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บทคัดย่อ 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง โดยศึกษาการเปรียบเทียบประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังาน ของปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานในดา้นค าสรรเสริญเยนิยอ ดา้นความ
เจริญกา้วหนา้ ดา้นความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน ดา้นสวสัดิการของพนกังาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้น
โบนสั ดา้นความมัน่คง ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานโดยผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรท่ีท างานในบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 20 – 55 ปี จ านวน 177 คน ซ่ึงแบบสอบถามดงักล่าว ประกอบดว้ย ค าถาม 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ี 
1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ percentage, mean, standard 
deviation การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (independent sample t-
test) การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) การวเิคราะห์ Multiple 
Linear Regression Analysis (MLR) 
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ผลกำรวจัิยพบว่ำ 
 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศชาย มี 92 คน มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 30,001-40,000 บาทข้ึนไป มี 51 คน ระดบัปริญญาตรี มี 135 คน ระยะเวลาการปฏิบติังาน กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 66 คน ระดบัการท างาน ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี จ  านวน 74 
คน สถานภาพส่วนใหญ่โสด จ านวน 86 คน จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูต้อบแบบสอบถาม) กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่จะมีสมาชิก 4 คนข้ึนไป จ านวน 87 คน 
 2. กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานระดบัมาก ในความไวว้างใจจาก
หวัหนา้ รองลงมา ค าสรรเสริญเยนิยอ ความมัน่คงในงาน สวสัดิการของพนกังาน ความเจริญกา้วหนา้ 
ค่าตอบแทน (เงินเดือน) และโบนสั (ตอบแทนพิเศษ) 
 3. กลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงมีระดบัมาก เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิบติังานระดบัมากท่ีสุด ในดา้นความสุขในการท างาน รองลงมา 
คือ ดา้นความมีประสิทธิภาพ ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ค ำส ำคัญ : ปัจจยัจูงใจ,ปัจจยัค ้าจุน,พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 
 
บทน ำ 

ในปัจจุบนัน้ีพบวา่ บริษทัไดห้นัมาใหค้วามส าคญัเร่ืองการรักษาพนกังานข้ึนโดยจะสังเกตได้
จากปัจจุบนัมีการแข่งขนักนัสูงซ่ึงอาจส่งผลท าใหเ้กิดการ ยา้ยงานสูงข้ึนเร่ือย ๆ ดงันั้น การท่ีบริษทัจะ
รักษาพนกังานท่ีมีความสามารถไวจึ้งเป็นเร่ืองท่ีควรใหค้วามส าคญัเป็นอยา่งมาก โดยหลกัๆจะมาจาก
ผลตอบแทนต่าง ๆ ท่ีตวัพนกังานควรจะไดรั้บ เช่น ค่าตอบแทน สวสัดิการของพนกังาน เป็นตน้ ฉะนั้น
บริษทัต่าง ๆ ควรท่ีจะท าการรักษาพนกังานใหค้งอยูน่ั้นส่วนใหญ่ก็ยงัคงมุ่งไปท่ีการให้ผลตอบแทนท่ี
สูง ๆ แก่พนกังาน ตามท่ีไดก้ล่าวมาในขา้งตน้ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุน้ใหพ้นกังานมีความผกูพนัต่อ
บริษทั บริษทัควรมองหาทางเลือกอ่ืนท่ีนอกเหนือไปจากผลตอบแทนในรูปของตวัเงินใหม้ากข้ึน เช่น 
ความกา้วหนา้ในงาน ความมัน่คงในงาน หรือค าสรรเสริญเยนิยอจากหวัหนา้งาน รวมไปถึงการ
มอบหมายงานท่ีมีความส าคญั ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีประสบผลส าเร็จ และ
บริษทัควรท่ีจะสร้างความชดัเจนใหก้บัการเช่ือมโยงระหวา่งผลของการปฏิบติังานและผลตอบแทนท่ี
จะไดรั้บ อีกทั้ง การประเมินคุณภาพในการท างาน  
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จากปัญหาดงักล่าวท่ีไดเ้กิดข้ึนบริษทัควรท่ีจะใหค้วามส าคญัในเร่ืองของปัจจยัจูงใจต่าง ๆ การ
ปฏิบติังาน ทั้งดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน ดา้นการไดรั้บความ
ไวว้างใจจากหวัหนา้งาน และอีกปัจจยัท่ีมีส่วนส าคญัส าหรับพนกังานมากอีกปัจจยัหน่ึงก็คือปัจจยัค ้าจุน
ซ่ึงมีส่วนช่วยท าใหพ้นกังานมีความกระตือรือร้นในการท างานมากข้ึน ในดา้นสวสัดิการดา้นเงิน
ค่าตอบแทน ดา้นเงินเดือน รวมไปถึงการปฏิบติังานของพนกังานท่ีดียิง่ข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัการท างาน สถานภาพ และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค  าสรรเสริญเยนิยอ ความ
เจริญกา้วหนา้ ความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน สวสัดิการของพนกังาน ค่าตอบแทน โบนสั และความ
มัน่คงในงาน ของพนงังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษเอกชนแห่งหน่ึง 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 1. พนกังานของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีมีลกัษฌะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ระดบัการศึกษา ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัการท างาน สถานภาพ และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว มีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 3 ดา้น คือ ดา้นความสุขในการท างาน ดา้นความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์ ดา้นความมีประสิทธิภาพ 
 2. ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ไดแ้ก่ ค  าสรรเสริญเยนิยอ ความเจริญกา้วหนา้ 
ความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน สวสัดิการของพนกังาน ค่าตอบแทน โบนสั และความมัน่คงในงาน มีผล
ต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 3 ดา้น คือ ดา้นความสุขในการท างาน ดา้นความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
ดา้นความมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรพื้นท่ีท่ีใชใ้นการวจิยัคือ พนกังานของบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 



