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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค์้ ้ เพื่อศึกษาแบบผูน้าํของหวัหนา้งานแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนักงาน และความสัมพนัธ์ระหวางแบบผูน้าํของหัวหน้างานกบแรงจูงใจในการทาํงานของ่ ั
พนกังานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดกลุั ่มธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าิ  

  การวิจยัครังนีผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเกบรวบรวมขอ้มูลจากพนกังาน้ ้ ็ บริษทัเอจีซี
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดกลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีั ่ ิ ฟ้า จาํนวน 246 คน สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก คาความถ่ี คาร้อยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ี่ ่ ่ ่ ่ ยงเบนมาตรฐาน คาที่  คาเอฟ และ่
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวางแบบผูน้าํกบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน โด่ ั ยคาสัมประสิทธิ่ ์
สหสมัพนัธ์อยางงายของเพียร์สนั่ ่ ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
  ผลการวิจยัพบวา่ 
  1. แบบผูน้าํของหัวหนา้งานพนกังานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั
กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า่ ิ  เป็นผูน้าํแบบมุงงาน อยใูนระดบัปานกลาง่ ่  และแบบผูน้าํเป็นผูน้าํมุง่
ความสมัพนัธ์ อยใูนระดบัปานกลาง่   
  2. ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) 
จาํกดกลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  ในภาพรวมอยใูนระ่ ดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณาในรายดา้นพบวา่ 
ด้านความรับผิดชอบท่ีได้รับอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียสูงสุดจากทุกด้าน สวนแรงจูงใจ่ ่ ่  
ในดา้นเงินคาจา้ง่ /เงินเดือนอยใูนระดบัปานกลาง มีคาเฉล่ียตํ่าสุดจากทุกดา้น ่ ่  
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  พบวา่ 

   3.1 เปรียบเทียบโดยเพศ พบวาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในภาพรวม่
พบวา ่ ดา้นความสําเร็จ การยอมรับ ลกัษณะของเนืองาน้  ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ ความกาวหน้า้   
การบริหารและการจดัการ ผูบ้ริหาร สัมพนัธภาพกบผูบ้ริหารั  เง่ือนไขการงาน เงินคาจา้ง่ /เงินเดือน 
ความสัมพนัธ์กบเพ่ือนรวมงานั ่  ความยุติธรรม และความดีความชอบ แตกตางกน มีนัยสําคญัทาง่ ั
สถิติท่ีระดบั .05 

   3.2 เปรียบเทียบโดยอายุ พบวาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในภาพรวม่
พบวา ไมแตกต่ ่ ่างกน ในทุกดา้นมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ั .05 

      3.3 เปรียบเทียบโดยระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวาระดบัแรงจูงใจในการทาํงาน่  
ของพนักงานในภาพรวมพบวา ่ ด้านความสําเร็จ การยอมรับ ผูบ้ริหาร สัมพนัธภาพกบผูบ้ริหาร ั
คาจา้ง่ /เงินเดือน และความดีความชอบ แตกตางกน มีนยั่ ั สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

      3.4 เปรียบเทียบโดยตาํแหนงงาน พบวาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน่ ่  
ในภาพรวมพบวา่ ดา้นการยอมรับ ดา้นลกัษณะของเนืองาน้  ดา้นความกาวหนา้้  และดา้นสถานะทาง
สงัคม แตกตางกน อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ ั ่ .05 

