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บทคัดยอ 

การศกึษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสง

มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเขาทํางานในตําแหนง 

เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  2) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนง 

เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานการจูงใจที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนง เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 215คน สถิติที่ใชในการศึกษาไดแกคารอยละ คาเฉลี ่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย  

มีอายุระหวาง 31 - 40 ป มีสถานภาพโสด อายุในการทํางานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

นอยกวา หรือเทากับ 20,000 บาท ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุงาน และรายได

เฉลี่ยตอเดือนตางกันทําใหการตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสง

มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  ตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 ปจจัยดานการจูงใจ พบวาปจจัยที่มีผลตอ

การตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที ่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ตางกัน คือดานความมั่นคงในงานอยางมีนัยสําคัญของสถิติที่ระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ : เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา/แรงจูงใจ/การตัดสินใจ 
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Abstract 

This research The decision to choose the Train Controller job in Bangkok Mass Transit 

System aims to study 1) study the decision to work in the position Train conductor, Bangkok 

Mass Transit System Public Company Limited 2) study personal factors such as gender, age, 

marital status, age of employment, and average monthly income that affect the decision to 

choose a job in this position. Train Operator, Bangkok Mass Transit System Public Company 

Limited. 3) study the factors of motivation influencing the decision to choose to work in this 

position Train controllers, Bangkok Mass Transit System Public Company Limitedthe sample 

group in this study were 215 train controllers, Bangkok Mass Transit System Public Company 

Limited. Standard deviation and Multiple Regression analysis. The results of the study found 

that Most of the respondents were male, aged between 31-40 years old, single, working age 

less than or equal to 5 years, and average monthly income less than or equal to 20,000 Baht 

Personal factors such as working age and average monthly income differently made the 

decision to choose to work in the position of train controller of Bangkok Mass Transit System 

Public Company Limited at a significant level of 0.05. It was found that the factors affecting 

the decision to work in the position of train controller of Bangkok Mass Transit System Public 

Company Limited were different. The job security was significantly at the 0.05 level 

Keywords: Train Controller/Motivation/Decision making 
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บทนํา 

 

ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา 

ทรัพยากรบุคคลเปนสิ ่งส ําคัญในการขับเคลื ่อนองคกร เน ื ่องดวยทรัพยากรบุคคลเปนหนึ ่งใน

ปจจัยพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจ บุคลากรในองคกรจึงมีบทบาทสําคัญทั้งการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายขององคกร ดังนั้น ในปจจุบันองคกรแตละแหงจึงหันมาใหความสนใจ

กับการจัดการทรัพยากรบุคคลกันมากขึ ้น อยางไรก็ตามการที่องคกรจะมีบุคลากรที่มีความสามารถในการ

ขับเคลื่อนองคกรไปไดนั้น องคกรจะตองมีการจัดการดานบุคลากร ทั้งดานการคัดเลือกบุคลากรที่มีทักษะ ความรู 

ความสามารถและประสบการณที่สงเสริมกับตําแหนงหนาที่ที่ไดรับในขณะเดียวกันองคกรก็ตองสรางความพึง

พอใจในรูปแบบสวัสดิการตางๆ ที ่ดีใหกับบุคลากรของตนเพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดเต็มกําลัง

ความสามารถเพื่อที่จะชวยนําองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคไดการสรรหาเปนกระบวนการของการแสวงหาผูสมัคร

ที่พอจะหามาไดและมีคณุสมบัติที่เหมาะสมกับตําแหนงที่ตองการในองคกร เปนกระบวนการเสาะหาคนที่มีความรู 

ความสามารถและความสนใจในการทํางาน รวมถึงการจัดการตางๆ ตั้งแตการสรรหาบุคคล ทั้งดานจํานวนและ

คุณสมบัติที่ตรงกับความตองการ และเปาหมายขององคกรมาเพื่อทดสอบ คัดเลือก บุคลากรที่ดีที่สุดและบรรจุให

ทํางานตามตําแหนงตางๆการสรรหาบุคลากรจึงนับเปนจุดเริ่มตนของการสรางคุณภาพใหกับองคกรในระยะยาว

เพราะหากองคกรสามารถจูงใจใหบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถ ทักษะและทัศนคติตางๆ ที่เหมาะสมกับ

