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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั นิ สสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ตามลักษณะส่ วนบุคคล ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงานบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 500 คน เป็ นชาย
จานวน 400 คน หญิงจานวน 100 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางการสุ่ มของ Taro Yamane
กาหนดความเชื่อมัน่ 95% และใช้วธิ ี การเลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บ
ตัวอย่างตามสัดส่ วนได้เพศชายจานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.82 เป็ นเพศหญิง จานวน 45 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.18 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 36.77 รองลงมามีอายุอยู่
ระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.74 และน้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ
14.35 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 67.71 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 20.18 และ
น้อยที่สุดกลุ่มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 12.11 ส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้อยละ 55.61 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 24.22 และ
น้อยที่สุดจบการศึกษาระดับ สู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 20.18 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อน
มากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 32.29 รองลงมามีรายได้ต่อเดื อนอยูร่ ะหว่าง 25,001 –
30,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 30.94 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 16.14 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 46.19 รองลงมามี
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ประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 32.29 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์
การทางานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21.52
ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านความสาเร็ จของงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องท่านมีความภูมิใจใน
ความส าเร็ จ ของงานที่ ท่ า นปฏิ บ ัติ รองลงมาคื อ ด้า นการบัง คับ บัญ ชาโดยเฉพาะประเด็ น เรื่ อ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเท่าเที ยมกัน และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องท่านรู ้สึกพอใจในการยอมรับในด้านตาแหน่งหน้าที่
การงานจากเพื่อนร่ วมงานของท่าน จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานในบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
การได้รับ การยอมรั บนับ ถื อ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านสภาพการ
ทางาน และด้านความมัน่ คงในงาน กลุ่ มตัวอย่า งที่ มีส ถานภาพสมรสต่ างกันมี แรงจูงใจในการ
ทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านนโยบายและ
การบริ หาร และด้า นการบัง คับบัญชา ส าหรั บ ระดับการศึ ก ษาต่า งกันมี แรงจูงใจในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่ ง งาน ด้า นความรั บผิดชอบ ด้านลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ และด้านนโยบายและการ
บริ หาร ส่ วนรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการบังคับบัญชา และด้าน
ความมัน่ คงในงาน และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่ งงาน ด้านความรั บผิดชอบ ด้านลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านการบังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความมัน่ คงในงาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ดา้ นความสาเร็ จของงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ค้องมี การกาหนดนโยบายให้พนัก งานสามารถท างานตามหน้าที่ หรื องานที่ได้รับ
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มอบหมายจนบรรลุผลสาเร็ จ มีความพอใจที่จะทางานให้เกิดความสาเร็ จและมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ต้องสนับสนุ นพนักงานให้มีความก้าวหน้าในการทางานเนื่ องมาจากผลการปฏิบตั ิงาน
การได้รับศึกษาต่อการฝึ กอบรม และความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบตั ิให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้น ด้าน
การได้รับการยอมรับนับถือ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องส่ งเสริ ม
ให้บุคคลทางานได้สาเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับเชื่ อถื อ ไว้วางใจ ได้รับการยกย่อง ชมเชย จาก
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานจนได้รับมอบหมายให้ทางานที่สาคัญ ๆ จากผูบ้ งั คับบัญชา และ