 4. ความสัมพนัธ์ระหว่างแบบผูน้าํของหัวหนา้งานกบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานั
พบวา แบบผู ้นําแบบมุงงานและแบบผู ้นําแบบมุงความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กบแรงจูงใจ่ ่ ่ ั  
ในการทาํงานของพนกังาน อยาง่ มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the relation between leadership and 
motivation of employees of AGC Electronics (Thailand) Co.,Ltd in Glass Blue Filter Business 
Group. 
  In this research, questionnaires were used to collect data from 246 employees of 
AGC Electronics (Thailand) Co., Ltd in Glass Blue Filter Business Group. The statistical methods 
used in this study were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Pearson 
Product Moment Correction Coefficient at the significance level of .05 
The research findings were as follows: 
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 1. The leadership style of the supervisors of AGC Electronics (Thailand) Co., Ltd in 
Glass Blue Filter Business Group was mostly task-oriented. Both the task-oriented style and 
relationship-oriented style were at a moderate level. 
  2. The work motivation of the employees of AGC Electronics (Thailand) Co.,Ltd in 
Glass Blue Filter Business Group was at a moderate level. The motivation on responsibility was 
at the highest level, the higher than other aspects. Motivation on wage or salary was at the lowest 
level. 
 3. Comparing the level of work motivation of the employee of AGC Electronics 
(Thailand) Co., Ltd in Glass Blue Filter Business Group the results were as follows:  
  3.1 Comparing base on gender it was found that the level of work motivation of 
the employee as a whole on the aspects of achievement, recognition, work itself, responsibility, 
advancement, growth organizational policies, quality of supervision, relationships with peers, 
work condition, wage or salary, relationships with subordinators, status and security had a 
significant difference at the level of .05.  
  3.2 Comparing the age groups, it was found that the level of work motivation of 
the employees as a whole had no significant difference at the level of .05. 
     3.3 Comparing the working experience, it was found that the level of job 
performance motivation as a whole on the aspects of achievement, recognition, quality of 
supervision, relationships with peers, wage or salary and security had a significant difference at 
the level of .05.  
  3.4 Comparing the positions it was found that the level of work motivation of the 
employees as a whole on aspects of recognition, work itself, growth and advancement had a 
significant difference at the level of .05. 
 4. The relationship of the leadership style of supervisors and work motivation of the 
employees was both task-oriented and relationship-oriented. The supervisor was related to the 
level of work motivation of the employees at a significant level of .01. 
 
คาํสําคญั   

 แบบผูน้าํของหวัหนา้งาน แรงจูงใจในการทาํงาน 
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ความสําคญัของปัญหา 
 แบบผูน้ําของหัวหน้างานมีบทบาทท่ีสําคญัในแตละ่ องค์กร เพราะหัวหน้างานมีหน้าท่ี 
รับนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํมาถายทอดให้กบพนกังาน่ ั เพื่อนาํแนวทางท่ีรับไปปฏิบติั 
และยงัเป็นผูท่ี้ปฏิบติังานใกลชิ้ดกบพนักงานมากท่ีสุดั  อีกทงัยงัทาํหน้าท่ีวางแผนการทาํงานการ้
ควบคุมพนกังาน การประสานงาน รวมถึงการกระตุน้แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใหป้ฏิบติั
หน้าท่ีเพื่อบรรลุตามความต้องการขององค์กร ซ่ึงการดาํเนินงานท่ีจะชวยให้องค์กรบรรลุถึง่
วตัถุประสงคน์นั จะตอ้งเก้ ิดจากความเต็มใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ซ่ึงหากพนักงานขาด
ความเต็มใจในการปฏิบติังานแลว้องคก์รกไมสามารถทาํงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตงัไวไ้ด ้ซ่ึง็ ่ ้
แบบผูน้าํของหัวหนา้งานของพนกังานจึงมีความสาํคญัอยางมาก ในการท่ีจะจูงใจใหพ้นกังานท่ีอยู่ ่
ภายใตก้ารบงัคบับญัชานั้นทาํงาน ให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2544: 
31) พูดถึงผูน้าํวาเป็นผูน้าํท่ีให้องค์การประสบความกาวหน้า และบรรลุผลสําเร็จ โดยเป็นผูท่ี้มี่ ้
บทบาทสาํคญัในการสงเสริม รักษาความสัมพนัธ์ระหวางบุคคลของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูน้าํ คือ ่ ่
บุคคลซ่ึงกอ่ ใหเ้กดความมนัคงและชวยเหลือบุคคลตาง ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุมิ ่ ่ ่่  

ดว้ยเหตุผลดงักลาว ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะทาํการศึกษาวิจยัเร่ือง แบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบ่ ั
แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจั ่ ิ
กระจกกรองแสงสีฟ้า เพื่อศึกษาแบบผูน้าํของหัวหนา้งานกบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน ั
เพื่อเป็นประโยชน์ตอบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ ่ (ประเทศไทย) จาํกดั กลุมธุรกจกระจกกรองแสง่ ิ  
สีฟ้า ในการนําผลการวิจยัท่ีไดไ้ปปรับปรุงการบริหารงาน การคดัเลือก สรรหาบุคคลากร การ
ปรับปรุงระบบการฝึกอบรมเพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาบุคคลากรและพฒันาพนกังานตาํแหนง่
หัวหนา้งาน ทาํให้พนกังานทาํงานอยางมีความสุขมีแรงจูงใจในการทาํงาน และเป็นประโยชน์ตอ่ ่
บริษทัทาํใหบ้ริษทัสามารถดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รได ้
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

   1. แบบผูน้าํของหัวหนา้งานและระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซี
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  เป็นอยางไร่  

