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การศึกษาวิจยัเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 
จ ากดั ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดัจ านวน 55 คนเป็นชาย
จ านวน 16 คน หญิง จ านวน 39 คน เก็บตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี 
(Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 50 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 35 คน ส่วน
ใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี และมากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป คิดเป็นกลุ่มละร้อยละ 32.00 รองลงมามี
อายุอยูร่ะหวา่ง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.00  และนอ้ยท่ีสุดมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
8.00 กลุ่มตวัอย่างสมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาเป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 26.00  และ
นอ้ยท่ีสุดเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิดเป็นร้อยละ 10.00  กลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาจบการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.00 และนอ้ยท่ีสุด
จบการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.00 ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
35,000 บาท ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 - 25,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.00 และน้อยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.00 กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนปฏิบติังานมาแลว้ 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาปฏิบติังานมาแลว้มากกวา่ 10 ปี ข้ึน
ไป คิดเป็นร้อยละ 22.00 และนอ้ยท่ีสุดปฏิบติังานมาแลว้ต ่ากวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 10.00 

จากการวิจยัอภิปรายไดว้่าค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 
จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าดา้นนโยบายและการ
บริหารเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองการบริหารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติั รองลงมาคือบรรยากาศ
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ในการท างานโดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้ท่าน
มีความสุขในการท างาน และน้อยท่ีสุดท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือความกา้วหนา้ในการท างาน โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บ
ความเป็นธรรมในเร่ืองการท างาน และท่านรู้สึกพอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในขณะน้ี จากการ
ทดสอบสมมติฐานอภิปรายได้ว่าค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร และบรรยากาศ
ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ด้าน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร กลุ่มตวัอยา่งท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
เฉพาะดา้นความกา้วหน้าในการท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร 
เงินเดือนและสวสัดิการ และความกา้วหนา้ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้าน
นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ และบรรยากาศในการท างาน 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี นโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารงานของพนกังาน บริษทัเซ่ง
หลี 888 จ ากดัตอ้งมีนโยบายเร่ืองของอตัราก าลงัพนกังานให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์รและ
ปริมาณงานท่ีมีตอ้งมีจ านวนพนกังานเหมาะสม มีนโยบายชดัเจนในการปฏิบติังาน มอบหมายงาน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ส าหรับด้านเงินเดือนและสวสัดิการ ผูบ้ริหารงานของพนักงาน 
บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดัตอ้งมีนโยบายเร่ืองของ ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานมีความเหมาะสม การ
พิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยู่กบัผลการปฏิบติังานและ สวสัดิการท่ีได้รับ
เหมาะสม ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน ผูบ้ริหารงานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 
ตอ้งมีนโยบายเร่ืองของการสนบัสนุนใหพ้นกังานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
ใน ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองการท างาน ส่วนดา้นความมัน่คงในการท างาน ผูบ้ริหารงานของ
พนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดัตอ้งมีนโยบายเร่ืองของเป้าหมายขององคก์รกล่าวคือองคก์รตอ้งมี
การวางเป้าหมายความจ าเริญเติบโตขององค์กรในระยะยาว หัวหน้างานมีความเป็นธรรม งานท่ี
ปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย ์พนกังานภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร และ
ส าหรับบรรยากาศในการท างาน ผูบ้ริหารงานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ตอ้งมีนโยบาย
เร่ืองของ การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน มีผลท าให้การปฏิบติังานดีข้ึน สภาพแวดลอ้ม
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ภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้พนกังานมีความสุขในการท างาน สถานท่ีท างาน เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบติั อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ 
 

ภูมหิลงั 
ในปัจจุบนัการด าเนินชีวิตในโลกยุคโลกาภิวตัน์  มีการติดต่อส่ือสารรับส่งขอ้มูลถึงกนัได้