เพื่อนร่ วมงานขอคาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน ด้านความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องสนับสนุนให้พนักงานทางานด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะทาการปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ย ความผูกพันและละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุ ผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย อีกทั้ง
พยายามที่จะปรับปรุ งการปฏิบตั ิหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น การมีความสานึ กและการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนทั้ง
ที่เป็ นภารกิจส่ วนตัว ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและภารกิจทางสังคมโดยจะต้องกระทาจนบรรลุผล
สาเร็ จ ไม่หลีกเลี่ยงภาระดังกล่าวและยอมรับผลในการกระทาของตน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องมีการกาหนดงานในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายของพนักงานให้ปฏิบตั ิมีความเหมาะสมตรงกับความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์
การมีอิสระในการกาหนดแนวทางหรื อขั้นตอนวิธีการทางานและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็ นงาน
ที่สาคัญตรงกับความสนใจ ท้าทายความสามารถและมีโอกาสได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
ทางานให้สาเร็ จ ด้านนโยบายการบริ หาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ต้องมีการกาหนดแผนงานหรื อแนวทางที่กาหนดขึ้นสาหรับการปฏิบตั ิหรื อการควบคุมที่จะทาให้
บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ข องหน่ วยงาน ด้านการบังคับบัญชา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด ต้องมีนโยบายการที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมายงาน สั่งงาน หรื อการปกครอง
บัง คับ บัญ ชาตามสายงานโดยให้ ค าปรึ กษาแนะน าทั้ ง ในเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตั ว แก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเหมาะสม ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกคน ทุกระดับใน
หน่ วยงาน มีความเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ช่วยเหลื อเกื้ อกูลกัน การติ ดต่อประสานงานกับเพื่อนร่ วมงาน
สามารถทางานร่ วมกันได้เป็ นอย่างดี ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน แก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิ บตั ิงาน
รวมถึ งความสนิ ทสนมไว้วางใจกับเพื่อนร่ วมงานทั้งเรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องงานในหน่ วยงาน ด้าน
สภาพการทางาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องมีการกาหนดในเรื่ อง
ของสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน บรรยากาศในการทางาน และอุปกรณ์เครื่ องมือในการทางาน
ที่เอื้ออานวยต่อการทางานของพนักงาน ด้านความมัน่ คงในงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์
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(ประเทศไทย) จากัด ต้องมีความชัดเจนในเรื่ องความมัน่ คงและปลอดภัยในงานที่ทา ผูบ้ งั คับบัญชา
ให้ความคุม้ ครอง ปกป้ อง ดูแลและร่ วมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงาน
และผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่างานที่ทาอยูม่ ีความมัน่ คง มีรายได้เพียงพอ มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และเป็ นที่
ยอมรับของสังคม
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วอันเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยูใ่ นสภาวะตกต่า ความผัน
ผวนทางการเมือง การเปลี่ยนทางสังคม การเกิดภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงกว่าที่เคยมีมา รวมถึง
สภาพแวดล้อมในการทางานที่เปลี่ ยนแปลงไป จึงส่ งผลให้องค์กรต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบาย รู ปแบบการบริ หาร โครงสร้างองค์การ และเลือกรับแต่บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถ
เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่ งผล
โดยตรงต่อบุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานที่จาเป็ นต้องปรับตัวให้สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้นโยบายและการ
บริ หารที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะส่ งผลทั้งในด้านบวกและด้านลบ ผลที่มีต่อองค์การในด้านบวกคือ
องค์การมีการบริ หารงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานมีความกระตือรื อร้นในการทางาน
ขวนขวายหาความรู ้เพิ่มเติม มีเป้ าหมายในการทางานมากขึ้น แต่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ ว
เกินไปนี้ อาจส่ งผลในด้านลบคือ บุคลากรผูป้ ฏิบตั ิงานจะทางานโดยขาดแรงจูงใจในการทางาน มี
ความพึงพอใจในการทางานจะลดลงไปเรื่ อยๆ ซึ่ งถ้ามีโอกาสที่ดีกว่าบุคลากรผูป้ ฏิ บตั ิงานอาจจะ
ลาออกจากงานเพื่อไปทางานที่มีโอกาสก้าวหน้าทั้งในด้านตาแหน่งหน้าที่การงาน เงินเดือนและ
