยละ 26.32 มีรายได้ในช่วง 15,001 - 20,000 บาทและมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป กลุ่มละ
ร้อยละ 21.05 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 57.33 รองลงมา คือ 5
– 10 ปี ร้อยละ 23.68 และน้อยที่สุดต่ากว่า 5 ปี ร้อยละ 19.74
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ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านทุกด้านเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความก้าวหน้าในการทางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าบรรยากาศในการทางานเป็ นปั จจัยในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้าน
อื่น ๆ รองลงมาคือบรรยากาศในการทางาน ส่ วนความก้าวหน้าในการทางานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ น
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ส่ วนระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมกลุ่ มตัวอย่างมี ความคิดเห็ นในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณารายด้านทุกด้านเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า
ความทุ่มเทในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องความเป็ นห่ วงเรื่ องชื่ อเสี ยงของหน่วยงานเสมอเป็ นแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือความผูกพันในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องหากมีงาน
เหลืออยูท่ ่านจะทาให้เสร็ จก่อนกลับบ้าน ส่ วนความพยายามในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องเมื่อมีปัญหา
การทางานต้องเร่ งรัดแก้ไขและความร่ วมมือในการทางานโดยเฉพาะเรื่ องการส่ วนร่ วมในการเสนอ
แนวความคิดในการทางานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่าด้านอื่น ๆ
สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ และอายุ ต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ในเรื่ องความพยายามในการทางาน และความพูกผันในการทางาน ส่ วนสถานภาพสมรสต่ างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ในทุ ก ๆด้าน คือด้าน
ความพยายามในการทางาน ความทุ่มเทในการทางาน ความร่ วมมือในการทางาน และความผูกพันในการ
ทางาน ไม่แตกต่างกัน สาหรับระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งานต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ในเรื่ องความพยายามในการทางาน ความทุ่มเทในการทางาน และความร่ วมมือในการทางาน ในเรื่ อง
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนต่ างกันมี แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานของพนักงานร้ าน มี ชัยอาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่ องความทุ่มเทในการทางาน ความร่ วมมือใน
การทางาน และความผูกพันในการทางาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ ดา้ นความพยายามในการทางาน มีชยั อาภรณ์ ต้องมีระบบการ
จัด การกับ ปั ญ หาในการท างานเพื่ อให้พ นัก งานสามารถท างานที่ ไ ด้รับ มอบหมายให้เ สร็ จ ตาม
เป้ าหมาย ด้านความทุ่มเทในการทางาน ร้าน มีชยั อาภรณ์ ต้องมีการกาหนดตารางการทางานที่ชดั เจน
เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้ตามตารางการทางานนอกจากนั้นการทางานที่อยูน่ อกเวลาเวลาทา
การถึ งแม้พนักงานจะไม่เรี ยกร้ องเรื่ องเงิ นค่าล่วงเวลา แต่ร้านควรมีการจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา
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เพื่อให้พนักงานที่ทางานมีรายได้ตามกฏหมายแรงงาน ด้านความร่ วมมื อในการทางาน ร้าน มีชัย
อาภรณ์ ควรส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวความคิดในการทางานต่าง ๆ ได้อย่าง
เต็มที่เพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์สูงสุ ด และสามารถบรรลุเป้ าหมายการทางานร่ วมกัน และด้าน
ความทุ่มเทในการทางาน ร้านมีชยั อาภรณ์ ต้องส่ งเสริ มให้พนักงานเกิดความทุ่มเทในการทางาน อัน
จะนาไปสู่ ประโยชน์ขององค์กรและพนักงาน

ภูมหิ ลัง
ทรัพยากรที่จดั ว่าสาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” หรื อพนักงานทุกคนใน
องค์กรนัน่ เอง พนักงานขององค์กรเป็ นส่ วนสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรให้
บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์กรที่ประสบผลสาเร็ จได้ก็เนื่ องมาจาก
ประสิ ทธิ ภาพของพนักงานในองค์กรเป็ นสาคัญ ถ้าพนักงานในองค์กรขาดประสิ ทธิ ภาพ ไม่มี
ความรู ้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทางาน ไม่มีความรักความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ก็จะเกิด
ปั ญหาต่อการปฏิบตั ิงานตามมา เช่น การทางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพทาให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่
องค์การต้องการ เกิดการโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย อัตราการเข้าออกจากงานค่อนข้างสู ง ซึ่ งในที่สุด
องค์ก ร นั้น ก็จ ะกลายเป็ นองค์ก รที่ ไม่ ส ามารถประสบผลส าเร็ จ ในทางกลับ กัน ถ้าองค์ก รมี
พนักงานที่มี ความรู ้ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ มีความมานะอุตสาหะต่อการทางาน มี
ความรักความ ผูกพันกับองค์กรแล้ว โอกาสที่จะทางานให้ได้รับผลสาเร็ จตามที่ต่อองค์การย่อม
ง่ายขึ้นเป็ นอันมาก การที่พนักงานในองค์กรจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องอาศัย
แรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งาน โดยแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานนั้นอาจเกิ ดจากลักษณะนิ สัยส่ ว น
บุคคล เช่น การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ในตนเอง ความก้าวหน้าในชี วิต
หรื อการมีทศั นคติที่ดีต่องาน ซึ่ งอาจเนื่ องมาจากมีความชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความ
ถนัดเนื่องจากงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี รวมทั้งการ
มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่ งอาจเกิ ดจากความภาคภูมิใจในชื่ อเสี ยงขององค์กร ความเชื่ อมัน่ ใน
นโยบายขององค์กร ตลอดจนการมีความรักความผูกพันกับองค์กร ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้อาจส่ งผล
ให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จ หรื ออาจกล่าวได้ว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ให้
บุคคลเกิดความ มานะพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้บรรลุ
เป้ าหมายที่องค์กร ได้ต้ งั ไว้ (สิ ริพร อาไพศรี , 2547: 1-2) ที่กล่าวมาข้างต่อนนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในองค์กรเพื่อจะสามารถทาให้พนักงาน
ทางานได้อย่างมี ความสุ ข และจะทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ สติ ปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบ
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ความสาเร็ จสู งสุ ด ส่ งผลให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายตามที่คาดหวังไว้ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผู ้
ศึ ก ษามี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ ให้ท ราบว่า มี ปั จจัย ด้า นใดบ้า งที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู งใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มัชชาดาไหมไทย จังหวัดนครราชสี มา ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึกษามา
เป็ นข้อมูลให้หน่วยงานนาไปปรับปรุ งให้กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทัดเทียมกับ
องค์กรอื่น ๆ ผูศ้ ึ กษาเชื่ อว่า ถ้าหากมีการจัดการองค์กรให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์แล้ว จะเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญในการที่จะทาให้พนักงานมีความรักองค์กร พร้อมทั้ง
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลอันเป็ นปั จจัยที่สาคัญ ในการขับเคลื่อน
ให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มัชชาดาไหมไทย ประสบความสาเร็ จตรงตาม
เป้ าหมายที่ต้งั ไว้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานร้ า น มี ชัย อาภรณ์ จัง หวัด
นครราชสี มา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ปั จ จัย ในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานร้ า น มี ชัย อ าภรณ์ จัง หวัด
นครราชสี มา
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จัย ในการปฏิ บ ัติ ง านกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนัก งานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา จานวน 95
คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่ (Krejcie) และมอร์ แกน (Morgan)
ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 76 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งแบ่งเป็ นเนื้อหาแบบสอบถามเป็ น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุ คคลของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั ิ งาน ซึ่ งเป็ น
Checklist ที่เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-end Questions) จานวน 6 ข้อได้แก่
ข้อที่ 1 เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ข้อที่ 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ข้อที่ 4 รายได้ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal scale)
ข้อที่ 5 สถานภาพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
ข้อที่ 6 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Ordinal scale)
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ ยวกับปั จจัยในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้ าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบสเกลการจัดประเภทโดยให้ระดับความคิดเห็น และให้ค่า
คะแนนหรื อ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ 2541: 166) ซึ่ งเป็ นการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจยั โดยเป็ นคาถามที่ใช้ในระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้ค่าเฉลี่ ยในการอภิ ปรายผล ซึ่ งผลจากการ
คานวณโดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดงั นี้ (มัลลิกา บุนนาค.2537:29)
จากสู ตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
เกณฑ์เฉลี่ ยส าหรับ ระดับ ปั จ จัยในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานร้ าน มี ชัยอาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา เป็ นดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีผลมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีผลมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีผลปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีผลน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีผลน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติง านของพนัก งานร้ า น มี ชัย อาภรณ์
