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     บทคดัยอ่ 

 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั มี
วตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ  ากดั 
2)เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพ
พาเรล จ ากดั โดยในการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการท างาน ไดแ้ก่ สวสัดิการในการท างาน ค่าตอบแทน 
คุณภาพชีวติิในการท างาน และความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
คือ พนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั จ  านวน 247 คน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้กบ็
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ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ABSTRACT 

 The study of employee motivation in Nice Apparel Company Limited has the 

objective 1) to study the work motivation of the employees of Nice Apparel Company 

Limited 2) to study the factors related to the operational motivation of the Nice Apparel 

Company Limited employees in The study of personal factors such as age, educational 

level working experience Factors that cause work motivation are work benefits, 

compensation, quality of work life. And relationships within the organization. 

 The sample group used in this study was 247 employees of Nice Apparel Company 

Limited. In this study, the researcher collected data from questionnaires. Use statistics to 

analyze data such as frequency, percentage, mean and standard deviation. 

  

บทน า 

 ในการบริหารหน่วยงานหรือองคก์รทุกประเภทนั้นจะสามารถบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือความส าเร็จไดน้ั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรหลายๆอยา่งท่ีส าคญัซ่ึงจะ

ประกอบไปดว้ย คน เงิน อุปกรณ์เคร่ืองมือ และการบริหารจดัการ ซ่ึงคนเป็นทรัพยากรท่ี

ส าคญัท่ีสุดในการบริหารองคก์รเพราะคนแต่ละคนมีความแตกต่างกนัมีความตอ้งการท่ี

หลากหลายและแตกต่างกนัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและดว้ยความรู้

ความสามารถท่ีจะพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไม่มีท่ีส้ินสุดดงันั้นในการบริหารจดัการคน

จะตอ้งใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของคนโดยการใชก้ลยทุธ์ทางการบริหารให้

ตอบสนองตอ้งความตอ้งการของคนได ้ นการบริการองคก์รนั้นตวัองคก์รเองจะตอ้งมีการ



ก าหนดกลยทุธ์ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน 

เพื่อใหเ้กิดการพฒันาองคก์รอยา่งสูงสุด แต่ในบางคร้ังองคก์รกต็อ้งพบกบัปัญหาวา่

พนกังานไม่สามารถท างานไดต้ามความคาดหวงัขององคก์รผลการปฏิบติังานออกมาไม่ดี

เท่าท่ีควรจะเป็น ซ่ึงอาจจะเกิดจากองคก์รจดัต าแหน่งงานใหพ้นกังานไม่เหมาะสมหรือ

อาจเกิดจากตวัพนกังานเองท่ีไม่มีความทุ่มเท่ใหก้บัการท างานมากพอท าใหเ้กิดเป็นการ

ท างานท่ีไร้ประสิทธิภาพดงันั้นถา้เป็นผูบ้ริหารท่ีฉลาดจะตอ้งหาวธีิท่ีเป็นแรงจูงใจใหก้บั

พนกังานอยากท างานทุ่มเท่การท างานใหก้บับริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน เพื่อ

รักษาพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นเวลานานๆและผูบ้ริหารจะตอ้ง

ปฏิบติัตวัเพื่อใหเ้ป็นแบบอยา่งแก่พนกังานแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานนั้นมี

ผลต่อความส าเร็จของการท างานท าใหพ้นกังานปฏิบติังานดว้ยความทุ่มเท เตม็ใจ อุทิศ

เวลาใหก้บัองคก์รและน าพาใหอ้งคก์รพฒันาดว้ยความกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นแรงจูง

ในเป็นส่ิงส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานและถา้ใน

องคก์รใดพนกังานมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูงเสมอพนกังานกจ็ะมีความ

เตม็ใจในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี มีความอดทน มีปัญหาเกิดความขดัแยง้กบัเพื่อน

ร่วมงานนอ้ยมากและไม่คิดหนีงาน ดงันั้นในการบริหารจดัการพนกังานจะตอ้งเป็นไป

ดว้ยความ ยติุธรรม ความเสมอภาค เพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานและจะท าให้

