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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท 

ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ในดานประสิทธิภาพงาน, ความสุขในการทํางาน และ ความคิดสรางสรรค 2) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษา
ปจจัยดานแรงจูงใจ ที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด จํานวน 128 คนโดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกคาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test ,แบบสถิติความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี
ของ LSD และสถิติการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลดาน
ระดับการศึกษาที่ตางกัน จะมีพฤติกรรมการทํางานที่ตางกัน และปจจัยจูงใจดานผลตอบแทนและ
สัมพันธภาพ มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด 
 
คําสําคัญ:พฤติกรรมการทํางาน;พนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟม 
 
ABSTRACT 

The objectives of this study were 1) to study the working behavior of Thai Sekisui 
Foam Co., Ltd.’s employees.  2) To study the working behavior of Thai Sekisui Foam Co., 
Ltd.’s employees classified by personal factors.  And 3) To study motivation factor that 
affected to working behavior of Thai Sekisui Foam Co., Ltd.’s employees. 

The sample size was 128 persons of Thai Sekisui Foam Co., Ltd.’s employees. The 
questionnaire was used as a tool for data collection. The collected data were analyzed 
by Descriptive statistics as frequency, percentage, mean and standard deviation. The 
hypothesis were tested by Inferential statistics as t-test, One-Way ANOVA (F-test) with LSD 
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(if there are some statistical significant difference for testing variables difference of each 
pair) and Multiple Regression Analysis (MRA).  

The results of hypothesis testing was shown that Thai Sekisui Foam Co., Ltd.’s 
employees with different personal factor as education level had a different working 
behavior. And the motivation factors as compensation and relationship were affected to 
employee’s behavior. 

Key words:Workingbehavior;Employees of Thai Sekisui Foam Co.,Ltd. 

บทนํา 
ในสภาวะการณปจจุบัน เราจะพบวาธุรกิจตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมที่

เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ไมวาจะเปนสภาวะแวดลอมภายนอก ( External Environment ) ไดแก ดาน
การเมือง   ( Political ) ,ดานเศรษฐกิจ ( Economical ) , ดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural), 
ดานวิทยาการเทคโนโลยีตางๆ (Technological) , ดานกฏหมาย ( Legal ) แ ล ะส ภ า ว ะแ วด ลอ ม
ภายใน  ( Internal Environment) อันไดแก 5M  อันมี M1 : แรงงานหรือบุคลากร ( Labor / Man ) , 
M2 :  เคร่ืองจกัรและเทคโนโลยีเฉพาะ ( Machine & Technology  ) , M3 : วัตถุดิบ ( Material ) , M4 :  
เงินลงทุน ( Money / Capital fund ) และ M5 :  วิธีการทํางาน ( Method )  ดังนั้นเจาของธุรกิจตาง ๆ 
จึงตองมีการวางแผนกลยุทธใหกับองคกรของตนเอง  เพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดและเติบโตอยางตอเนื่อง 
รวมถึงรับมือกับสภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไดอยางยั่งยืน 

แตอยางไรก็ดี ปจจัยภายนอกเปนสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมได ดังนั้นในสถานการณปจจุบันที่มี
การแขงขันอยางรุนแรงในภาคอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนั้น จึงทําใหองคกร
ตางๆ หันมาใหความสําคัญกับการควบคุมปจจัยภายใน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชนอยางสูงสุด   แตการควบคุมทรัพยากรก็ไมใชเร่ืองงายนัก   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทรัพยากรบุคล หรือแรงงานคน ซึ่งสามารถสรางทั้งคุณคาและมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจไดอยางมหาศาล และ
ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทําลายหรือสรางความเสียหายใหแกธุรกิจไดมหาศาลเชนกัน หากไม
ควบคุมดูแลหรือบริหารจัดการใหอยูในกรอบที่ควรจะเปน  เพราะคนเปนทรัพยากรที่มีชีวิต ซึ่งมีจิตใจ มี
อารมณ  มีสติปญญาและมีความรูสึก ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงจําเปนตองใชทั้งศาสตร
และศิลป ไมมีกฏเกณฑตายตัว และเปนสิ่งที่ทุกองคกรใหความสําคัญเปนอันดับแรก 