อยา่งรวดเร็ว การท างานของหน่วยงานท่ีสังกดัภาครัฐ หรือบริษทัเอกชนก็ตอ้งมีการเตรียมองคก์ร
ของตนให้มีความพร้อม เพื่อท่ีจะสามารถเขา้สู่การแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนใหม่ ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานก็จะมุ่งในการปรับเปล่ียนแปลงองคก์ร มีปัจจยั 2 ประการ คือ 
1.ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ องคป์ระกอบหลกั คือ องคป์ระกอบทางดา้นการตลาด ฐานลูกคา้ และ
องคป์ระกอบดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการ และ 2.ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายขององคก์รและ
กระบวนการท างาน โดยเฉพาะการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหลกัขององคก์ร โครงสร้างองคก์รและ
การนาระบบเทคโนโลยีใหม่มาใชง้าน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีไม่สามารถท่ีจะท างานให้เกิด
ความส าเร็จไดถ้า้ปราศจากองคป์ระกอบหรือปัจจยัท่ีส าคญั คือ ความพร้อมของคนและวฒันธรรม
ขององค์กร ถึงแมว้่าการบริหารจดัการเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับทุกองค์กร ปัจจยัการบริหารซ่ึง
ประกอบไปดว้ย คน (Man) เงิน (Money) วสัดุส่ิงของ (Material) และวิธีการ (Management) นั้น 
คนหรือทรัพยากร มนุษยเ์ป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะสร้างสรรคง์านให้เจริญกาวหนา้  การท่ีองคก์ร
จะประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่นั้น ผูบ้ริหารตอ้งแน่ใจวา่พนกังานทุกคนใน
องค์กรจะต้องปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพนักงานปฏิบติังานอย่างไม่เต็มท่ี ไร้
ประสิทธิภาพใน การท างาน หรือไม่มีความแน่นอนแล้ว ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ 
(Productivity) ซ่ึงจะท าให ้เกิดความล่าชา้ และมีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน การแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา เพื่อท าให้มัน่ใจวา่พนกังานจะ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ สม ่าเสมอ และไวว้างใจได้ ประการท่ีส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัอยู่
ตลอดเวลาว่าพนกังานแต่ละคน มีศกัยภาพและมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน สามารถ
ตดัสินใจท่ีดีได ้และสามารถ ด าเนินงานทุกอยางใหเ้ป็นไปไดด้ว้ยความราบร่ืน ถา้หากผูบ้ริหารคอย
แต่ตรวจสอบ ควบคุม แมก้ระทัง่รายละเอียดเล็ก ๆ นอ้ย ๆ คอยช้ีแนะในเร่ืองซ ้ า ๆ ก็จะส่งผลให้
ผลิตภาพและคุณภาพของงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  ช่องวา่งระหวา่งพนกังานท่ีมีความสามารถ
ในการปฏิบติังานท่ีดีกบัพนกังานท่ีสมคัรใจและเต็มใจปฏิบติังานให้ไดดี้ ก็คือ การจูงใจนัน่เอง 
ฉะนั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งใช้วิธีการจูงใจ  เพื่อให้พนักงานใช้ความสามารถและเต็มใจท่ีจะ
ด าเนินงาน ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานภายใตภ้าวะท่ีมี การโน้มน้าวใจ การจูงใจท่ีดี จะสามารถ
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ปฏิบติังานไดอ้ยางมีคุณภาพมากกว่าพนกังานท่ีถูกปลอยให้่ ปฏิบติังานโดยขาดการจูงใจ ซ่ึงจะ
กลายเป็นขอ้จ ากดัอนัน าไปสู่การหมดก าลงัใจในการท างานในทา้ยท่ีสุด  

บุคคลจึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดขององค์การ การปฏิบติังานให้องค์การควรมีการ
ตอบสนองความตอ้งการของบุคคล โดยปกติบุคคลจะท างานไม่เต็มความสามารถ ยกเวน้บุคคลท่ีมี
แรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจท่ีเหมาะสมท าให้มีการใส่ใจมากข้ึน หากหน่วยงานตอ้งการให้
พนกังานมีแรงจูงใจในการท างานตอ้งท าความเขา้ใจถึงความตอ้งการของพนกังาน และหาส่ิงจูงใจ
ในการท างาน งานดา้นการบริหารบุคคลจึงมีส่วนส าคญัท่ีตอบสนองความตอ้งการของบุคคลเพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบัพนกังาน แรงจูงใจจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในองคก์ร ถา้องคก์รใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยู่ในระดบัสูงเสมอก็จะมีความเต็มใจใน
การปฏิบติังานอย่างจริงจงั มีความอดทน มีปัญหาขดัแยง้กบัเพื่อนร่วมงานนอ้ยมากและไม่คิดหนี
งาน ดงันั้นการบริหารบุคลากรจะตอ้งพิจารณาและค านึงถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ความเสมอภาค 
เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีดีในการปฏิบติังานจะท าให้บุคลากรในองคก์รตั้งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงโดย
ไม่รู้สึกวา่ตนเองถูกบีบบงัคบัใหท้  างานและพร้อมท่ีจะท างานดว้ยความเต็มใจ จึงท าให้งานท่ีออกมา
มีคุณภาพและส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและรวดเร็ว  

