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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ ง หลี 888 จากัด มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888
จากัด ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัดจานวน 55 คนเป็ นชาย
จานวน 16 คน หญิง จานวน 39 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่
(Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 50 คน เป็ นชาย 15 คน หญิง 35 คน ส่ วน
ใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นกลุ่มละร้อยละ 32.00 รองลงมามี
อายุอยูร่ ะหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี คิดเป็ นร้อยละ
8.00 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 64.00 รองลงมาเป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 26.00 และ
น้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้ าง คิดเป็ นร้อยละ 10.00 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 84.00 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และน้อยที่สุด
จบการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนมากกว่า
35,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 - 25,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.00 มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
24.00 และน้อยที่สุดมี รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 18.00 กลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนปฏิบตั ิงานมาแล้ว 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 68.00 รองลงมาปฏิบตั ิงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ขึ้น
ไป คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และน้อยที่สุดปฏิบตั ิงานมาแล้วต่ากว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 10.00
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888
จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าด้านนโยบายและการ
บริ หารเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องการบริ หารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบตั ิ รองลงมาคือบรรยากาศ
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ในการทางานโดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้ท่าน
มีความสุ ขในการทางาน และน้อยที่สุดที่กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือความก้าวหน้าในการทางาน โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับ
ความเป็ นธรรมในเรื่ องการทางาน และท่านรู ้สึกพอใจในตาแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้ จากการ
ทดสอบสมมติ ฐ านอภิ ป รายได้ว่า ค่ า เฉลี่ ย กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี เ พศต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร และบรรยากาศ
ในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดับ .05 ในทุ ก ๆ ด้า น กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มีส ถานภาพต่ า งกันมี แรงจูงใจในการท างาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร กลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เฉพาะด้านความก้าวหน้าในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกันมีแรงจูงใจใน
การทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร
เงินเดือนและสวัสดิการ และความก้าวหน้าในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ต่ า งกัน มี แรงจู ง ใจในการท างาน แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า น
นโยบายและการบริ หาร เงินเดือนและสวัสดิการ และบรรยากาศในการทางาน
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ นโยบายและการบริ หาร ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ ง
หลี 888 จากัดต้องมีนโยบายเรื่ องของอัตรากาลังพนักงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรและ
ปริ มาณงานที่มีตอ้ งมีจานวนพนักงานเหมาะสม มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน มอบหมายงาน
ให้แก่ พ นัก งานอย่างเหมาะสม สาหรับด้านเงิ นเดื อนและสวัสดิ ก าร ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน
บริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัดต้องมีนโยบายเรื่ องของ ค่าจ้างที่ได้รับจากการทางานมีความเหมาะสม การ
พิจารณาความดี ความชอบหรื อปรั บเงิ นเดื อนขึ้ นอยู่กบั ผลการปฏิ บตั ิ งานและ สวัสดิ การที่ได้รับ
เหมาะสม ส่ วนด้านความก้าวหน้าในการทางาน ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด
ต้องมีนโยบายเรื่ องของการสนับสนุนให้พนักงานไปฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์
ใน ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องการทางาน ส่ วนด้านความมัน่ คงในการทางาน ผูบ้ ริ หารงานของ
