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บทคัดย'อ   

 การวิจัยมีวัตถุประสงค(เพ่ือศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมา

ติดตั้งงานระบบแหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ไดCแกv ดCานความกCาวหนCาในหนCาที่การงาน ดCานการยอมรับนับ

ถือ ดCานความสำเร็จในการทำงาน ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน ดCานนโยบายและการบริหาร ดCาน

คvาตอบแทน ดCานความมั่นคงในงาน โดยจำแนกตามปzจจัยสvวนบุคคล ไดCแกv เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดต้ัง

งานระบบแหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร กลุvมตัวอยvางที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 255 คน เครื่องมือที่ใชCใน

การเก็บรวบรวมขCอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห(ขCอมูลโดยใชCโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร( หาคvารCอยละ คvาเฉล่ีย (x̅) สvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการว ิจ ัยพบวvา 1.) พนักงานบร ิษ ัทเอกชนดCานร ับเหมาติดต ั ้งงานระบบแหvงหนึ ่งใน

กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 255 คน สvวนใหญvเป�นเพศชาย จำนวน 176 คน คิดเป�นรCอย

ละ 69.00 มีอายุ 26–30 ป� จำนวน 72 คน คิดเป�นรCอยละ 28.20 มีสถานภาพโสด จำนวน 152 คน คิดเป�น

รCอยละ 59.60 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 182 คน คิดเป�นรCอยละ 71.40 มีระยะเวลาในการ

ทำงาน 6-10 ป� จำนวน 87 คน คิดเป�นรCอยละ 34.10 

 2.) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบแหvงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูvในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายดCาน พบวvา ดCานที่อยูvในระดับมาก คือ ดCาน
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ความสำเร็จในการทำงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCานนโยบายและการบริหาร ดCานสภาพแวดลCอมในการ

ทำงาน ดCานความม่ันคงในงาน ดCานความกCาวหนCาในหนCาท่ีการงาน ดCานคvาตอบแทน ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน; บริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดต้ังงานระบบ 

 

ABSTRACT   

 The objective is to study Work Motivation of Employees at Private Contracted 

Installation Company in Bangkok. The factors of research include The Progress in the job, 

Respect for aspects of the work, Success in work, Work environment, Policy and 

Administration, Payment and Security. That are classified by Personal factors were including 

Sex, Age, Marital status, Education level and Years of work. The Population used is 

Employees at Private contracted installation company. The samples used in this research 

amount of 255 peoples. The questionnaire was instrument of this research. Data was 

analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, 

minimum, maximum, mean and standard deviation. 

 The results found that 1.) The employees all respondents 255 peoples. Most are 

male 176 peoples representing 69.00% Most aged 26-30 years old 72 peoples representing 

28.20% Most are the single 152 peoples representing 59.60% Most are Bachelor’s degree 

182 peoples representing 71.40% Most are 6-10 years of work 87 peoples representing 

34.10% 

 2.) Work  motivation  of  employees at  private  contracted  installation  company  

in  Bangkok  overall  is  at  a  high level.  Considering  each  side,  then  that  side  is  the 

high  level  of  Success  in  work, Respect  for  aspects of  the work,  Policy and administration, 

Work environment, Security, The Progress in the job, and Payment respectively. 
 

Keywords: Work motivation; Private contracted installation company 

 

บทนำ 

การดำเนินธุรกิจดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบ การที่จะเป�นที่ยอมรับของลูกคCาจำนวนมากทั้งน้ี 

หนvวยงานหรือบริษัทจะตCองใหCความสำคัญตvอการดำเนินธุรกิจเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของลูกคCา และยัง

มีเรื่องของความนvาเชื่อถือในการทำงานโครงการวิศวกรรมโครงการใดก็ตาม จะตCองคำนึงถึงปzจจัยเสี่ยง

ครอบคลุมหลายดCาน เชvน ปzจจัยเส่ียงดCานการเงินและสินเช่ือ ดCานส่ิงแวดลCอม สุขอนามัยและความปลอดภัย 

ปzจจัยเสี่ยงดCานการกำหนดแผนงาน ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ความผันแปรของราคาสินคCาและ
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คvาแรงของผูCรับเหมายvอย รวมทั้งอัตราเงินเฟ�อ ดังนั้น การดำเนินธุรกิจดังกลvาวตCองพิจารณาอยvางรอบคอบ

เพ่ือไมvใหCเกิดผลกระทบกับการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท  สvวนเรื่องของพนักงานในบริษัท 

ถือเป�นปzจจัยสำคัญที่ชvวยผลักดันใหCธุรกิจประสบความสำเร็จ เติบโต และดำเนินงานไดCอยvางมีประสิทธิภาพ 

