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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด มีวัตถุประสงค

เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ไดแก 

ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานการยอมรับนับถือ ดานความกาวหนาในการทำงาน ดาน

นโยบายและการบริหาร ดานผูบังคับบัญชา ดานผูรวมงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และดาน

ผลตอบแทนและรายได (2)เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

จำแนกตามปจจัยดานประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาที่ และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 

ประชากร คือ พนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ที่ยังทำงานจนถึงปจจุบัน กลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถาม คือพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จำนวน 284 คน 
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เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคารอยละ คาเฉลี่ย (𝑥𝑥) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบวา (1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 148 คนและเพศชาย

จำนวน 100 คน มีอายุต่ำกวา 30 ป จำนวน 155 คน รองลงมามีอายุ 31 – 40 ป จำนวน 88 คน และมีอายุ 

41 – 50 ป จำนวน 5 คน สถานภาพโสด จำนวน 201 คน และมีสถานภาพสมรส จำนวน 47 คน ระดับ

การศึกษา มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 215 คน ระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป จำนวน 17 คน 

และมีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี จำนวน 16 คน ตำแหนงหนาที่ สวนใหญมีตำแหนงหนาที่เจาหนาที/่

หัวหนางาน จำนวน 219 คน มีตำแหนงหนาที่หัวหนาแผนก จำนวน 12 คน และมีตำแหนงหนาที่ผูชวย

หัวหนาแผนก จำนวน 11 คน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน 1 - 5 ป จำนวน 136 คน รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6 - 10 ป จำนวน 67 คน 

และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ำกวา 1 ป จำนวน 33 คน ตามลำดับ 

(2) ดานปจจัยกระตุนที่มีผลปจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด อยูในระดับมากเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ดานความกาวหนา ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ดานความรับผิดชอบ และดานการยอมรับนับถือตามลำดับ 

(3) ดานปจจัยบำรุงรักษาที่มีผลปจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด อยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยคือ ดานผลตอบแทนและรายได ดานผูบังคับบญัชา 

ดานนโยบายและการบริหาร ดานสภาพแวดลอมในการทำงานและดานผูรวมงานตามลำดับ 

ขอเสนอแนะพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและ

ขอเสนอแนะบริษัทควรใชแพลตฟอรมในการทำงานแบบจริงจัง ไมใช line ควรแยกเรื่องสวนตัวกับการ

ทำงานออกจากกัน บริษัทยังไมมีสิทธิการรักษาประกันกลุมที่สะดวกสบาย ครอบคลุมและดีกวาสิทธิ

ประกันสังคม นอกจากนี้ผลตอบแทนในแตละเดือนไมสอดคลองกับงานที่ทำบริษัทควรพิจราณาเงินในสวน

ของการทำงานลวงเวลาเพิม่เติมและอยากใหผูบังคับบัญชาของแตละฝายทั้งในสำนักงานใหญและหนวยงาน

มีมัความยุติธรรมกับผูใตบังคับบัญชามากข้ึน 

คำสำคัญ: แรงจูงในในการทำงานของพนักงาน:บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

ABSTRACT 

The Objective of the research of Motivation in job performance of employees of 

Siam Multi Cons Co., Ltd The purpose of this study is to study the influence of Siam Multi 

Cons Co., Ltd. on employees' work motivation as follows. Progress at work, respect for 
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policies and management, and colleagues in the work environment. The purpose of this 

study is to study the job motivation of employees of Siam multi Cons Co., Ltd. according to 

demographic factors. Gender, age, status, educational level. position and duration of work. 

The sample is employees of Siam Multi Cons Co., Ltd. who are still working until 

now who answered the questionnaire are 284 employees of Siam Multi Cons Co., Ltd. 

The data collection tool was a questionnaire. Data analysis was performed using a 

computer program to find the percentage, mean 𝑥𝑥, standard deviation (SD). 

The results showed that (1) the majority of respondents were female, 148 people 

and 100 males, 155 people under 30 years old, followed by 88 people aged 31-40 years 

and aged 41-50 years. Of the 5 people, most of them were single, 201 people, and 47 people 

were married. There are 215 people with bachelor's degree, 17 people with master's degree 

or higher, and 16 people with lower than bachelor's degree. Most of the positions are 

officers/supervisors of 219 people, there are 12 heads of departments and 11 assistants to 

the department heads. It was found that most of the respondents had a working period of 

1 - 5 years of 136 people, followed by a working period of 6 - 10 years of 67 people, and 

their working period was less than 1 year. of 33 people, respectively. 

