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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงาน กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาจํานวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ .92  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
และการทดสอบคาเอฟท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบวา  

1.  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด  
ตามแผนกงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน 
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ 
ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 

2.  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช
(1995) จํากัด    
    2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดาน
ความรับผิดชอบ  และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และ
ดานสภาพการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะของงาน  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     

2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดาน
ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน 
  
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการ
ทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ  
ไมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามตําแหนงงานพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของ
งาน ดานความรับผิดชอบ  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน  
โดยภาพรวมและดานนโยบายและการบริหาร ดานรายได ดานความสัมพันธ และสภาพการทํางาน    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.5  เมื่อเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  
ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพ
การทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน 
 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.7  เม่ือเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการ
บริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to study and compare the level of motivation in work of 

employees in Takahashi Korat (1995) Company Limited by personal factors and division.  The sample of 
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this study was 302 respondents.  The questionnaire with reliability of .92 was used to collect data.  The 
statistical used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t - test and F - 
test. The finding were as follows : 
 1.  The level of motivation in work of employees as a whole and the aspects of achievement, 
recognition, work itself, responsibility, advancement, company policy and administration, supervision - 
technical, salary, interpersonal relation – supervision and working condition were at moderate level.  
 2.  Comparing the level of motivation in work of employees in Takahashi Korat (1995) 
Company Limited : 
  2.1 Gender compared :  The motivation in work of employees in Takahashi Korat (1995) 
Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, responsibility and 
advancement   hygiene factors the each aspect of supervision - technical, salary, interpersonal relation – 
supervision and working condition  had significant difference at the .05 level while  motivations factors 
the each aspect of recognition,  work itself  hygiene factors the each aspect of company policy and 
administration had non significant difference at the .05 level. 
  2.2 Civil status compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat 
(1995) Company Limited  as a whole  and  motivators factors  the each aspect of achievement, work 
itself, responsibility  and advancement   hygiene factors the each aspect of  company policy and 
administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working condition  
had significant difference at the .05 level while  motivations factors the each aspect of  recognition had 
non significant difference at the .05 level. 
  2.3 Educational attainment compared :   The motivation in work of employees in 
Takahashi Korat (1995) Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of 
achievement, recognition, responsibility, advancement  hygiene factors the each aspect of  company 
policy and administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working 
condition of  had non significant difference at the .05 level  while  motivations factors the each aspect of 
work itself  had significant difference at the .05 level. 
  2.4 Position compared :   The motivation in work of employees in Takahashi 
Korat(1995) Company Limited as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, 
responsibility hygiene factors the each aspect of  supervision - technical had significant difference at the 
.05 level while  motivations factors the each aspect of recognition, work itself, advancement hygiene 
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factors as a whole and the each aspect of company policy and administration, salary, interpersonal 
relation - supervision and working condition had non significant difference at the .05 level. 
  2.5 Income compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat 
(1995) Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, 
recognition, work itself, responsibility and advancement hygiene factors the each aspect of  company 
policy and administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working 
condition  had non significant difference at the .05 level.  
  2.6 Age compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat (1995) 
Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, recognition, work 
itself, responsibility and advancement hygiene factors the each aspect of  company policy and 
administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working condition  
had non significant difference at the .05 level.  
  2.7 Division compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat 
(1995) Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of  recognition, work itself, 
responsibility and advancement hygiene factors the each aspect of company policy and administration, 
supervision-technical, salary, interpersonal relation - supervision and working condition had non 
significant difference at the .05 level while motivations factors the each aspect of achievement had 
significant difference at the .05 level. 
   
