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บทคดัย่อ 
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ 
จงัหวดันครราชสีมา และปัจจัยในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
พนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา เป็นพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์  จงัหวดันครราชสีมา เก็บ
ตวัอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ได้ขนาด
ตวัอย่างจ านวน 76 คน  จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระยะเวลาการปฏิบติังาน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชส้ถิติการ Independent Samples t - test  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA)  การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (correlation coefficient)โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.32 เป็นเพศชาย ร้อยละ 23.68  มีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี  ร้อย
ละ 46.05 รองลงมาอายุน้อยกวา่ 25 ปี ร้อยละ 26.32 น้อยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 11.84 
ส่วนใหญ่สมรสแลว้ ร้อยละ 52.63 เป็นโสด ร้อยละ 42.11 และหมา้ย/หยา่ร้าง ร้อยละ 5.26 ดา้นการศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 69.74 ปริญญาตรี ร้อยละ 26.32 และสูงกว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 3.94 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 - 15,000 บาท ร้อยละ 31.58 รองลงมาคือต ่ากวา่ 
10,000 บาท ร้อยละ 26.32 มีรายไดใ้นช่วง 15,001 - 20,000 บาทและมากกวา่ 20,000 บาท ข้ึนไป กลุ่มละ
ร้อยละ 21.05 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป ร้อยละ 57.33  รองลงมา คือ 5 
– 10 ปี ร้อยละ 23.68 และนอ้ยท่ีสุดต ่ากวา่ 5 ปี ร้อยละ 19.74 
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ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นทุกดา้นเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นความกา้วหน้าในการท างานอยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่บรรยากาศในการท างานเป็นปัจจยัในการปฏิบติังานมากกวา่ดา้น
อ่ืน ๆ รองลงมาคือบรรยากาศในการท างาน ส่วนความกา้วหนา้ในการท างานกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  ส่วนระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณารายด้านทุกด้านเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
ความทุ่มเทในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองความเป็นห่วงเร่ืองช่ือเสียงของหน่วยงานเสมอเป็นแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาคือความผกูพนัในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองหากมีงาน
เหลืออยูท่่านจะท าใหเ้สร็จก่อนกลบับา้น ส่วนความพยายามในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองเม่ือมีปัญหา
การท างานตอ้งเร่งรัดแกไ้ขและความร่วมมือในการท างานโดยเฉพาะเร่ืองการส่วนร่วมในการเสนอ
แนวความคิดในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ และอายุ ต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ในเร่ืองความพยายามในการท างาน และความพูกผนัในการท างาน ส่วนสถานภาพสมรสต่างกนัมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ในทุก ๆด้าน คือด้าน
ความพยายามในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน ความร่วมมือในการท างาน และความผกูพนัในการ
ท างาน ไม่แตกต่างกนั ส าหรับระดบัการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
ในเร่ืองความพยายามในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน และความร่วมมือในการท างาน ในเร่ือง
รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวดั
นครราชสีมา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความทุ่มเทในการท างาน ความร่วมมือใน
การท างาน และความผกูพนัในการท างาน 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ีดา้นความพยายามในการท างาน มีชยัอาภรณ์ ตอ้งมีระบบการ
จดัการกับปัญหาในการท างานเพื่อให้พนักงานสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายให้เสร็จตาม
เป้าหมาย ดา้นความทุ่มเทในการท างาน ร้าน มีชยัอาภรณ์ ตอ้งมีการก าหนดตารางการท างานท่ีชดัเจน
เพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานไดต้ามตารางการท างานนอกจากนั้นการท างานท่ีอยูน่อกเวลาเวลาท า
การถึงแมพ้นักงานจะไม่เรียกร้องเร่ืองเงินค่าล่วงเวลา แต่ร้านควรมีการจ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา 
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เพื่อให้พนักงานท่ีท างานมีรายได้ตามกฏหมายแรงงาน ดา้นความร่วมมือในการท างาน ร้าน มีชัย
อาภรณ์ ควรส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ีเพื่อใหก้ารท างานเกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถบรรลุเป้าหมายการท างานร่วมกนั และดา้น
ความทุ่มเทในการท างาน ร้านมีชยัอาภรณ์ ตอ้งส่งเสริมให้พนกังานเกิดความทุ่มเทในการท างาน อนั
จะน าไปสู่ประโยชน์ขององคก์รและพนกังาน 