จังหวัดนครราชสี มาซึ่งมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบสเกลการจัดประเภทโดยให้ระดับความคิดเห็น และ
ให้ค่าคะแนนหรื อ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ 2541: 166) ซึ่ งเป็ นการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
5 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
4 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นมาก
3 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นปานกลาง
2 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นน้อย
1 คะแนน คือ ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด
การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจยั โดยเป็ นคาถามที่ใช้ในระดับการวัด
ข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้ค่าเฉลี่ ยในการอภิ ปรายผล ซึ่ งผลจากการ
คานวณโดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดงั นี้ (มัลลิกา บุนนาค.2537:29)
จากสู ตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
เกณฑ์เฉลี่ยสาหรับระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มาเป็ นดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยที่สุด
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้ งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่ งมีข้ นั ตอนการสร้ าง
เครื่ องมือตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของ การวิจยั
2. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและขอ
คาแนะนาในการปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้แบบสอบถามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและสมมติฐานของ
งานวิจยั
3. นาข้อเสนอที่ได้มาปรับปรุ งแบบสอบถามจากนั้นนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมอีกครั้งก่อนนาไปทดลองใช้
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 ชุ ด เพื่อนาผลไปวิเคราะห์หา ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา (α-Coefficient) โดยใช่สูตรคอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา. 2546:
449) ค่าแอลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับของความคงที่ขอแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1
ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สู ง จากการทดสอบค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถาม
โดยแยกเป็ นรายด้าน
5. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง

สรุปผล
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อ มู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย โดยสรุ ป ผลการวิ จ ัย ข้อ มู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามระดับเพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 58 คน (ร้ อยละ 76.32) เป็ นเพศชาย 18 คน (ร้ อยละ
23.68) มีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี 35 คน (ร้อยละ 46.05) รองลงมาอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี 20 คน (ร้อย
ละ 26.32) น้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป 9 คน (ร้อยละ 11.84) ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว 40 คน
(ร้ อยละ 52.63) เป็ นโสด 32 คน (ร้ อยละ 42.11) และหม้าย/หย่าร้ าง 4 คน (ร้ อยละ 5.26) ด้าน
การศึกษาส่ วนใหญ่จบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี 53 คน (ร้อยละ 69.74) ปริ ญญาตรี 20 คน (ร้อย
ละ 26.32) และสู ง กว่ า ปริ ญ ญาตรี 3 คน (ร้ อ ยละ 3.94) และส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
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10,000 - 15,000 บาท 24 คน (ร้ อยละ 31.58) รองลงมาคื อต่ ากว่า 10,000 บาท 20 คน (ร้ อยละ
26.32) มีรายได้ในช่วง 15,001 - 20,000 บาทและมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป กลุ่มละ 16 คน (กลุ่ม
ละร้อยละ 21.05)ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 43 คน (ร้อยละ 56.57)
รองลงมา คือ 5 – 10 ปี 18 คน (ร้อยละ 23.68) และน้อยที่สุดต่ากว่า 5 ปี 15 คน (ร้อยละ 19.74)
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานร้ าน มีชัย
อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
ปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณารายด้า นทุ ก ด้า นเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความก้าวหน้าในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็ นว่าความมัน่ คงในการทางานเป็ นปั จจัยในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น ๆ (  =3.97,
S.D.= 0.473) รองลงมาคือบรรยากาศในการทางาน ส่ วนความก้าวหน้าในการทางานกลุ่มตัวอย่างเห็น
ว่าเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานร้ าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านนโยบายและการบริ หารอยู่ในระดับมาก
และเมื่ อพิ จ ารณารายประเด็ นค าถามพบว่า การที่ หน่ วยงานมอบหมายงานให้แ ก่ พ นัก งานอย่า ง
เหมาะสมเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการที่
หน่วยงานมีจานวนพนักงานเหมาะสมและการบริ หารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพ
งานที่ปฏิบตั ิ แต่สาหรับเรื่ องการเปลี่ ยนแปลงนโยบายของที่ทางานมีผลกระทบต่อการทางานของ