(2) The motivating factor affecting the motivation factor of employees of Siam Multi 

Con Co., Ltd. was at a high level, in descending order of average value, namely progress The 

nature of the work performed Responsibility and respect, respectively. 

(3) The maintenance factor that affects the motivation factor of employees of Siam 

Multi Con Co., Ltd., is at a high level. Sort the mean from lowest to highest. in terms of 

return and income supervisor Policy and Administration in working environment and co-

workers, respectively. 

The feedback found that the majority of respondents expressed their views on 

barriers and suggestions. Companies should take the platform to work seriously, Personal 

and work matters should be kept separate. The company does not have the right to maintain 

comfortable group insurance. Comprehensive and better than social security rights In 

addition, the salary in each month does not correspond to the work done. The company 
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should consider the money in the part of the additional overtime work and want the 

supervisors of each department, both in the head office and the department, to have 

fairness with the people.  

Keywords: Motivation in job performance of employees; Siam Multi Cons Co., Ltd 

บทนำ 

องคกรที่มีศักยภาพคือองคกรที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่องและพัฒนาตัวเองอยูเสมอ องคกรที่อยูรอด

ในปจจุบันได คือ องคกรที่มีการปรับตัวตลอดจนพัฒนาใหกาวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงในแตละยุคดังนั้น

เปาหมายหนึ่งของทุกองคกรก็คือการมุงพัฒนาองคกรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผูที่มีสวนสำคัญใน

การพัฒนาองคกรใหกาวไปขางหนานั้นไมใชเฉพาะแคในสวนของผูบริหารที่มีวิสัยทัศนเทานั้นแตยังรวมไปถึง

บุคลากรทุกฝายที่รักในการพัฒนาศักยภาพตัวเองใหดียิ่งขึ้นดวยบุคลากรหรือพนักงานมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเปนสวนสำคัญทีท่ี่สงผลใหพนักงานมีศักยภาพในการทำงานมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและ

องคกร ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกรถือวาเปนทรัพยากรมนุษยซึ่งเปนปจจัยสำคัญอันดับตนๆ ของทุก

องคกร การที่พนักงาน 

บริษัทสยาม มัลติ คอน จำกัด เปนผูประกอบการรับเหมากอสราง ดำเนินธุรกิจโดยทีมงานที่มี

ประสบการณเชี่ยวชาญในงานกอสรางอาคารสูงมีเบื้องหลังความสำเร็จในการบริหารงานรับเหมากอสราง

มากกวา 30 ป โดยมีวิสัยทัศนคือการ “มุงสูการเปนบริษัทกอสรางอาคารชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ” พันธ

กิจของบริษัทคือ มุงมั่นสรางมาตรฐานในการทำงานดวยผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้เปนหนาที่ของผูบริหารและพนักงานทุกระดับในองคกรที่จะตองดำเนินการใหบรรลุพันธกิจดังกลาว 

ผูวิจัยจึงเห็นวาการศึกษาวิจัยในหัวขอเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยาม 

มัลติ คอน จำกัด ซึ่งผูวิจัยปฏิบัติงานอยูความคิดเห็นขอเสนอแนะปจจัยดานตางๆจากพนักงานจะเปนขอมูล

ใหผูบริหารของบริษัทใชเปนแนวทางในการวางแผนบริหารและพัฒนาการทํางานของพนักงานไดอยาง

ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

2.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด จำแนกตามปจจัย

ดานประชากร 
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ขอบเขตการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับ แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้  

1. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด มีขอบเขตเนื้อหา คือ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตอปจจัยจูงใจในการทำงานซ่ึง

ปจจัยที่เกี่ยวของประกอบดวยปจจัย 2 กลุม ตามทฤษฎีสองปจจัย (Two Factor Theory of Motivation) 

ของ Frederick Herzberg 

ประกอบดวย 

  1. การกระตุนในการทำงาน (Motivation Factors) ไดแก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความ

รับผิดชอบ การยอมรับนับถือ ความกาวหนาในการทำงาน  

  2.  ป จจ ัยบำร ุงร ักษา (Maintenance Factors) ได แก   นโยบายและการบร ิหาร 

ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน สภาพแวดลอมในการทำงาน ผลตอบแทนและรายได 