 
ภูมหิลงั 
 ทรัพยากรท่ีจดัวา่ส าคญัท่ีสุดขององคก์รก็คือ “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือพนกังานทุกคนใน 
องคก์รนัน่เอง พนกังานขององคก์รเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจต่าง ๆ ขององคก์รให ้
บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร ดงันั้นจะเห็นไดว้่าองค์กรท่ีประสบผลส าเร็จไดก้็เน่ืองมาจาก 
ประสิทธิภาพของพนกังานในองคก์รเป็นส าคญั ถา้พนกังานในองคก์รขาดประสิทธิภาพ ไม่มี 
ความรู้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีความรักความผกูพนัต่อองคก์รแลว้ กจ็ะเกิด 
ปัญหาต่อการปฏิบติังานตามมา เช่น การท างานไม่เต็มประสิทธิภาพท าให้ไม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ี
องคก์ารตอ้งการ เกิดการโยกยา้ยเปล่ียนงานบ่อย อตัราการเขา้ออกจากงานค่อนขา้งสูง ซ่ึงในท่ีสุด
องค์กร นั้นก็จะกลายเป็นองค์กรท่ีไม่สามารถประสบผลส าเร็จ ในทางกลับกันถ้าองค์กรมี
พนกังานท่ีมี ความรู้ความสามารถ เหมาะสมกบัหนา้ท่ี มีความมานะอุตสาหะต่อการท างาน มี
ความรักความ ผูกพนักบัองคก์รแลว้ โอกาสท่ีจะท างานให้ไดรั้บผลส าเร็จตามท่ีต่อองคก์ารยอ่ม
ง่ายข้ึนเป็นอนัมาก  การท่ีพนกังานในองคก์รจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยั
แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นอาจเกิดจากลักษณะนิสัยส่วน
บุคคล เช่น การท่ีบุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง ความกา้วหนา้ในชีวิต 
หรือการมีทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความ
ถนดัเน่ืองจากงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ มีเพ่ือนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการ
มีทศันคติท่ีดีต่อองค์กร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ใน
นโยบายขององคก์ร ตลอดจนการมีความรักความผกูพนักบัองคก์ร ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผล
ใหพ้นกังานเกิดแรงจูงใจในการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิงกระตุน้ให้
บุคคลเกิดความ มานะพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีองคก์ร ไดต้ั้งไว ้(สิริพร อ าไพศรี, 2547: 1-2)  ท่ีกล่าวมาขา้งต่อนนั้นแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ในองคก์รเพื่อจะสามารถท าใหพ้นกังาน
ท างานได้อย่างมีความสุข และจะทุ่มเทก าลังกาย ก าลงัใจ สติปัญญา เพ่ือให้งานนั้นประสบ
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ความส าเร็จสูงสุด ส่งผลใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไว ้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผู ้
ศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือให้ทราบว่า มีปัจจัยด้านใดบ้างท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มชัชาดาไหมไทย จงัหวดันครราชสีมา ทั้งน้ีเพ่ือน าผลการศึกษามา
เป็นขอ้มูลใหห้น่วยงานน าไปปรับปรุงใหก้บัพนกังานอยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม ทดัเทียมกบั
องค์กรอ่ืน ๆ ผูศึ้กษาเช่ือว่า ถา้หากมีการจดัการองคก์รให้มีความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์แลว้ จะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการท่ีจะท าใหพ้นกังานมีความรักองคก์ร พร้อมทั้ง
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอนัเป็นปัจจยัท่ีส าคญั ในการขบัเคล่ือน
ให้แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มชัชาดาไหมไทย ประสบความส าเร็จตรงตาม 
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวดั
นครราชสีมา 
 2. เพื่อศึกษาระดับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอ าภรณ์ จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยในการปฏิบัติงานกับ 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา จ านวน 95 

