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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยในการสร้ างแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์ จูน
ทาวน์ ประชากรในครั้งนี้ คือพนักงานศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ จานวน 203 คน โดยใช้ตารางการสุ่ ม
ของ Taro Yamane ก าหนดความเชื่ อมัน่ 95% และใช้วิธี การเลื อกวิธี สุ่ ม ตัวอย่างแบบบังเอิ ญ
(Accidental Sampling) จนครบตามจานวนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม
สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 139 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.47 เป็ นเพศหญิง
จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.53 มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 39.90
รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 30 จานวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.93 มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน
23 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.33 น้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.84 ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.16 เป็ นโสด จานวน 86 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 42.36 น้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.48 ส่ วนใหญ่จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 164 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.79จบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 28 คน
คิดเป็ นร้อยละ 13.79 และจบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.42 ในส่ วน
ของรายได้กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 – 20,000 บาท จานวน 91 คน
คิดเป็ นร้อยละ 44.83 รองลงมามีรายได้อยูร่ ะหว่าง 20,001 – 30,000 บาทจานวน 64 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 31.53 มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.27 และมีรายได้ต่า
กว่า 15,000 บาท จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.37
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปัจจัยการสร้างแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์
จูนทาวน์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับปัจจัยการสร้างแรงจูงใจของ
พนัก งานศู น ย์ก ารค้า ฟอร์ จู น ทาวน์ ม ากที่ สุ ด อยู่ ใ นล าดับ แรก คื อ ด้า นลัก ษณะเนื้ อ หาของงาน
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องการได้พฒั นาและเรี ยนรู้งานจากการปฏิบตั ิงาน สอดคล้องกับงานวิจยั
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ของรังสรรค์ อ่วมมี (2550) ได้ศึกษาเรื่ องคุณลักษณะงานที่มีความสัมพัน ธ์ต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั กม. 18 วิศวกรรม จากัด ผลการวิจยั พบว่า1. ระดับความคิดเห็นต่อ
คุณลักษณะงานของพนักงาน พบว่าในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก 2. ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กุสุมา จ้อยช้างเนียม (2547) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการทางานของพนักงานสานักงานใหญ่
บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย ผลการศึกษาพบว่า พนักงานสานักงานใหญ่ บมจ.ธนาคารกสิ กรไทย มี
แรงจูงใจในการทางานอยู่ในระดับสู ง และมีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยด้านงานอันเป็ นปั จจัยที่มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือด้านสภาพแวดล้อมในที่ทางาน
โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องสภาพแวดล้อมในสานักงาน เช่ น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด
เป็ นต้น มีความเหมาะสม ส่ วนปั จจัยการสร้างแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์อยูใ่ น
ลาดับน้อยที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชาโดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชา
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอย่างยุติธรรม สาหรับการทดสอบสมมติฐานเปรี ยบเทียบพบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้ า นโอกาสในการเรี ยนรู้ แ ละพัฒ นาความสามารถ และด้ า น
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์
จูนทาวน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านโอกาสในการเรี ยนรู้และพัฒนา
ความสามารถ และด้านด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน
มีแรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านโอกาสในการเรี ยนรู้และพัฒนาความสามารถ กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมี
แรงจูงใจของพนักงานศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ แตกต่างกันอย่างมี นยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจของ
พนัก งานศู นย์ก ารค้า ฟอร์ จูนทาวน์ แตกต่า งกันอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เฉพาะด้าน
โอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า ด้านโอกาสในการเรี ยนรู ้ และพัฒนาความสามารถ ด้านความสัมพันธ์
กับผูบ้ งั คับบัญชา และด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านผลตอบแทน ผูบ้ ริ หารของศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์
ต้องมีนโยบายในการวางแผนเรื่ องการกาหนดอัตราเงินเดือนในแต่ละเดื อนของพนักงานให้มีความ
เหมาะสม 2) ด้านลักษณะเนื้ อหาของงาน ผูบ้ ริ หารของศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ ต้องส่ งเสริ มให้
พนักงานได้พฒั นาและเรี ยนรู้งานจากการปฏิบตั ิงาน 3) ด้านโอกาสในการเจริ ญก้าวหน้า ผูบ้ ริ หาร
ของศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ ต้องส่ งเสริ มและมี การวางแผนที่ ดีให้พนักงานมีโอกาสเติบโตและ
ก้าวหน้าในสายงานในอนาคต 4) ด้านโอกาสในการเรี ยนรู้และพัฒนาความสามารถ ผูบ้ ริ หารของ
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ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ตอ้ งส่ งเสริ มให้พนักงานได้รับการอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่ อง 5)
ด้านความสัมพันธ์ กบั ผูบ้ งั คับบัญชา ผูบ้ ริ หารของศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ ต้องมี การกาหนดวิธี
ประเมินผลที่ชดั เจนและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอย่างยุติธรรม 6) ด้านความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน ผูบ้ ริ หารของศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ ต้องมี การกาหนดการทางานเป็ นที ม ส่ งเสริ มให้
พนักงานท างานร่ วมกันให้เพื่ อนร่ วมงานให้ค วามร่ วมมื อในการปฏิ บตั ิ งานอย่า งเต็ม ใจและเต็ม
ความสามารถ 7) ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทางาน ผูบ้ ริ หารของศูนย์การค้าฟอร์ จูนทาวน์ตอ้ งจัดให้มี
สภาพแวดล้อมในสานักงาน เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด เป็ นต้น มีความเหมาะสม