   2. ความสมัพนัธ์แบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัั
เอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุั ่ รกจกระจกกรองแสงสีฟ้าิ  เป็นอยางไร่  

   3. แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด ั
กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า่ ิ  แตกตางกนตามปัจจยัสวนบุคคลหรือไม่ ั ่ ่ 
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วตัถประสงค์การวจัิยุ  
 1. เพื่อศึกษาแบบผูน้าํของหวัหนา้งานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า่ ิ  
 2. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ 

(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวางแบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบแรงจูงใจในการทาํงาน่ ั

ของพนกังานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้ั ่ ิ า 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

1. ประชากรและกลุมตวัอยาง่ ่  
  ประชากรไดแ้กพนักงาน่ บริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมั ่
ธุรกจกระจกกรองแสงสีิ ฟ้าจาํนวน 256 คน ซ่ึงตงัอยท่ีู้ ่ 40/28 40/34 40/37 หมูท่ี ่ 5 ตาํบลอุทยั อาํเภอ
อุทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สวนกลุมตวัอยางท่ีใชใ้นการวิจยั่ ่ ่ คาํนวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Ya - Mane) โดยกาหนดคาํ ่ ความคลาดเคล่ือนของการประมาณคาท่ีร้อยละ่  5 หรือ 0.05 ได้
กลุมตวัอยาง่ ่ ทงัหมด ้ 246 คน แลว้ทาํการสุมตวัอยางโ่ ่ ดยวิธีสุมตวัอยางแบบมีระบบ่ ่  (สิน พนัธ์ุพินิจ, 
2547: 133) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  เป็นแบบสอบถามท่ีเกยวกบแบบผูน้าํของหวัหนา้งาน และแรงจูงใจในการทาํงานี่ ั
ของพนกังาน แบงออกเป็น ่ 3 ตอนดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1 เป็นขอ้คาํถามเกยวกบปัจจยัสวนบุคคลของพนกังานผูต้อบแบบสี่ ั ่ อบถาม 
ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุระยะเวลาในการปฏิบติังาน และตาํแหนงงาน่  
  ตอนท่ี 2 เป็นขอ้คาํถามท่ีไดม้าจากแบบสอบถามท่ีเกยวกบแบบผูน้าํของี่ ั  โธมสั 
เซอร์จิโอวานน่ี ริชาร์ด เมทซ์คสัและลาร์ร่ี เบอร์เดน (Nelson, D.L. and Quick, 2003: 418) เพื่อใช้
วดัพฤติกรรมผูน้าํของหวัหนา้งาน 
  ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกยวกบระดบัี่ ั แรงจูงใจในงานของพนกังานครอบคลุม
ปัจจยัท่ีสาํคญัของแรงจูงใจในงาน 14 ดา้นดว้ยกนั 
  นาํแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลว้้  นาํให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 ทานพิจารณ่ า
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือหา้  แลว้นาํมาหาคาดชันีความสอดคลอ้่ งโดยคดัเลือกเฉพาะขอ้
คาํถามท่ีมีค่าดชันีความสอด คลอ้งตงัแต้ ่ 0.5 ขึนไปมาใสสวนขอ้ท่ีมีคา้ ่ ่ ่  IOC นอ้ยกวา่  0.5 นาํมา
ปรับปรุงใหเ้หมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ยทุธพงษ ์กยวรรณ์ั , 2543 : 123) 
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3. การเกบรวบรวมขอ้มูล็  
  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีทดสอบแลว้ไปแจกใหพ้นกังานท่ีเป็นกลุมตวัอยางและ่ ่
เกบรวบรวมแบบสอบถามท่ีทาํเสร็จเรียบร้อยแลว้ดว้ยตนเอง็  

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล 
  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก คาความถ่ี คาร้อยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน่ ่ ่ ่ ่
มาตรฐาน คาที่  คาเอฟ และ่ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวางแบบผูน้าํกบแรงจูงใจในการทาํ่ ั งานของ
พนกังาน โดยคาสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์อยางงายของเพียร์สนั่ ์ ่ ่ ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 
 