ท่าน กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในด้านนโยบายและการบริ หารน้อย
กว่า ประเด็ นอื่ น ความคิ ดเห็ นต่ อปั จจัย ในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานร้ า นมี ชัย อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ด้านเงินเดือนและสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
การพิจารณาความดีความชอบหรื อปรับเงินเดือน ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือค่าจ้างที่ได้รับจากการทางานมีความ
เหมาะสม แต่สาหรับเรื่ องเงินเดือนที่ได้รับทาให้พนักงานมีชีวิตอย่างสุ ขสบาย ไม่ตอ้ งดิ้นรนหางาน
อื่นเพิม่ นั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
น้อยกว่าประเด็นอื่น
ปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความก้าวหน้า
ในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าการได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ อง
การทางานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคืองานที่
ทาอยู่ มี โอกาสที่ จะได้เลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้ น แต่สาหรั บเรื่ องที่ ทางานนี้ สนับสนุ นให้พนักงานไป
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ฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ในงานนั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานในด้านความก้าวหน้าในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น
ปัจจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความมัน่ คง
ในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าที่ทางานที่ท่านทางานอยู่
เป็ นที่รู้จกั ของบุคคลทัว่ ไปเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ
รองลงมาคือทางานที่ท่านทาอยู่ในขณะนี้ มีความมัน่ คงและเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่สาหรับเรื่ องที่หัวหน้า
งานมี ความเป็ นธรรมนั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในด้านความ
มัน่ คงในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ความคิดเห็นต่อปัจจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มี
ชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านบรรยากาศในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าสภาพแวดล้อมภายในหน่ วยงานที่เหมาะสมทาให้พนักงานมีความสุ ขในการ
ทางานเป็ นปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อมของหน่วยงานท่าน มีผลทาให้การปฏิบตั ิงานของท่านดี ข้ ึน แต่สาหรับเรื่ องอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานมีเพียงพอและใช้การได้ดีน้ นั กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในด้านบรรยากาศในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้ าน มี
ชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานร้ าน มี ชัย อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา โดย
ภาพรวมกลุ่ มตัวอย่างมี ความคิ ดเห็ นในระดับมาก เมื่ อพิ จารณารายด้านทุ กด้านเป็ นแรงจูงใจในการ
ปฏิ บ ัติ งานอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าความทุ่ มเทในการท างานเป็ นแรงจู งใจในการ
ปฏิ บตั ิงานมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือความผูกพันในการทางาน ส่ วนความพยายามในการทางาน
และความร่ วมมือในการทางานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้าน
ความพยายามในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าการทางานที่
ยาก ซึ่ งคนอื่นทาไม่ค่อยได้เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความพยายามในการทางานอยู่ใน
ระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จก่อนเวลา แต่
สาหรับเรื่ องเมื่อมีปัญหาการทางานต้องเร่ งรัดแก้ไขนั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความพยายามในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความ
ทุ่มเทในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าหากมีงานเหลืออยูท่ ่านจะ
ทาให้เสร็ จก่อนกลับบ้านเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความทุ่มเทในการทางานอยู่ในระดับมาก
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ที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือท่านรู ้ สึกกระตือรื อร้ น อยากปฏิ บตั ิ งานอยูเ่ สมอ แต่สาหรับเรื่ อง
พนักงานชอบมาทางานนอกเวลา แม้วา่ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลานั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ น
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความทุ่มเทในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความ
ร่ วมมือในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าการทางานร่ วมกับ
คนอื่น ท่านคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความร่ วมมื อในการทางานอยู่ใน
ระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือท่านเต็มใจทางานใหม่ ๆ และยากตามที่ผบู้ งั คับบัญชา
มอบให้ แต่สาหรับเรื่ องท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวความคิดในการทางานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่
นั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความร่ วมมือในการทางานน้อยกว่า
ประเด็นอื่น ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
ด้านความผูกพันในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าท่านมัก