2. ขอบเขตดานตัวแปร 

2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาที่ และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก แรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด 

3. ขอบเขตของประชากร  

3.1 ประชากรคือพนักงานที่ทำงานกับบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ที่ยังทำงานอยูจนถึง

ปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 654 คน  

3.2 กลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจำนวนบุคลากรของบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัดที่แนนอน 

การกำหนดกลุมตัวอยางจึงกำหนดโดยการคำนวณใชสูตรของ Taro Yamane (1973) (ธานินทร 

ศิลปจารุ,2557) โดยไดกำหนดคาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% จึงทำใหระดับความเชื่อมั่นของ

กลุมตัวอยางอยูที่ 95% ไดกลุมตัวอยางจำนวน 248 คน 

4. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยจะใชวิธีการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็น

สำคัญตางๆ ในดานของปจจัยลักษณะสวนบุคคล และปจจัยดานแรงจูงใจในการการทำงาน 
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5. ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาที่ทำการศึกษาวิจัยระหวางเดือนมกราคม - กุมพาพันธ 2565  

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงความแตกตางในดานลักษณะสวนบุคคลที่สงผลตอแรงจูงใจของพนักงาน

บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด  

 2. เพื่อทราบถึงปจจัยในกระตุนและปจจัยบำรุงรักษาที่มีผลตอแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท 

สยาม มัลติ คอน จำกัด 

 3. เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารของบริษัทใชเปนแนวทางในการวางแผนบริหารและพัฒนาการ

ทํางานของพนักงานพนักงานในบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

• ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ตาํแหน่งหนา้ท่ี 

6. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

 

แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 

ปัจจัยกระตุ้น 

1. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 

2. ดา้นความรับผิดชอบ 

3. ดา้นการยอบรับนบัถือ 

4. ดา้นความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

ปัจจัยบํารุงรักษา 

1. ดา้นนโยบายและการบริหาร 

2. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 

3. ดา้นผูร่้วมงาน 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัการ 

5. ดา้นผลตอบแทนและรายได ้
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สมมติฐานการวิจัย 

สมติฐานที่1 : ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ดานปจจัยกระตุน ของพนักงาน 

บริษัท สยาม มัลติ คอนตางกัน 

สมติฐานที่2 : ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ดานปจจัยบำรุงรักษา ของพนักงาน 

บริษัท สยาม มัลติ คอนตางกัน 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

การจูงใจตามแนวคิดของเฮิรซเบิรก 

 สมคิด บางโม, Z2562)ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรเดอริก เฮิรซเบิรก (Federick Herzberg) เปนทฤษฎี

แรงจูงใจอีกทฤษีหนึ่งที ่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจากนักบริหาร ทฤษฎีนี ้เรียกวา Motivation-

maintanance Theory หรือทฤษฎี 2 ปจจัยในการจูงใจ (Two factors Theory of Motivation) จากการ

วิจัยสามารถสรุปสาระสำคัญไดดังนี้ ปจจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับความรูสึกที่ดีและไมดีของบุคคลผูทำงานแบง

ไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. ปจจัยกระตุน (Motivation) หรือตัวกระตุนใหคนทำงาน ไดแก ลักษณะของงานโดยตัวมันเอง

จูงใจใหอยากทำ ความรูสึกเกี่ยวกับความสำเร็จของงาน ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น การยก

ยองในงานที่ทำและโอกาสที่จะกาวหนา 

2. ปจจัยบำรุงรักษา (Maintenance Factors) หรือ ปจจัยเกื้อกูล (Hygience Factors) ไดแก

รูปแบบในการบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคล เงินเดือน นโยบายและการบริหารงาน 

สภาพแวดลอมในการทำงานและความมั่นคงของงาน  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธเนศ ยิ้มสวน,2546 ไดทำการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจของทีมบริหารโครงการ

ในหนวยงานกอสรางซึ่งหมายถึงผูบริหารโครงการและวิศวกรโครงการ โดยใชทฤษฎีสองปจจัยของ 

Frederik Herzberg งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยทีส่งผลกระทบตอความ