พนักงาน บริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัดต้องมีนโยบายเรื่ องของเป้ าหมายขององค์กรกล่าวคือองค์กรต้องมี
การวางเป้ าหมายความจาเริ ญเติบโตขององค์กรในระยะยาว หัวหน้างานมีความเป็ นธรรม งานที่
ปฏิบตั ิอยูม่ ีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์ พนักงานภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร และ
สาหรับบรรยากาศในการทางาน ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด ต้องมีนโยบาย
เรื่ องของ การปรับปรุ งสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน มีผลทาให้การปฏิบตั ิงานดีข้ ึน สภาพแวดล้อม
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ภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้พนักงานมีความสุ ขในการทางาน สถานที่ทางาน เอื้ออานวยต่อ
การปฏิบตั ิ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี

ภูมหิ ลัง
ในปั จจุบนั การดาเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวตั น์ มีการติดต่อสื่ อสารรับส่ งข้อมูลถึงกันได้
อย่างรวดเร็ ว การทางานของหน่วยงานที่สังกัดภาครัฐ หรื อบริ ษทั เอกชนก็ตอ้ งมีการเตรี ยมองค์กร
ของตนให้มีความพร้อม เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ การแข่งขันที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การเตรี ยมความพร้อมของหน่วยงานก็จะมุ่งในการปรับเปลี่ยนแปลงองค์กร มีปัจจัย 2 ประการ คือ
1.ปั จจัยภายนอก ได้แก่ องค์ประกอบหลัก คือ องค์ประกอบทางด้านการตลาด ฐานลูกค้า และ
องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์และการบริ การ และ 2.ปั จจัยภายใน ได้แก่ นโยบายขององค์กรและ
กระบวนการทางาน โดยเฉพาะการทางานที่เกี่ยวข้องกับงานหลักขององค์กร โครงสร้างองค์กรและ
การนาระบบเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ไม่สามารถที่จะทางานให้เกิด
ความสาเร็ จได้ถา้ ปราศจากองค์ประกอบหรื อปั จจัยที่สาคัญ คือ ความพร้อมของคนและวัฒนธรรม
ขององค์กร ถึ งแม้ว่าการบริ หารจัดการเป็ นสิ่ งที่สาคัญสาหรั บทุกองค์กร ปั จจัยการบริ หารซึ่ ง
ประกอบไปด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Material) และวิธีการ (Management) นั้น
คนหรื อทรัพยากร มนุษย์เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่จะสร้างสรรค์งานให้เจริ ญกาวหน้า การที่องค์กร
จะประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้หรื อไม่น้ นั ผูบ้ ริ หารต้องแน่ใจว่าพนักงานทุกคนใน
องค์ก รจะต้องปฏิ บ ตั ิ ง านได้อย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ ถ้า พนัก งานปฏิ บ ตั ิ ง านอย่า งไม่ เต็มที่ ไร้
ประสิ ท ธิ ภาพใน การทางาน หรื อไม่มีความแน่ นอนแล้ว ก็ย่อมส่ งผลกระทบต่อผลิ ตภาพ
(Productivity) ซึ่งจะทาให้ เกิดความล่าช้า และมีผลกระทบต่อความสาเร็ จของงาน การแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าวเป็ นสิ่ งจาเป็ น ดังนั้นผูบ้ ริ หารต้องดาเนิ นการแก้ไขปั ญหา เพื่อทาให้มนั่ ใจว่าพนักงานจะ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณภาพ สม่าเสมอ และไว้วางใจได้ ประการที่สาคัญผูบ้ ริ หารจะต้องตระหนักอยู่
ตลอดเวลาว่าพนักงานแต่ละคน มีศกั ยภาพและมีความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบตั ิงาน สามารถ
ตัดสิ นใจที่ดีได้ และสามารถ ดาเนินงานทุกอยางให้เป็ นไปได้ดว้ ยความราบรื่ น ถ้าหากผูบ้ ริ หารคอย
แต่ตรวจสอบ ควบคุม แม้กระทัง่ รายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ คอยชี้ แนะในเรื่ องซ้ า ๆ ก็จะส่ งผลให้
ผลิตภาพและคุณภาพของงานไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย ช่องว่างระหว่างพนักงานที่มีความสามารถ
ในการปฏิ บตั ิงานที่ดีกบั พนักงานที่สมัครใจและเต็มใจปฏิบตั ิงานให้ได้ดี ก็คือ การจูงใจนัน่ เอง
ฉะนั้นผูบ้ ริ หารจึง จาเป็ นต้องใช้วิธีการจูงใจ เพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถและเต็มใจที่จะ
ดาเนิ นงาน ซึ่ งพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภายใต้ภาวะที่ มี การโน้มน้าวใจ การจูงใจที่ดี จะสามารถ
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ปฏิ บตั ิงานได้อยางมีคุณภาพมากกว่าพนักงานที่ถูกปลอยให้่ ปฏิบตั ิงานโดยขาดการจูงใจ ซึ่ งจะ
กลายเป็ นข้อจากัดอันนาไปสู่ การหมดกาลังใจในการทางานในท้ายที่สุด
บุคคลจึงเป็ นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดขององค์การ การปฏิ บตั ิงานให้องค์การควรมีการ
ตอบสนองความต้องการของบุคคล โดยปกติบุคคลจะทางานไม่เต็มความสามารถ ยกเว้นบุคคลที่มี
แรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจที่เหมาะสมทาให้มีการใส่ ใจมากขึ้น หากหน่ วยงานต้องการให้
พนักงานมีแรงจูงใจในการทางานต้องทาความเข้าใจถึงความต้องการของพนักงาน และหาสิ่ งจูงใจ
ในการทางาน งานด้านการบริ หารบุคคลจึงมีส่วนสาคัญที่ตอบสนองความต้องการของบุคคลเพื่อ
เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงาน แรงจูงใจจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรในองค์กร ถ้าองค์กรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยู่ในระดับสู งเสมอก็จะมีความเต็มใจใน
การปฏิบตั ิงานอย่างจริ งจัง มีความอดทน มีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่ วมงานน้อยมากและไม่คิดหนี
งาน ดังนั้นการบริ หารบุคลากรจะต้องพิจารณาและคานึ งถึงความบริ สุทธิ์ ยุติธรรม ความเสมอภาค
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจที่ดีในการปฏิบตั ิงานจะทาให้บุคลากรในองค์กรตั้งใจทางานให้สาเร็ จลุล่วงโดย
ไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบีบบังคับให้ทางานและพร้อมที่จะทางานด้วยความเต็มใจ จึงทาให้งานที่ออกมา
มีคุณภาพและสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ ว
ในเรื่ องของการทางาน จะต้องระลึกถึงคุณภาพของงานเป็ นสาคัญ การทางานด้วยความ
ขยันหมัน่ เพียรและใช้สติปัญญาเป็ นเครื่ องนาทาง งานจะมีคุณภาพดี การทางานที่ทาด้วยใจมีความ
ตระหนักรักงานที่ทาอยู่ จะก่อให้เกิดความพอใจและกระตุน้ ให้รู้สึกว่า งานช่วยทาให้ชีวิตก้าวหน้า
จึงทาให้มีการทางานด้วยความกระตือรื อร้น การที่คนทางานมีจุดมุ่งหมายในการทางานแตกต่างกัน
ย่อมมีผลต่อการทางานที่แตกต่างกัน คนบางคนทางานเพราะชอบงานที่ทา การได้ทางานเป็ น
ความสุ ขเรี ยกได้วา่ มีแรงจูงใจในการทางาน แรงจูงใจจึงถือเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของ
บุคคลโดยทางตรง และการที่บุคคลแสดงพฤติกรรมการปฏิบตั ิในหน้าที่ที่รับผิดชอบแตกต่างกัน
ภายใต้ส ถานการณ์ เดี ย วกันนั้น มิ ใ ช่ เป็ นเพราะมี ความรู ้ ความสามารถมี สติ ปัญญา ตลอดจน
ประสบการณ์ แตกต่างกันเท่านั้น แต่ปัจจัยที่สาคัญยิ่งกว่าประการหนึ่ ง คือการปฏิบตั ิงานได้รับ
แรงจูงใจในการทางานที่แตกต่างกัน เป็ นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจที่จะใช้พลังความสามารถในการ
ทางานมากน้อยแตกต่างกันไปด้วย แรงจูงใจเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งซึ่ งมีผลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจในการทางานเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญในการทางานของบุคคลและ
ต่อองค์กร เนื่ องจากบุคคลแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจในการทางานที่แตกต่างกัน แรงจูงใจทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจในการทางาน ทั้งนี้ ถา้ หากบุคคลในองค์กรได้รับแรงจูงใจที่เหมาะสม ย่อมทาให้เกิด
ขวัญกาลังใจที่ดีในการทางาน และทางานได้อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเต็มใจแรงจูงใจ
และการสร้างขวัญกาลังใจในกาทางานเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งในการที่จะกระตุน้ และรักษาพนักงาน
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ที่ มี คุ ณค่ า ให้ อยู่ก ับ องค์ก รวมถึ ง พัฒนาศัก ยภาพของตัวพนัก งานเองเพื่ อ ความเจริ ญ เติ บโตและ
ความสาเร็ จขององค์กรนั้นๆ ทั้งนี้ การที่จะรักษาไว้ซ่ ึ งพนักงานที่มีคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรและ
ปั จจัยที่ทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการทางานเหล่ านี้ มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานพนักงานใน
องค์กรจะมี ความสุ ขหรื อความพึงพอใจในงานที่ทามี ความรู ้ สึกและทัศนคติ ที่ดีต่อการทางาย่อม
นาไปสู่ การปฏิบตั ิงานที่ดีมีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง
เราถูกจูงใจให้มีการกระทาหรื อพฤติกรรม หลายรู ปแบบ เพื่อหาน้ าและอาหารมาดื่มกิน สนองความ
ต้องการทางกาย แต่นอกจากนี้ ยงั มีความต้องการมากกว่านั้น เช่น ต้องการความสาเร็ จ ต้องการเงิน
คาชมเชย อานาจ และในฐานะที่เป็ นสัตว์สังคม คนยังต้องการมีอารมณ์ผกู พันและอยูร่ วมกลุ่มกับ
ผูอ้ ื่น แรงจูงใจจึงเกิดขึ้นได้จากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก
จากเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั
เซ่ งหลี 888 จากัด ซึ่ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงาน ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การศึกษาสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบการจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน เพื่อเพิม่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้สูงขึ้น อันจะทาให้พนักงานมุ่งมัน่
ที่จะปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลให้บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด
ประสบผลสาเร็ จในการดาเนินธุ รกิจอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัด
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด
จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัดจานวน 55 คนเป็ นชาย
จานวน 16 คน หญิง จานวน 39 คน เก็บตัวอย่างโดยใช้ตารางกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครซี่
(Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 50 คน เป็ นชาย 15 คน หญิง 35 คน