เป็ นห่ วงเรื่ องชื่ อเสี ยงของหน่ วยงานเสมอเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความผูกพันในการ
ทางานอยูใ่ นระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือท่านมีความภาคภูมิใจมากที่มาปฏิบตั ิงาน
ณ. หน่วยงานนี้ แต่สาหรับเรื่ องการทางานในหน่วยงานนี้ ทาให้เกิดความผูกพัน การยอมรับซึ่ งกัน
และกันนั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความผูกพันในการทางาน
น้อยกว่าประเด็นอื่น
ตอนที่ 4 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบลักษณะส่ วนบุคคลส่ งผลต่ อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
เพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน และความทุ่มเทในการ
ทางาน แต่สาหรับความร่ วมมือในการทางาน และความผูกพันในการทางานเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
อายุต่างกันมี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน และความทุ่มเทในการ
ทางาน แต่สาหรับความร่ วมมือในการทางาน และความผูกพันในการทางานอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ในทุก ๆด้าน คือด้านความพยายามในการทางาน ความทุ่มเทในการทางาน ความ
ร่ วมมือในการทางาน และความผูกพันในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
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ระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน ความ
ทุ่มเทในการทางาน และความร่ วมมือในการทางาน ยกเว้นความผูกพันในการทางานระดับการศึกษา
ต่ า งกั น มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนั ก งานร้ า น มี ชั ย อาภรณ์ จัง หวัด นครราชสี มา
ไม่แตกต่างกัน
รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อนต่า งกันมี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์
จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญที่ ระดับ 0.05 ในเรื่ องความทุ่ม เทในการทางาน
ความร่ วมมือในการทางาน และความผูกพันในการทางาน ยกเว้นความพยายามในการทางาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
ไม่แตกต่างกัน
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์
จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน
ความทุ่มเทในการทางาน และความร่ วมมือในการทางาน ยกเว้นความผูกพันในการทางานระยะเวลา
การปฏิ บ ัติ ง านต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานร้ า น มี ชั ย อาภรณ์ จัง หวัด
นครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 5 สรุ ปผลผลการวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ ระหว่ างปัจจัยในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการปฏิบตั ิงานกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งาน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ
นโยบายและการบริ หารมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กั บ .478 นั่ น คื อ ตัว แปรทั้ง สองตัว มี
ความสั ม พันธ์ กันในระดับ ปานกลาง และเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน กล่ า วคื อนโยบายและการ
บริ หารที่ดีและเหมาะสมก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
บรรยากาศในการทางานมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ เ ท่ า กั บ .498 นั่ น คื อ ตัว แปรทั้ง สองตัว มี
ความสัม พันธ์ กันในระดับ ปานกลาง และเป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน กล่ าวคื อบรรยากาศในการ
ทางานที่ดีและเหมาะสมก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
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อภิปรายผล
ปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวม
กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับมาก เมื่ อ พิ จารณารายด้านทุ ก ด้า นเป็ นปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความก้าวหน้าในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าบรรยากาศในการทางานเป็ นปั จจัยในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือ
บรรยากาศในการทางาน ส่ วนความก้าวหน้าในการทางานกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มี
ชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านนโยบายและการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามพบว่าการที่หน่ วยงานมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อการปฏิ บ ตั ิ ง านอยู่ในระดับมากที่ สุ ดกว่า ประเด็ นอื่ นๆ รองลงมาคื อ การที่ หน่ วยงานมี จานวน
พนักงานเหมาะสมและการบริ หารงานของหน่ วยงานมี ความเหมาะสมกับสภาพงานที่ ปฏิ บตั ิ แต่
สาหรับเรื่ องการเปลี่ยนแปลงนโยบายของที่ทางานมีผลกระทบต่อการทางานของท่าน กลุ่มตัวอย่าง
งานเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในด้านนโยบายและการบริ หารน้อยกว่าประเด็นอื่ น
ความคิดเห็ นต่อปั จจัยในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้ าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าการพิจารณาความ
ดีความชอบหรื อปรับเงินเดือน ขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยูใ่ น
ระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือค่าจ้างที่ได้รับจากการทางานมีความเหมาะสม แต่
สาหรับเรื่ องเงินเดือนที่ได้รับทาให้พนักงานมีชีวิตอย่างสุ ขสบาย ไม่ตอ้ งดิ้นรนหางานอื่นเพิ่มนั้น