4 
 

 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เก็บขอ้มูล ตั้งแต่เดือน สิงหาคม-กนัยายน 2565 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อใหท้ราบถึง ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมี 
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

2. เพื่อน าผลวิจยัท่ีไดน้ าเสนอใหผู้บ้ริหารเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย 
และวางแผน เพื่อสร้างปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ
พนกังาน 

3. ผลการวจิยัน้ีคาดวา่จะเป็นแนวทางในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการส่งเสริมให้ 
พนกังานเกิดความสุขในการท างาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีประสิทธิภาพในการท างานยิง่ข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 บณัทิตา ลาภาพนัธ์ (2564) ปัจจยัการจูงใจ คือ ส่ิงจูงใจท่ีไม่ใช่เป็นตวัเงิน ซ่ึงหา้งสรรพสินคา้
เซ็นทรัล สาขาชิดลม รับผดิชอบการจ่ายค่าตอบแทนเป็นตวัเงินในลกัษณะของเงินเดือน /ค่าจา้ง เงิน
ตอบแทนพิเศษ ใหพ้นกังานเป็นการจูงใจ และ ปัจจยัค ้าจุน คือ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน
ในส่วนการบริหารงานขององคก์ร/หวัหนา้งาน/ปัจจยัท่ีจะป้องกนัความไม่พึงพอใจท่ีเกิดข้ึนกบั
พนกังานระดบัปฏิบติัการหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล สาขาชิดลม 
 ดงันั้น ปัจจยัจูงใจ คือ เป็นปัจจยัทางตรงท่ีช่วยสร้างการจูงใจและเพิม่ประสิทธิภาพในการ
ท างาน/กระตุน้การท างานของผูป้ฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด และมีความสุขเม่ือไดรั้บการ
ชมเชย ยกยอ่งจากส่วนต่าง ๆ ขององคก์ร และปัจจยัค ้าจุน คือ ไม่ใช่ปัจจยัทางตรง แต่ในกรณีหากขาด
ปัจจยัค ้าจุนอาจมีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน เช่น การลางานของพนกังาน ท่ีเกิดจาก เงินเดือน/
ค่าตอบแทน ไม่เหมาะสม ส่งผลใหเ้กิดการหยดุ/ขาดงาน ซ่ึงกระทบต่อระบบการท างานภายในองคก์ร 
 สมพงศ ์รัตนนุพงศ ์(2558) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน คือ การใชท้กัษะและความสามารถ 
ท่ีมีขั้นตอนการท างานท่ีแน่นอน ใชท้รัพยากรท่ีมีอยา่งคุม้ค่า และประหยดัท่ีสุด มีระเบียบวนิยั ท าให้
สามารถปฏิบติังานไดต้ามเป้าหมาย ถูกตอ้ง มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
 ดงันั้น ประสิทธิภาพการท างาน คือ การท างานของพนกังานท่ีสามารถใชอ้งคค์วามรู้ ทกัษะท่ีมี
ประกอบกบัความพยายาม และมีความพร้อม ท่ีจะทุ่มเทใหก้บัการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายอยา่ง
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เตม็ท่ี เพื่อใหง้านเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงตวับุคคลและองคก์รท่ีสามารถพฒันา
ไปในทางท่ีดีข้ึนตามประสิทธิภาพของงาน  
 