ผลตอบแทน การยอมรับ รวมถึงสภาพแวดล้อมหรื อสังคมที่ดีกว่า ดังนั้นองค์การจาเป็ นที่จะต้อง
สร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้างให้บุคลากรภายในองค์การมีความรักความผูกพันในองค์การ ซึ่ งผล
ดังกล่าวจะส่ งผลให้คนและงานจะเอื้อประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน เพราะคนเป็ นผูส้ ร้างงาน ในขณะที่
งานเป็ นสิ่ ง ที่ ใ ช้ค วบคุ ม พฤติ ก รรมของคนให้ ส อดคล้อ งกัน ในการท างานร่ ว มกัน ซึ่ งจาก
ความสัมพันธ์ ดังกล่ า วจะเห็ นได้ว่า หากบุ คลากรในองค์การได้รับการจูง ใจในการทางานให้เขา
เหล่ า นั้น ได้บ รรลุ ถึ ง ความต้องการของตนแล้วก็ จะก่ อให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภาพในการท างานและ
ประสิ ทธิผลโดยรวมขององค์การ ดังนั้นทรัพยากรที่จดั ว่าสาคัญที่สุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากร
มนุ ษย์” หรื อพนักงานทุกคนในองค์กรนัน่ เอง พนักงานขององค์กรเป็ นส่ วนสาคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรให้บรรลุตามเป้ าหมายขององค์กร ดังนั้นจะเห็นได้วา่ องค์กรที่
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ประสบผลสาเร็ จได้ก็เนื่ องมาจากประสิ ทธิ ภาพของพนักงานในองค์กรเป็ นสาคัญ ถ้าพนักงานใน
องค์กรขาดประสิ ทธิภาพ ไม่มีความรู ้ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการทางาน ไม่มีความรักความ
ผูกพันต่อองค์กรแล้ว ก็จะเกิดปั ญหาต่อการปฏิบตั ิงานตามมา เช่น การทางานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ
ทาให้ไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ ตอ้ งการ เกิ ดการโยกย้ายเปลี่ ยนงานบ่อย อัตราการเข้าออกจากงาน
ค่อนข้างสู ง ซึ่ งในที่สุดองค์กรนั้นก็จะกลายเป็ นองค์กรที่ไม่สามารถประสบผลสาเร็ จ ในทาง
กลับกันถ้าองค์กรมีพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถ เหมาะสมกับหน้าที่ มีความมานะอุตสาหะต่อ
การทางาน มี ความรักความผูกพันกับองค์กรแล้ว โอกาสที่จะทางานให้ได้รับผลสาเร็ จตามที่
ต้องการย่อมง่ายขึ้นเป็ นอันมาก
การที่พนักงานในองค์กรจะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจใน
การปฏิบตั ิงาน แรงจูงใจคือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกาหนดทิศทางและเป้ าหมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสู ง จะใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่ เป้ าหมายโดยไม่ลดละ
แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรื อไม่ก็ลม้ เลิ ก การกระทาก่อนบรรลุ เป้ าหมาย
แรงจูงใจมีอิทธิ ผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดี มีปริ มาณมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั
การจูงใจในการทางาน ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้างานจึ งจาเป็ นต้องเข้าใจว่าอะไร คือ
แรงจูงใจที่จะทาให้พนักงานทางานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่ เรื่ องง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะ
พนักงานตอบสนองต่องานและวิธีทางานขององค์กรแตกต่างกัน โดยแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานนั้น
อาจเกิดจากลักษณะนิ สัยส่ วนบุคคล เช่น การที่บุคคลนั้นมีความกระตือรื อร้น มีความมุ่งมัน่ ใน
ตนเอง ต้องการความก้าวหน้าในชีวติ หรื อการมีทศั นคติที่ดีต่องาน ซึ่ งอาจเนื่องมาจากมีความชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีความถนัดเนื่ องจากงานที่ได้รับมอบหมายตรงกับความรู ้ความสามารถ
มีเพื่อนร่ วมงานที่ดี รวมทั้งการมีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร ซึ่ งอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในชื่อเสี ยง
ขององค์กร ความเชื่ อมัน่ ในนโยบายขององค์กรตลอดจนการมีความรั กความผูกพันกับองค์กร
ปั จจัยต่าง ๆ เหล่านี้ อาจส่ งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทางานให้ประสบผลสาเร็ จ หรื ออาจ
กล่ าวได้ว่าเป็ นสิ่ งกระตุ น้ ให้บุคคลเกิ ดความมานะพยายามทางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่องค์กรได้ต้ งั ไว้ การจูงใจพนักงานจึงมีความสาคัญ แรงจูงใจ
ของมนุ ษย์มีมากมายหลายอย่าง การจูงใจให้มีการกระทาหรื อพฤติกรรม หลายรู ปแบบ เพื่อหาน้ า
และ อาหารมาดื่มกิน สนองความต้องการทางกาย แต่ยงั มีความต้องการมากกว่านั้น เช่น ต้องการ
ความสาเร็ จ ต้องการเงิน คาชมเชย อานาจ และในฐานะที่เป็ นสัตว์สังคม คนยังต้องการมีอารมณ์
ผูกพันและอยูร่ วมกลุ่มกับผูอ้ ื่น
ความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในองค์กรเพื่อจะสามารถทาให้
พนักงานทางานได้อย่างมีความสุ ข และจะทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจสติปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบ
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ความสาเร็ จสู งสุ ด ส่ งผลให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายตามที่คาดหวังไว้ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ผู้
ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยด้านไหนบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
ของพนักงานบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ทั้งนี้ เพื่อนาผลการศึกษามาเป็ นข้อมูลให้
หน่วยงานนาไปปรับปรุ งให้กบั พนักงานอย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม ทัดเทียมกับองค์กรอื่น ๆ ผู้
ศึกษาเชื่ อว่าถ้าหากมีการจัดการองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว จะ
เป็ นแรงจูงใจที่สาคัญในการที่จะทาให้พนักงานมี ความรักองค์กร พร้อมทั้งปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผลอันเป็ นปั จจัยที่สาคัญในการขับเคลื่อนให้บริ ษทั นิ สสันมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด ประสบความสาเร็ จตรงตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
2. เพื่อศึกษาระดับปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั นิ สสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จัย ในการปฏิ บ ัติ ง านกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาเป็ นพนัก งานบริ ษ ทั นิ ส สั นมอเตอร์ ( ประเทศไทย) จ ากัด
จานวน 500 คน เป็ นชายจานวน 400 คน หญิงจานวน 100 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางการ
สุ่ มของ Taro Yamane กาหนดความเชื่ อมัน่ 95% และใช้วิธีการเลื อกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ
(Accidental Sampling) เก็บตัวอย่างตามสัดส่ วนได้เพศชายจานวน 178 คน เพศหญิงจานวน 45 คน

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. จัดทาร่ างแบบสอบถาม นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
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3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่ ง ถ้ามี ข้อแก้ไข
ดาเนินตามคาแนะนา หลังจากนั้นดาเนินการจัดทาเป็ นแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงและนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้วไปทดสอบใช้ (Try out)
กับลูกค้าไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาไปวิเคราะห์ค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้วธิ ี หาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบัค (Cronbach) ได้ค่าเท่ากับ 0.76

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิ จ ัย ขอน าเสนอข้อมู ล ตามวัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จยั โดยสรุ ป ผลการวิจ ัย ข้อมู ล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 178 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.82 เป็ น
เพศหญิง จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.18 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 - 40 ปี จานวน 82 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.77 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.74 และ
น้อยที่สุดมีอายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.35 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว
จานวน 151 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.71 รองลงมาเป็ นโสด จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.18 และ
น้อยที่ สุดกลุ่ มตัวอย่างเป็ นหม้าย/หย่าร้ าง จานวน 27 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.11 ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.61 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่า
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.22 และน้อยที่สุดจบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญา
ตรี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.18 ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดื อนมากกว่า 30,000 บาท ขึ้นไป
จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.29 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 25,001 – 30,000 บาท
จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.94 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท จานวน 36
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.14 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 103 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.19 รองลงมามีประสบการณ์การทางานอยูร่ ะหว่าง 5 – 10 ปี จานวน 72 คน คิด
เป็ นร้อยละ 32.29 และน้อยที่สุดมีประสบการณ์การทางานไม่เกิน 5 ปี จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.52
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ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริษัท นิสสั นมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.81, S.D.= 3.81) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้า นความส าเร็ จของงานเป็ นปั จจัย ที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการท างานของ