ในเร่ืองของการท างาน จะตอ้งระลึกถึงคุณภาพของงานเป็นส าคญั การท างานดว้ยความ
ขยนัหมัน่เพียรและใชส้ติปัญญาเป็นเคร่ืองน าทาง งานจะมีคุณภาพดี การท างานท่ีท าดว้ยใจมีความ
ตระหนกัรักงานท่ีท าอยู ่จะก่อให้เกิดความพอใจและกระตุน้ให้รู้สึกวา่ งานช่วยท าให้ชีวิตกา้วหนา้ 
จึงท าใหมี้การท างานดว้ยความกระตือรือร้น การท่ีคนท างานมีจุดมุ่งหมายในการท างานแตกต่างกนั 
ย่อมมีผลต่อการท างานท่ีแตกต่างกนั คนบางคนท างานเพราะชอบงานท่ีท า การได้ท างานเป็น
ความสุขเรียกไดว้า่มีแรงจูงใจในการท างาน แรงจูงใจจึงถือเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
บุคคลโดยทางตรง และการท่ีบุคคลแสดงพฤติกรรมการปฏิบติัในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบแตกต่างกนั
ภายใตส้ถานการณ์เดียวกนันั้น มิใช่เป็นเพราะมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญา ตลอดจน
ประสบการณ์แตกต่างกนัเท่านั้น แต่ปัจจยัท่ีส าคญัยิ่งกว่าประการหน่ึง คือการปฏิบติังานไดรั้บ
แรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั เป็นเหตุให้แต่ละคนเต็มใจท่ีจะใชพ้ลงัความสามารถในการ
ท างานมากนอ้ยแตกต่างกนัไปดว้ย แรงจูงใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรม
ของมนุษย ์การสร้างแรงจูงใจในการท างานเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการท างานของบุคคลและ
ต่อองค์กร เน่ืองจากบุคคลแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานท่ีแตกต่างกนั แรงจูงใจท าให้เกิด
ความพึงพอใจในการท างาน ทั้งน้ีถา้หากบุคคลในองคก์รไดรั้บแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ยอ่มท าให้เกิด
ขวญัก าลงัใจท่ีดีในการท างาน และท างานไดอ้ยา่งเต็มก าลงัความสามารถดว้ยความเต็มใจแรงจูงใจ
และการสร้างขวญัก าลงัใจในกาท างานเป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะกระตุน้และรักษาพนกังาน
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ท่ีมีคุณค่าให้อยู่กับองค์กรวมถึงพฒันาศกัยภาพของตวัพนักงานเองเพื่อความเจริญเติบโตและ
ความส าเร็จขององคก์รนั้นๆ ทั้งน้ีการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีคุณภาพ วฒันธรรมองคก์รและ
ปัจจยัท่ีท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานพนักงานใน
องค์กรจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในงานท่ีท ามีความรู้สึกและทศันคติท่ีดีต่อการท างาย่อม
น าไปสู่การปฏิบติังานท่ีดีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน แรงจูงใจของมนุษยมี์มากมายหลายอยา่ง
เราถูกจูงใจใหมี้การกระท าหรือพฤติกรรม หลายรูปแบบ เพื่อหาน ้าและอาหารมาด่ืมกิน สนองความ
ตอ้งการทางกาย แต่นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการมากกวา่นั้น เช่น ตอ้งการความส าเร็จ ตอ้งการเงิน 
ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตวส์ังคม คนยงัตอ้งการมีอารมณ์ผกูพนัและอยูร่วมกลุ่มกบั
ผูอ่ื้น แรงจูงใจจึงเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทั
เซ่งหลี 888 จ ากดั ซ่ึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  ผลลพัธ์ท่ีได้จาก
การศึกษาสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการจูงใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังาน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานให้สูงข้ึน อนัจะท าให้พนกังานมุ่งมัน่
ท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพและส่งผลให้บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 

จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล 
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดัจ านวน 55 คนเป็นชาย

จ านวน 16 คน หญิง จ านวน 39 คน เก็บตวัอยา่งโดยใชต้ารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ เครซ่ี 
(Krejcie) และมอร์แกน (Morgan) ไดข้นาดตวัอยา่งจ านวน 50 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 35 คน 
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การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงแบ่งเป็นเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น Checklist ท่ีเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (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 ใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบญัญติั 