สรุปได้ดังนี ้

1. ปัจจยัจูงใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวังาน และมีการท างาน มีความเช่ืองโยงมากกวา่ปัจจยัค ้าจุน 
เพราะเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และมีผลในการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและความรู้สึกพอในงานท่ีท า 

2. ปัจจยัค ้าจุน ความอยากมีอยากไดท่ี้เพิ่อข้ึนเร่ือยๆจนไม่มีวนัส้ินสุด และจะช่วยท าใหเ้กิดการ
ลดความรู้สึกไม่พึ่งพอใจในงานท่ีท าแต่จะไม่ไดค้วามรู้สึกพอใจท่ีแทจ้ริงไดเ้ลย 
 
วธีิกำรด ำเนินงำนวจัิย 
 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง มี 315 คน ดงันั้นไดใ้ชว้ิธีการคิด
ตวัอยา่งหาขนาด ตามวธีิของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) โดยอยูเ่ช่ือมัน่ 95% ค่าท่ียอมรับไดข้องกลุ่ม
สุ่มตวัอยา่ง = 5% ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 176.6 คน วธีิการสุ่มตวัอยา่ง ดว้ยวธีิการคดัเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง 
 ตัวแปรทีใ่ช้ 
1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัจูงใจกบัปัจจยัค ้าจุนในการท างาน 

1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อาย ุเพศ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้
เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัการท างาน สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

 1.2 ปัจจยัจูงใจในการท างาน ประกอบดว้ย ค าสรรเสริญเยนิยอ 
  ความเจริญกา้วหนา้ ความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน 

1.3 ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน ประกอบดว้ย สวสัดิการของพนกังาน ค่าตอบแทน โบนสั ความ
มัน่คง 

2. ตวัแปรตาม คือ การปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ประกอบดว้ย ความสุขในการ
ท างานความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ความมีประสิทธิภาพ 
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กรอบแนวคิดงำนวจัิย 
 จากศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฏีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหผู้ศึ้กษาวจิยัไดก้ าหนด
กรอบแนวคิดงานวจิยั เร่ือง ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน 
ของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
ดงัต่อไปน้ี 
 
                ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

4.ระดบัการศึกษา 

5.ระยะเวลาปฏิบติังาน 

6.ระดบัการท างาน 

7.สถานภาพ 

8.จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

 ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ำ้จนุในกำรท ำงำน 

ดำ้นปัจจยัจงูใจในกำรท ำงำน 

1.ค ำสรรเสรญิเยินยอ 

2.ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ 

3.ควำมไวว้ำงใจจำกหวัหนำ้งำน 

ดำ้นปัจจยัค ำ้จนุในกำรท ำงำน 

1.สวสัดิกำรของพนกังำน 

2.คำ่ตอบแทน 

3.โบนสั 

กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนบรษัิทเอกชน

แหง่หนึง่ 

1.ควำมสขุในกำรท ำงำน 

2.ควำมคดิรเิริม่สรำ้งสรรค ์

3.ควำมมีประสทิธิภำพ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ิมจากผูว้จิยัไดท้  าการศึกษา
ตามเอกสารท่ีมีอยู ่และท าการปรับปรุงค าถามใหเ้หมาะสมกบัพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงโดย
ด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานวจิยัของนกัวชิาการต่าง ๆ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการ
ท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 
 2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ท่ี 1 มาก าหนดกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรท่ีจะศึกษา และน า
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถาม ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นตวับ่งช้ีการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถามปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการ
ท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 
 3. ศึกษาแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผูส้ร้างข้ึนไวแ้ลว้น ามาปรับเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการวิจยั
คร้ังน้ีโดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานของพนกังานบริษทัเอกชน
แห่งหน่ึง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน ระดบัการ
ท างาน สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ครอบครัว จ านวน 8 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างาน จ านวน 7 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง จ านวน 
3 ดา้น 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล  
 1. สถิติพรรณนา น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ และความถ่ี เพื่ออธิบายตวั
แปรปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
ระดบัการท างาน สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และใชค้่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ใชเ้พื่ออธิบายปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง 
 2. สถิติอนุมาน/สถิติเชิงอา้งอิง น ามาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนใน
การท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีมีเพศต่างกนั วเิคราะห์
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ขอ้มูลดว้ยสถิติ t – test และปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีมีดา้น เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ระยะเวลา
การปฏิบติังาน ระดบัการท างาน สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังาน วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย สถิติ One way ANOVA หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD และปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานวิเคราะห์ดว้ย Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 
 