การที่องคกรจะประสบความสําเร็จไดอยางยั่งยืน บุคลากรในองคกรเปนสิ่งสําคัญที่สุด ทรัพยากร
มนุษยเปนทรัพยากรที่ไมมีขอจํากัดเก่ียวกับขอบเขตของความสามารถ หากองคกรใดสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพแลวนั้นจะสงผลใหองคกรนั้น ๆ กาวไปสูการเปนองคกรระดับชั้นนํา
, เกิดการพัฒนาตลอดเวลา และสามารถนําพาไปสูความเจริญ รุงเรืองไดอยางยั่งยืนถาวร 

 ดวยเหตุผลที่กลาวมาขางตนนี้  ดังนั้นองคกรจึงมีความจําเปนที่จะตองมีหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน เกิดความสุขและความ
เต็มใจในการปฏิบัติงาน อัน จะสงผล ให เกิดการทํา ง านที ่มีทั ้ งป ระสิท ธิภ าพ  ( Efficiency ) และ
ประสิทธิผล ( Effectiveness ) สูงสุด โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มผลผลิต ( Productivity ) และลด
ตนทุนใหกับองคกร  โดยสะทอนออกมาในรูปพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน อันไดแก การเพิ่มผลผลิต 
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, ความสม่ําเสมอของการมาทํางาน , ประสิทธิภาพและความสําเร็จของงานที่ทํา , ความรับผิดชอบตอ
หนาที่และงานของตนเอง , การใหความรวมมือตอองคกรในกิจกรรมตางๆที่องคกรไดดําเนินการอยู , ความ
ภักดีตอองคกรและเสียสละเพื่อองคกร เปนตน สิ่งเหลานี้จะเปนดัชนีชี้วัดถึงประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลในองคกรนั้น ๆ ได เราจึงพบวาในบางองคกรที่มีการบริหารจัดการบุคคลที่ดี แมจะ
เผชิญกับปญหาที่รุนแรงหลายคร้ัง แตองคกรก็ยังสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดและยังสามารถเติบโตอยูรอด
มาถึงปจจุบัน  

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัดในดานประสิทธ ิ

ภาพงาน , ความสุขในการทํางาน และ ความคิดสรางสรรค 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัดจําแนกตามปจจัย 

สวนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปจจัยดานแรงจูงใจ ทีม่ีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษทัไทยเซกิ 

ซุยโฟม จํากัด 

ตัวแปรศึกษาในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลในดาน อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน และระดับการศึกษา
และปจจัยแรงจูงใจดานผลตอบแทนและสัมพันธภาพ 
 ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ดาน
ประสิทธิภาพงาน ดานความสุขในการทํางาน และดานความคิดสรางสรรคในงาน 

สมมติฐานของการวิจัย 
 พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ที่มี อายุ สถานภาพสมรส อายุงาน ระดบัการศึกษา
แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมในการทํางานแตกตางกันและ 

ปจจัยแรงจูงใจ ไดแก ดานผลตอบแทนและสัมพันธภาพ มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด  

ขอบเขตงานวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม 

จํากัดซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาดังนี้ 
1. ประชากรและกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยในคร้ังนี้คือพนักงานของบริษัท 

ไทยเซกิซุยโฟม จํากัดตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี เลขที่ 700/329 หมู 6  ดอนหัวฬอ เมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 มีพนักงานทั้งหมด 188 คน ( ที่มา ฝายบุคคลบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด , 
31 มกราคม 2562 ) โดยผูวิจัยจะสํารวจจากแบบสอบถามที่แจกใหกับพนักงาน 128 คนจากทั้งหมด 188 
คน ( คํานวนจากสูตรของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และขนาดความคลาดเคลื่อน 5%) 

2. ปจจัยจูงใจในที่นี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับ สิ่งที่มีผล 
ตอพฤติกรรมการทํางานของพวกเขา ซึ่งผูวิจัยสนใจศึกษาเฉพาะแรงจูงใจที่สงผลโดย 
ตรงตอการทํางานของพนักงาน 2 ดาน คือ ดานผลตอบแทนและดานสมัพันธภาพ 

3. พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษทั ไทยเซกิซุย จํากัด ผูวจิัยไดเลือก 
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ศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการทํางานที่มผีลโดยตรงตอการอยูรอดและเติบโตขององคกร แบงออกเปน  3 ดาน 
ไดแก (1) ดานประสิทธิภาพงาน  (2)  ดานความสุขในการทาํงานและ (3) ดานความคิดสรางสรรค  

ประชากรกลุมตัวอยางและวิธีการสุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จาํกัด ยกเวนตําแหนงประธาน

บริษัท จํานวนทั้งหมด 188 คน (ขอมูลอางอิง จากฝายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด  ณ 
วันที่ 31 มกราคม 2562 )  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวัจยัคร้ังนี้ ไดมาจากกการคํานวนตามสูตรของ 
Yamane ( 1973 ) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  และความคลาดเคลื่อน 5%  คํานวณไดขนาดกลุมตัวอยาง
จํานวน 128 คน 

ดังนี้ 
    n    =    N             =                    188                   
    

            1 + 𝑁𝑁e2                  1 + 188 (0.05)(0.05) 
                                =                     128 

เมื่อ n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N = ขนาดของประชากร 

  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนในงานวิจัยคร้ังนี้กําหนด 0.05 
โดยทําการสุมกลุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (stratified random sampling) อยางมีสัดสวนตามจํานวน
พนักงานของแตละหนวยงาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยใชแบบสอบถาม เปนเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยผูวิจัยได

ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมตางๆ ไดแก แนวคิดทฤษฎี และผลการวิจัยตางๆที่เก่ียวของ เพื่อสรางกรอบ
แนวคิด และนิยามศัพท รวมถึงนําไปสรางขอคําถามและเปนแนวทางในการจัดทาํแบบสอบถามไวเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง  แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามปลายปด และคําถามปลายเปดรวม 24 ขอ 
ซึ่งแบงออกเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1-3 เปนคําถามปลายปด และสวนที่ 4 เปนคําถามปลายเปด ดังนี้  

สวนที่ 1 เปนขอมูลสวนบุคคลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม มี 4 ขอ  คือ  อายุ  สถานภาพสมรส 
อายุงาน และ ระดบัการศึกษา  

สวนที่ 2 เปนขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจ ซึ่งประกอบดวยคําถาม เก่ียวกับแรงจูงใจ 8 ขอ ไดแก ดาน
ผลตอบแทน 4 ขอ และดานการมีสัมพันธภาพ 4 ขอ  โดยตอบในลักษณะของการใหคะแนนระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ ( Rating scale )  

สวนที่ 3 เปนขอมูลการวัดพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุย โฟมจาํกัด มี
คําถามทั้งหมด 11 ขอ ประกอบดวยคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมดานประสิทธิภาพของงาน 5 ขอ , คําถาม
เก่ียวกับความสุขในการทํางาน 3 ขอ และคําถามเก่ียวกับการมีความคิดสรางสรรค 3 ขอ ซึ่งตอบในลักษณะ
การใหคะแนนระดับความจริง 5 ระดับ( Rating scale ) 
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สวนที่4 เปนคําถามปลายเปดเก่ียวกับขอเสนอแนะในการปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเร่ือง “ พฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม 
จํากัด” โดยมีวัตถุประสงคแรกคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม 
จํากัดประการที่สองคือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด จําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล และประการที่สามคือ เพื่อศึกษาปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอพฤติกรรมการทํางานของ
พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติโดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆเปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียวโดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม(Questionnaire) จํานวน 128ชุดมาทํา
การวิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้โดยผูวิจัยไดกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซยุโฟม จํากัด ผูวิจัยทาํการสรุปตาม
วัตถุประสงคได ดังนี ้

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม  
จํากัดโดยรวมอยูในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถสรุปไดดังนี ้