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การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งแบ่งเป็ นเนื้อหาแบบสอบถามเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ น Checklist ที่เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ 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 ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ งาน ใช้ระดับการวัดข้อมูล ประเภทนามบัญญัติ
(Ordinal scale)
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบสเกลการจัดประเภทโดยให้ระดับความคิดเห็น และให้ค่าคะแนนหรื อ
Rating Scale (ศิริวรรณ เสรี รัตน์; และคณะ 2541: 166) ซึ่ งเป็ นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น
(Interval Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจยั โดยเป็ นคาถามที่ใช้ในระดับการ
วัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็ นการวัดแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ใช้ค่าเฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึ่ งผลจาก
การคานวณโดยใช้สูตรการคานวณความกว้างของอันตรภาคชั้น มีดงั นี้ (มัลลิกา บุนนาค.2537:29)

7
จากสู ตร ความกว้างของอันตรภาคชั้น = ข้อมูลที่มีค่าสู งสุ ด - ข้อมูลที่มีค่าต่าสุ ด
จานวนชั้น
= 5–1
5
= 0.8
เกณฑ์เฉลี่ยสาหรับระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด เป็ น
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย

4.21-5.00
3.41-4.20
2.61-3.40
1.81-2.60
1.00-1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีแรงจูงใจในการทางานมากที่สุด
มีแรงจูงใจในการทางานมาก
มีแรงจูงใจในการทางานปานกลาง
มีแรงจูงใจในการทางานน้อย
มีแรงจูงใจในการทางานน้อยที่สุด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหล่ งข้ อมูล (Source of data)
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (Exploratory research) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั เพื่อนามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่งดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผรู้ วบรวมไว้
ดังนี้
1.1 หนังสื อพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่างๆ
1.2 หนังสื อทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.3 ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต
2. แหล่ งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจานวน 75 คน โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั เตรี ยมแบบสอบถาม จานวน 75 ชุด
2.2 น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายตอบแบบสอบถามพร้ อ มให้
คาแนะนาในการตอบแบบสอบถาม ตามกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
2.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการตอบแล้วทั้งหมดเพื่อดาเนิ นการขั้นตอนการ
วิจยั ต่อไป
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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 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการวิเคราะห์พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 เพศ
หญิง จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 36 – 45 ปี และ
มากกว่า 45 ปี ขึ้นไป กลุ่มละจานวน 16 คน คิดเป็ นกลุ่มละร้อยละ 32.00 รองลงมามีอายุอยูร่ ะหว่าง
25 - 35 ปี จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และน้อยที่สุดมีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี จานวน 4 คน คิด
เป็ นร้อยละ 8.00 กลุ่มตัวอย่างสมรสแล้ว จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.00 รองลงมาเป็ นโสด
จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 และน้อยที่สุดเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.00 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.00 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับ ต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 10.00 และน้อยที่สุดจบการศึกษา
ระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนมากกว่า 35,000 บาท ขึ้นไป จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยูร่ ะหว่าง 15,000 - 25,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.00 และน้อยที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 กลุ่มตัวอย่างส่ วนปฏิบตั ิงานมาแล้ว 5
- 10 ปี จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.00 รองลงมาปฏิบตั ิงานมาแล้วมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และน้อยที่สุดปฏิบตั ิงานมาแล้วต่ากว่า 5 ปี จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.00
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ แรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริษัทเซ่ งหลี 888 จากัด
ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.89, S.D.= 0.213) เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้าน
นโยบายและการบริ หารเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานมากกว่าด้านอื่น ๆ (  =4.04,
S.D.= 0.426) รองลงมาคือบรรยากาศในการทางาน (  =3.93, S.D.= 0.392) และน้อยที่สุดที่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือความก้าวหน้าใน
การทางาน (  =3.79, S.D.= 0.404)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888
จากัด ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.04, S.D.= 0.426) เมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าคาถามที่ ว่าการบริ หารงานของหน่ วยงานมี ความ
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เหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิ บตั ิเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานด้านนโยบายและการ
บริ หารมากกว่าประเด็นคาถามอื่น (  =4.30, S.D.= 0.953) รองลงมาคือคาถามที่วา่ หน่ วยงานของ
ท่านมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม (  =4.08, S.D.= 0.804) และน้อยที่สุดคือคาถาม
ที่วา่ หน่วยงานของท่านมีจานวนพนักงานเหมาะสม (  =3.80, S.D.= 0.904)
ค่าเฉลี่ ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.88, S.D.= 0.400) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าคาถามที่ ว่าที่ ทางานของท่านให้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าที่ อื่นเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ
แรงจูงใจในการทางานด้านเงิ นเดื อนและสวัส ดิ ก ารมากกว่า ประเด็นคาถามอื่ น (  =4.58, S.D.=
0.538) รองลงมาคื อ ค าถามที่ ว่า ค่ า จ้า งที่ ไ ด้รับ จากการท างานมี ค วามเหมาะสม (  =4.18, S.D.=
0.774) และน้อยที่สุดคือคาถามที่วา่ สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม (  =3.18, S.D.= 0.661)
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัด ด้านความก้าวหน้าใน
การทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.79, S.D.= 0.404) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าคาถามที่วา่ งานที่ท่านทาอยู่ มีโอกาสที่จะได้เลื่ อนตาแหน่ งสู งขึ้นเป็ นปั จจัยที่
ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานด้านความก้า วหน้า ในการท างานมากกว่า ประเด็น ค าถามอื่ น
(  =4.06, S.D.= 0.956) รองลงมาคือคาถามที่ ว่าที่ ทางานนี้ สนับสนุ นให้ท่านไปฝึ กอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ในงาน (  =4.00, S.D.= 0.535) และน้อยที่สุดคือคาถามที่วา่ ท่าน
ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องการทางาน และท่านรู ้ สึกพอใจในตาแหน่ งหน้าที่การงานในขณะนี้
(  =3.54, S.D.= 0.579)
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด ด้านความมัน่ คงใน
การทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.81, S.D.= 0.249) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคาถามที่วา่ งานที่ท่านปฏิบตั ิอยูม่ ีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์สินเป็ นปั จจัย
ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานด้า นความมั่น คงในการท างานมากกว่ า ประเด็ น ค าถามอื่ น
(  =4.20, S.D.= 0.670) รองลงมาคือคาถามที่วา่ หัวหน้างานมีความเป็ นธรรม (  =4.02, S.D.= 0.622)
และน้อยที่สุดคือคาถามที่วา่ ที่ทางานที่ท่านทาอยูใ่ นขณะนี้ มีความมัน่ คงและเจริ ญรุ่ งเรื อง (  =3.12,
S.D.= 0.385)
ค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด ด้านบรรยากาศใน
การทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.93, S.D.= 0.392) เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคาถามที่วา่ สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้ท่านมีความสุ ขใน
การท างานเป็ นปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู งใจในการท างานด้านบรรยากาศในการท างานมากกว่า
ประเด็ น ค าถามอื่ น (  =4.24, S.D.= 0.894) รองลงมาคื อ ค าถามที่ ว่า สถานที่ ท างานของท่ า น
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เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิงาน (  =4.04, S.D.= 0.638) และน้อยที่สุดคือคาถามที่วา่ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี (  =3.66, S.D.= 0.658)
ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานแรงจู งใจในการทางานของพนักงาน บริ ษัทเซ่ งหลี 888
จากัด จาแนกตามลักษณะบุคคล
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัด จาแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร และบรรยากาศ
ในการทางาน
เมื่ อพิ จารณารายด้า นพบว่าการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด จาแนกตามเพศ ด้านนโยบายและการบริ หาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ
ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถาม
เรื่ อ งการบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานมี ค วามเหมาะสมกับ สภาพงานที่ ป ฏิ บ ัติ ส่ ว นการทดสอบ
สมมติฐานแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด จาแนกตามเพศ ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องสวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม และเงินเดือนที่
ได้รับทาให้ท่านมีชีวติ อย่างสุ ขสบาย ไม่ตอ้ งดิ้นรนหางานอื่นเพิ่ม สาหรับด้านความก้าวหน้าในการ
ทางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องงานที่ท่านทาอยู่ มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่งสู งขึ้น ส่ วน
ด้านความมัน่ คงในการทางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ องงานที่ท่านปฏิบตั ิอยูม่ ีความปลอดภัย
ต่อชีวติ และทรัพย์สิน และสาหรับด้านบรรยากาศในการทางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมี
แรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 ในประเด็นคาถามเรื่ อง
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้ท่านมีความสุ ขในการทางาน
การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ งหลี 888 จากัด
จาแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมี แรงจูงใจในการทางาน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ งหลี 888 จากัด
จาแนกตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร

11
การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ งหลี 888 จากัด
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านความก้าวหน้าในการทางาน
การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ งหลี 888 จากัด
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ทางาน แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า นนโยบายและการบริ ห าร
เงินเดือนและสวัสดิการ และความก้าวหน้าในการทางาน
การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ งหลี 888 จากัด
จาแนกตามระยะเวลาการปฏิ บ ัติงาน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ระยะเวลาการปฏิ บตั ิ ง านต่ า งกัน มี
แรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและ
การบริ หาร เงินเดือนและสวัสดิการ และบรรยากาศในการทางาน

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้ว่าค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888
จากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าด้านนโยบายและการ
บริ หารเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะประเด็นคาถาม
เรื่ องการบริ หารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบตั ิ รองลงมาคือบรรยากาศ
ในการทางานโดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้ท่าน
มีความสุ ขในการทางาน และน้อยที่สุดที่กลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ทางานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ คือความก้าวหน้าในการทางาน โดยเฉพาะประเด็นคาถามเรื่ องท่านได้รับ
ความเป็ นธรรมในเรื่ องการทางาน และท่านรู ้สึกพอใจในตาแหน่งหน้าที่การงานในขณะนี้
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลี่ยแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888
จากัด ด้านนโยบายและการบริ หาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถาม
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าคาถามที่วา่ การบริ หารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานด้านนโยบายและการบริ หารมากกว่าประเด็นคาถามอื่น
รองลงมาคือคาถามที่ว่าหน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และน้อย
ที่สุดคือคาถามที่วา่ หน่วยงานของท่านมีจานวนพนักงานเหมาะสม ส่ วนด้านเงินเดือนและสวัสดิการ
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อพิ จารณารายประเด็นคาถามกลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นว่า คาถามที่ ว่า ที่
ทางานของท่านให้ค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าที่อื่นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานด้านเงินเดือน
และสวัสดิการมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือคาถามที่ว่าค่าจ้างที่ได้รับจากการทางานมี
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ความเหมาะสม และน้อยที่สุดคือคาถามที่วา่ สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม สาหรับด้านความก้าวหน้า
ในการทางาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่า
คาถามที่วา่ งานที่ท่านทาอยู่ มีโอกาสที่จะได้เลื่อนตาแหน่ งสู งขึ้นเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การทางานด้านความก้าวหน้าในการทางานมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือคาถามที่ว่าที่