(Ordinal scale) 
ตอนท่ี 2 ขอ้ค าถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นค าถามแบบสเกลการจดัประเภทโดยให้ระดบัความคิดเห็น และให้ค่าคะแนนหรือ 
Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2541: 166) ซ่ึงเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น 
(Interval Scale) โดยมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
มากท่ีสุด                           5 
มาก                               4 
ปานกลาง                        3 
นอ้ย                              2 
นอ้ยท่ีสุด                      1 

 
การแปลผล (Interpretation) และการอภิปรายผลการวิจยัโดยเป็นค าถามท่ีใช้ในระดบัการ

วดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เป็นการวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ในแบบสอบถาม ผูว้ิจยัใชค้่าเฉล่ียในการอภิปรายผล ซ่ึงผลจาก
การค านวณโดยใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น มีดงัน้ี (มลัลิกา บุนนาค.2537:29) 
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จากสูตร ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =    ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด - ขอ้มูลท่ีมีค่าต ่าสุด 
จ านวนชั้น 

        =   5 – 1 
            5 

       =   0.8 
 

เกณฑเ์ฉล่ียส าหรับระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั เป็น
ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการท างานมาก 
คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการท างานปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการท างานนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80    หมายถึง   มีแรงจูงใจในการท างานนอ้ยท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูล (Source of data) 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory research) ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั เพื่อน ามาวเิคราะห์จาก 2 แหล่งดงัน้ี 
 1. แหล่งขอ้มูลทุติภูมิ (Secondary data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้จากขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวมไว้
ดงัน้ี 
  1.1 หนงัสือพิมพธุ์รกิจ วารสารต่างๆ 
  1.2 หนงัสือทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  1.3 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
 2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 75 คน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 
  2.1 ผูว้จิยัเตรียมแบบสอบถาม จ านวน 75 ชุด 
  2.2 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามพร้อมให้
ค  าแนะน าในการตอบแบบสอบถาม ตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
  2.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บการตอบแลว้ทั้งหมดเพื่อด าเนินการขั้นตอนการ
วจิยัต่อไป 
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สรุปผลการวจิัย 
ผูว้ิจ ัยขอน าเสนอข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยสรุปผลการวิจัยข้อมูลแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
จากการวิเคราะห์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 เพศ

หญิง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 36 – 45 ปี และ
มากกวา่ 45 ปี ข้ึนไป กลุ่มละจ านวน 16 คน คิดเป็นกลุ่มละร้อยละ 32.00 รองลงมามีอายุอยูร่ะหวา่ง 
25 - 35 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00  และนอ้ยท่ีสุดมีอายุนอ้ยกวา่ 25 ปี จ  านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 8.00 กลุ่มตวัอย่างสมรสแลว้ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64.00 รองลงมาเป็นโสด 
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00  และนอ้ยท่ีสุดเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00  กลุ่มตวัอยา่งจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาจบ
การศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และน้อยท่ีสุดจบการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกว่า 35,000 บาท ข้ึนไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมามีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 - 25,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่
ระหวา่ง 25,001 - 35,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 และนอ้ยท่ีสุดมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 กลุ่มตวัอยา่งส่วนปฏิบติังานมาแลว้ 5  
-  10   ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 รองลงมาปฏิบติังานมาแลว้มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 และนอ้ยท่ีสุดปฏิบติังานมาแลว้ต ่ากวา่ 5 ปีจ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ค่าเฉลีย่แรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัทเซ่งหล ี888 จ ากดั 
ผลการวเิคราะห์พบวา่ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 

โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.89, S.D.= 0.213)  เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้น
นโยบายและการบริหารเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ( =4.04, 
S.D.= 0.426) รองลงมาคือบรรยากาศในการท างาน ( =3.93, S.D.= 0.392) และน้อยท่ีสุดท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือความกา้วหนา้ใน
การท างาน ( =3.79, S.D.= 0.404) 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 
จ ากดั ด้านนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.04, S.D.= 0.426)  เม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าค าถามท่ีว่าการบริหารงานของหน่วยงานมีความ
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เหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติัเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดา้นนโยบายและการ
บริหารมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.30, S.D.= 0.953) รองลงมาคือค าถามท่ีวา่หน่วยงานของ
ท่านมอบหมายงานให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม ( =4.08, S.D.= 0.804) และน้อยท่ีสุดคือค าถาม
ท่ีวา่หน่วยงานของท่านมีจ านวนพนกังานเหมาะสม ( =3.80, S.D.= 0.904) 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ดา้นเงินเดือนและ
สวสัดิการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.88, S.D.= 0.400)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าค าถามท่ีว่าท่ีท างานของท่านให้ค่าจา้งไม่น้อยกว่าท่ีอ่ืนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานด้านเงินเดือนและสวสัดิการมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.58, S.D.= 
0.538) รองลงมาคือค าถามท่ีว่าค่าจ้างท่ีได้รับจากการท างานมีความเหมาะสม ( =4.18, S.D.= 
0.774) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่ีวา่สวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสม ( =3.18, S.D.= 0.661) 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ดา้นความกา้วหนา้ใน
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.79, S.D.= 0.404)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าค าถามท่ีวา่งานท่ีท่านท าอยู่ มีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนเป็นปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานด้านความก้าวหน้าในการท างานมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน 
( =4.06, S.D.= 0.956) รองลงมาคือค าถามท่ีว่าท่ีท างานน้ี สนับสนุนให้ท่านไปฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในงาน ( =4.00, S.D.= 0.535) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่ีวา่ท่าน
ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองการท างาน และท่านรู้สึกพอใจในต าแหน่งหน้าท่ีการงานในขณะน้ี 
( =3.54, S.D.= 0.579) 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ดา้นความมัน่คงใน
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.81, S.D.= 0.249)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ค าถามท่ีวา่งานท่ีท่านปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นเป็นปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานด้านความมั่นคงในการท างานมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน 
( =4.20, S.D.= 0.670) รองลงมาคือค าถามท่ีวา่หวัหนา้งานมีความเป็นธรรม ( =4.02, S.D.= 0.622) 
และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่ีวา่ท่ีท างานท่ีท่านท าอยูใ่นขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง ( =3.12, 
S.D.= 0.385) 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ดา้นบรรยากาศใน
การท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.93, S.D.= 0.392)  เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ค าถามท่ีวา่สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้ท่านมีความสุขใน
การท างานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานด้านบรรยากาศในการท างานมากกว่า
ประเด็นค าถามอ่ืน ( =4.24, S.D.= 0.894) รองลงมาคือค าถามท่ีว่าสถานท่ีท างานของท่าน 
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เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน ( =4.04, S.D.= 0.638) และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่ีวา่อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช ้ในการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ ( =3.66, S.D.= 0.658) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัทเซ่งหลี 888 
จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะบุคคล 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 
บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั จ าแนกตามเพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร และบรรยากาศ
ในการท างาน  

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าการทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 
บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั  จ าแนกตามเพศ ดา้นนโยบายและการบริหาร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถาม
เร่ืองการบริหารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานท่ีปฏิบัติ ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั  จ าแนกตามเพศ ดา้น
เงินเดือนและสวสัดิการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองสวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสม และเงินเดือนท่ี
ไดรั้บท าใหท้่านมีชีวติอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางานอ่ืนเพิ่ม ส าหรับดา้นความกา้วหนา้ในการ
ท างาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ีท่านท าอยู ่มีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน ส่วน 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ืองงานท่ีท่านปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยั
ต่อชีวติและทรัพยสิ์น และส าหรับดา้นบรรยากาศในการท างาน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมี
แรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในประเด็นค าถามเร่ือง
สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าใหท้่านมีความสุขในการท างาน  

การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด  
จ าแนกตามอายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น 

การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด  
จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร  
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การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด  
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 

การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด  
จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีแรงจูงใจในการ
ท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านนโยบายและการบริหาร 
เงินเดือนและสวสัดิการ และความกา้วหนา้ในการท างาน 

การทดสอบสมมติฐานแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด  
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกันมี
แรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและ
การบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ และบรรยากาศในการท างาน 

 

อภิปรายผล 
จากการวิจยัอภิปรายไดว้่าค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 

จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าดา้นนโยบายและการ
บริหารเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะประเด็นค าถาม
เร่ืองการบริหารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติั รองลงมาคือบรรยากาศ
ในการท างานโดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองสภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้ท่าน
มีความสุขในการท างาน และน้อยท่ีสุดท่ีกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ท างานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ คือความกา้วหนา้ในการท างาน โดยเฉพาะประเด็นค าถามเร่ืองท่านไดรั้บ
ความเป็นธรรมในเร่ืองการท างาน และท่านรู้สึกพอใจในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในขณะน้ี 

เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 
จ ากดั ดา้นนโยบายและการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถาม
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ค าถามท่ีวา่การบริหารงานของหน่วยงานมีความเหมาะสมกบัสภาพงานท่ีปฏิบติั
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดา้นนโยบายและการบริหารมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน 
รองลงมาคือค าถามท่ีว่าหน่วยงานของท่านมอบหมายงานให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสม และนอ้ย
ท่ีสุดคือค าถามท่ีวา่หน่วยงานของท่านมีจ านวนพนกังานเหมาะสม ส่วนดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าค าถามท่ีว่าท่ี
ท างานของท่านใหค้่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีอ่ืนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือค าถามท่ีว่าค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานมี
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ความเหมาะสม และนอ้ยท่ีสุดคือค าถามท่ีวา่สวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสม ส าหรับดา้นความกา้วหนา้
ในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
ค าถามท่ีวา่งานท่ีท่านท าอยู ่ มีโอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานดา้นความกา้วหน้าในการท างานมากกว่าประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือค าถามท่ีว่าท่ี
ท างานน้ี สนบัสนุนให้ท่านไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในงาน และนอ้ยท่ีสุด
คือค าถามท่ีวา่ท่านไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองการท างาน และท่านรู้สึกพอใจในต าแหน่งหน้าท่ี
การงานในขณะน้ี ส่วนดา้นความมัน่คงในการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาราย
ประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าค าถามท่ีว่างานท่ีท่านปฏิบติัอยู่มีความปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานดา้นความมัน่คงในการท างานมากกวา่ประเด็น
ค าถามอ่ืน รองลงมาคือค าถามท่ีว่าหัวหน้างานมีความเป็นธรรม และน้อยท่ีสุดคือค าถามท่ีว่าท่ี
ท างานท่ีท่านท าอยู่ในขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง ส าหรับดา้นบรรยากาศในการท างาน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าค าถามท่ีว่า
สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าใหท้่านมีความสุขในการท างานเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการท างานดา้นบรรยากาศในการท างานมากกวา่ประเด็นค าถามอ่ืน รองลงมาคือค าถาม
ท่ีว่าสถานท่ีท างานของท่าน เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน และน้อยท่ีสุดคือค าถามท่ีว่าอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ 

จากการทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้า่ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร 
และบรรยากาศในการท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน ไม่แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุก ๆ ดา้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีแรงจูงใจใน
การท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร  
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้านความก้าวหน้าในการท างาน กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
ต่างกันมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เฉพาะด้าน
นโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ และความกา้วหนา้ในการท างาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีแรงจูงใจในการท างาน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เฉพาะดา้นนโยบายและการบริหาร เงินเดือนและสวสัดิการ และบรรยากาศในการท างาน 

 



13 

ข้อเสนอแนะ 
นโยบายและการบริหาร ผูบ้ริหารงานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดัตอ้งมีนโยบาย

เร่ืองของอตัราก าลงัพนกังานให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างองค์กรและปริมาณงานท่ีมีตอ้งมีจ านวน
พนกังานเหมาะสม มีนโยบายชดัเจนในการปฏิบติังาน มอบหมายงานใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม  

เงินเดือนและสวสัดิการ ผูบ้ริหารงานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดัตอ้งมีนโยบาย
เร่ืองของ ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานมีความเหมาะสม การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับ
เงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังานและ สวสัดิการท่ีไดรั้บเหมาะสม  

ความกา้วหน้าในการท างาน ผูบ้ริหารงานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ตอ้งมี
นโยบายเร่ืองของการสนบัสนุนให้พนกังานไปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใน 
ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองการท างาน  

ความมัน่คงในการท างาน ผูบ้ริหารงานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัดต้องมี
นโยบายเร่ืองของเป้าหมายขององคก์รกล่าวคือองคก์รตอ้งมีการวางเป้าหมายความจ าเริญเติบโตของ
องคก์รในระยะยาว หวัหนา้งานมีความเป็นธรรม งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย ์
พนกังานภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

บรรยากาศในการท างาน ผูบ้ริหารงานของพนักงาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากัด ต้องมี
นโยบายเร่ืองของ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของหน่วยงาน มีผลท าให้การปฏิบติังานดีข้ึน 
สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าให้พนกังานมีความสุขในการท างาน สถานท่ีท างาน 
เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติั อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ในการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั ควรมี
การศึกษาในด้านของลูกคา้ท่ีมาใช้บริการว่ามีความพึงพอใจในการท างานหรือการบริการของ
พนกังานเพียงใด 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองความคาดหวงัในการท างานของพนกังานบริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 
3. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัญหาและอุปสรรคในการท างานของพนกังานบริษทัเซ่งหลี 888 

จ ากดั 
4. ควรมีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวติในการท างานของพนกังานบริษทัเซ่งหลี 888 จ ากดั 