1.1ดานประสิทธิภาพงาน ของพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟมจาํกัด อยูในระดับมาก ซึ่ง 
ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากผูบริหารสูงสุดของบริษัทใหความสําคัญตอการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว โดย
มีการติดตามผลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ รวมถึงนําผลลัพธที่ไดไปพิจารณาเปนผลงานของพนักงานอยาง
จริงจัง จึงเปนแรงจูงใจที่ทําใหพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัด มีพฤติกรรมการทํางานที่เนนถึง
ประสิทธิภาพของงาน ตั้งแต การตั้งเปาหมายใหสอดคลองกับเปาหมายองคกร การวางแผนงาน การทํางาน
เปนทีม รวมถึงใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา เพื่อใหเกิดตนทุนต่ําสุด และทํางานไดสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ นิรมล ตันติศิริอนุสรณ และสมชาย คุมพูล ( 2558 , p.34-35 ) ที่กลาวไววา การ
จูงใจโดยมีการพิจารณาความดีความชอบในรูปของคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม จะสงผลตอ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพของพนักงานและยังสอดคลองกับแนวคิดของสมคิด บางโม 
(2551,p.177) ที่กลาวไววา หลักสําคัญของการกระตุนใหพนักงานตั้งใจทํางานใหมีประสิทธิภาพนั้น จะตอง
เปนมาตราการที่ตั้งข้ึนแลวจะมีพนกังานเพียงบางสวนเทานั้นที่ไดรับประโยชน  เชน การเลื่อนตําแหนง เบี้ย
ขยัน คาคอมมิสชัน เปนตน  

1.2 ดานความสุขในการทํางาน ของพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟมจํากัด อยูในระดับ 
มาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจาก ผูบริหารบริษัทไทยเซกิซุยโฟมจํากัด มีการบริหารงานที่คอนขาง
ยืดหยุนในเร่ืองเวลาทํางาน และใสใจในเร่ืองความปลอดภัยและดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหมี
บรรยากาศที่ดี  ทําใหพนักงานไมมีความกดดันในเร่ืองเวลาทํางานและมีความสบายใจที่จะทํางานตอไป
จนกวาจะสําเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Diener (2003, อางถึงใน จงจิต เลิศวิบูลยมงคล , 
2547 : 26 ) ที่กลาวไววา ความสุขในการทํางาน เปนผลมาจากการทํางานในสภาพแวดลอมที่ตอบสนอง
ความตองการของตนเอง ใหชีวิตมีคุณคา และเกิดความสมหวังในประสบการณที่ไดรับ  และสอดคลองกับ
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แนวคิดของ Warr (1990 : 15) (อางถึงใน กัลยารัตน อองคณา, 2549: 37) ที่กลาวไววา ความสุขในการ 
ทํางาน เปนความรูสึกที่เกิดข้ึนภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองตอเหตุการณที่เกิดข้ึนในการ ทํางานหรือ
ประสบการณของบุคคลในการทํางาน ประกอบดวย ความร่ืนรมยในงาน (Arousal) คือ รูสึกสนุกกับการ
ทํางาน และไมมีความรูสึกวิตกกังวลใด ๆ , ความพึงพอใจในงาน (Pleasure) คือ เต็มใจ สนใจ และยินดีใน
การปฏิบัติงานของตน และความกระตือรือรนในการทํางาน (Self - Validation)  คือ อยากทํางาน ตื่นตัว 
คลองแคลว และมีชีวิตชีวาในการทํางาน  