ตําแหนงมาสมัครเพื่อรับการคัดเลือกนั้น องคกรก็จะมีโอกาสในการที่จะไดพนักงานที่มีคุณภาพมารวมงานสูงและ

บุคคลเหลานั้นก็จะเปนกําลังในการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเขาทํางานในตําแหนง เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่มี

ผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนง เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานการจูงใจที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนง เจาหนาที่ควบคุม

รถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกันนาจะทํา

ให การตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ตางกัน  

2. ปจจัยดานการจูงใจ ไดแก ลักษณะงาน โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ความมั่นคงในงาน

ผลตอบแทน และสวัสดิการนาจะมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา 

บรษิัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหาการศึกษา ผูวิจัยทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุม

รถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)โดยกําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ 

1. ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก  

ปจจัยสวนบุคคลคือ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงานในการควบคมุรถไฟฟา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยดานการจูงใจ คือ ลักษณะงาน โอกาสเรียนรูและพัฒนาตนเอง ความมั่นคงในงาน และผลตอบแทน

และสวัสดิการ 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  

ระดับตัดสินใจเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางไดจํานวน 215 คน 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. เพื่อทราบถึงปจจัยจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท 

ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

2. เพื่อนําผลการวิจัยในครั้งนี้ไปเปนแนวทางปรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการ   

สรรหาบุคลากรเพื่อเพิ่มอัตราการสมัครงาน 

3. เพื่อการพัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานใหมีความสอดคลองกับความตองการของเจาหนาที่

ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของ 

ชวลิต สละ. (2551). หลักเศรษฐศาสตรแรงงานเบื้องตน อุปสงค-อุปทานแรงงาน กรุงเทพ: สํานักพิมพแหง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. อธิบายถึงความหมายของอุปสงควา ความตองการแรงงานซึ่งเปนปจจัยอยางหนึ่งของ

การบริการ และเปนที่ตองการของผูประกอบการซึ่ง อยูในฐานะที่เปนนายจาง นายจางเหลานี้เองก็ประสงค    

จะวาจางแรงงานณ ระดับคาจางตางๆ ที่นายจางสามารถจางไดในชวงเวลาหนึ่ง ความตองการจางแรงงานนี้            

อาจเกิดขึ้นไดเมื่อมีตําแหนงวาง หรือเมื่อมีการลงทุนใหม หรือเมื ่อมีการลงทุนในการผลิตเพิ ่มเติมขึ้นอีก               

ซึ่งทั้งสองกรณีหลังนี้ก็จะมีตําแหนงวางเชนกัน และความหมายของอุปทานวา จํานวนแรงงานที่มีผูเสนอขาย             

ในตลาดแรงงานนั้นคอื ผูที่ประสงคและพรอมที่จะทํางาน ณ ระดับอัตราคาจางตางๆ กันในระยะเวลาหนึ่ง 

ลําดับขั้นความตองการของมาสโลวอางถึงใน โกมล บัวพรหม 2553 : 22) ไดใหแนวคิดที่รูจักกันอยาง

กวางขวางคือทฤษฏีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจของมนุษย(Maslow’s General Theory of Human Motivation)          

ซึ่งเปนทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของมนุษยโดยตั้งสมมุติฐานวามนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด 

เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือพึงพอใจอยางหนึ่งอยางใดแลวความตองการสิ่งอื่นๆก็จะเกิดขึ้นมาอีก 

ความตองการของมนุษยอาจจะซํ้าซอน ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากตํ่าสุดไปหาสูงสุด  

ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Two-Factor Theory)อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2545 : 

313-315) กลาวถึง ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรเบิรก (Herzberg’s Two - Factor Theory) วาเปนทฤษฎี

เสนอแนะการปฏิบัติงาน ที ่ไดศึกษาทดลองเกี่ยวกับการจูงใจในการทํางานของมนุษย พบวา มีปจจัยอยู             

2 ประการ ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง และมีผลตอพฤติกรรมในการทํางานคนละแบบ ไดแก ปจจัยคํ ้าจุน                

และปจจัยกระตุน  
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ทฤษฎีแรงจูงใจ อี อาร จี (ERG Theory) ของเคลยตัน แอลเดอรเฟอร (ClaytonAlderfer)เปนทฤษฎี           