พนัก งาน บริ ษ ทั นิ ส สันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดมากกว่าด้านอื่ น (  =4.47, S.D.= 0.176)
รองลงมาคือด้านการบังคับบัญชา (  =4.45, S.D.= 0.530) ด้านการบังคับบัญชา (  =4.30, S.D.=
0.375) ด้านนโยบายและการบริ หาร (  =4.27, S.D.= 0.365) ด้านความรับผิดชอบ (  =4.18, S.D.=
0.444) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (  =4.13, S.D.= 0.297) ด้านสภาพการทางาน (  =4.10, S.D.=
0.390) ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน (  =4.00, S.D.= 0.371) ด้านความมัน่ คงในงาน (  =3.83,
S.D.= 0.406) และน้อยที่สุดคือด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (  =3.38, S.D.= 0.184) ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านความสาเร็ จของงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.47, S.D.= 0.176) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านมีความภูมิใจในความสาเร็ จ
ของงานที่ ท่านปฏิ บตั ิ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่ น ๆ
(  =4.89, S.D.= 0.316) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านทางานเลยเวลาเพื่อทางานให้เสร็ จแม้
จะไม่ได้ค่าล่วงเวลาทางาน (  =4.86, S.D.= 0.351) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีความภาคภูมิใจ
กับตาแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบตั ิในปั จจุบนั เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้
น้อยที่สุด (  =3.49, S.D.= 0.690)
สาหรับด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.00, S.D.=
0.371) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านได้รับการสนับสนุ นจากบริ ษทั ในการพัฒนา
ความรู้ เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.78, S.D.=
0.560) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ งตามความรู ้ ความสามารถ
(  =4.39, S.D.= 0.819) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับการสนับสนุ นให้มีความเจริ ญก้าวหน้า
ตามความรู้ ความสามารถและสายงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด
(  =3.39, S.D.= 0.574) ส่ วนด้านการได้รับการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
(  =3.38, S.D.= 0.184) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องงานที่ท่านทาอยูใ่ นขณะนี้ เป็ น
อาชี พที่มีเกียรติและได้รับการยอมรับในสังคมเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้
มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.81, S.D.= 0.484) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพื่อนร่ วมงานยอมรับในความรู ้ความสามารถของท่าน (  =4.03, S.D.= 1.131) ส่ วนประเด็นคาถาม
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เรื่ องท่านรู ้ สึกพอใจในการยอมรับในด้านตาแหน่ งหน้าที่ การงานจากเพื่อนร่ วมงานของท่านเป็ น
ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ น้อยที่สุด (  =3.55, S.D.= 0.852) ส่ วนด้านความ
รับผิดชอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.18, S.D.= 0.444) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่าเรื่ องงานของท่านมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์สังคมโดยทัว่ ไปเป็ น
ปั จจัยที่ มี ผลต่ อแรงจูง ใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่า ประเด็นอื่ น ๆ (  =4.68, S.D.= 0.738)
รองลงมาคื อประเด็นคาถามเรื่ องงานที่ ท่ า นปฏิ บตั ิ อยู่มี ล ักษณะงานและความรั บผิดชอบที่ ท่ า น
สามารถทางานได้ดว้ ยตนเองอย่างอิสระ (  =4.52, S.D.= 0.510) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับ
มอบหมายงานให้รับผิดชอบเหมาะสมกับตาแหน่ งหน้าที่ของท่านเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานในด้า นนี้ น้อยที่ สุ ด (  =3.44, S.D.= 0.897) ส่ วนด้านลัก ษณะของงานที่ปฏิ บตั ิ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.13, S.D.= 0.297) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านมี
โอกาสแสดงความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่างเต็มที่ เป็ นปั จจัย ที่ มี ผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.63, S.D.= 0.698) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ อง
ลักษณะงานที่ท่านปฏิ บตั ิเปิ ดโอกาสให้มีการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ (  =4.60, S.D.= 0.501)
ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องลักษณะงานที่ท่านปฏิบตั ิเป็ นงานที่ทา้ ทาย และน่าสนใจเป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ น้อยที่สุด (  =3.47, S.D.= 0.500) ส่ วนด้านนโยบายและการ
บริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.27, S.D.= 0.530) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