ผลการวจัิย 
 1. ผลการวิเคราะห์ แบบผูน้าํของหวัหนา้งานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  พบวาในภาพรวม่  กลุมตวัอยางเห็นวาหั่ ่ ่ วหนา้
งานของตน มีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุงงาน่  โดยสรุปหวัหนา้งานพนกังานสวน่ ใหญมีพฤติกรรมผูน้าํ่
แบบมุงงาน่ สูงกวาผูน้าํแบบมุงความสัมพนัธ์ ่ ่ และมีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุงงานกบพฤติกรรมผูน้าํ่ ั
แบบมุง่ ความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางทงัสองแบบ้  ดงัแสดงตามตารางท่ี 1 
 2. ผลการวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน พนกังานบริษทัเอจีซี
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  ในภาพรวมมีระดบัแรงจูงใจ
ในการทาํงานท่ีระดบัปานกลางและเม่ือพิจารณารายดา้นมีระดบัแรงจูงใจอยใูนระดบัมากไดแ้กดา้น่ ่
ความสาํเร็จ ดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ ดา้นการบริการและการจดัการ และดา้นสัมพนัธภาพกบั
ผูบ้ริหาร เม่ือพิจารณาในดา้นอ่ืนๆพบวาระดบัแรงจูงใจในการทาํงานอยูในระดบัปานกลางคือ่ ่  
ดา้นการยอมรับ ดา้นลกัษณะของเนืองาน ดา้นความกาวหนา้ ดา้นสถานะทางสังคม ดา้นผูบ้ริหาร ้ ้
ด้านเง่ือนไขการงาน ด้านเงินคาจ้าง่ /เงินเดือน ด้านความสัมพนัธ์กบเพื่อนรวมงาน ด้านความั ่
ยติุธรรม และดา้นความดีความชอบ ดงัแสดงตามตารางท่ี 2 
     3. ผลการหาความสัมพนัธ์ระหวางแบบผูน้าํของหวัหนา้งาน่  กบัแรงจูงใจในการทาํงาน
ของพนักงาน บริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแั ่ ิ สงสีฟ้า 
พบวา่ในภาพรวมแบบผูน้าํของหวัหนา้งานทงัแบบมุงงานและแบบมุงความสัมพนัธ์้ ่ ่ มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์รายดา้น พบวาใน่ ดา้น
ความสํา เ ร็จ   ด้านการยอมรับ   ด้านลักษณะของเนืองาน้   ด้านความรับผิดชอบท่ีได้รับ    
ด้านความกาวหน้า้  ด้านสถานะทางสังคม  ด้านการบริหารและการจัดการ   ด้านผู ้บริหาร  
ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูบ้ริหารดา้นเง่ือนไขการงานดา้นความสัมพนัธ์กบเพ่ือนรวมงานดา้นความั ่
ยติุธรรมและดา้นความดีความชอบ อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั่  .05 แตผลการวิเคราะห์พบวา ่ ่
ดา้นเงินค่าจา้ง/เงินเดือน นนัไมมีความสมัพนัธ์กบแบบผูน้าํของหวัหนา้งาน ตามตารางท่ี ้ ่ ั 3 
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ตารางที1่ สรุปแบบผูน้าํของหวัหนา้งานในภาพรวมแสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน่ ่  

แบบผ้นําู   S.D. ระดับ 
ผูน้าํแบบมุงงาน่  3.39 0.611 ปานกลาง 
ผูน้าํแบบมุงความสมัพนัธ์่  3.21 0.568 ปานกลาง 
รวม 3.30 0.539 ปานกลาง 

 
ตารางที2่ สรุประดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน รายดา้น และในภาพรวม 

แรงจงใจู   S.D. ระดับ 
1. ดา้นความสาํเร็จ 3.63 0.775 มาก 
2. ดา้นการยอมรับ 3.25 0.811 ปานกลาง 
3. ดา้นลกัษณะของเนืองาน้  3.39 0.758 ปานกลาง 
4. ดา้นความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ 3.77 0.817 มาก 
5. ดา้นความกาวหนา้้  2.90 0.870 ปานกลาง 
6. ดา้นสถานะทางสงัคม 3.08 0.833 ปานกลาง 
7. ดา้นการบริหารและการจดัการ 3.44 0.870 มาก 
8. ดา้นผูบ้ริหาร 3.34 0.945 ปานกลาง 
9. ดา้นสมัพนัธภาพกบผูบ้ริหารั  3.40 0.939 มาก 
10. ดา้นเง่ือนไขการงาน 3.18 0.897 ปานกลาง 
11. ดา้นเงินคาจา้ง่ /เงินเดือน 2.70 1.042 ปานกลาง 
12. ดา้นความสมัพนัธ์กบเพือ่นรวมงานั ่  3.28 0.761 ปานกลาง 
13. ดา้นความยติุธรรม 3.33 0.794 ปานกลาง 
14. ดา้นความดีความชอบ 3.33 0.789 ปานกลาง 
                                                      รวม 3.28 0.642 ปานกลาง 
  