โดยพนักงานจะตCองมีความรูCความสามารถมารvวมงาน การสรCางบรรยากาศในการทำงานที่ดี และความ

ผูกพันของพนักงานถือเป�นส่ิงสำคัญท่ีทุก ๆ บริษัทควรยึดถือ 

 การสรCางแรงจูงใจในการทำงานเป�นหัวใจสำคัญใหCพนักงานเกิดความกระตือรือรCนในการทำงานไดC

อยvางมีประสิทธิภาพ สvงผลดีตvอการประสบผลสำเร็จและความกCาวหนCาของบริษัท ดังนั้นทางผูCบริหาร หรือ

ฝ�ายทรัพยากรบุคคล จึงจำเป�นตCองศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งที่เป�นสิ่งผลักดัน

ภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุCนใหCเกิดพฤติกรรมในการกระทำที่จะนำไปสูvการบรรลุเป�าหมายของตนเองและ

องค(กร 

 

วัตถุประสงค5การวิจัย 

 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบแหvง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงาน

ระบบแหvงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร มีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

  

 ขอบเขตด'านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ 

 1. ปzจจัยสvวนบุคคล ไดCแกv เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทำงาน 

 ตัวแปรตาม คือ 

 1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบแหvงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร ไดCแกv ดCานความกCาวหนCาในหนCาที่การงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCานความสำเร็จในการ

ทำงาน ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน ดCานนโยบายและการบริหาร ดCานคvาตอบแทน ดCานความมั่นคงใน

งาน 

 

ขอบเขตด'านประชากร 

 พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดต้ังงานระบบแหvงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด'านระยะเวลา 

 การเก็บรวบรวมขCอมูล และวิเคราะห(ขCอมูลระหวvางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 – กุมภาพันธ( พ.ศ. 

2564 

 

ประโยชน5ท่ีไดAรับจากการวิจัย 

 1. ทำใหCทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบ

แหvงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื ่อนำไปใชCเป�นแนวทางหรือขCอมูลเบื ้องตCนในการพัฒนา และปรับปรุงแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดต้ังงานระบบแหvงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 3. นำไปใชCเป�นแนวทางในการศึกษาคCนควCาวิจัย สำหรับผูCที่สนใจประเด็นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานตvอไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

      ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยที'ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัทเอกชนด้านรับเหมาติดตัBง

งานระบบแห่งหนึ'งในกรุงเทพมหานคร 

1. ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที/การงาน 

2. ดา้นการยอมรับนบัถือ 

3. ดา้นความสาํเร็จในการทาํงาน 

4. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

5. ดา้นนโยบายและการบริหาร 

6. ดา้นค่าตอบแทน 

7. ดา้นความมั/นคงในงาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการทาํงาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

Walter (1978:218) กลvาววvา แรงจูงใจ หมายถึง บางสิ่งบางอยvางที่อยูvภายในตัวของบุคคลที่มีผล

ทำใหCบุคคลตCองกระทำ หรือเคลื่อนใจ หรือมีพฤติกรรมในลักษณะท่ีมีเป�าหมาย ในปzจจุบันทฤษฎีแรงจูงใจ มี

หลายทฤษฎี ซึ่งแตvละทฤษฎีมีทั้งความคลCายคลึงและความแตกตvางกัน เป�นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่ศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมของมนุษย( โดยทฤษฎีท่ีไดCรับความนิยมมากท่ีสุด มี 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีของอับราฮัม มาส

โลว( และทฤษฎีของเฮอร(ซเบอร(ก 

 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลวG (Maslow’s theory motivation) 

 อับราฮัม มาสโลว( (Maslow A.H., 1970) มีหลักการที่สำคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเนCนในเรื่อง

ลำดับขั้นความตCองการ เขามองวvาความตCองการของมนุษย(มีลักษณะเป�นลำดับขั้น จากระดับต่ำสุดไปยัง

ระดับสูงสุด เมื่อความตCองการในระดับหนึ่งไดCรับการตอบสนองแลCว มนุษย(จะมีความตCองการอื่นในระดับท่ี

สูงข้ึนไป โดย Maslow แบvงความตCองการพ้ืนฐานเป�น 5 ระดับ ดCวยกันไดCแกv 

 1. ความตCองการทางกาย (physiological needs) เป�นความตCองการพื้นฐาน เชvน อาหาร เครื่อง

นุvมหvม ท่ีอยูvอาศัย ยารักษาโรค เป�นตCน 

 2. ความตCองการความปลอดภัยและมั ่นคง (Security or safety needs) เป�นความตCองการท่ี

เหนือกวvา ความตCองการเพื่อความอยูvรอด เป�นความตCองการในดCานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย(สิน 