พบว่าเรื่ องนโยบายในการบริ หารงานของบริ ษทั มักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทาให้ท่านเกิดความ
สับสนในการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ
(  =4.81, S.D.= 0.403) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องบริ ษทั ท่านมีการกาหนดแนวทางในการ
ทางานที่ชดั เจน (  =4.63, S.D.= 0.493) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องบริ ษทั ของท่านมีนโยบายในการ
ทางานที่เหมาะสมเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ น้อยที่สุด (  =3.47, S.D.=
0.500) สาหรับด้านการบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  =4.45, S.D.= 0.530) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเท่า
เทียมกันเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.85, S.D.=
0.459) รองลงมาคื อ ประเด็ น ค าถามเรื่ อ งท่ า นมี โ อกาสเสนอความคิ ด เห็ น ข้อ เสนอแนะต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา (  =4.42, S.D.= 0.911) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีลกั ษณะ
ของความเป็ นผูน้ าที่ท่านปรารถนาเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ น้อยที่สุด
(  =4.31, S.D.= 0.827) และสาหรับด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด (  =4.30, S.D.= 0.375) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องเพื่อนร่ วมงานในบริ ษทั ที่
ท่านทางานอยูม่ ีความสามัคคีกนั ดี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางาน
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ในด้านนี้ มากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =4.77, S.D.= 0.553) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องเพื่อน
ร่ วมงานของท่านให้ความร่ วมมือในการติดต่อประสานงานได้เป็ นอย่างดี (  =4.37, S.D.= 0.805)
ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องเพื่อนร่ วมงานสามารถช่วยเหลือท่านได้เมื่อได้รับความเดือดร้อนเป็ นปั จจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.87, S.D.= 0.337) สาหรับด้านสภาพการ
ทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =4.10, S.D.= 0.390) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่า
เรื่ องสภาพแวดล้อมในที่ทางาน เช่น แสงสว่าง เสี ยงอุณหภูมิมีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานเป็ น
ปั จจัยที่ มี ผลต่ อแรงจูง ใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่า ประเด็นอื่ น ๆ (  =4.74, S.D.= 0.565)
รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องท่านรู ้สึกว่าบรรยากาศในการทางานมีลกั ษณะเป็ นประชาธิ ปไตย
(  =4.66, S.D.= 0.704) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องท่านรู ้สึกพอใจในการรักษาความสะอาดอาคารและ
สถานที่ต่าง ๆ ของบริ ษทั เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ น้อยที่สุด (  =3.35,
S.D.= 0.549) และสาหรับด้านความมัน่ คงในงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.83, S.D.=
0.406) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามพบว่าเรื่ องท่านได้รับเงินสวัสดิการอื่น ๆ อย่างเหมาะสมกับ
การทางานเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อแรงจู งใจในการทางานในด้านนี้ มากกว่า ประเด็นอื่ น ๆ (  =4.71,
S.D.= 0.630) รองลงมาคือประเด็นคาถามเรื่ องอาชี พของท่านเป็ นอาชี พที่มนั่ คง (  =3.66, S.D.=
0.475) ส่ วนประเด็นคาถามเรื่ องบริ ษทั ของท่านให้ความสาคัญเกี่ ยวกับสุ ขภาพความเป็ นอยู่และที่
พักอาศัยของพนักงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด (  =3.44, S.D.=
0.497)
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐานปั จ จั ย ที่มี ผลต่ อ แรงจู งใจในการทางานของ
พนักงาน บริษัท นิสสั นมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้า นพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ มี เ พศต่ า งกัน มี แ รงจู ง ใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านความสาเร็ จของงานไม่แตกต่างกันใน
ทุกๆ ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานไม่แตกต่าง
กันในทุก ๆ ประเด็นคาถาม
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การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านการได้รับการยอมรับนับถือไม่แตกต่าง
กันในทุก ๆ ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านความรับผิดชอบแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องงานที่ท่านทาเป็ นภารกิจหลักของบริ ษทั
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านมีโอกาสแสดงความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มที่ และท่านสามารถปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จโดยไม่ตอ้ งให้ผอู ้ ื่นช่วยเหลือ