พนกังานในองคก์รท างานส าเร็จลุล่วงโดยไม่รู้สึกถึงการโดนบีบบงัคบัใหท้ างานและ

พร้อมจะท างานดว้ยความเตม็ใจ ท าใหง้านออกมามีคุณภาพ ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและ

รวดเร็ว จ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหผู้ว้จิยัมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเพื่อใหท้ราบถึง

ปัจจยัในดา้นใดบา้งท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไนซ์แอพ

พาเรล จ ากดั 

ดงันั้นผูว้จิยัจ่ึงความสนใจในดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั ซ่ึงผูว้จิยัจะศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั จ  าแนกตามปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบั



การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ทั้งน้ี เพื่อน าผลทางการศึกษามาเป็นขอ้มูลใหอ้งคก์ร

น าไปปรับปรุงใหก้บัพนกังานอยา่งเป็นธรรม ยติุธรรม เหมาะสมเท่าเทียมกบัองคก์รอ่ืนๆผู ้

ศึกษาเช่ือวา่ถา้หากมีการจดัการองคก์รใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์

แลว้จะสามารถเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัท่ีจะท าใหพ้นกังานมีความรักต่อองคก์รทุ่มเทเพื่อ

องคก์รพร้อมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันาและบริหารบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั ประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไนซ์แอพพาเรล 

จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
บริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

ขอบเขตของานวจิัย 

 ในการศึกษาเร่ืองจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไนซ์แอพพเรล จ ากดั 

ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตงานวจิยัไวด้งัน้ี 

 ขอบเขต้านประชากร 

 พนกังานในบริษทัไนซ์แอพพาเรล จ ากดั ประกอบดว้ยพนกังานท่ีปฏิบติังานใน

บริษทัไนซ์แอพพาเรล จ ากดั จ  านวน 755 คน เพื่อตอ้งการทราบถึงขนาดของกลุ่ม

ตวัอยา่งโดยใชต้ารางของตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางท่ีใชห้า

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเพื่อประมาณค่าสัดส่วนของประชากรโดยคาดวา่สัดส่วนของ

ลกัษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากบั 0.5 และระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดข้นาดกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน  247 คน 

 



 ด้านเนือ้หา 

 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

ไดแ้ก่ ความส าเร็จ  ความรับผดิชอบและความกา้วหนา้ในการท างาน  

 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษางานวจิัย 

1. ตวัแปรตน้ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน 

1.1 เพศ แบ่งเป็น 

 1.1.1 ชาย 

  1.1.2 หญิง 

1.2 ระดบัการศึกษาแบ่งเป็น 

 1.2.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

 1.2.2 ปริญญาตรี 

 1.2.3 สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.3 ประสบการณ์ในการท างาน แบ่งเป็น 

 1.3.1 นอ้ยกวา่ 5 ปี 

 1.3.2 5-10 ปี 

 1.3.3 มากกวา่ 10 ปีข้ึนไป 

2.ตวัแปรตามไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไนซ์แอพ

พาเรล จ ากดั 3ดา้นไดแ้ก่ 

 2.1 ดา้นสวสัดิการในการท างาน 

 2.2 ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน 

 2.3 ดา้นค่าตอบแทนในการท างาน 

2.4 ดา้นกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร 

 

 



 ประโยชน์ของการวจิัย 

1. เพื่อไดท้ราบถึงแนวความคิด ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานท่ีมี

ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน ซ่ึงผูบ้ริหารสามารถน าไป

เป็นแนวทางในการบริหารแรงจูงใจในดา้นต่างๆภายในองคก์รได ้

2. เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดใ้นคร้ังน้ีมาใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลอา้งอิงในการสนบัสนุน

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

3. เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาภายใน

บริษทัไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดแ้ยกปัจจยัแรงจูงใจออกเป็น 

4 ดา้น ดงัน้ี 

ด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 

  อทิตยา เสนะวงศ ์(2555) ไดก้ล่าวไวว้า่ แรงจูงใจคือพลงัผลกัดนัใหค้นมี
พฤติกรรมและยงัก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นดว้ยคนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใช้
ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต่าง ๆ จะไม่แสดง
พฤติกรรมหรือไม่กล็ม้เลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมายแรงจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิตผลิตผล
ของงานจะมีคุณภาพดีมีปริมาณมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัการจูงใจในการปฏิบติังานดงันั้น
ผูบ้งัคบับญัชาจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ท่ีและไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจ 
 สุพานี  สฤษฏว์านิช ( 2556:156 ) กล่าววา่ แรงจูงใจในการท างานเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั

มากเพราะแรงจูงใจท าใหเ้กิดการกระท าคือพนกังานมีความอยากท่ีจะท างาน มีความตั้งอกตั้งใจ

ในการท างาน ทุ่มเท และใชค้วามพยายามในการท างานใหมี้คุณภาพมากข้ึน  ด ารงตนเป็น

สมาชิกท่ีดีขององคก์ร สร้างสรรคแ์ละพฒันางานและองคก์รตลอดจนคงอยูก่บัองคก์รอยา่ง



ยาวนาน แต่ถา้คนขาดแรงจูงใจในการท างาน คนคนนั้นกจ็ะเฉ่ือยชา ขาดความตั้งใจ ขาดความ

ใส่ใจในการท างาน สักแต่ท างานออกมา ใหเ้สร็จพน้ๆ ตวัไป ผลงานท่ีออกจากจึงมกัมีคุณภาพ

ต ่า หรือสร้างความเสียหาใหเ้กิดข้ึนแก่องคก์าร 

ด้านสวสัดิการและค่าตอบแทนในการท างาน 

 สุชาติ จรประดิษฐ ์(2554) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจวา่ หมายถึง การโนม้นา้วชกัน า
พฤติกรรมของบุคคลใหป้ฏิบติัตามเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ดว้ยการสร้างส่ิงเร้าหรือการ
กระตุน้ทั้งจากภายในและภายนอกบุคคล เพื่อพยายามใหบุ้คคลปฏิบติังานดว้ยความ
ขยนัหมัน่เพียรและความกระตือรือร้น พร้อมท่ีจะอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญาในการ
ปฏิบติังานโดยมีความส านึกในหนา้ท่ีและความรับผดิชอบควบคู่กนัไปดว้ยเพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานบรรลุตามวตัถุประสงคโ์ดยมุ่งหวงัท่ีจะใหค้วามตอ้งการของตนไดรั้บการตอบสนอง 
 โชติกา ระโส (2555) ใหค้วามหมายวา่ แรงจูงใจหรือแรง ผลกัดนั แรงกระตุน้ท่ีเกิดจาก
ความตอ้งการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ท่ีองคก์ารจดัให ้ซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใน
การปฏิบติังาน ซ่ึงส่ิงสนองเหล่าน้ีจะประกอบไปดว้ยปัจจยัแห่งความตอ้งการพื้นฐาน ไดแ้ก่
ความส าเร็จในการปฏิบติังาน ความเจริญเติบโตในการปฏิบติังาน นโยบายและการบริหารของ
องคก์าร ค่าจา้งเงินเดือนท่ีไดรั้บปัจจยัสุขอนามยั ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน สภาพการ
ปฏิบติังาน ความสัมพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาและความมัน่คงในการปฏิบติังาน 

หลกัส าคญัของการกระตุน้ใหพ้นกังานตั้งใจท างานหรือขยนัท างานนั้นจะตอ้งเป็นมาตรการ

หรือวธีิการท่ีตั้งข้ึนแลว้จะมีพนกังานเพียงบางคนหรือบางส่วนเท่านั้นท่ีไดรั้บประโยชนไ์ม่ใช่ได้

ทุกคนหาทุกคนไดป้ระโยชน ์มาตรการนั้นจะกลายเป็นสวสัดิการ ไม่ใช่แรงจูงใจหรือการ

กระตุน้ใหพ้นกังาน แรงจูงใจท่ีใชก้นัทัว่ไปมีหลายวธีิ เช่นการใหค้วามดีความชอบ 2 ชั้น รางวลั

พนกังานดีเด่น เบ้ียขยนั ค่าคอมมิชชนั เป็นตน้ ( สมคิด บางโม.2551:177 ) 

ด้านกจิกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายในองค์กร 

 ชรัช ปานสุวรรณ (2555) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานคือความรู้สึก
โดยรวมของบุคคลท่ีมีต่องานในทางบวก ความสุขของบุคคลอนัเกิดจากการปฏิบติังานไดผ้ล
เป็นท่ีน่าพึงพอใจปฏิบติัใหเ้กิดความรู้สึกกระตือรือร้น มีขวญั ก าลงัใจ มีทศันคติท่ีดีมีความ