คน เก็บตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ เครซ่ี (Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) 
ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 76 คน 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเป็นเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
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ตอนที ่1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น 
Checklist ท่ีเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions) จ านวน 6 ขอ้ไดแ้ก่ 

ขอ้ท่ี 1  เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) 
ขอ้ท่ี 2  อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ขอ้ท่ี 3  ระดบัการศึกษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ขอ้ท่ี 4  รายได ้เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
ขอ้ท่ี 5  สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal scale) 
ขอ้ท่ี 6  ระยะเวลาการปฏิบติังาน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Ordinal scale) 
ตอนที ่2  ขอ้ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั

นครราชสีมา ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภทโดยให้ระดบัความคิดเห็น และให้ค่า
คะแนนหรือ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2541: 166) ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวจิยัโดยเป็นค าถามท่ีใชใ้นระดบัการวดั

ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการ
ค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น มีดงัน้ี (มลัลิกา บุนนาค.2537:29) 
จากสูตร ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด - ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 

จ านวนชั้น 
          =    5 – 1 

                5 
          =    0.8 
 

เกณฑ์เฉล่ียส าหรับระดบัปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา เป็นดงัน้ี 
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คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00    หมายถึง   มีผลมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20    หมายถึง   มีผลมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40    หมายถึง   มีผลปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60    หมายถึง   มีผลนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80    หมายถึง   มีผลนอ้ยท่ีสุด 
ตอนที ่3  ข้อค าถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ 

จงัหวดันครราชสีมาซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภทโดยใหร้ะดบัความคิดเห็น และ
ให้ค่าคะแนนหรือ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2541: 166) ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูล
ประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

5 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
4 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นมาก 
3 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
2 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
1 คะแนน คือ ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 

การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวจิยัโดยเป็นค าถามท่ีใชใ้นระดบัการวดั
ขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใช้ค่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจากการ
ค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น มีดงัน้ี (มลัลิกา บุนนาค.2537:29) 
จากสูตร ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =    ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด - ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 

      จ  านวนชั้น 
        =   5 – 1 

            5 
        =   0.8 

เกณฑ์เฉล่ียส าหรับระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมาเป็นดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ยท่ีสุด 
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. 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงมีขั้นตอนการสร้าง

เคร่ืองมือตามล าดบัต่อไปน้ี 
1.  ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสารทางวิชาการ บทความ ทฤษฎีหลกัการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามเพื่อใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของ การวจิยั 
2.  น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งและขอ

ค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้แบบสอบถามสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายและสมมติฐานของ
งานวจิยั 

3.  น าขอ้เสนอท่ีไดม้าปรับปรุงแบบสอบถามจากนั้นน าเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้งเหมาะสมอีกคร้ังก่อนน าไปทดลองใช ้

4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปลองใช ้(Try Out) กบัประชาชนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง
จ านวน 30 ชุด เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หา ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิแอลฟา (α-Coefficient) โดยใช่สูตรคอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 
449) ค่าแอลฟาท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัของความคงท่ีขอแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1
ค่าท่ีใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง จากการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
โดยแยกเป็นรายดา้น  