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันนี้  ระบบเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงมากข้ึน ทุกประเทศจึงจําเปนตอง
เตรียมพรอมในดานความรูความสามารถของบุคลากร  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหระบบเศรษฐกิจพรอมท่ีจะ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ในปจจุบันนี้ทรัพยากรที่เปนตัวแปรท่ีสําคัญในการแขงขันทาง
ธุรกิจนั้น อยูท่ีทรัพยากรหลัก  คือ บุคลากร  ท่ีพรอมท่ีจะทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ แรงจูงใจ
เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมาในเชิงบวก ขณะเดียวกัน หากมนุษยไมมี
แรงจูงใจและความพึงพอใจ จะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในเชิงลบ  
 แมวาเร่ืองของแรงจูงใจในการทํางานจะมีการศึกษาอยางมาก แตในปจจุบันก็ยังมีผูใหความ
สนใจศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง  และยังเปนเร่ืองท่ีทันสมัยอยูเสมอ จึงเปนส่ิงจูงใจใหมีการศึกษาเร่ืองนี้
ตลอด สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเนื่องจาก เร่ืองของแรงจูงใจในการทํางาน 
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เปนเร่ืองท่ีเปนพื้นฐานท่ีผูบริหารองคกรควรใหความสนใจและควรตระหนักวา แรงจูงใจของพนักงาน
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน    
 ดวยเหตุดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานและ
ความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิผล ผูวิจัยจึงเห็น
วา การทําวิจัยในหัวขอเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด 
ซ่ึงผูวิจัยปฏิบัติงานอยูจะเปนขอมูลใหผูบริหารของบริษัทใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการ
ทํางานของพนักงานใหเจริญกาวหนาตอไป 
  