พึงพอใจในการทำงานของบุคคลากรในงานกอสรางของทีมบริหารโครงการและเพื่อเปรียบเทียบ

ปจจัยที่สงผลกระทบตอความพึงพอใจในการทำงานระหวางทีมงานคนไทยและทีมงานคนตางชาติ 

พบวาปจจัยจูงใจที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจสำหรับผูบริหารโครงการกอสรางคือความสำเร็จใน
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หนาที่การงานและการไดรับการยอมรับนับถือและปจจัยจูงใจที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจ

สำหรับวิศวกรโครงการคือความสำเร็จในการทำงานและความรับผิดชอบ สวนปจจัยธำรงรักษาที่มี

ผลกระทบตอความพึงพอใจสำหรับผูบริหารโครงการกอสรางคือสถานภาพทางอาชีพความเปนอยู

สวนตัว และปจจัยธำรงรักษาที่มีผลกระทบตอความพึงพอใจสำหรับวิศวกรโครงการคือเงินเดือน

สวัสดิการและความสัมพันธกับผูรวมงาน และในสวนของความพึงพอใจในการทำงานระหวาง

ทีมงานคนไทยและคนตางชาติ พบวาปจจัยจูงใจที่สงผลคือโอกาสความกาวหนาในหนาที่การงาน

และปจจัยในการธำรงรักษาคือวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผลที่ไดจากการศึกษาปจจัยที่สงผล

กระทบตอความพึงพอจสำหรับทีมบริหารโครงการกอสรางสามารถนำไปใชประโยชนเปนแนวทาง

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

วิธีดำเนินวิจัย 

การออกแบบการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experinmental Design) 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนลำดับข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร ตำรา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจ

ในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด เพื่อมากำหนดแนวทางและสรางกรอบแนวคิดใน

การวิจัย 

2. ทำการสำรวจ และสอบถามอยางไมเปนทางการ จากพนักงานที่ทำงานใน     บริษัท สยาม มัลติ คอน 

จำกัด เพื่อรวบรวมรายละเอียดและจัดหมวดหมูประเด็นปจจัยตางๆ เพื่อนำมาสรางเปนขอคำถามตอไป 

3. เรียบเรียงขอคำถามโดยไดมาจากการนิยามศัพทเฉพาะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม (ตามตารางที่1 

ตารางนิยามศัพทเฉพาะ)ใหไดความหมายและครอบคลุม สามารถนำมาวัดผลไดอยางชัดเจน 

4. รางแบบสอบถามโดยอางอิงจากนิยามศัพทเฉพาะเพื่อเสนอตออาจารยที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อพิจารณา

ปรับปรุง แกไขและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
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การวิเคราะหขอมลู 

วิเคราะหสถิติเชิงพรรณา(Descriptive Statistics) เพื่อพรรณนาสรุปคุณสมบัติของตัวอยางที่ศึกษาและ

พรรณนาลักษณะของของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 

1. ตัวแปรเชิงปริมาณ(Interval กับ Ratio) จะใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบาย

ตัวแปรซึ่งในการวิจัยในคร้ังนี้ ตัวแปรเชิงปริมาณ คือ ปจจัยแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานบริษัท สยาม 

มัลติ คอน จำกัด ไดแก ปจจัยกระตุนและปจจัยบำรุงรักษาดานตางๆ  

ตัวแปรเชิงคุณภาพ (Norminal กับ Ordinal) จะใชคารอยละและความถี่ในการอธิบายตัวแปรซึ่ง

ในการวิจัยในครั้งนี้ ตัวแปรเชิงคุณภาพ คือ ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด 

ไดแกเพศ อายุ สถานภาพ ตำแหนงหนาที่ อายุงาน 

สรุปผลการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ดานปจจัยกระตุน ของพนักงาน บริษัท สยาม มัลติ 

คอนตางกัน 

- เพศ ที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน บริษัท สยาม มัลติ คอน 

ไมตางกัน 

- อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาตำแหนงหนาที่และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่

ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ดานปจจัยกระตุน ของพนักงาน บริษัท สยาม 

มัลติ คอน ตางกันอยางมีนัยความสำคัญ 

ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ดานปจจัยบำรุงรักษา ของพนักงาน บริษัท สยาม 

มัลติ คอนตางกัน 

- เพศ ที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงาน ของพนักงาน บริษัท สยาม มัลติ คอน 

ไมตางกัน 

- อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาตำแหนงหนาที่และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ที่

ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงานดานปจจัยบำรุงรักษา ของพนักงาน บริษัท 

