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การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัในการสร้างแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูน
ทาวน ์ประชากรในคร้ังน้ี คือพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ จ านวน 203 คน โดยใชต้ารางการสุ่ม
ของ Taro Yamane ก าหนดความเช่ือมัน่ 95% และใช้วิธีการเลือกวิธีสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) จนครบตามจ านวนของขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม 
สถิติท่ีใชใ้นการ วเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-
way ANOVA)  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 68.47 เป็นเพศหญิง 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 31.53  มีอายอุยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 39.90 
รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 30 จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 มีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33 น้อยท่ีสุดมีอายุมากกว่า 40 ปี ข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.84 ส่วนใหญ่สมรสแลว้ จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 56.16 เป็นโสด จ านวน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.36 นอ้ยท่ีสุดเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 ส่วนใหญ่จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 80.79จบการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.79 และจบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42 ในส่วน
ของรายไดก้ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.83 รองลงมามีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 20,001 – 30,000 บาทจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.53 มีรายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.27 และมีรายไดต้ ่า
กวา่ 15,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37 

ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียปัจจยัการสร้างแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์
จูนทาวน์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ระดบัปัจจยัการสร้างแรงจูงใจของ
พนักงานศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์มากท่ีสุดอยู่ในล าดับแรก คือด้านลักษณะเน้ือหาของงาน 
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองการไดพ้ฒันาและเรียนรู้งานจากการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบังานวิจยั
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ของรังสรรค์ อ่วมมี (2550) ไดศึ้กษาเร่ืองคุณลกัษณะงานท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั กม. 18 วิศวกรรม จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่1. ระดบัความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะงานของพนกังาน พบวา่ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2. ระดบัความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
กุสุมา จอ้ยชา้งเนียม (2547) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการท างานของพนกังานส านกังานใหญ่ 
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานส านกังานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มี
แรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดบัสูง และมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นงานอนัเป็นปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน
โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองสภาพแวดลอ้มในส านกังาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด 
เป็นตน้ มีความเหมาะสม ส่วนปัจจยัการสร้างแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์อยูใ่น
ล าดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาโดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองผูบ้งัคบับญัชา
ประเมินผลการปฏิบติังานอย่างยุติธรรม ส าหรับการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบพบว่ากลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านโอกาสในการเ รียนรู้และพัฒนาความสามารถ และด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์
จูนทาวน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันา
ความสามารถ และดา้นดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั
มีแรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
แรงจูงใจของพนกังานศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจของ
พนักงานศูนยก์ารค้าฟอร์จูนทาวน์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้าน
โอกาสในการเจริญกา้วหนา้ ดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ ดา้นความสัมพนัธ์
กบัผูบ้งัคบับญัชา และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
 ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) ดา้นผลตอบแทน ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ 
ตอ้งมีนโยบายในการวางแผนเร่ืองการก าหนดอตัราเงินเดือนในแต่ละเดือนของพนกังานให้มีความ
เหมาะสม 2) ดา้นลกัษณะเน้ือหาของงาน ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ ตอ้งส่งเสริมให้
พนกังานไดพ้ฒันาและเรียนรู้งานจากการปฏิบติังาน 3) ดา้นโอกาสในการเจริญกา้วหนา้ ผูบ้ริหาร
ของศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ ตอ้งส่งเสริมและมีการวางแผนท่ีดีให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและ
กา้วหน้าในสายงานในอนาคต 4) ดา้นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ ผูบ้ริหารของ
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ศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ตอ้งส่งเสริมให้พนกังานไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง 5) 
ด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ ตอ้งมีการก าหนดวิธี
ประเมินผลท่ีชดัเจนและประเมินผลการปฏิบติังานอย่างยุติธรรม 6) ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงาน ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ ตอ้งมีการก าหนดการท างานเป็นทีม ส่งเสริมให้
พนักงานท างานร่วมกันให้เพื่อนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานอย่างเต็มใจและเต็ม
ความสามารถ 7) ดา้นสภาพแวดลอ้มในท่ีท างาน ผูบ้ริหารของศูนยก์ารคา้ฟอร์จูนทาวน์ตอ้งจดัให้มี
สภาพแวดลอ้มในส านกังาน เช่น แสงสวา่ง อุณหภูมิ ความสะอาด เป็นตน้ มีความเหมาะสม 