คําสําคัญ 
 แรงจูงใจในการทํางาน   
 

โจทยวิจัย/ปญหา 
 ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ  โคราช (1995) จํากัด  
มีความสําคัญเปนอยางไร และแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงานหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) 
จํากัด  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช 
(1995) จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
  ประชากรไดแก พนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด จํานวน 1,230 คน สวน
กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิตามแผนกงาน และสุมตัวอยางแบบมีระบบ ทุก ๆ 
คนท่ี 4 โดยสุมตัวอยางจากเลขรหัสประจําตัวพนักงานของบริษัท ไดจํานวน 302 คน 
 2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
  2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 
   นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอ
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กับจุดประสงคระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะและเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา
หรือเทากับ 0.6  สวนท่ีมีคานอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
(ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 123)   
  2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  
   นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลว ไปทดลองใชกับ
พนักงานของบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด ท้ังสามแผนกงาน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค (ยุทธพงษ กัยวรรณ, 
2543 : 137) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .92 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
  3.1  การศึกษาระดับแรงจูงใจของพนักงานบริษัททาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด ใช
สถิติ คารอยละ  คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.2  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ 
โคราช (1995) จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงาน ใชการทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัดตาม
แผนกงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน 
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศดาน
รายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
 2.  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช
(1995) จํากัด 
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ 
และดานสภาพการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรส  พบวา  ภาพรวม และปจจัยจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามตําแหนงงานพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานความรับผิดชอบ  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน 
โดยภาพรวมและดานนโยบายและการบริหาร ดานรายได  ดานความสัมพันธ และสภาพการทํางาน  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  
ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได  ดานความสัมพันธ และดานสภาพ
การทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาปจจัยคํ้าจุน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.7  เม่ือเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและ
การบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด  
ตามแผนกงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน  
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ  
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ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน  อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามราย
ดานพบวา ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน และดานลักษณะของงานมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  อาจเปน
เพราะ พนักงานทําตามหนาท่ี คือ ทํางานตามเปาหมาย ก็ถือวาเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทท่ีวางไว 
แตถาทําเกินหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายก็ไมมีผลตอบแทนท่ีชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ   
ญาดา  พงศบริพัตร (2541)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบัญชีและการเงิน 
ในธุรกิจ  ผลการศึกษาพบวา  พนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัย มีความพึงพอใจ
ในการทํางานโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง   
 2.  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช 
(1995) จํากัด    
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ  ดานรายได ดานความสัมพันธ 
และดานสภาพการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยจูงใจ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   อาจเปนเพราะ เพศชายมีระดับแรงจูงใจในการทํางานสูงกวาเพศหญิง 
และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสัมพันธสูงสุด  เนื่องจากเพศชายเปนเพศท่ีมีความละเอียดออนนอยกวา
และมีความอดทนมากกวา จึงทําใหการประสานงานในเร่ืองตาง ๆ สะดวกและมีปญหานอย  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ญาดา  พงศบริพัตร (2541) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานฝายบัญชีและการเงิน ในธุรกิจประกันวินาศภัย พนักงานฝายบัญชีและการเงินท่ีมีเพศตางกัน  
มีความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายดาน
พบวา ดานความกาวหนา และดานคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนักงานเพศชายมีความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงานโดยรวมมากกวาเพศหญิง 
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดาน
ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน  
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือไมแตกตางกัน  
อาจเปนเพราะ  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดับแรงจูงใจสูงกวาพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด  และมี
คะแนนเฉล่ียดานความสําเร็จของงาน และดานความสัมพันธสูงสุด เนื่องจาก พนักงานท่ีมีสถานภาพ
สมรส เม่ือจะกระทําส่ิงใดมักจะคิดถึงครอบครัวเปนหลัก การทํางานจึงใหความรวมมือในทุก ๆ ดาน 
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย   ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ญาดา  พงศบริพัตร (2541)  ท่ีไดศึกษา
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ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัย พนักงานฝาย
บัญชีและการเงินท่ีมีสถานภาพครอบครัวตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางาน โดยรวม แตกตางกัน   
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับแรงจูงใจสูง
กวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา  และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสําเร็จของงาน
สูงสุด  เนื่องจาก พนักงานท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีทักษะ ความรู ความชํานาญในการ
ทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วันชัย  
มีเพ็ชร (2547)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
ไมแตกตางกัน 