มุ่งมัน่ปฏิบติังานนั้น ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิผลสรุปไดว้า่ แรงจูงใจใน
การปฏิบติังาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจเกิดข้ึนจากความคาดหวงั 
และไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการใหแ้ก่บุคคลไดก้จ็ะมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน การท่ี
บุคลากรจะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากหรือนอ้ย ยอ่มข้ึนอยูก่บัส่ิงจูงใจท่ีมีอยูใ่นบริษทั 
ถา้บริษทัมีปัจจยัท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจมากโดยหลกัการแลว้บุคคลในบริษทันั้นกย็อ่มเกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบติังานมาก ท าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกผกูพนักบังาน อยากปฏิบติังานทุ่มเทความสามารถ
เพื่องาน เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานใหป้ระสบผลส าเร็จ 

 
วธิดี าเนินงานวจิัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นวจิยัแบบเชิงส ารวจ โดยการวิจยัเนน้การศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ 

โดยจะมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม วเิคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป

ประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ สถิติทีใชใ้นการวจิยัแก่ค่าร้อยละส าหรับขอ้มูลท่ีเป็นสถานะภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใชส้ าหรับขอ้มูลปัจจยั

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัไนซ์แอพพาเรล จ ากดั จ  านวนทั้งหมด 

755 คน (ขอ้มูลอา้งอิงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั ณ วนัท่ี 25 

สิงหาคม 2562) ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ 247คน ผูว้จิยัก  าหนดขนาดของ

กลุ่มตวัอยา่งใหมี้ความเหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ีระดบั 95% และความคลาด

เคล่ือนท่ียอมรับได ้5% และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ(Statified sampling) 

 

วธีิเนินงานวจิัย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้จิยัใชใ้น การเกบ็

รวบรวมขอ้มูลโดยผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม



ตวัอยา่ง ดว้ยวธีิวิจยัเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิด โดยมีค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้

เลือกตอบ โดยแบ่งแบบสอบถามปลายปิดเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1  ปัจจยัดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นอาย ุดา้น

ระดบัการศึกษา ดา้นประสบการณ์ในการท างาน  

ส่วนที ่2  ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล 

จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ย ค  าถามเก่ียวกบั ดา้นสวสัดิการในการท างาน ดา้นคุณภาพชีวติใน

การท างาน ดา้นค่าตอบแทนในการท างาน ละดา้นกิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์ภายใน

องคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะประเมินค่าความพึงพอใจ 5 ระดบั (Rating 

Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อตีความหมาย ดงัน้ี 

 

ระดบัแรงจูงใจมากท่ีสุด 5  คะแนน 

ระดบัแรงจูงใจมาก  4  คะแนน 

ระดบัแรงจูงใจปานกลาง 3  คะแนน 

ระดบัแรงจูงใจนอ้ย  2  คะแนน 

ระดบัแรงจูงใจนอ้ยท่ีสุด 1  คะแนน 

ผูว้จิยัไดแ้บ่งช่วงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั แสงชยัมิเตอร์ 

จ  ากดั ดว้ยการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น โดยใชสู้ตรการหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น 

ดงัน้ี   

ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

                             จ  านวนระดบัชั้น 

ในการวจิยัคร้ังน้ีไดช่้วงคะแนนเท่ากบั  5-1  =  0.80 

  5 

แบ่งระดบัแรงจูงใจออกเป็น  5 ระดบั เพื่อใชใ้นการตีความหมายของค่าเฉล่ียท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ในส่วนท่ี 2 ดงัน้ี 



 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 มีระดบัแรงจูงใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 มีระดบัแรงจูงใจในระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 มีระดบัแรงจูงใจในระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 มีระดบัแรงจูงใจในระดบัมากท่ีสุด 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาน าขอ้มูลมาวเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย
ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูล ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางสถิติและใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1.ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชใ้นการหา
ค่าเฉล่ียของ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั 