ที่นําเสนอเกี่ยวกับความตองการของมนุษย ซึ่งทฤษฎีดังกลาวมีความคลายคลึงกับทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ

ของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of needs Theory) แตแตกตางในเรื่องลําดับขั้นของการเกิดความตองการ 

โดยทฤษฎีแรงจูงใจ อี อาร จี นั้นไมไดคํานึงถึงลําดับขั้นการเกิดขึ้นกอนหรือหลังของความตองการ อีกทั้ง              

ความตองการหลายๆ อยางสามารถเกิดขึ้นพรอมกันไดโดยทฤษฎีดังกลาวแบงความตองการของมนุษยออกเปน                

3 ประเภท ไดแกความตองการเพื่อการดํารงชีพความตองดานความสัมพันธทางสังคมความตองการความ

เจริญกาวหนา 

ทฤษฎีความตองการจากการเรียนรูDavid McClellandเปนทฤษฎีที่นําเสนอวาความตองการของมนุษย

ที่ถูกพัฒนามาจากสภาพแวดลอมและประสบการณที่เรียนรูมาในชีวิต ซึ่งความตองการที่โดดเดนที่สุดจะถูก

สะทอน ออกมาทางบุคลิกภาพ โดยความตองการ 3 ประการมี ดังนี ้ความตองการความสําเร็จ ความตองการเปนที่รัก 

ความตองการอํานาจ 

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนมนุษยมอนดี และโน (Mondy& Noe, 1996)ใหความหมายวา              

การจัดการทุนมนุษยเปนการใชทุนมนุษย เพื่อใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ Herbert A. Simon (อางถึงใน นวลจันทร, 2552: 

33) ไดรับยกยองวาเปนบิดาแหงทฤษฎีการตัดสินใจไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา เปนกิจกรรมดาน

เชาวปญญาที่จะใชขอมูล และรวมถึงระบบสารสนเทศมาคิดวิเคราะห เพ่ือประกอบการตัดสินใจ และหาแนวทาง

ที่จะนําไปสูการปฏิบัติ จากนั้นจะทําการเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ที่คิดวาดีที่สุด และนําไปปฏิบัติ และการ

ตัดสินใจเกิดจากคานิยมของแตละบุคคลโดยการใชดุลพินิจพิจารณาหาขอเท็จจริง เพื่อทําการเลือกทางเลือกที่

คิดวาจะสามารถตอบสนองความตองการได 

กนกวรรณ ศรีนวล  (2558: 64-65) ไดอธิบายถึงแนวคิดดานประชากรศาสตรวาเปนคุณสมบัติทาง

ชีวภาพของมนุษย (Biographical Characteristics) ซึ่งถือไดวาเปนตัวแปรพื้นฐานตัวแปรหนึ่งที่มีอิทธิพลอยาง

มากตอการจูงใจ อํานาจ และการเมืองหรือวัฒนธรรมขององคการทั้งยังเปนตัวแปรที่มีความสําคัญเปนอยางมาก

ในองคการเพราะถือวาเปนตัวแปรพื้นฐานที่นิยมนํามาใชในการศึกษา จากการศึกษาการศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 

งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

พรทวี เถื่อนคําแสง (2559) ศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชฯผลการศกึษาพบวา อายุงาน และภูมิลําเนาที่แตกตางกัน

มีผลตอการตัดสินใจเลือกทํางานที่แตกตางกัน ในการเลือกทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการพนักงานสวนใหญ

ใหเหตุผลสําหรับการตัดสินใจเลือกทํางาน เพราะมีสวัสดิการที่เหมาะสม โดยใหความสนใจกับรายได คานิยม 

ความมั่นคงในงาน ลักษณะงานที่ตองอาศยัความสามารถ สภาพการทํางาน พบวาทุกดานพนักงานมีการตัดสินใจ
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อยูในระดับมาก ยกเวนในดานการยอมรับนับถือ และดานโอกาสที่จะไดรบัความกาวหนาในงานพบวา พนักงาน

มีระดับการตัดสินใจอยูในระดับปานกลาง 

ตอเกียรติ สุดประเสริฐ (2549) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรมของคนงานรายวันในจังหวัดสมุทรสาคร ผลการศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ

ปจจัยคํ้าจุน และปจจัยจูงใจ โดยรวมในระดับสําคัญมาก ในสวนปจจัยที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน

ระดับมาก ไดแก ดานคุณภาพความสัมพันธระหวางหัวหนางานกับผูใตบังคับบัญชา ดานคุณภาพของวิธีการ

ปกครอง และดูแลพนักงาน ดานนโยบาย และบริหาร ดานเงื่อนไข และสภาพของงาน ดานสถานะของอาชีพ 

ดานความมั่นคงในการทํางาน และดานเงินเดือนตามลําดับ ในสวนของปจจัยจูงใจที่ผูตอบแบบสอบถามระดับ

มากสุด ไดแก ดานลักษณะคนงาน ดานความสําเร็จในงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือดานความกาวหนาใน

ตําแหนงงาน ดานโอกาสในความเจริญกาวหนาในอนาคต และดานความรบัผิดชอบ 

กฤช จรินโท (2563) ศึกษาเรื่องการจัดการที่มีผลตอปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท อูชา

สยามสตีลอินดัสตรยีส จํากัด (มหาชน) ผลการศกึษาพบวา ปจจัยแรงจูงใจ และระดับแรงจูงใจภาพรวม ในการทํางาน

ของพนักงานอยูในระดบัปานกลาง พบวาพนักงานมีในการทํางานดานความรับผิดชอบที่ไดรับสูงที่สุดรองลงมาคือดาน

ความสําเร็จในการทํางานสถานภาพของอาชีพ และความมั่นคงปลอดภัยอยูในระดับมากดานลักษณะของงานดานการ

ยอมรับนับถือดานนโยบาย และการบริหารดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานดานความกาวหนาในงานดานการ

ปกครองบังคับบัญชาดานเงินเดือนดานสภาพการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง 

และดานสถานะทางสังคมอยูในระดับนอยที่สุดตามลําดับ เมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา พนักงานที่มีอายุ

ตางกันมีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมที่แตกตางกัน พนักงานที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนัมแีรงจูงใจในการทาํงาน

ในภาพรวมที่แตกตางกัน และพนักงานที่มีเพศระดับการศึกษา และอายุการทํางานที่แตกตางกันพบวามีปจจัย

แรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน พนักงานที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีปจจัยแรงจูงใจในการทํางานใน

ภาพรวมที่แตกตางกัน 

จุไรรัตน ศิรวิเศษจินดา.(2558) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตบริษัท นิเด็ด 

อีเล็คโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา ดานนโยบาย และการบริหาร ดานลักษณะงาน ดานความ

มั่นคงในงาน ดานความสําเร็จของงานดานเงินเดือน ดานความกาวหนาในงาน ดานสภาพแวดลอมในงาน และดาน

การยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลาง 

กรวิทย ศานติอาวรณ (2551) ศึกษาเรื่องปจจัยจูงใจที่มีผลตอการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บริษัท ผึ้งนอยเบเกอรี่ จํากัด ผลการศึกษาพบวาปญหาที่พนักงานเห็นวามีผลตอการทํางาน 3 อันดับแรก ไดแก 

ปญหาดานสภาพการทํางาน รองลงมาคือ ปญหาดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงานและปญหาดาน

นโยบายและการบริหารของบริษัท 
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เสฎฐวุฒิ หนุ มคํา (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานคาจาง และผลประโยชนตอบแทนเปนความตองการสูงสุด 

ซึ่งเปนความตองการใหมีรายไดเพียงพอกับคาครองชีพ 

อภิชาติ ตรีทิพศิริศีล(2557) ศึกษาเรื ่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานไทยยาชิโร จํากัด 

จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวาระดับแรงจูงในในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

โดยปจจัยดานรายไดเปนปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน

โอกาสความกาวหนาในการทํางานปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อายุงาน ซึ่งมีผลตอ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทวี ทองอยู (2556) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 

บริษัท เคซีอีอีเลคโทรนิคสจํากัด (มหาชน) ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพฯผลการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผล

ตอการสรางแรงจูงใจของพนักงานมีระดับของแรงจูงใจภาพรวม สําหรับปจจัยจูงใจและปจจัยคํ้าจุนอยูในระดับ