กลุ่มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานในด้านเงินเดือนและสวัสดิการน้อยกว่า
ประเด็นอื่น
ปั จจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความก้าวหน้า
ในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าการได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ อง
การทางานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคืองานที่
ทาอยู่ มี โอกาสที่ จะได้เลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้ น แต่สาหรั บเรื่ องที่ ทางานนี้ สนับสนุ นให้พนักงานไป
ฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู ้ และประสบการณ์ในงานนั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานในด้านความก้าวหน้าในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น
ปัจจัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความมัน่ คงใน
การทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าที่ทางานที่ท่านทางานอยูเ่ ป็ นที่รู้จกั
ของบุคคลทัว่ ไปเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือ
ทางานที่ ท่านทาอยู่ในขณะนี้ มีความมัน่ คงและเจริ ญรุ่ งเรื อง แต่สาหรับเรื่ องที่หัวหน้างานมีความเป็ น
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ธรรมนั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิงานในด้านความมัน่ คงในการทางาน
น้อยกว่าประเด็นอื่ น ความคิ ดเห็ นต่อปั จจัยในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ด้านความมัน่ คงในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
สภาพแวดล้อมภายในหน่ วยงานที่เหมาะสมทาให้พนักงานมีความสุ ขในการทางานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อ
การปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน
ท่าน มี ผลทาให้การปฏิ บตั ิงานของท่านดี ข้ ึน แต่สาหรับเรื่ องอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานมีเพียงพอและใช้การได้ดีน้ นั กลุ่ มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานใน
ด้านบรรยากาศในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่น ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มี
ชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็ นในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านทุกด้านเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าความผูกพันในการ
ทางานเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานมากกว่าด้านอื่น ๆ รองลงมาคือความทุ่มเทในการทางาน ส่ วน
ความพยายามในการท างานและความร่ วมมื อในการท างานกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ด้านความพยายามในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
การทางานที่ยาก ซึ่ งคนอื่นทาไม่ค่อยได้เป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความพยายามในการทางาน
อยูใ่ นระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือการทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จก่อนเวลา แต่
สาหรับเรื่ องเมื่อมี ปัญหาการทางานต้องเร่ งรั ดแก้ไขนั้น กลุ่ มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นแรงจูงใจในการ
ปฏิ บตั ิงานด้านความพยายามในการทางานน้อยกว่าประเด็นอื่ น ระดับแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของ
พนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ด้านความทุ่มเทในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าหากมีงานเหลืออยูท่ ่านจะทาให้เสร็ จก่อนกลับบ้านเป็ นแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานด้านความทุ่มเทในการทางานอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่ นๆ รองลงมาคื อท่านรู ้ สึก
กระตือรื อร้น อยากปฏิบตั ิงานอยูเ่ สมอ แต่สาหรับเรื่ องพนักงานชอบมาทางานนอกเวลา แม้วา่ จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนล่วงเวลานั้น กลุ่มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานด้านความทุ่มเทใน
การท างานน้อยกว่าประเด็ นอื่ น แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานร้ าน มี ชัย อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ด้านความร่ วมมือในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
การทางานร่ วมกับคนอื่น ท่านคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ดีเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความร่ วมมือในการ
ทางานอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือท่านเต็มใจทางานใหม่ ๆ และยากตามที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบให้ แต่สาหรับเรื่ องท่านมีส่วนร่ วมในการเสนอแนวความคิดในการทางานต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มที่น้ นั กลุ่ มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานด้านความร่ วมมื อในการทางาน
น้ อยกว่ า ประเด็ นอื่ น ระดับ แรงจู งใจในการปฏิ บ ัติ งานของพนัก งานร้ าน มี ชัย อาภรณ์ จังหวัด
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นครราชสี มา ด้านความผูกพันในการทางานอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
ท่านมักเป็ นห่ วงเรื่ องชื่ อเสี ยงของหน่ วยงานเสมอเป็ นแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานด้านความผูกพันในการ
ทางานอยู่ในระดับมากที่สุดกว่าประเด็นอื่นๆ รองลงมาคือท่านมีความภาคภูมิใจมากที่มาปฏิบตั ิงาน ณ.