1.3 ดานความคิดสรางสรรค ของพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟมจํากัด อยูในระดับมาก  
ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เปนเพราะนโยบายที่ชัดเจนของผูบริหารสูงสุดซ่ึงเนนใหพนักงานมีความคิด
สรางสรรคโดยกิจกรรมการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หรือไคเซนทั้งนี้ ทางทีมผูบริหารจะมีวิธีการจูงใจ
พนักงานดวยของรางวัลและผลตอบแทนที่นาสนใจ ซ่ึงเปนปจจัยจูงใจพื้นฐานดานการอยูรอด ทําให
พนักงานยินดีที่แสดงความคิดสรางสรรคของตนออกมาในรูปของการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของกิลฟอรด (Guilford, 1959 : 145 – 151, อางจาก กรรณิการ  สุขุม , 2533 : 14)  ที่กลาวไววา บุคคล
ที่มีความคิดสรางสรรคสูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะแรงจูงใจสามารถทําใหบุคคลแสดงความพิเศษที่ไมเหมือน
ใครออกมาอยางเต็มที่ และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันจิรา โสะประจิน (2553 , p.94) ที่กลาวไววา 
ปจจัยจูงใจดานการอยูรอดมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการทํางานอยางมนีัยสําคัญ เนื่องจากเปน
สิ่งที่จําเปนตอการดําเนินชีวิตของพนักงานโดยตรง เปนปจจัยข้ันพื้นฐานที่พนักงานทุกคนตองการ
นอกจากนี้ ทางฝายบุคคลยังมีการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติในดานความคิดสรางสรรคที่ดี โดยการ
สอบขอเขียนและสัมภาษณดานความคิดสรางสรรค จึงทําใหบุคลากรสวนใหญ เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค
ในการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทอรแรนซซึ่งสรุปลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคสูงจาก
ผลการศึกษาของ สเตนนและเฮนซ (Stein and Heinze, 1690 : p.10) โดยกลาวไววา เปนบุคคลที่ไวตอ
ปญหาขอบกพรองของชองวางในดานความรู สิ่งที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ไมประสานกันและไวตอการ
แยกแยะสิ่งตางๆ ไวตอการคนหาวิธีการแกไขปญหา ไวตอการเดาหรือตั้งสมมติฐานเก่ียวกับ ขอบกพรอง
และนําเอาผลที่ไดไป แสดงใหปรากฎแกผูอ่ืนได  และสอดคลองกับแนวคิดของ กิลฟอรด (Guilford, 1959 
: 145 – 151) ที่กลาวไววา ความคิดสรางสรรค ไมใชพรสวรรคที่บุคคลมี แตเปนคุณสมบัติที่มี อยูในตัว
บุคคลซึ่งมีมากนอยไมเทากัน และบุคคลแสดงออกมาในระดับตางกัน คือมีความสามารถในการริเร่ิม ความ
คลอง ความยืดหยุนในการคิด และความสามารถในการแตงเติมและใหคําอธิบายใหมได 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัดจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคล ดานอายุ ดานสถานภาพสมรส ดานอายุงาน และดานระดับการศึกษา สามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ที่มีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานไม 
แตกตางกัน ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ซึ่งผลการวิจัยที่ไดไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันจิรา โสะประจิน ( 2553, p.92) , อุทัยรัตน เนียรเจริญสุข 
( 2544, p.54)  และ Davis (1977, p.13) ที่กลาวไววา ตัวแปรสําคัญที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานคือ 
อายุ โดยพนักงานที่อายุตางกัน จะมีพฤติกรรมในการทํางานแตกตางกันกลาวคือ พนักงานที่มีอายุมากจะมี
พฤติกรรมการทํางานที่ดีกวาพนักงานที่มีอายุนอยโดยผูวิจัยมีความเห็นวาเพราะความแตกตางของระบบ
การบริหารงานของบริษัท ซึ่งมีประธานบริษัทเปนชาวยุโรปดังนั้นความเจริญกาวหนาและเติบโตในงาน จึง
มุงเนนที่ผลสําเร็จของงานเปนหลัก ไมใชอายุแบบระบบอาวุโส (Seniority) จึงทําใหอายุพนักงานที่แตกตาง
กันไมไดมีผลใหพฤติกรรมการทํางานของพนักงานแตกตางกัน 
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  2.2 พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีพฤติกรรมการ
ทํางานโดยภาพรวมไมตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมในดานความสุขในการทํางาน
แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เปนเพราะพนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน จะมีภาระและหนาที่
รับผิดชอบในดานครอบครัวที่แตกตางกัน สงผลใหมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ตางกันและสะทอนออกมา
เปนพฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกันไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปทิตตา สัณหภักดี (2550, 
บทคัดยอ ) ที่กลาววา พนักงานที่มีสถานภาพสมรสตางกัน จะมีพฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกัน  และ
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ อุทัยรัตน เนียรเจริญสุข ( 2544, p.54) ที่สรุปวาพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองประดับที่สมรสแลวมีพฤติกรรมการทํางานที่ดีกวาพนักงานที่ยังโสด  