ความตCองการความม่ันคงในชีวิต และหนCาท่ีการงาน 

 3. ความตCองการทางสังคม (social needs) เป�นการตCองการไดCรับความช่ืนชมยอมรับจากผูCอ่ืน 

 4. ความตCองการการยกยvอง (esteem needs) เป�นความตCองการการยกยvองสvวนตัว ความนับถือ

และสถานะทางสังคม 

 5. ความตCองการความสำเร็จในชีวิต (self–actualization needs) เป�นความตCองการที่จะทำทุกส่ิง

ทุกอยvางไดCสำเร็จ ความตCองการทำทุกอยvางเพ่ือตอบสนองความตCองการของตนเอง 

  

ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอรGซเบอรGก (Herzberg’s Two Factor Theory) 

 เฮอร(ซเบอร(ก (Herzberg., 1959) มีความสนใจเป�นพิเศษในเรื่องแรงจูงใจและความพึงพอใจในการ

ทำงานของมนุษย( เขาจึงไดCสรCางทฤษฎีหนึ่งเรียกวvา Two-Factor theory เพื่ออธิบายวvาแรงจูงใจและความ

พึงพอใจในการทำงานของบุคคลข้ึนอยูvกับปzจจัยสองจำพวก คือ 

 1. ปzจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป�นปzจจัยที่เก่ียวขCองกับงานโดยตรงเพื่อจูงใจใหCคนชอบและ

รักงานปฏิบัติเป�นการกระตุCนใหCเกิดความพึงพอใจใหCแกvบุคคลในองค(การใหCปฏิบัติงานไดCอยvางมีประสิทธิภาพ 
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มากขึ้น โดยปzจจัยจูงใจ ไดCแกv ความสำเร็จในการทำงานของบุคคล การไดCรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของ

งานท่ีปฏิบัติ ความกCาวหนCา และความรับผิดชอบ 

 2. ปzจจัยค้ำจุน (Maintenance Factor) เป�นปzจจัยท่ีจะค้ำจุนใหCแรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมี

อยูvตลอดเวลา ถCาไมvมีหรือมีในลักษณะไมvสอดคลCองกับบุคคลในองค(การ บุคคลในองค(การจะเกิดความไมv

ชอบงานขึ้น โดยปzจจัยค้ำจุน ไดCแกv คvาตอบแทน และสวัสดิการ โอกาสที่จะไดCรับความกCาวหนCาในอนาคต 

ความสัมพันธ(กับผูCบังคับบัญชา ตำแหนvงงาน นโยบายและการบริหารงาน สภาพการทำงาน และความ

เป�นอยูvสvวนตัว 

 

 ข'อมูลเก่ียวกับบริษัทเอกชนด'านรับเหมาติดต้ังงานระบบแหcงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 บริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบแหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป�นธุรกิจไดCรับการยอมรับ

และมีชื่อเสียงในธุรกิจดCานการกvอสรCางมากกวvา 75 ป� ณ วันนี้ บริษัทนั้นยืนหยัดจนไดCเป�นแถวหนCาของผูCนำ

กลุ vมธุรกิจดCานวิศวกรรมระบบเครื ่องกลและไฟฟ�าในสหราชอาณาจักร นำเสนอการบริการดCวยการ

ปฏิบัติงานที่เป�นเลิศในระดับสากล จัดหาผลิตภัณฑ(และการบริหารโครงการดCานงานวิศวกรรมระบบ

เครื่องกลและไฟฟ�า การปฏิบัติ การซvอมบำรุงและการบริหารจัดการดCานพลังงานภายใตCการดำเนินงาน 

บริษัทภาคภูมิใจในการผลักดันเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข'อง   

 อริญชญา วงศ(ใหญv (2558) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหมv ผลการศึกษาพบวvา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่เป�นจำแนกตามเพศ ผลการศึกษาไดCดังนี้ เพศชายจำนวน 23 คนคิดเป�นรCอยละ 30.77 สvวน

บุคลากรที่เป�นเพศหญิงจำนวน 51 คน คิดเป�นรCอยละ 69.23 จำแนกตามอายุ พบวvาครูและบุคลากรที่มีมาก

ที่สุดอยูvในชvวงระหวvาง 23 – 30 ป� คิดเป�นจำนวน 40 คน คิดเป�นรCอยละ 53.85 ต่ำสุด คืออายุ 36 ป�ขึ้นไป 

จำนวน 11 คน คิดเป�นรCอยละ 15.38 ตามลำดับ จำแนกตาม ประสบการณ(ในการปฏิบัติงาน พบวvาครูและ

บุคลากรที่มีชvวงเวลาในการปฏิบัติงานมากที่สุด คือ นCอยกวvา 3 ป� จำนวน 40 คน คิดเป�นรCอยละ 53.84 