 4. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า จาํแนกตามเพศในภาพรวม พบวา พนกังานท่ีั ่ ิ ่
มีเพศตางกน มีแรงจูงใจในการทาํงานแตกตางกนอยางมีนยัสาํคญัทา่ ั ่ ั ่ งสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางที3่ ความสมัพนัธ์ระหวางผูน้าํกบแรงจูงใจในการทาํงาน่ ั  
 

แบบผ้นําู  แรงจงใจในการทาํงานู  rxy     Sig.       ระดบัความสัมพนัธ์ 
ผูน้าํแบบมุงความสมัพนัธ์่  รวม .621** .000 ปานกลาง 

ผูน้าํแบบมุงงาน่  รวม .564** .000 ปานกลาง 

**มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 
 5. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า ั ่ ิ จาํแนกตามอาย ุในภาพรวมพบวาพนกังานท่ี่
มีอายตุางกน มีแรงจูงใจในการทาํงานไมแตกตางกนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ ั ่ ่ ั ่ .05 

 6. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า ั ่ ิ จาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน ใน
ภาพรวมพบวาพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานตางกน มีแรงจูงใจในการทาํงานแตกตางกน่ ่ ั ่ ั
อยางมีนยัสาํคั่ ญทางสถิติท่ีระดบั .05 

 7. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า จาํแนกตามตาํแหนงงานในภาพรวม พบวา ั ่ ิ ่ ่
พนกังานท่ีมีตาํแหนงงานตางกน มีแรงจูงใจในการทาํงานแตกตางกน ่ ่ ั ่ ั อยางมีนยัสาํคญัทา่ งสถิติท่ี
ระดบั .05 พนักงานตาํแหนงงานระดบัหัวหน้างานจะมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานมากกวา่ ่
พนกังานตาํแหนงงานระดบัปฏิบติัการ พนกังานท่ีมีตาํแหนงงานตางกน มีแรงจูงใจในการทาํงาน่ ่ ่ ั
แตกตางกน ตรงกบดา้น ่ ั ั การยอมรับ ลกัษณะของเนืองาน้  ความกาวหนา้้  และสถานะทางสงัคม 
 
อภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์แบบผูน้าํของหัวหน้างาน กลุมตวัอยางเห็นวาหัวหน้างานของตนมี่ ่ ่
พฤติกรรมผูน้าํแบบมุงงานอยใูนระดบัปานกลาง่ ่  และมีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุง่ ความสัมพนัธ์อยใูน่
ระดบัปานกลาง ทงัแบบมุงงานและแบบมุงความสัมพนัธ์ ซ่ึงได้้ ่ ่ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมนึก 
ศรีปริวาทิน (2548) ซ่ึงศึกษาเร่ืองแบบผูน้าํของหัวหนา้งานกบความพึั งพอใจในงานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการ ฝ่ายผลิตและบริการสายการบินหนวยธุรกจ่ ิ ครัวการบินบริษทัการบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) ผลการวิจยัพบวากลุมตวัอยางเห็นวาหวัหนา้งานของตนมีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุงงาน่ ่ ่ ่ ่  อยู่
ระดบัปานกลาง และมีพฤติกรรมผูน้าํแบบมุงค่ วามสัมพนัธ์อยใูนระดบัปานกลาง่  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ รังสรรค ์ ประเสริฐศรี (2544 : 31) ซ่ึงพูดถึงผูน้าํวาเป็นผูท่ี้ทาํให้องคก์ารประสบ่  
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ความกาวหน้า้  และบรรลุผลสําเร็จโดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัในการสงเสริมรักษาความสัมพนัธ์่
ระหวางบุคคลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูน้าํคือบุคคลซ่ึงกอให้เกดความมนัคง่ ิ่ ่  และชวยเหลือบุคคล่  
ตาง่  ๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุม่  ทงันีจากผลการวิจยัพฤติกรรมผูน้าํแบบมุงงานเม่ือพิจารณา้ ้ ่
หัวขอ้ท่ีมีคาเฉล่ียน้อยท่ีสุดพบวา ่ ่ “คิดอยูเสมอวาตอ้งทาํงานให้หนักขึน่ ่ ้  เพื่อจะไดเ้ล่ือนตาํแหนง่
สูงขึน้ ” นนัมีคานอ้ยท่ีสุดจากผลการวิจยั ซ่ึงอาจเป็นเพราะวาในทศันะของพนกังาน คิดวาหวัหนา้้ ่ ่ ่
งานของตนเองมีความตงัใจในการทาํงานอยางเต็มท่ี เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั เม่ือพิจารณา้ ่
หัวขอ้ท่ีมีคาเฉล่ียน้อยท่ีสุดพบวา ่ ่ “ตดัสินใจหรือทาํอะไรโดยไมจาํ่ เป็นตอ้งปรึกษาผูร้วมงาน่ ” ซ่ึง
อาจเป็นเพราะวาพนกังานคิดวาหวัหนา้งานของตนเองเม่ือจะมอบหมายงาน หรือจะตดัสินใจในการ่ ่
ทาํงานเพ่ือแกปัญหา หวัหนา้จะปรึกษา และอธิบายถึงเหตุผลกอนเสมอจึงจะตดัสินใจสงัการ้ ่ ่  

 ผลการวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกดกลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าั ่ ิ  พบวา่  ในภาพรวมกลุมตวัอยางมีระดบั่ ่
แรงจูงใจในการทาํงานท่ีระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา ระดบัแรงจูงใจในการทาํงานท่ี่
อยใูนอนัดบัสูงสุดจากทุกดา้นคือ ่ ดา้นความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ อยใูนระดบัมาก่   และระดบัแรงจูงใจ
ในการทาํงานท่ีอยูในอนัดบัตํ่าสุดจากทุกดา้นคือ ดา้นเงินคาจา้ง่ ่ /เงินเดือน อยูในระดบั่ ปานกลาง 
การท่ีระดบัแรงจูงใจในดา้นความรับผดิชอบท่ีไดรั้บอยใูนระดบัมากนนัอาจเป็น เพราะวาพนกังาน่ ่้
ทุกคนไดรั้บการยอมรับในผลการปฏิบติังานตางๆ จากหัวหนา้งาน มีการ่ ติดตามงานท่ีตนเองไดรั้บ
มอบหมายให้บรรลุความสําเร็จโดยใชค้วามพยายามอยางเต็มท่ี และหัวหน้างานยงัสามารถสร้าง่
แรงจูงใจใหพ้นกังานมีความรับผดิชอบในหนา้ท่ีมีความกระตือรือลน้ในการปฏิบติังาน สวนระดบั่
แรงจูงใจในการทาํงานในดา้นเงินคาจา้ง่ /เงินเดือนอยใูนระดบัปานกลางแตตํ่่ ่ าที่สุดจากทุกดา้น อา
เป็นเพราะวาพนกังานคิดวารายไดเ้งินคาจา้ง่ ่ ่ /เงินเดือน และผลตอบแทนท่ีไดรั้บยงัไมเพียงพอตอ่ ่
การดาํรงชีพในปัจจุบนัเลยทาํให้ระดับแรงจูงใจในด้านเงินคาจ้าง่ /เงินเดือน อยูในระดับตํ่าซ่ึ่
สอดคลอ้งกบงานวิจยัของ ธีราภรณ์ พาหุรักษ ์ั (2549) ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทัโรม อพอลโล อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา ั ่
ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยใูนระดบัปานกลาง และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ่
ระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุดรายดา้น คือดา้นความรับผิดชอบ ในระดบัมากท่ีสุด และระดบัแรงจูงใจ 
รายดา้นท่ีตํ่าที่สุดจากทุกดา้น คือดา้นเงินคาจา้ง่ /เงินเดือน และผลการวิเคราะห์กยงัสอดคลอ้งกบ็ ั
งานวิจยัของ ปิยะ ฉนัทวฒันานุกุล (2550) ซ่ึงไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวางแรงจูงใจในการ่
ทาํงานกบผลกาั รปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั นาคาชิมารับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบวาปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยภาพรวมอยใูนระดบัปานกลาง และเม่ือ่ ่
พิจารณารายดา้นพบวาระดบัแรงจูงใจท่ีมากท่ีสุดคือ ดา้นความสัมพนัธ์ในหนวยงาน ดา้นความ่ ่  
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รับผดิชอบ ดา้นการยอมรับนบัถือ และความสาํเร็จของงานตามลาํดบั สวนระดบัแรงจูงใจรายดา้นท่ี่
ต ํ่าท่ีสุดจากทุกดา้นคือดา้นรายได ้
 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า จาํแนกตามเพศในภาพรวม พบวาั ่ ิ ่ พนกังาน
เพศหญิงมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานมากกวาพนกัง่ านเพศชาย และพนกังานท่ีมีเพศแตกตางกนมี่ ั
แรงจูงใจในการทาํงานแตกตางกนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ ั ่ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบงานวิจยัั
ของ  ธีราภรณ์  พาหุรักษ์ (2549)ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
โรม อพอลโล อีเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงสามารถสรุปไดว้าเพศของพนกังานแตกตาง่ ่
กน จะมีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกตางกนั ่ ั  
 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้า ั ่ ิ จาํแนกตามอาย ุในภาพรวมพบวาพนกังานท่ี่
มีอายตุางกน มีแรงจูงใ่ ั จในการทาํงานไมแตกตางกนอยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ ่ ั ่ .05 และเม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา พนกังานท่ีมีอายตุางกนมีแรงจูงใจในการทาํงานไมแตกตางกนในทุกดา้น่ ่ ั ่ ่ ั ท่ี
เป็นเชนนีอาจเป็นเพราะวาพนกังานท่ีมีระดบัอายแุตกตางกนไมมีผลตอแรงจูงใจในการทาํงานจึงทาํ่ ่ ่ ั ่ ่้
ให้ผลการวิเคราะห์ท่ีอายุตางกนมีแรงจูงใจในการทาํงานไมแตกตางกน่ ั ่ ่ ั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบงานวิจยัั
ของ กวี แยม้กลีบ (2550) ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ทาคาฮาชิ โคราช 
(1995) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่พนกังานท่ีมีอายตุางกน มีแรงจูงใจในการทาํงานไมแตกตางกน่ ั ่ ่ ั
อยาง่ มีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา พนกังานท่ีมีอายุตางกนมี่ ่ ั
แรงจูงใจในการทาํงานไมแตกตางกนในทุกดา้น่ ่ ั เชนกน่ ั  