สยาม มัลติ คอน ตางกันอยางมีนัยความสำคัญ 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยทำใหทราบวา ปจจัยสวนบุคคลที่ตางกัน มีผลตอแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท 

สยาม มัลติ คอน ตางกัน ทั้งดานปจจัยกระตุนและดานปจจัยบำรุงรักษา มีปจจัยสวนบุคคลเพียงขอเดียวที่

ไมทำใหแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตางกัน ก็คือ  

1. เพศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ปจจุบันความเทาเทียมในสังคมแหงการทำงานเกิดขึ้นจริง ดาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ การทำงานที่เนนผลของการปฏิบัติวัดไดจากความสามารถมากกวาเร่ืองเพศ  

 2. อายุพนักงาน พนักงานที่มีอายุมากกวามีแรงจูงใจในการทำงานมากกวาพนักงานที่มีอายุต่ำกวา

ลงมา พิจารณาจากดานการยอมรับนับถือเปนสำคัญ ดวยสังคมในการทำงานลำดับอาวุโสก็มีความสำคัญ

เชนเดียวกัน 

  3. สถานภาพ ที่ตางกันของพนักงานทำใหแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตางกัน พิจารณาจาก

ดานผูรวมงานและสภาพแวดลอมในการทำงานเปนหลัก ในสังคมที่ทำงานหากเพื่อนรวมงานมีสถานภาพที่

คลายคลึงกัน  

 4. ระดับการศึกษา ที ่ตางกันของพนักงานทำใหแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตางกัน 

พิจารณาดานผูบังคับบัญชาและดานความกาวหนาในการทำงาน ปจจุบันปฏิเสธไมไดวาการศึกษาเปนปจจัย

แรกในการรับคนเขาทำงาน  

 5. ตำแหนงหนาที่ ที่ตางกันของพนักงานทำใหแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานตางกัน 

พิจารณาดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในการทำงาน และดาน 

6. ผลตอบแทนและรายได การที่มีความรับผิดชอบมากข้ึนความกดดันและความคาดหวังจาก

ผูบังคับบัญชาก็จะมากข้ึนไปดวย สงผลใหแตละตำแหนงหนาทีท่ี่ตางกันทำใหแรงจูงใจในการทำงานตางกัน 

 7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตางกันของพนักงานทำใหแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน

ตางกัน โดยพิจารณาจากดานลกัษณะงานที่ปฏิบัติ ดานนโยบายและการบริหาร ดานผูรวมงานและดาน

สภาพแวดลอมในการทำงานรวมดวย 

 

ขอเสนอแนะ  

จากการวิจัยพบวา พนักงานที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงหนาที่ และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกันทำใหแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานแตกตางกัน ดังนั้น
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การกำหนดนโยบายแนวทางการบริหาร และกำหนดสวัสดิการของผูบริหารสำคัญเปนอยาง

ยิ่งในการธำรงรักษาบุคลากรในองคการ การกระตุนเพื่อทำใหเกิดแรงจูงใจในการทำงานจึงถือเปนความทา

ทายหลัก เพราะหากองคการปราศจากพนักงานที่มีแรงจูงใจแลวนั้น ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน

ก็คงไมดีตามไปดวย แลวกระทบกับความสามารถในการทำกำไรหรือการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ขององคการอยาง

แนนอน 

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยในคร้ังนี้อยูในชวงสถานการณโรคระบาด โควิด 19 ทำใหการเก็บขอมูล

แบบสอบถามมีขอจำกัดเพียงชองทางออนไลนเทานั้น เนื่องดวยจำนวนประชากระของ

กลุมตัวอยางเปนบริษัทผูรับเหมากอสราง รูปแบบการทำงานของบริษัทแบงออกเปนสอง

สวนชดัเจน คือ สำนักงานใหญและไซตงานกอสราง สถานการณโรคระบาดเชนนี้อาจจะ

ไดขอมูลที่ไมทั่วถึงเทาใดนัก 

2. การทำวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเพียงอยางเดียว 

แตในขณะเดียวกันก็ควรศึกษาเร่ืองดารตัดสินเขาทำงานหรือตัดสินใจลาออกของพนักงาน

ในบริษัทดวย ซึง่จะทำใหมีตัวชีว้ัดดานปริมาณมากข้ึน เพื่อเปนขอมูลที่เปนประโยชนใหผู

ที่สนใจตอไป 
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