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามตําแหนงงานพบวา  ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานความรับผิดชอบ  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน  
โดยภาพรวมและดานนโยบายและการบริหาร ดานรายได ดานความสัมพันธ และสภาพการทํางาน    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะ  พนักงานท่ัวไป (รายวัน) มีระดับ
แรงจูงใจในการทํางานสูงกวาพนักงานท่ัวไป (รายเดือน)  และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสําเร็จของงาน
สูงสุด  เนื่องจาก พนักงานท่ัวไป (รายวัน)  ไมตองรับผิดชอบงานท่ีทําโดยลําพัง   สวนมากจะทํางานกัน
เปนทีม  จึงไมตองกังวลเร่ืองของความผิดพลาดเกี่ยวกับงาน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมบูรณ  
ปานนาค (2546 อางถึงใน สุพร เจดีย, 2548 : 35) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในสังกัดสํานักงานเขตสวนภูมิภาคเขต 7 
จังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบวา ระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันมีความพอใจท่ีแตกตางกัน 
  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา  ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  
ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพ
การทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ   พนักงานท่ีมีรายไดนอย
กวา 7,000 บาท และพนักงานท่ีมีรายไดต้ังแต 7,000 บาทข้ึนไป มีระดับแรงจูงใจในการทํางานเทากัน  
และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสําเร็จของงานสูงสุด  เนื่องจาก พนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบายและ
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กฎเกณฑในการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนกอนเขาทํางานกับบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัน
ชัย  มีเพ็ชร (2547)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) 
จํากัด พบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามรายไดไมแตกตางกัน  
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะ พนักงานท่ีมีอายุมากกวา 30 ป  
มีระดับแรงจูงใจในการทํางานสูงกวากลุมอ่ืน และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสัมพันธสูงสุด  เนื่องจาก 
กลุมตัวอยางมีจํานอยกวากลุมอ่ืน ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีเปนวัยผูใหญ และมีอายุการทํางานกับบริษัทมานาน  
การหางานใหมจึงเปนเร่ืองยาก จะทําอะไรจึงคิดไตรตรองกอนอยางรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
กับตัวเองในภายหลัง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วันชัย มีเพ็ชร (2547)  ท่ีไดศึกษาความ 
พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด พบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามอายุไมแตกตางกัน 
  2.7  เม่ือเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและ
การบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ  พนักงานแผนกฉีดพลาสติกมีระดับแรงจูงใจในการทํางานสูงกวา
แผนกอ่ืน และมีคะแนนคาเฉลี่ยดานความสําเร็จของงานสูงสุด  เนื่องจากการทํางานตองทํางานกันเปน
ทีม ผลงานอยู ท่ีการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว แตถาทําเกินเปาหมายก็ไมมี
ผลตอบแทนที่ชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพร  เจดีย (2548)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาตาม
หนวยงาน  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน  พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 
สวนดานความกาวหนา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบัญชา พนักงานมีความ 
พึงพอใจในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
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  1.1  ควรปรับปรุงปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบ เนื่องจากมีคาเฉล่ียภาพรวมต่ําท่ีสุด 
เชน ใหมีสวนรวมในการแกไขขอบกพรองในงาน มีโอกาสรับผิดชอบงานท่ีนอกเหนือจากงานประจํา 
และใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  เปนตน   
  2.2  ควรปรับปรุงปจจัยคํ้าจุนในดานสภาพการทํางาน เนื่องจากมีคาเฉล่ียภาพรวมต่ํา
ท่ีสุด เชน จัดใหมีอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง ๆ อยางเพียงพอ มีบรรยากาศการทํางานท่ีดี และมี
ความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
 2.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  2.1  การสรางแรงจูงใจจากปจจัยภายใน ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหเกิดกับพนักงาน 
ดังนี้ 
   2.1.1  จัดใหมีแผนปฏิบัติงานของบริษัท โดยพนักงานต้ังเปาหมายและวางแผน
รวมกับฝายบริหาร มีการติดตามประเมินผล การมอบหมายควรมอบใหเหมาะสมกับพนักงานตาม
ลักษณะงานท่ีพนักงานสนใจและมีความถนัด เปนงานท่ีทาทายความสามารถของพนักงาน เม่ือทํางาน
สําเร็จควรมีการยกยองชมเชยและเผยแพรงานตอไป 
   2.1.2  สนับสนุนใหพนักงานมีความกาวหนามากท่ีสุด อาจเปนเร่ืองเงินเดือน การ
เล่ือนตําแหนงหนาท่ี การศึกษาตอ การอบรมและดูงาน 
  2.2  การสรางแรงจูงใจจากปจจัยภายนอก  ควรดําเนินการดังนี้ 
   2.2.1  เงินเดือน  ควรมีการปรับเงินเดือนใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การ
พิจารณาความดีความชอบ เล่ือนเงินเดือน ควรทําอยางยุติธรรม ควรจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหเพียงพอ 
รวดเร็วและเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน 
   2.2.2  สรางมนุษยสัมพันธอันดีในหนวยงาน  โดยตระหนักวา พนักงานทุกคนมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเกิดความ
สามัคคีระหวางเพื่อนรวมงาน เชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การ
เยี่ยมครอบครัว การประชุมสัมมนาและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
   2.2.3  สถานท่ีทํางาน สถานท่ีทํางานเปนส่ิงประกอบที่ทําใหการทํางานมีความสุข 
เพราะสถานท่ีทํางานสามารถบงบอกถึงภารกิจ และความมั่นคงของหนวยงาน การจัดและตกแตง
สถานท่ีทํางานใหสะอาดรวมร่ืน สวยงาม จะเปนการสรางบรรยากาศใหคนในหนวยงานมีความสบายใจ
อยากทํางาน โดยเฉพาะธุรกิจเอกชน 
   2.2.4  เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางาน การทํางานจะมีความสะดวกรวดเร็ว 
ทันตอเหตุการณในหนวยงานควรมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกดังนี้ เคร่ืองทุนแรง เชน เคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองใชในสํานักงานและเคร่ืองไฟฟาทุกชนิด เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
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 3.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  3.1  ควรศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการเพิ่มผลผลิตของบริษัท เชน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคกร เปนตน 
  3.2  ควรเพิ่มเติมในรายละเอียดของแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 
ในการทํางานของพนักงาน เพื่อใหครอบคลุมและสามารถนําผลการวิจัยไปใชแกไขปญหาในภาพรวม 
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สุพร  เจดีย.  2548.  ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด  
(มหาชน).  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ. 

 