สรุปผลและอภิปรำยผล 
 1.ปัจจัยจูงใจ 
 1.1 ดา้นค าสรรเสริญเยนิยอ แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก 
หน่วยงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากเพื่อร่วมงานเม่ือท างานส าเร็จ และท่านไดรั้บการประกาศยก
ยอ่งอยูเ่สมอเม่ืองานท่ีท าอยูบ่รรลุผลส าเร็จในทุกคร้ัง ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยัของ ธนาคาร ขนัธพดั 
(2557) พบวา่ ปัจจยัจูงใจ และคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังานใน
องศก์ร กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบวา่ดา้นค าสรรเสริญเยินยอโดยมีค่าเฉล่ียนอยู่
ในระดบัมาก 
 1.2 ดา้นความเจริญกา้วหนา้ แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก 
ท่านมีโอกาศการเรียนรู้ข้ึนไปไดอ้ยา่งดี และท่านไดรั้บการปรับเปล่ียนต าแหน่งในทุกคร้ังใช ้KPI เป็น
ตวัวดัผล ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ชยัวฒัน์ โอสถอ านวยโชค (2555) พบวา่ ปัจจยัจูงใจท่ีมีความผกูพนั
ต่อสถานท่ีของพนกังานในองก์รท่ีปรึกษาดา้นระบบ IT กรณีศึกษาพนกังานบริษทัปรึกษาดา้นระบบIT 
พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ ความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน 
 1.3 ดา้นความไวว้างใจจากหวัหนา้ แสดงให้เห็นวา่พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
เน่ืองจาก หน่วยงานท่ีท่านท างานอยูส่ามารถเขา้พบ หรือปรึกษาหารือกบัหวัหนา้ไดอ้ยา่งสะดวกทุกคร้ัง 
ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยั กนก ขวญัเรือน (2560) แสดงใหเ้ห็นวา่ ความไวว้างใจหวัหนา้งาน การรับรู้
ลกัษณะภาวะผูน้ าตามแนวคิดตาข่าย บริหารงาน ผลการปฏิบติังานของพนกังาน ใหบ้ริการทาง
โทรศพัท ์โดยมีการส่ือสารในองคก์ารเป็นตวัแปรส่ือ: กรณีศึกษา บริษทัประกนัภยัแห่งหน่ึง 
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2. ปัจจัยค ำ้จุน 
 2.1 ดา้นสวสัดิการพนกังาน แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก 
สวสัดิการต่างๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบ เป็นตน้มีความเหมาะสมต่อพนกังานและพนกังาน
พอใจจากส่ิงท่ีไดรั้บ เพื่อช่วยลดค่าใชจ่้ายภายในชีวติประจ าวนั ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยัของ นิธิพงศ ์กีรติ
กรพงศ ์(2564) พบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน กฟผ. เข่ือนวชิราลงกรณ์ พบวา่ 
ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการ โดยมีค่าเฉล่ียนอยูใ่นระดบัมาก 
 2.2 ค่าตอบแทน แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจาก เงินใน
แต่ละเดือนมีความเพียงพอต่อการใชจ่้ายไดแ้ค่ในชีวติประจ าวนัไม่สารถซ้ือส่ิงของท่ีมีราคาสูงไดม้าก
นกั ซ่ึงสอดคลอ้งงานวจิยัของ พิพฒัน์ มีเถ่ือน (2562) แสดงใหเ้ห็นวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั ฮนัน่ี เวลล ์อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ดา้นค่าตอบแทน 
โดยมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2.3 โบนสั แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจาก ผลตอบแทน
พิเศษในแต่ละคร้ังอาจจะยงัไม่เพียงพอต่อการใชจ่้ายของพนกังาน ซ่ึงสอดคลอ้งงานศึกษาของ ประสพ
ชยั พสุนนท ์,ณรงค ์ศรีเกรียงทอง พบวา่ ปัจจยัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการสร้างประสิทธิผลในพนกังานท่ี
ปรึกษาความงาม (BA) และงานขายของพนกังานท่ีปรึกษางานขาย (PC) ของบริษทัโมเดิร์นคาส
อินเตอร์เนชัน่เนลคอสเมติกส์ จ  ากดั พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลางดา้น ไดแ้ก่โบนสั 
 2.4 ความมัน่คง พบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจาก ส่ิงท่ีท าอยูส่ามรถท า
ใหม้ัน่คงได ้และสถานท่ีท างานมีระบบท างานท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงตรงกบั งานวิจยั(2556)ของพรภทัร์ รุ่งมงคล
ทรัพย ์ไดก้ล่าววา่ เร่ืองความพึงพอใจในการท างานของพนกังานบริษทั เอบีบี จ  ากดั พบวา่ อยูใ่นระดบั
มากไดแ้ก่ ความมัน่คงในงานอยู ่
3. กำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัทเอกชนแห่งหน่ึง 
 3.1 ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ปัจจยัประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาปฏิบติังาน ระดบัการท างานรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว
โดยรวมมีความแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวิเคราะห์ขอ้ พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
อาย ุและระดบัการท างาน มีความแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือวเิคราะผลกระทบตวั
แปรอิสระมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ไดแ้ก่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (β=
0.20) รองลงมา การท างาน (β=0.009) อาย ุ(β=0.005) ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
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บริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ตรงกบัการงานของ กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ ,ก่ิงดาว เกิดประดิษฐ ์ไดว้จิยั
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติับงานของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ อาย ุต าแหน่งงาน รายได ้มีความต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ท าให้
การท างานของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร  
 3.2 การศึกษาปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง ปัจจยัจูงใจ กบัปัจจยัค ้าจุนของการท างานโดยรวมมีความแตกต่างกนัมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายดา้น มีความแตกต่างกนัมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในงาน เม่ือพิจารณาผลกระทบของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อการท างานของ

พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง พบวา่ (β = 0.271) ดา้นความมัน่คงในงาน  รองลงมา ดา้นการ
ไวว้างใจจากหวัหนา้ (β = 0.216) โบนสั (β = 0.190) ค าสรรเสริญเยนิยอ (β = 0.164) ค่าตอบแทน 
(β = -0.193) ตรงกบั งาน(2556) พรภทัร์ รุ่งมงคลทรัพย ์พบวา่ เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั เอบีบี จ  ากดั พบวา่ ดา้นความมัน่คงอยูใ่นระดบัมาก ตรงกบังานวจิยั ธนาคาร ขนัธ
พดั (2557) ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจกบัคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผูป้ฏิบติังาน
ในองศก์ร กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คือ ดา้นค าสรรเสริญเยนิยอ มีค่าเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นความไวว้างใจจากหวัหนา้งาน มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ดา้นค่าเงินค่าตอบแทน 
(โบนสั) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นค าสรรเสริญเยนิยอมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก และดา้น
ค่าตอบแทนมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั้น เพื่อให้พนกังานปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีความสุขในการ
ท างาน องคก์รควรจดัการระบบส่ิงท่ีช่วยลดค่าใชจ่้ายทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือสร้างความเช่ือมัน่
ใหแ้ก่พนกังาน รวมถึง ระบบการท างานเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและทุ่มเทท างานอยา่งมีความสุข
ภายในองคก์ร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปใช้ 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก พนกังานมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่เท่ากนั บริษทัควร
จดัตั้งเงินช่วยเหลือในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็น เช่น สินเช่ือเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั สินเช่ือเก่ียวกบัการ
รักษาพยาบาลภายในครอบครัวเพื่อลดภาระค่าใชจ่้ายของพนกังานลง 
 2. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นระดบัการท างาน ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากระดบัการท างานหรือต าแหน่งงาน บริษทัควรท่ีจะมีการ
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สอบเพื่อปรับเปล่ียนต าแหน่งงานภายในองคเ์พื่อดึงความรู้และความสามารถของบุคลากรใหมี้
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพื่อส่งผลต่อการปฏิบติังานภายในองคก์ร 
 3. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นค าสรรเสริญเยนิยอ ส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทัเอกชนแห่งหน่ึงท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก พนกังานภายในองคก์รมีหลากหลาย ผูบ้งัคบับญัชาควรท่ี
จะผลกัดนัหรือส่งเสริมพนกังาน เม่ือสามารถแสดงศกัยภาพในการท างานจนบรรลุเป้าหมายและสร้าง
ขวญัก าลงัใจเพื่อให้เกิดการกระตือรือร้นในการปฏิบติังานคร้ังต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป  
 ควรมีการศึกษา ปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนในการท างานท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทัเอกชนแห่งหน่ึง และท าการขยายผลงานวจิยัสู่สาธารณะและองคก์รอ่ืน เพื่อเกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลในองคก์รต่อไป 
 
เอกสำรอ้ำงองิ 
ก่ิงดาว เกิดประดิษฐ์,กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ .ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

หา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร.วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการ
บริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้ง 
องคก์ารคลงัสินคา้.มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ชลดา อกัษรศิริวทิยา (2559) ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานฝ่ายการเดินรถองคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ.มหาวทิยาลยัเกริก 

ชยัวฒัน์ โอสถอ านวยโชค (2555) ปัจจยัจูงใจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร กรณีศึกษา
พนกังานบริษทัท่ีปรึกษาดา้นคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ณชัพล งามธรรมชาติ (2559) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานสายการผลิต
บริษทั XYZ จ ากดั.มหาวทิยาลยับูรพา 

ธนญัพร สุวรรณคาม (2559) ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน ท่ีส่งผลต่อความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังานธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง.มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ธนาคาร ขนัธพดั (2557) ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และคุณภาพชีวติในการท างานท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดี ของผูป้ฏิบติังานในองคก์รกรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

พิพฒัน์ มีเถ่ือน (2562) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ฮนัน่ี เวลล ์อิเล็คทรอนิค 
แมธิเรียลส์ ( ประเทศไทย ) จ ากดั. มหาวทิยาลยัเกริก 
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