มาก เมื่อจําแนกรายปจจัยจะเห็นวาปจจัยคํ ้าจุนอยูในระดับที่มากที่สุด ในดานเงินเดือน ดานนโยบาย การ

บริหาร และดานสภาพของงาน 

จินตนรตัน ศิรสิมบัติ(2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผลการศึกษา

พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนใหญอยูในระดับคอนขางสูงโดยใหความสําคัญแกความกาวหนา

ที่การงานเปนแรงจูงใจที่สําคัญในกาทํางานกวาปจจัยอื่นๆ สวนปจจัยที่ใหความสําคัญเปนอันดับรองๆ ลงมาคือ 

การยอมรับนับถือนโยบาย การบริหารเงนิเดือน และสวัสดิการ ฉะนั้นผูบริหาร และผูบังคับบัญชาจึงควรใหความ

สนใจและพัฒนาปจจัยที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตางๆ ใหเหมาะสม สอดคลองกับองคกรและหนวยงาน 

 

วิธกีารดําเนนิการวจิัย 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลสวนนี้ จากการสํารวจโดยการใชแบบสอบถาม

ดวย Google form ทางออนไลน กับกลุมตัวอยางเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัทระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาเอกสารทางวิชาการ หนังสือวารสาร 

งานวิจัย และเว็บไซตตางๆ ที่เกี ่ยวของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยไดทําการศึกษาวิจัย และเก็บรวบรวมขอมูล             

ในเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนมีนาคม 2565  
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การวิเคราะหขอมูล 

ไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามมาแลว จึงไดนําขอมูลนั้นประมวลผลดวยการวิเคราะห

ขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี้  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะห ขอมูลดังนี้ 

1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก 

ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานการจูงใจในการตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท 

ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ลักษณะงาน โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง   

ความมั่นคงในงาน ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชไนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัดกลุมปจจัยที่สัมพันธกันใหเปนองคประกอบเดียวกนั 

2. การวิเคราะห T-Test เพื่อทดสอบวาปจจัยทางประชากรศาสตร (เพศ) ที่แตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจเขาทํางานในตําแหนง เจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกันหรือไม 

3. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อทดสอบระดับแรงจูงใจในการ

เลือกทํางาน ตําแหนง เจาหนาที ่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)           

จะแตกตางไปตามปจจัยบุคคลหรือไม 

4. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาอิทธิพลระหวางปจจัยที่ได

จากการทําการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) กับแรงจูงใจในการเลือกทํางานตําแหนงเจาหนาที่ควบคุม

รถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

 

ผลการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชายจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 58.6รองลงมาเปน

เพศหญิง จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 41.4 ตามลําดับ 

2. อายุ : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอายุ 26-30 ป คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาอายุ 31-40 ป  

คิดเปนรอยละ 33.0 และนอยที่สุด นอยกวาหรือเทากับ 25 ป คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 
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3. สถานภาพการสมรส : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานะโสด คิดเปนรอยละ 65.1 รองลงมา

สมรสแลว คิดเปนรอยละ 30.2 และนอยที่สุด หยาราง/หมาย/แยกกันอยู คิดเปนรอยละ 47.4 ตามลําดับ 

4. อายุงานในการควบคุมรถไฟฟา : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุงานนอยกวาหรือเทากับ 5 ป 

คิดเปนรอยละ 53.0 รองลงมามีอายุงาน 11-15 ป คิดเปนรอยละ 17.7 และนอยที่สุดมีอายุงาน 6-10 ป คิดเปน

รอยละ 13.0 ตามลําดับ 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน : ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 20,000 บาท คิด

เปนรอยละ 41.9 รองลงมามีรายได 20,001 - 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.9 และนอยที่สุด มีรายไดมากกวา 

40,001 บาท ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 5.1 ตามลําดับ 

 

การวิเคราะหขอมูลดานการจูงใจ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหคาความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคาเฉลี่ย 4.52         

แบงออกเปน 4 ดาน ดังตอไปนี้  

1. ดานลักษณะงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

2. ดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

3. ดานความมั่นคงในงาน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

4. ดานผลตอบแทนและสวัสดิการ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจ 

พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากที่ระดับคาเฉลี่ย 4.12 แบงออกเปน            