หน่วยงานนี้ แต่สาหรับเรื่ องการทางานในหน่วยงานนี้ ทาให้เกิดความผูกพัน การยอมรับซึ่ งกันและกัน
นั้น กลุ่ มตัวอย่างงานเห็ นว่าเป็ นแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านความผูกพันในการท างานน้อยกว่า
ประเด็นอื่น เพศต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน และความทุ่มเทในการ
ทางาน แต่สาหรับความร่ วมมือในการทางาน และความผูกพันในการทางานเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกันอายุต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน และความทุ่มเทในการทางาน แต่สาหรับความร่ วมมือในการ
ทางาน และความผูกพันในการทางานอายุต่างกันมี แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานร้ าน มีชัย
อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกัน
สถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ในทุก ๆด้าน คือด้านความพยายามในการทางาน ความทุ่มเทในการทางาน ความ
ร่ ว มมื อในการท างาน และความผูก พัน ในการท างาน ไม่ แ ตกต่ า งกัน ระดับ การศึ ก ษาต่ า งกัน มี
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน ความทุ่มเทในการทางาน และความ
ร่ วมมื อในการทางาน ยกเว้นความผูกพันในการทางานระดับการศึ กษาต่างกันมี แรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกันรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ในเรื่ องความทุ่มเทในการทางาน ความร่ วมมือในการทางาน และความ
ผูกพันในการทางาน ยกเว้นความพยายามในการทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิ บตั ิ งานของพนักงานร้ าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ไม่แตกต่างกันระยะเวลาการ
ปฏิ บตั ิงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้าน มีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 ในเรื่ องความพยายามในการทางาน ความทุ่มเทในการ
ทางานและความร่ วมมือในการทางาน ยกเว้นความผูกพันในการทางานระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้านมีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มาไม่แตกต่างกัน
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยในการปฏิบตั ิงานกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน มี
ความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกและมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 คื อ นโยบายและการบริ ห ารมี
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ความสั ม พัน ธ์ ก ับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง าน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยมี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .478 นัน่ คือตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือนโยบายและการบริ หารที่ดีและเหมาะสมก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิ บตั ิงานบรรยากาศในการทางานมี ความสัมพันธ์ กบั แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ .498 นัน่ คือตัวแปรทั้งสอง
ตัวมีความสัมพันธ์ กันในระดับปานกลาง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือบรรยากาศในการ
ทางานที่ดีและเหมาะสมก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในด้านความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยในการปฏิบตั ิงาน
และในด้านแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานร้านมีชยั อาภรณ์ จังหวัดนครราชสี มา ดังนี้
1. ความก้า วหน้า ในการท างาน ร้ า นมี ชัย อาภรณ์ ควรมี ก ารสนับ สนุ น ให้พ นัก งานไป
ฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ในงาน และสามารถทาให้พนักงานพอใจในตาแหน่ง
หน้าที่การงานในขณะนี้
2. ความพยายามในการทางาน ร้ านมี ชยั อาภรณ์ ต้องมีระบบการจัดการกับปั ญหาในการ
ทางานเพื่อให้พนักงานสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็ จตามเป้ าหมาย
3. ความร่ วมมือในการทางาน ร้านมีชยั อาภรณ์ ควรส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมในการ
เสนอแนวความคิดในการทางานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เพื่อให้การทางานเกิดประโยชน์สูงสุ ด และ
สามารถบรรลุเป้ าหมายการทางานร่ วมกัน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึ ก ษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานร้ าน มี ชัย อาภรณ์ จังหวัด
นครราชสี มา ควรมี การศึ กษาถึ งตัวแปรที่ เกี่ ยวกับสภาพแวดล้อมภายในร้ านที่ เหมาะสมทาให้
พนักงานมีความสุ ขในการทางานควรมีการปรับปรุ ง ให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป
2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริ การที่ร้าน เพื่อนาผลการศึกษามาใช้
ในการปรับปรุ งการทางานของพนักงานให้ดียงิ่ ขึ้นต่อไป