ทางานนี้ สนับสนุ นให้ท่านไปฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ในงาน และน้อยที่สุด
คือคาถามที่วา่ ท่านได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องการทางาน และท่านรู ้ สึกพอใจในตาแหน่งหน้าที่
การงานในขณะนี้ ส่ วนด้านความมัน่ คงในการทางาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ประเด็นคาถามกลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าคาถามที่ ว่างานที่ ท่ านปฏิ บตั ิ อยู่มี ความปลอดภัยต่อชี วิตและ
ทรัพย์สินเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการทางานด้านความมัน่ คงในการทางานมากกว่าประเด็น
คาถามอื่ น รองลงมาคือ คาถามที่ ว่า หัวหน้างานมีความเป็ นธรรม และน้อยที่สุดคือ คาถามที่ ว่า ที่
ทางานที่ท่านทาอยู่ในขณะนี้ มีความมัน่ คงและเจริ ญรุ่ งเรื อง สาหรับด้านบรรยากาศในการทางาน
โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จารณารายประเด็น ค าถามกลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ นว่า ค าถามที่ ว่า
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้ท่านมีความสุ ขในการทางานเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการทางานด้านบรรยากาศในการทางานมากกว่าประเด็นคาถามอื่น รองลงมาคือคาถาม
ที่ว่าสถานที่ทางานของท่าน เอื้ออานวยต่อการปฏิ บตั ิ งาน และน้อยที่สุดคือ คาถามที่ ว่าอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี
จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้วา่ ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจใน
การทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร
และบรรยากาศในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุก ๆ ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจใน
การทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่ ระดับ .05 เฉพาะด้า นความก้า วหน้า ในการท างาน กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน
ต่ า งกัน มี แรงจู ง ใจในการท างาน แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 เฉพาะด้า น
นโยบายและการบริ หาร เงินเดือนและสวัสดิการ และความก้าวหน้าในการทางาน กลุ่มตัวอย่างที่มี
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานต่างกันมี แรงจูงใจในการทางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริ หาร เงินเดือนและสวัสดิการ และบรรยากาศในการทางาน

13

ข้ อเสนอแนะ
นโยบายและการบริ หาร ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัดต้องมีนโยบาย
เรื่ องของอัตรากาลังพนักงานให้สอดคล้องกับโครงสร้ างองค์กรและปริ มาณงานที่มีตอ้ งมีจานวน
พนักงานเหมาะสม มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบตั ิงาน มอบหมายงานให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม
เงินเดือนและสวัสดิการ ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัดต้องมีนโยบาย
เรื่ องของ ค่าจ้างที่ได้รับจากการทางานมีความเหมาะสม การพิจารณาความดีความชอบหรื อปรับ
เงินเดือนขึ้นอยูก่ บั ผลการปฏิบตั ิงานและ สวัสดิการที่ได้รับเหมาะสม
ความก้าวหน้าในการทางาน ผูบ้ ริ หารงานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด ต้องมี
นโยบายเรื่ องของการสนับสนุ นให้พนักงานไปฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ และประสบการณ์ใน
ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องการทางาน
ความมัน่ คงในการท างาน ผูบ้ ริ หารงานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ ง หลี 888 จากัดต้องมี
นโยบายเรื่ องของเป้ าหมายขององค์กรกล่าวคือองค์กรต้องมีการวางเป้ าหมายความจาเริ ญเติบโตของ
องค์กรในระยะยาว หัวหน้างานมีความเป็ นธรรม งานที่ปฏิบตั ิอยูม่ ีความปลอดภัยต่อชี วิตและทรัพย์
พนักงานภาคภูมิใจที่ได้เป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กร
บรรยากาศในการท างาน ผูบ้ ริ หารงานของพนัก งาน บริ ษ ทั เซ่ ง หลี 888 จากัด ต้องมี
นโยบายเรื่ องของ การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้อมของหน่ วยงาน มี ผ ลท าให้การปฏิ บตั ิ งานดี ข้ ึ น
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เหมาะสมทาให้พนักงานมีความสุ ขในการทางาน สถานที่ทางาน
เอื้ออานวยต่อการปฏิบตั ิ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในการปฏิบตั ิงานมีเพียงพอและใช้การได้ดี
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน บริ ษทั เซ่ งหลี 888 จากัด ควรมี
การศึ ก ษาในด้านของลู ก ค้า ที่ มาใช้บ ริ ก ารว่ามี ความพึ งพอใจในการทางานหรื อการบริ การของ
พนักงานเพียงใด
2. ควรมีการศึกษาเรื่ องความคาดหวังในการทางานของพนักงานบริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัด
3. ควรมีการศึกษาเรื่ องปั ญหาและอุปสรรคในการทางานของพนักงานบริ ษทั เซ่ งหลี 888
จากัด
4. ควรมีการศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ในการทางานของพนักงานบริ ษทั เซ่งหลี 888 จากัด