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านนโยบายและการบริ หารไม่แตกต่างกันใน
ทุก ๆ ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านการบังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องผูบ้ งั คับบัญชาของท่านทางานลักษณะได้
ทั้งงานและครองใจคน
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแตกต่างกัน
อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 เฉพาะประเด็น ค าถามเรื่ องมี ค วามเป็ นกันเองระหว่า ง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านสภาพการทางานไม่แตกต่างกันในทุก ๆ
ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีเพศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ด้านความมัน่ คงในงานไม่แตกต่างกันในทุกๆ
ประเด็นคาถาม
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีอายุต่า งกันมี แรงจูงใจในการท างานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 เฉพาะด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านการบังคับบัญชา ด้าน
สภาพการทางาน และด้านความมัน่ คงในงาน
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่ มีสถานภาพสมรสต่างกันมี แรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านนโยบายและการบริ หาร และด้านการบังคับบัญชา
การทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่างที่ มีระดับการศึก ษาต่ างกัน มี แรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ และด้านนโยบายและการบริ หาร
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้ต่อเดื อนต่ า งกัน มี แรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านการได้รับ
การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการบังคับบัญชา และ
ด้านความมัน่ คงในงาน
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีแรงจูงใจใน
การทางานของพนักงาน บริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และด้านความมัน่ คงในงาน

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิป รายได้ว่าค่ าเฉลี่ ย ปั จจัยที่ มี ผลต่อแรงจู งใจในการท างานของพนักงาน
บริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านความสาเร็ จของงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั นิ
สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องท่านมีความภูมิใจใน
ความส าเร็ จ ของงานที่ ท่ า นปฏิ บ ัติ รองลงมาคื อ ด้า นการบัง คับ บัญ ชาโดยเฉพาะประเด็ น เรื่ อ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเท่าเที ยมกัน และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องท่านรู ้สึกพอใจในการยอมรับในด้านตาแหน่งหน้าที่
การงานจากเพื่อนร่ วมงานของท่าน
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จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ ค่าเฉลี่ยปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
พนักงาน บริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่าด้านความสาเร็ จของงานเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั
นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัดมากกว่าด้านอื่นโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องท่านมีความภูมิใจใน
ความส าเร็ จ ของงานที่ ท่ า นปฏิ บ ัติ รองลงมาคื อ ด้า นการบัง คับ บัญ ชาโดยเฉพาะประเด็ น เรื่ อ ง
ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความเป็ นธรรมต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยเท่าเที ยมกัน และน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือโดยเฉพาะประเด็นเรื่ องท่านรู ้สึกพอใจในการยอมรับในด้านตาแหน่งหน้าที่
การงานจากเพื่อนร่ วมงานของท่าน จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานในบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้าน
การได้รับ การยอมรั บนับ ถื อ ด้านนโยบายและการบริ หาร ด้านการบังคับบัญชา ด้านสภาพการ
ทางาน และด้านความมัน่ คงในงาน กลุ่ มตัวอย่า งที่ มีส ถานภาพสมรสต่ างกันมี แรงจูงใจในการ
ทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านนโยบายและ
การบริ หาร และด้า นการบัง คับบัญชา ส าหรั บ ระดับการศึ ก ษาต่า งกันมี แรงจูงใจในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่ ง งาน ด้า นความรั บผิดชอบ ด้านลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ และด้านนโยบายและการ
บริ หาร ส่ วนรายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ งงาน ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ด้านการบังคับบัญชา และด้าน
ความมัน่ คงในงาน และกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความสาเร็ จของงาน ด้านความก้าวหน้า
ในตาแหน่ งงาน ด้านความรั บผิดชอบ ด้านลัก ษณะของงานที่ ปฏิ บตั ิ ด้านการบังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านความมัน่ คงในงาน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านความสาเร็ จของงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ค้อง