2.3 พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ที่มีอายุงานตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานไม 
แตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และไม
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ไพบูรณ อินทธิสัณห (2554, p.78) และ อุทัยรัตนเนียรเจริญสุข ( 2544, 
p.54) ที่กลาวไววา อายุงานที่ตางกันมีผลใหพฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน โดย พนักงานที่มีอายุการ
ทํางานมาก จะมีพฤติกรรมการทํางานดีกวาพนักงานที่มีอายุงานนอยทั้งนี้ผูวิจัยมีความเห็นวา เพราะ
กระบวนการทํางานที่ไมซับซอน จึงไมจําเปนตองใชทักษะเฉพาะทางมาก รวมถึงระบบการบริหารงานที่เนน
ผลสําเร็จของงานเปนหลัก ทําใหพนักงานทุกระดับไมวาอายุงานมากหรือนอย จําเปนตองมีความ
กระตือรือรนที่จะพยายามทําผลงานของตนเองออกมาใหดีที่สุด เพื่อใหมีผลตอบแทนที่ดีตามมา จึงทําให
พฤติกรรมการทํางานของพนักงานที่มีอายุงานมากและนอยไมแตกตางกัน 

2.4  พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการ 
ทํางานโดยภาพรวมที่แตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพฤติกรรมการทํางานดาน
ประสิทธิภาพงาน และดานความคิดสรางสรรค แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เปน
เพราะพนักงานบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัดมีระดับการศึกษาที่แตกตางกันหลายระดับ ซึ่งแตละระดับจะมี
ลักษณะงาน เปาหมาย และผลตอบแทนที่แตกตางกันออกไป จึงทําใหพฤติกรรมการทํางานของพนักงาน
แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานประสิทธิภาพของงานและความคิดสรางสรรค ที่เปนความตองการ
หลักของผูบริหารสูงสุด ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จุฑามาศ ปานสมบูรณ (2547, บทคัดยอ) ที่กลาว
วา พนักงานสายปฏิบัติการผลิตที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการทํางานในดาน
ประสิทธิภาพการทํางาน ดานการมาทํางาน ดานการไดรับการฝกฝนทักษะและดานความพึงพอใจโดยรวม
ในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และสอดคลองกับผลวิจัยของ จันจิรา โสะประจิน (2553, 
บทคัดยอ) และ อุทัยรัตนเนียรเจริญสุข ( 2544 , p.53)   ที่สรุปวา พนักงานที่มีพฤติกรรมการทํางานดีจะ
สัมพันธกับผูที่มีระดับการศึกษาสูง คือ พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาสูงมีพฤติกรรมการทํางานที่ดีกวาพนักงาน
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ํา 

3. ผลการศึกษาปจจัยแรงจูงใจในดานผลตอบแทนและสัมพันธภาพ ที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ทํางานของพนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด  สามารถสรุปไดดังนี้ 

3.1 ปจจัยจูงใจดานผลตอบแทน มีผลตอพฤตกิรรมการทํางานโดยภาพรวมของพนักงาน 
บริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยจูงใจดานผลตอบแทนมีผลตอ
พฤติกรรมการทํางานดานประสิทธิภาพงานและดานความสุขในการทํางาน โดยผูวิจัยมีความเห็นวา 
ผลตอบแทนเปนแรงจูงใจข้ันพื้นฐานที่มนุษยทุกคนตองการ จึงเปนปจจัยหลักที่ทําใหพนักงานแตละคนมี
พฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกันออกไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ธัญรดา จิตสุรผล ( 2553 , 
p.49 อางถึง จุไรรัตน  สุวรรณพิทักษ : 2548: บทคัดยอ) ที่กลาวไววา แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติการ
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ของพนักงาน มีทั้งแรงจูงใจดานผลตอบแทนในรูปตัวเงินและไมใชในรูปตัวเงินและสอดคลองกับ นิ่มนวน 
ทองแสน ( 2557 , p.62 ) ที่สรุปไววา ผลตอบแทนทั้งดานคาจางและสวัสดิการ รวมถึงความมั่นคงในงาน 
เปนสวนสําคัญที่จูงใจใหพนักงานเกิดความกระตือรือรนและพัฒนาความรูความสามารถใหแหมาะสมกับ
งานที่ไดรับมอบหมายอยูตลอดเวลา และยังสอดคลองกับผลงานวิจัยของนิรมล  ตันติศิริอนุสรณ และ 
สมชาย คุมพูล (2558 , p.34-35) ที่กลาวไววา การจูงใจโดยมีเงินเดือน คาตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม จะสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพของพนักงาน 