2 ดาน ดังตอไปนี้ 

1. หากทานสามารถตัดสินใจใหมไดอีกครั้ง ทานจะยังเลือกสมัครทาํงานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุม

รถไฟฟาที่ทานทํางานอยูในปจจุบันโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

2. ทานจะแนะนําเพื่อน หรือคนรูจักใหสมัครเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟาที่ทาน

ทํางานอยูในปจจุบันโดยรวมอยูในระดับมาก 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําให

การตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที ่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน)  ตางกัน พบวา คา Sig < 0.05ของปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน 

ทําใหการตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) ปจจัยดานการจูงใจ ไดแก ปจจัยดานลักษณะงาน

ปจจัยดานโอกาสในการเรียนรู และพัฒนาตนเอง ปจจัยดานความมั่นคงในงาน และปจจัยดานผลตอบแทน และ
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สวัสดิการมีผลตอการตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชน

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา 

บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) คอืดานความมั่นคงในงานอยางมีนัยสําคญัของสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที ่ควบคุม

รถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 

1. ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางสามารถแบงออกเปนเพศชายรอยละ 58.6 เพศหญิง 

รอยละ 41.4 โดยสวนใหญของกลุมตัวอยางมีอายุ 29-30 ป คิดเปนรอยละ 41.9 ทั้งนี้รอยละ 65.1 มีสถานภาพ

โสด โดยกลุมตัวอยางมีอายุงานในการควบคุมรถไฟฟานอยกวาหรือเทากับ 5 ป คิดเปนรอยละ 53.0 มีรายได

เฉลี่ยตอเดือนนอยกวา หรือเทากับ 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.9 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการจูงใจพบวาเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟาบริษัท ระบบขนสง

มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยดานการจูงใจ โดยภาพรวมในระดับมากที่สุด            

เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที ่มีคาเฉลี่ยมากที ่ส ุด คือดานความมั ่นคงในงาน รองลงมาคือดาน

ผลตอบแทนและสวัสดิการ ดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง และดานลักษณะงาน  

3. ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจเขาทํางาน พบวามีการตัดสินใจเขาทํางานในตําแหนงนี้

โดยรวมอยูในระดับมาก  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศกึษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสง

มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

จากการวิเคราะหปจจัยดานการจูงใจทั ้ง 13 ตัวแปร ใชวิธ ีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีผลตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานใน

ตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก ปจจัยดานลักษณะงาน ปจจัยดานความ

มั่นคงในงาน ปจจัยดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ปจจัยดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา โดยรายละเอียด               

ผลการศึกษาตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวแปร ตามสมมติฐาน มีดังนี้ 
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1. ปจจัยดานลักษณะงาน 

สงผลเชิงบวกตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากพนักงานควบคุมรถไฟฟาตองทํางานเปนขั้นเปนตอนมีระเบียบ

ขั้นตอนในการดําเนินงานที่ชัดเจนและเปนมาตรฐาน การกระทําตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการทํางานมีระเบียบแบบ

แผนที่เปนมาตรฐาน ดังนั้น การตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟาปจจัยดานลักษณะ

งานจึงถือวามีความสําคัญมากโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรพงศ ตันตระกูล (2550) ที่พบวาพนักงานมี

ความรูเก่ียวกับแผนกการซอมฉุกเฉินตองมีแผนการซอมที่เปนข้ันตอนเมื่อเกิดเหตุเสียหายจะสามารถซอมแซมได

ทันเวลากําหนด ซึ่งการแกไขมีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน 

2. ปจจัยดานโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

สงผลเชิงลบ ตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เนื่องจากพนักงานบางสวนยังไมเปดรับกับการถายทอดความรูใหมๆ อาจ

สงผลกระทบตอโอกาสในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ดังนั้น การที่ผูปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะไดรับผิดชอบงานที่

สําคัญการไดเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น โดยการพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณการทํางาน                 

รวมไปถึงไดรับการสนับสนุนใหเขารับการฝกอบรมเพื ่อพัฒนาใหมีความรู ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน หากบริษัทมีเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน ยอมสงผลตอการตัดสินใจ

เขาที่จะทํางานกับบรษิัทเพิ่มมากขึ้นโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ กสิตา งามวงศวาน (2553) ที่พบวา โรงพยาบาล

ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ควรมีการพัฒนาบุคลากรในสายการบริหารใหมีความรูความเชี่ยวชาญมากขึ้น เพื่อที่จะ

สามารถบริหารงาน หนวยงานและบริหารองคกรในความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ

ตรวจสอบได 

3. ปจจัยดานความมั่นคงในงาน 

สงผลเชิงบวกตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความมั่นคงสูง เปนที่รูจักในประเทศไทย และ

การทํางานกับบริษัทฯ ที่มีชื ่อเสียงในดานการใหความสําคัญกับตัวบุคลากรในบริษัทฯ อีกดวย นอกจากนี้          

ความมั่นคงในการทํางานไดทํางานตามหนาที่อยางเต็มความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา 

คนที่มีความรูนอยหรือขาดความรูยอมเห็นวาความมั่นคงในงานมีความสําคัญมากกวาคนที่มีความรูสูง และในคน

ที่มีอายุมากขึ ้นจะมีความตองการความมั ่นคงปลอดภัยสูงขึ ้นโดยสอดคลองกับบทความของ Positioning 

(2553)ไดทําผลสํารวจพบวา “ทัศนคติในการเลือกงาน” ของคนรุนใหมยุคนนี้ ใหความสําคัญกับบริษัท             

หรือองคกรที่มั่นคงใหญโต มีชื่อเสียงมายาวนาน อยูในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต หรือไดทําในองคกรขามชาติ 

ทํางานแลวมีโอกาสกาวหนาและเติบโต  
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4. ปจจัยดานคาตอบแทน และสวัสดิการ 

สงผลเชิงบวกตอระดับการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสง

มวลชนกรงุเทพ จํากัด (มหาชน) กลุมตัวอยางใหความสําคัญดานงานที่เลือกตองมีสวัสดิการอยางเหมาะสม เชน 

คารักษาพยาบาล คาลวงเวลา กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วันหยุดลาประจําปตางๆ เปนตน คาใชจายตางๆ ที่องคกร

จายใหแกผูปฏิบัติงาน ยอมจะเปนแรงจูงใจใหพนักงานที่มีความรูความสามารถตัดสินใจเขามารวมงานกับบริษัทฯ 

ไดมากกวาโดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติวรรณ เรืองสุวรรณ (2560) ดานขวัญกําลังใจในการทํางาน              

หากไดร ับความส ําคัญมากเพ ียงพอส ําหรับการทุ มเทแรงในการท ํางาน จะไดร ับการยกยองชมเชย                      

จากผูบังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงานสําเร็จไดรับคําขอบคุณจากคนอื่นสําหรับความพยายามในการทํางานไดรับ

รางวัลมากเพียงพอสําหรับการทุมเทแรงในการทํางานสงผลตอการมีคณุภาพชีวิตที่ดีในการทํางาน 

 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา ดานอายุงาน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีคาเฉลี่ย

การตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ที่แตกตางกันคือดานความมั่นคงในงาน และดานผลตอบแทนและสวัสดิการ ดังนั้น ผูบริหารควรให

ความสําคัญในเรื่องการใหขอมูลในเรื่องความมั่นคงในงาน และผลตอบแทนและสวัสดิการที่จะไดรับ เพื่อเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุมรถไฟฟาไดงายขึ้น 

2. จากการวิจัย พบวา ดานลักษณะงานมีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่

ควบคุมรถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มากที ่สุด ดังนั ้น เพื ่อการพัฒนาที่ดี           

ในอนาคตจึงควรมีการวิจัยถึงปญหาเฉพาะดานของการตัดสินใจเลือกเขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่ควบคุม

รถไฟฟา บริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เพ่ือประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกรตอไป 

3. จากการวิจัย พบวา ดานการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ผูปฏิบัติงานบางสวนยังไมเปดรับกับการ

ถายทอดความรูใหมๆ  จึงควรจัดหลักสูตรอบรมทบทวนโดยการสรางแรงจูงใจเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดพัฒนาตนเอง

อยางสมํ่าเสมอ เชน การเก็บสะสมชั่วโมงการอบรมครบ 8 ชั่วโมง ใหวันหยุดเพิ่ม 1 วัน เปนตน 
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