มีการกาหนดนโยบายให้พนักงานสามารถทางานตามหน้าที่หรื องานที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุผล
สาเร็ จ มีความพอใจที่จะทางานให้เกิดความสาเร็ จและมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
2. ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด ต้องสนับสนุ นพนักงานให้มีความก้าวหน้าในการทางานเนื่ องมาจากผลการปฏิบตั ิงาน การ
ได้รับศึกษาต่อการฝึ กอบรม และความก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบตั ิให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้น
3. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด ต้องส่ งเสริ มให้บุคคลทางานได้สาเร็ จจนเป็ นที่ยอมรับเชื่ อถือ ไว้วางใจ ได้รับการยกย่อง
ชมเชย จากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่ วมงานจนได้รับ มอบหมายให้ทางานที่ สาคัญ ๆ จาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อนร่ วมงานขอคาแนะนาในการปฏิบตั ิงาน
4. ด้านความรับผิดชอบ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้อง
สนับสนุ นให้พนักงานทางานด้วยความมุ่งมัน่ ตั้งใจที่จะทาการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ย ความผูกพันและ
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็ จตามความมุ่งหมาย อีกทั้งพยายามที่จะปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
หน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น การมีความสานึ กและการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนทั้งที่เป็ นภารกิจส่ วนตัว ภารกิจที่
ได้รับมอบหมายและภารกิ จทางสังคมโดยจะต้องกระทาจนบรรลุ ผลสาเร็ จ ไม่หลี กเลี่ ยงภาระ
ดังกล่าวและยอมรับผลในการกระทาของตน
5. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
ต้องมีการกาหนดงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของพนักงานให้ปฏิ บตั ิมีความเหมาะสมตรงกับ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ การมีอิสระในการกาหนดแนวทางหรื อขั้นตอนวิธีการ
ทางานและงานอื่นที่ได้รับมอบหมายเป็ นงานที่สาคัญตรงกับความสนใจ ท้าทายความสามารถและมี
โอกาสได้ใช้ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการทางานให้สาเร็ จ
6. ด้านนโยบายการบริ หาร ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องมี
การกาหนดแผนงานหรื อแนวทางที่กาหนดขึ้นสาหรับการปฏิบตั ิหรื อการควบคุมที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
7. ด้านการบังคับบัญชา ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องมี
นโยบายการที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมายงาน สั่งงาน หรื อการปกครองบังคับบัญชาตามสายงานโดย
ให้คาปรึ กษาแนะนาทั้งในเรื่ องงานและเรื่ องส่ วนตัวแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาอย่างเหมาะสม
8. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิ สสันมอเตอร์ (ประเทศไทย)
จากัด ต้องส่ งเสริ มให้เกิ ดความสัมพันธ์ของบุคลากรทุกคน ทุ กระดับในหน่ วยงาน มีความ
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เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การติดต่อประสานงานกับเพื่อนร่ วมงานสามารถทางานร่ วมกัน
ได้เป็ นอย่างดี ปรึ กษาหารื อร่ วมกัน แก้ไขปั ญหาที่เกิดจากการปฏิ บตั ิงานรวมถึงความสนิ ทสนม
ไว้วางใจกับเพื่อนร่ วมงานทั้งเรื่ องส่ วนตัวและเรื่ องงานในหน่วยงาน
9. ด้านสภาพการทางาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องมี
การกาหนดในเรื่ องของสภาพแวดล้อมในสถานที่ทางาน บรรยากาศในการทางาน และอุปกรณ์
เครื่ องมือในการทางาน ที่เอื้ออานวยต่อการทางานของพนักงาน
10. ด้านความมัน่ คงในงาน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นิสสันมอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ต้องมี
ความชัดเจนในเรื่ องความมัน่ คงและปลอดภัยในงานที่ทา ผูบ้ งั คับบัญชาให้ความคุม้ ครอง ปกป้ อง
ดูแลและร่ วมรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในหน่วยงานและผูป้ ฏิบตั ิงานรู ้สึกว่างาน
ที่ทาอยูม่ ีความมัน่ คง มีรายได้เพียงพอ มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานบริ ษทั นิ สสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบระหว่างพนักงานระดับบริ หารกับพนักงาน
ปฎิบตั ิการ
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงานบริ ษทั นิ สสันมอ
เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งความต้อ งการฝึ กอบรมของพนัก งานบริ ษ ัท นิ ส สั น มอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด
4. ควรมีการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน กับบริ ษทั รถยนต์อื่นๆ เพื่อนา
ผลการศึก ษาที่ได้รับ มาใช้ในการพัฒนารู ปแบบการท างานของพนักงานบริ ษ ทั นิ สสันมอเตอร์
(ประเทศไทย) จากัด