3.2 ปจจัยจูงใจดานสัมพันธภาพ มีผลตอพฤติกรรมการทํางานโดยภาพรวมของพนักงาน 
บริษัท ไทยเซกิซุยโฟมจํากัด และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยจูงใจดานสัมพันธภาพมีผลตอ
พฤติกรรมการทํางานดานประสิทธิภาพงานและดานความคิดสรางสรรคในงาน โดยผูวิจัยมีความเห็นวา การ
ที่พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดี กับเพื่อนรวมงานในทุกระดับ จะทําใหการทํางานราบร่ืนและประสบ
ความสําเร็จไดเปนอยางดีรวมถึงมีความสุขที่จะทํางานเปนทีม และเกิดความคิดสรางสรรคในการทํางานให
ดียิ่งข้ึนไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันจีรา โสะประจิน ( 2554 , p.100 ) ที่สรุปวา การมี
สัมพันธภาพที่ดีมีผลใหพฤติกรรมการทํางานเปนไปในทางบวก และยังสอดคลองกับ ยงยุทธ เกษสาคร 
(2549, หนา 155) ที่กลาววา ความสัมพันธของมนุษย จะชวยกระตุนใหผูปฏิบัติงานรวมกันทํางานเพื่อให
บรรลุผลสําเร็จของสวนรวม  และยังสอดคลองกับ นิ่มนวน ทองแสน ( 2557 , p.64 อางถึง วราภรณ หนุน
เรือง ; 2553 ) ที่กลาววา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมาก หากเกิด
ปญหากับเพื่อนรวมงานจะทําใหมีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานและประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงานโดยตรง  

ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนาํไปใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางการ

ปรับปรุงพฤติกรรมการทํางานของพนักงานของบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ดังนี ้

ปจจัยสวนบุคคล 
จากผลการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานของบริษทัไทยเซกิซุยโฟมจํากัดแสดงใหเห็นวา 
1. พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัดที่มีปจจยัสวนบุคคลดานอายุ สถานภาพสมรส และอายุงาน

ตางกัน มีพฤติกรรมการทํางานโดยรวมไมแตกตางกัน 
2. พนักงานบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัดที่มีปจจยัสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ตางกันจะมี

พฤติกรรมการทํางานแตกตางกัน  
ดังนั้นผูบริหารของบริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ควรมีการสนบัสนนุการศึกษาใหแกพนักงาน เชน 

มีทุนใหศึกษาตอและพิจารณาปรับเงินเดือนใหกับพนักงานที่มีวฒุิการศึกษาที่สงูข้ึน เปนตน 

ปจจัยแรงจูงใจ 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานของพนักงานของบริษัทไทยเซกิซุยโฟม จํากัด แสดงใหเห็นวา
ปจจัยแรงจูงใจทั้งทางดานผลตอบแทนและสัมพันธภาพ มีผลตอพฤติกรรมการทํางานโดยรวมของพนักงาน
บริษัท ไทยเซกิซุยโฟม จํากัด ดงันั้น ผูบริหารของบริษัท ควรใหความสําคัญที่จะพิจารณาเพิ่มผลตอบแทน
ทั้งแบบที่เปนตัวเงนิและไมใชตวัเงินใหแกพนักงานตามความเหมาะสม และมีการสนับสนนุกิจกรรมการ
สรางสัมพนัธภาพระหวางพนักงานรวมถึงผูบริหารใหมากข้ึน 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆที่อาจจะมีผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนกังานบริษทั ไทยเซกิซุยโฟม 

จํากัด เชน แรงจูงใจในดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความ
มั่นคงและเจริญกาวหนา เปนตน 

2. ควรขยายขอบเขตการวิจัยของประชากรใหกวางมากข้ึน เชน บริษัทในเครือเซกิซุยเพื่อจะได
นําผลการวิจัยมาที่แตกตางกันมาปรับใชใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึน 
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