5.  น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
สรุปผล 

ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจัยโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 58 คน  (ร้อยละ 76.32) เป็นเพศชาย 18 คน  (ร้อยละ 
23.68)  มีอายอุยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี  35 คน  (ร้อยละ 46.05) รองลงมาอายนุอ้ยกวา่ 25 ปี 20 คน  (ร้อย
ละ 26.32) นอ้ยท่ีสุดมีอายุมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป 9 คน  (ร้อยละ 11.84) ส่วนใหญ่สมรสแลว้ 40 คน  
(ร้อยละ 52.63) เป็นโสด 32 คน  (ร้อยละ 42.11) และหมา้ย/หย่าร้าง 4 คน  (ร้อยละ 5.26) ดา้น
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 53 คน  (ร้อยละ 69.74) ปริญญาตรี 20 คน  (ร้อย
ละ 26.32) และสูงกว่าปริญญาตรี 3 คน  (ร้อยละ 3.94) และส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน  
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10,000 - 15,000 บาท 24 คน  (ร้อยละ 31.58) รองลงมาคือต ่ากว่า 10,000 บาท 20 คน  (ร้อยละ 
26.32) มีรายไดใ้นช่วง 15,001 - 20,000 บาทและมากกวา่ 20,000 บาท ข้ึนไป กลุ่มละ 16 คน  (กลุ่ม
ละร้อยละ 21.05)ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 43 คน (ร้อยละ 56.57)  
รองลงมา คือ 5 – 10 ปี 18 คน (ร้อยละ 23.68) และนอ้ยท่ีสุดต ่ากวา่ 5 ปี 15 คน (ร้อยละ 19.74) 

ตอนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัย
อาภรณ์จังหวดันครราชสีมา 

ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม
กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านทุกด้านเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเห็นว่าความมัน่คงในการท างานเป็นปัจจยัในการปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ ( =3.97, 
S.D.= 0.473) รองลงมาคือบรรยากาศในการท างาน ส่วนความกา้วหนา้ในการท างานกลุ่มตวัอยา่งเห็น
วา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัในการปฏิบติังาน
ของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นนโยบายและการบริหารอยู่ในระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่าการท่ีหน่วยงานมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการท่ี
หน่วยงานมีจ านวนพนกังานเหมาะสมและการบริหารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกบัสภาพ
งานท่ีปฏิบติั แต่ส าหรับเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายของท่ีท างานมีผลกระทบต่อการท างานของ
ท่าน กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นนโยบายและการบริหารนอ้ย
กว่าประเด็นอ่ืน ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานร้านมีชัยอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือน ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ  รองลงมาคือค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานมีความ
เหมาะสม แต่ส าหรับเร่ืองเงินเดือนท่ีไดรั้บท าให้พนกังานมีชีวิตอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางาน
อ่ืนเพิ่มนั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ
นอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความกา้วหน้า
ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่การไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ือง
การท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคืองานท่ี
ท าอยู่ มีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน แต่ส าหรับเร่ืองท่ีท างานน้ี สนับสนุนให้พนักงานไป
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ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานในดา้นความกา้วหนา้ในการท างานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความมัน่คง
ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ท่ีท างานท่ีท่านท างานอยู่
เป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไปเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ 
รองลงมาคือท างานท่ีท่านท าอยู่ในขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง แต่ส าหรับเร่ืองท่ีหัวหน้า
งานมีความเป็นธรรมนั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นความ
มัน่คงในการท างานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มี
ชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นบรรยากาศในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบวา่สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้พนกังานมีความสุขในการ
ท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มของหน่วยงานท่าน มีผลท าให้การปฏิบติังานของท่านดีข้ึน แต่ส าหรับเร่ืองอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้นั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นบรรยากาศในการท างานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

ตอนที ่3 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มี
ชัยอาภรณ์ จังหวดันครราชสีมา 

ระดับแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา โดย
ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านทุกด้านเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าความทุ่มเทในการท างานเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาคือความผูกพนัในการท างาน  ส่วนความพยายามในการท างาน
และความร่วมมือในการท างานกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้น
ความพยายามในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่การท างานท่ี
ยาก ซ่ึงคนอ่ืนท าไม่ค่อยไดเ้ป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความพยายามในการท างานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ  รองลงมาคือการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลา แต่
ส าหรับเร่ืองเม่ือมีปัญหาการท างานตอ้งเร่งรัดแกไ้ขนั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นความพยายามในการท างานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความ
ทุ่มเทในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่หากมีงานเหลืออยูท่่านจะ
ท าให้เสร็จก่อนกลบับา้นเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความทุ่มเทในการท างานอยู่ในระดบัมาก
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ท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือท่านรู้สึกกระตือรือร้น อยากปฏิบติังานอยู่เสมอ แต่ส าหรับเร่ือง
พนกังานชอบมาท างานนอกเวลา แมว้า่จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนล่วงเวลานั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็น
แรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความทุ่มเทในการท างานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความ
ร่วมมือในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่การท างานร่วมกบั
คนอ่ืน ท่านคิดว่าเป็นส่ิงท่ีดีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความร่วมมือในการท างานอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือท่านเต็มใจท างานใหม่ ๆ และยากตามท่ีผูบ้งัคบับญัชา
มอบให้ แต่ส าหรับเร่ืองท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเต็มท่ี
นั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความร่วมมือในการท างานนอ้ยกว่า
ประเด็นอ่ืน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 
ดา้นความผูกพนัในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ท่านมกั
เป็นห่วงเร่ืองช่ือเสียงของหน่วยงานเสมอเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความผูกพนัในการ
ท างานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือท่านมีความภาคภูมิใจมากท่ีมาปฏิบติังาน 
ณ. หน่วยงานน้ี แต่ส าหรับเร่ืองการท างานในหน่วยงานน้ี ท าให้เกิดความผกูพนั การยอมรับซ่ึงกนั
และกนันั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความผูกพนัในการท างาน
นอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

ตอนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวดันครราชสีมา 

เพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์  จงัหวดันครราชสีมา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน และความทุ่มเทในการ
ท างาน แต่ส าหรับความร่วมมือในการท างาน และความผกูพนัในการท างานเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 

อายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน และความทุ่มเทในการ
ท างาน แต่ส าหรับความร่วมมือในการท างาน และความผกูพนัในการท างานอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรสต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ในทุก ๆดา้น คือดา้นความพยายามในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน ความ
ร่วมมือในการท างาน และความผกูพนัในการท างาน ไม่แตกต่างกนั 
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ระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน ความ
ทุ่มเทในการท างาน และความร่วมมือในการท างาน ยกเวน้ความผกูพนัในการท างานระดบัการศึกษา
ต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัดนครราชสีมา  
ไม่แตกต่างกนั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ 
จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความทุ่มเทในการท างาน 
ความร่วมมือในการท างาน และความผกูพนัในการท างาน ยกเวน้ความพยายามในการท างาน รายได้
เฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 
ไม่แตกต่างกนั 

ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ 
จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน 
ความทุ่มเทในการท างาน และความร่วมมือในการท างาน ยกเวน้ความผกูพนัในการท างานระยะเวลา
การปฏิบัติงานต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน  มีชัยอาภรณ์ จังหวัด
นครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 

ตอนที ่5 สรุปผลผลการวเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวดันครราชสีมา 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  คือ 

นโยบายและการบริหารมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .478 นั่นคือตัวแปรทั้ งสองตัวมี
ความสัมพนัธ์ กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือนโยบายและการ
บริหารท่ีดีและเหมาะสมก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

บรรยากาศในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เท่ากับ .498 นั่นคือตัวแปรทั้ งสองตัวมี
ความสัมพนัธ์ กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดีและเหมาะสมก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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อภิปรายผล 
ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวม

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านทุกด้านเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นความกา้วหนา้ในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง โดยกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นว่าบรรยากาศในการท างานเป็นปัจจยัในการปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาคือ
บรรยากาศในการท างาน ส่วนความกา้วหน้าในการท างานกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน  มี
ชยัอาภรณ์  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นนโยบายและการบริหารอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามพบวา่การท่ีหน่วยงานมอบหมายงานให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสมเป็นปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดับมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการท่ีหน่วยงานมีจ านวน
พนักงานเหมาะสมและการบริหารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติั แต่
ส าหรับเร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายของท่ีท างานมีผลกระทบต่อการท างานของท่าน กลุ่มตวัอยา่ง
งานเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นนโยบายและการบริหารน้อยกว่าประเด็นอ่ืน 
ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ด้าน
เงินเดือนและสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่การพิจารณาความ
ดีความชอบหรือปรับเงินเดือน ข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ  รองลงมาคือค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานมีความเหมาะสม แต่
ส าหรับเร่ืองเงินเดือนท่ีไดรั้บท าให้พนกังานมีชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางานอ่ืนเพิ่มนั้น 
กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นเงินเดือนและสวสัดิการน้อยกว่า
ประเด็นอ่ืน  

ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความกา้วหน้า
ในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่การไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ือง
การท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคืองานท่ี
ท าอยู่ มีโอกาสท่ีจะได้เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน แต่ส าหรับเร่ืองท่ีท างานน้ี สนับสนุนให้พนักงานไป
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ในงานนั้น กลุ่มตวัอยา่งงานเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานในดา้นความกา้วหนา้ในการท างานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน  

ปัจจยัในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความมัน่คงใน
การท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่ท่ีท างานท่ีท่านท างานอยูเ่ป็นท่ีรู้จกั
ของบุคคลทัว่ไปเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือ
ท างานท่ีท่านท าอยู่ในขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง แต่ส าหรับเร่ืองท่ีหัวหน้างานมีความเป็น
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ธรรมนั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานในดา้นความมัน่คงในการท างาน
น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ความคิดเห็นต่อปัจจยัในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นความมัน่คงในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่า
สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้พนกังานมีความสุขในการท างานเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากกวา่ประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน
ท่าน มีผลท าให้การปฏิบติังานของท่านดีข้ึน แต่ส าหรับเร่ืองอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ในการ
ปฏิบติังานมีเพียงพอและใช้การไดดี้นั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานใน
ดา้นบรรยากาศในการท างานน้อยกวา่ประเด็นอ่ืน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มี
ชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ดา้นทุกดา้นเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าความผูกพนัในการ
ท างานเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากกว่าดา้นอ่ืน ๆ รองลงมาคือความทุ่มเทในการท างาน  ส่วน
ความพยายามในการท างานและความร่วมมือในการท างานกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานน้อยกว่าดา้นอ่ืน ๆ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นความพยายามในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่
การท างานท่ียาก ซ่ึงคนอ่ืนท าไม่ค่อยไดเ้ป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความพยายามในการท างาน
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดกวา่ประเด็นอ่ืนๆ  รองลงมาคือการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เสร็จก่อนเวลา แต่
ส าหรับเร่ืองเม่ือมีปัญหาการท างานตอ้งเร่งรัดแก้ไขนั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานด้านความพยายามในการท างานน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์  จงัหวดันครราชสีมา ดา้นความทุ่มเทในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามพบวา่หากมีงานเหลืออยูท่่านจะท าให้เสร็จก่อนกลบับา้นเป็นแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานดา้นความทุ่มเทในการท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือท่านรู้สึก
กระตือรือร้น อยากปฏิบติังานอยูเ่สมอ แต่ส าหรับเร่ืองพนกังานชอบมาท างานนอกเวลา แมว้า่จะไม่ได้
รับค่าตอบแทนล่วงเวลานั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความทุ่มเทใน
การท างานน้อยกว่าประเด็นอ่ืน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ดา้นความร่วมมือในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่า
การท างานร่วมกบัคนอ่ืน ท่านคิดวา่เป็นส่ิงท่ีดีเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความร่วมมือในการ
ท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือท่านเต็มใจท างานใหม่ ๆ และยากตามท่ี
ผูบ้งัคบับญัชามอบให้ แต่ส าหรับเร่ืองท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดในการท างานต่าง ๆ ได้
อย่างเต็มท่ีนั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความร่วมมือในการท างาน
น้อยกว่าประเด็นอ่ืน ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จังหวัด
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นครราชสีมา ดา้นความผูกพนัในการท างานอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามพบว่า
ท่านมกัเป็นห่วงเร่ืองช่ือเสียงของหน่วยงานเสมอเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานดา้นความผกูพนัในการ
ท างานอยู่ในระดบัมากท่ีสุดกว่าประเด็นอ่ืนๆ รองลงมาคือท่านมีความภาคภูมิใจมากท่ีมาปฏิบติังาน ณ. 
หน่วยงานน้ี แต่ส าหรับเร่ืองการท างานในหน่วยงานน้ี ท าให้เกิดความผกูพนั การยอมรับซ่ึงกนัและกนั
นั้น กลุ่มตวัอย่างงานเห็นว่าเป็นแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความผูกพนัในการท างานน้อยกว่า
ประเด็นอ่ืน เพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน และความทุ่มเทในการ
ท างาน แต่ส าหรับความร่วมมือในการท างาน และความผกูพนัในการท างานเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนัอายุต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน และความทุ่มเทในการท างาน แต่ส าหรับความร่วมมือในการ
ท างาน และความผูกพนัในการท างานอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัย
อาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรสต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดั
นครราชสีมา ในทุก ๆดา้น คือดา้นความพยายามในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน ความ
ร่วมมือในการท างาน และความผูกพนัในการท างาน ไม่แตกต่างกันระดับการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน ความทุ่มเทในการท างาน และความ
ร่วมมือในการท างาน ยกเวน้ความผูกพนัในการท างานระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความทุ่มเทในการท างาน ความร่วมมือในการท างาน และความ
ผกูพนัในการท างาน ยกเวน้ความพยายามในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ไม่แตกต่างกนัระยะเวลาการ
ปฏิบติังานต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้าน มีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ในเร่ืองความพยายามในการท างาน ความทุ่มเทในการ
ท างานและความร่วมมือในการท างาน ยกเวน้ความผูกพนัในการท างานระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้านมีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมาไม่แตกต่างกนั 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัในการปฏิบติังานกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  คือนโยบายและการบริหารมี
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ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .478 นัน่คือตวัแปรทั้งสองตวัมีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัปานกลาง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือนโยบายและการบริหารท่ีดีและเหมาะสมก่อให้เกิดแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานบรรยากาศในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .498 นัน่คือตวัแปรทั้งสอง
ตวัมีความสัมพนัธ์ กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือบรรยากาศในการ
ท างานท่ีดีและเหมาะสมก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
จากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในดา้นความคิดเห็นท่ีมีต่อปัจจยัในการปฏิบติังาน

และในดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานร้านมีชยัอาภรณ์ จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 
1. ความก้าวหน้าในการท างาน ร้านมีชัยอาภรณ์ ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานไป

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงาน และสามารถท าให้พนกังานพอใจในต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานในขณะน้ี 

2. ความพยายามในการท างาน ร้านมีชยัอาภรณ์ ตอ้งมีระบบการจดัการกบัปัญหาในการ
ท างานเพื่อใหพ้นกังานสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้สร็จตามเป้าหมาย 

3. ความร่วมมือในการท างาน ร้านมีชยัอาภรณ์ ควรส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวความคิดในการท างานต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีเพื่อให้การท างานเกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถบรรลุเป้าหมายการท างานร่วมกนั 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานร้าน มีชัยอาภรณ์ จงัหวดั

นครราชสีมา ควรมีการศึกษาถึงตวัแปรท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมภายในร้านท่ีเหมาะสมท าให้
พนกังานมีความสุขในการท างานควรมีการปรับปรุง ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

2.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการท่ีร้าน เพื่อน าผลการศึกษามาใช้
ในการปรับปรุงการท างานของพนกังานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

 