3.ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหพ้นกังานบริษทั 
ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั ไดแ้สดงความคิดเห็น โดยการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีจากแบบสอบถามแจก
แจงความถ่ีและน าเสนอในรูปแบบของความเรียง 
 
 
 
 
 



ผลการวจิัย 

 ผูว้จิยัสรุปผลการศึกษา เร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพ
พาเรล จ ากดั ไดด้งัน้ี 

1.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั พบวา่อายรุะหว่าง 
31 – 37 ปี มีการศึกษาในระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี มีประสบการณ์การท างาน
มากกวา่ 10 ปี 

1.1.2 ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล 
จ ากดั การวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
1.ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน อนัดบัแรกงานท่ีท่านปฏิบติัอยูมี่ลกัษณะทา้ทาย

ความรู้ความสามารถของท่าน รองลงมาคือ ท่านมีอิสระในการวางแผนในการท างานได้
ดว้ยตนเอง และอนัดบัสุดทา้ย ท่านไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถท่ีมีอยูอ่ยา่งเตม็
ประสิทธิภาพ 

2.ดา้นคุณภาพชีวตินั้น อนัดบัแรกอยูท่ี่ ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีท่านไดรั้บ
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีท่ีท่านไดรั้บผดิชอบ รองลงมา คือ ท่านไดรั้บค่าตอบแทนและ
สวสัดิการเหมาะสมตามปริมาณงานของท่าน และอนัดบัสุดทา้ย บริษทัมีความใส่
ใจความเป็นอยูข่องพนกังานทุกคน 

3.ดา้นคุณภาพชีวตินั้น อนัดบัแรกอยูท่ี่ เม่ือเกิดปัญหาผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของท่านและเพื่อนร่วมงานของท่าน  รองลงมา คือเม่ือเกิด
ปัญหาระหวา่งการปฏิบติังานทุกคนร่วมมือกนัแกไ้ขปั้ญหาเป็นอยา่ง และอนัดบัสุดทา้ย 
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านดูแลเอาใจใส่พนกังานทุกคนภายใตก้ารดูแลเป็นอยา่งดี
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านดูแลเอาใจใส่พนกังานทุกคนภายใตก้ารดูแลเป็นอยา่งดี 

 
อภิปลายผล 

1. ดา้นคุณภาพชีวติในการท างาน อยูใ่นรับปานกลาง ควรปรับปรุงส่งเสริมให้
พนกังานมีคุณภาพชีวติท่ี ส่งเสริมดา้นการท างานท่ีแต่ละคนถนดัไม่ยุง่ยาก



ซบัซอ้นจนเกิดไปเพราะอาจจะท าใหเ้กิดการท างานลา้ชา้เน่ืองจากไม่เขา้ใจ
ในกระบวนการท างาน 

2. ดา้นกิจกรรมความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร อยูใ่นรับปานกลาง ควรปรับปรุง
ส่งเสริมดา้นความสัมพนัธ์ภายในองคก์ร อาจจะจดักิจกรรรมกระชบั
ความสัมพนัธ์เพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาเพื่อไม่ใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่ง
ความสัมพนัธ์เพื่อใหเ้กิดความร่วมมอและความสัมพนัธ์อนัดีงาม 

 

ข้อเสนอแนะการศึกษาต่อไป 
การศึกษาคร้ังต่อไป ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีคาดวา่จะมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ไนซ์แอพพาเรล จ ากดั เช่น ความคิดสร้างสรรคริ์เร่ิมท าส่ิง
ใหม่ๆ  เพื่อท่ีจะใหไ้ดรั้บขอ้มูลและผลการวจิยัท่ีมีความระเอียดรอบครอบมากยิง่ข้ึน และ
ควรมีการสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือเชิงคุณภาพเพื่อการ
เขา้ถึงขอ้มูลเชิงลึกมากยิง่ข้ึน 

 
ปัญหาและอปุสรรค 

การศึกษาคร้ังน้ีมีอุปสรรคในเร่ืองระยะเวลาในการท าการศึกษางานวจิยั เน่ืองดว้ยมี
ระยะเวลาท่ีจ  ากดัท าใหก้ารศึกษาคน้ควา้ และวเิคราะห์ขอ้มูลยงัไม่ละเอียดรอบครอบดีพอ 
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