 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานตามปัจจยัสวนบุคคล จาํแนกตามตาํแหนง่ ่
งานพบวา่ พนกังานท่ีมีตาํแหนงงานในระดบัหวัหนา้งาน จะมีระ่ ดบัแรงจูงใจในการทาํงานมากกวา่
พนกังานตาํแหนงงานระดบัปฏิบติัการ และผลการเปรียบเทียบพบวา พนักงานท่ีมีตาํแหนงงานท่ี่ ่ ่
แตกตางกน มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานไมแตกตางกน เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา ดา้น่ ั ่ ่ ั ่ การ
ยอมรับ  ดา้นลกัษณะของเนืองาน้  ดา้นความกาวหนา้้  และดา้นสถานะทางสังคม มีระดบัแรงจูงใจ
ในการทาํงานไมแตกตางกนอยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ ่ ั ่ .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบงานวิจยัของ ั  
กวี แยม้กลีบ (2550) ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั ทาคาฮาชิ โคราช (1995) 
จาํกด ั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน 
บริษทั ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จาํกดั ตามปัจจยัสวนบุคคล และแผนกงาน่  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
พบวาโดยภาพรวม ดา้น่ สภาพการทาํงาน ดา้นเงินเดือน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกาวหนา้ใน้
การทาํงาน ดา้นความเจริญเติบโตและดา้นการยอมรับนบัถือ พนกังานท่ีมีตาํแหนงง่ านแตกตางกน่ ั  
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มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกตางกนอยางมีนัยสําคญั ทางสถิติท่ีระดบั ่ ั ่ .05 สวนดา้นอ่ืนๆ่ นัน้  
ไมแตกตางกน่ ่ ั  

 จากผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวางแบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบแรงจูงใจในการ่ ั
ทาํงานของพนกังานบริษทัเอจีซีอิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกดกลุมั ่ ธุรกจกระจกกรองแสงสีฟ้าิ  
พบวา่  ผูน้าํแบบมุงงาน ่ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในการทาํงานั ของพนกังานในภาพรวม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีความสมัพนัธ์อยใูน่ ระดบัมาก  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา ทุกดา้นมี่
ความสมัพนัธ์อยางมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั่ .01โดยดา้นท่ีความสัมพนัธ์มากท่ีสุดดา้นความสาํเร็จ
มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง และผูน้าํแบบมุงความสัมพนัธ์ ่ มีความสัมพนัธ์กบแรงจูงใจในั
การทาํงานในภาพรวม อยางมีนัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั ่ .01 มีความสัมพนัธ์อยูในระดบั่ มาก เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวาทุกดา้นมีความสัมพนัธ์อยางมีนยั่ ่ สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ดา้นความสาํเร็จ
มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถกลาวโดยสรุปไดว้าการท่ีจะทาํให้พนกังานมีระดบั่ ่
แรงจูงใจในการทาํงานอยูในระดบัสูง การปรับเปล่ียนพฤติกรรมผูน้าํของหัวหนา้งานให้เป็นผูน้าํ่
แบบมุงงานและผูน้าํแบบมุงคนให้่ ่ สูงขึนทงัสองแบบ้ ้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยัเพื่อใชใ้นการปรับปรุงแบบผูน้าํของหวัหนา้งานของพนกังาน 
เพื่อปรับปรุงความสามารถในการทาํงานของหวัหนา้งานของพนกังาน ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญั
ตอแบบผูน้าํของหวัหนา้งานควรพฒันาและใหค้วามสาํคญักบแบบผูน้าํทงัแบบมุงงาน  และแบบมุง่ ั ่ ่้
ความสมัพนัธ์ควบคูกนไปเพ่ือนาํองคก์รไปสูความสาํเร็จในการพฒันาผูน้าํ ใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีความรู้่ ั ่
ความสามารถ เป็นผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสาํนึก มีทศันะคติท่ีดีตอองคก์ร สงเสริมใหมี้การ่ ่
ฝึกอบรมทงัภายในและภายนอก สร้างแนวทางการทาํงานเป็นทีม ให้มีการชวยเหลือซ่ึงก้ ่ นัและกน ั
ทงัภายในหนวยงาน และหนวยงานใกลเ้คียงรอบขา้ง มีการสร้างความยติุธรรมในการบริหารงาน มี้ ่ ่
การใหค้าํแนะนาํใหก้บหวัหนา้งานและเป็นท่ีปรึกษาใหก้บหวัหนา้งานอยเูสมอ มีการสร้างแรงจูงใจั ั ่
ใหห้วัหนา้งานมีความรับผดิชอบตอองคก์รและต่ืนตวัอยเูสมอในการพฒันาตนเอง ผู ้่ ่ ใตบ้งัคบับญัชา
 ขอ้เสนอแนะสาํหรับงานวิจยั จากผลการวิจยัระดบัแรงจูงใจในการทาํงานเม่ือพิจารณา
ในรายดา้นพบวา ดา้นเงินคาจา้ง่ ่ /เงินเดือน นนัอยใูนระดบัตํ่าสุดจากทุกดา้น ดงันนัผูบ้ริหารควรสร้า้ ้่
กฎเกณฑท่ี์เป็นธรรมในการกาหนดระดบัมาตรฐานของเงินคาจา้งเงินเดือนของพนกังํ ่ าน และควรมี
ระบบการประเมินผลท่ีเป็นมาตรฐาน เพื่อปรับเงินเดือน และส่ือสารใหพ้นกังานเขา้ใจในมาตรฐาน
ท่ีองคก์รกาหนดไว ้เพื่อแสดงให้ทราบวาบริษทัให้ความสําคญั และมีกฎเกณฑ์ท่ีโปรงใสในการ ํ ่ ่
ประเมินผลเพ่ือปรับเงินเดือน  เพื่อกาหนดอัตราของ  เ งินคาจ้างํ ่ / เ งินเดือน  และการปรับ 
 



วารสารบณัฑิตศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปีท่ี 4 ฉบบัที 1 กมุภาพนัธ์ – เมษายน 2553 

84 

เงินเดือนท่ีเป็นธรรม เพื่อแสดงใหพ้นกังานเห็นวาพนกังานจะมีความกาวหนา้ในหนา้ท่ีการงาน เม่ือ่ ้
พนักงานสามารถปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมาย   และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีบริษทักาหนดเม่ือํ
กฎเกณฑ์ชัดเจนกจะทาํให้พนักงานเขา้ใจ และมีระดับแรงจูงใจในด้านนีเพิมมากขึน กจ็ ็้ ่ ้ ะเป็น
ประโยชน์ตอองค์กรในการท่ีจะดาํเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และความสําเร็จท่ีองค์กรวางไว้่  
ควรศึกษาปัจจยัจูงใจในรายดา้น ดา้นความกาวหน้า และปัจจยัคาํจุนใน ดา้นเงินคาจา้ง้ ่้ /เงินเดือน 
                   ควรศึกษาแบบผูน้าํของหวัหนา้งานกบแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานั บริษทัเอจีซี
อิเลก็ทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด กลุมธุรกจกระจกสาํหรับสาํหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นั ่ ิ
ประโยชน์ในการพฒันาแบบผูน้าํของหัวหนา้งานของพนกังาน และทาํให้ทราบระดบัแรงจูงใจใน
การทาํงานของพนกังานบริษทัเอจีซีอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จาํกด ในภาพรวมทงัหมดั ้  และ
เป็นประโยชน์ตอองคก์รในการปรับปรุง และพฒันาตอไป่ ่  
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