ตามลำดับ จำแนกตามระดับการศึกษาพบวvาครูและบุคลากรที่มีระดับการศึกษาในกลุvมที่มากที่สุด คือระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 70 คนคิดเป�นรCอยละ 94.60 ผลการเปรียบเทียบครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จำแนก

ตามเพศ พบวvาในภาพรวมแลCวถือวvา เพศชายและเพศหญิง มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูvในระดับ

มาก ซึ่งคิดเป�นคvาเฉลี่ยของเพศชายและหญิงตามลำดับ ดังนี้ 3.98, 3.79 และคvาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเพศ

ชายและเพศหญิง ตามลำดับ ดังนี้ คvาเฉลี่ย 0.62, 0.51 ตามลำดับ จำแนกตามประสบการณ(การปฏิบัติงาน 

พบวvาในภาพรวมแลCวครูและบุคลากรที่มีประสบการณ(ในการปฏิบัติงานตvางกันมีระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมvแตกตvางกัน และเมื่อพิจารณารายดCานพบวvา ดCานคvาตอบแทนสวัสดิการ แตกตvาง

กัน อยvางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สvวนดCานอื่น ๆ ไมvแตกตvางกัน ภาพรวมระดับแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงานในภาพรวมอยูvในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป�นรายดCาน พบวvาดCานลักษณะของงานที่ปฏิบัติอยูv

ในระดับท่ีมากคิดเป�นคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 4.50 และสvวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 

 สุราลัย ป�องแพง (2559) ศึกษาเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอำเภอแมvวงก( สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค(เขต 2 ผลการศึกษาพบวvา ระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของครูในอำเภอแมvวงก( สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค( เขต 2 โดย

ภาพรวมอยูvในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดCานโดยเรียงลำดับ จากคvาเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุดดังนี้ คือ ดCาน

ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ดCานความรับผิดชอบ ดCานความกCาวหนCาในหนCาที่การงาน ดCานลักษณะงานท่ี

ปฏิบัติ และพบวvา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูต่ำสุด คือ ดCานการไดCรับการยอมรับนับถือ ผลการ

เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอำเภอแมvวงก( สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครสวรรค(เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูจำแนกตามเพศอายุระดับการศึกษา และ

ประสบการณ(การปฏิบัติงาน พบวvาเพศชายและเพศหญิงมีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมvตvางกัน กลุvม

อายุตvางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมvตvางกัน ประสบการณ(การปฏิบัติงานตvางกัน มีระดับความ

คิดเห็นโดยภาพรวมไมvตvางกัน และกลุvมระดับการศึกษาตvางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมไมvตvางกัน 

 พัชรินทร( กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไฮเวย( 

จำกัด ผลการศึกษาพบวvา พนักงานบริษัท ไฮเวย( จำกัด มีแรงจูงใจอยูvในระดับมาก โดยดCานความสัมพันธ(กับ

เพื่อนรvวมงาน อยูvในระดับมากที่สุดเป�นอันดับ 1 รองลงมาคือดCานความรับผิดชอบและดCานนิเทศงาน ดCาน

สภาพแวดลCอมการทำงาน ดCานความสำเร็จของงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCานนโยบายและการบริหาร 

ดCานคvาตอบแทน ตามลำดับ แตvดCานลักษณะของงาน และดCานความกCาวหนCา พบวvาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเป�นสองลำดับสุดทCาย ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไฮเวย( 

จำกัด จำแนก ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รายไดCเฉลี่ยตvอ

เดือน พบวvาโดยภาพรวมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานเพศชายมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มากกวvา

พนักงานที่เป�นเพศหญิง พนักงานที่มีอายุ 46-55 ป� มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวvาพนักงานที่มีระดับ

อายุอื่น พนักงานที่มีระดับการศึกษาสูงกวvาปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวvาพนักงานที่มี

ระดับการศึกษาอื่น ๆ พนักงานที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวvาพนักงานที่มี

สถานภาพอื่น ๆ พนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ป� ขึ้นไป มีแรงจูงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

มากกวvาพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ และพนักงานท่ีมีรายไดCเฉล่ียตvอเดือนมากกวvา 30,001 

บาท ข้ึนไปมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากกวvาพนักงานท่ีมีรายไดCเฉล่ียตvอเดือนอ่ืน ๆ 

 กรกช วนกรกุล, มรกต ภูทอง, เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, ภัทิรา มาศมาลัย, โศภิณภา สุนทรวร, 

ธนัช กรศุภกิจ (2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมตัวแทนผูCรับจัดการ

ขนสvงสินคCาระหวvางประเทศ ในองค(กรธุรกิจไทย ผลการศึกษาพบวvา แรงจูงใจในการทำงานดCานลักษณะงาน 

ดCานความมั่นคง ดCานการยอมรับ ดCานความสัมพันธ(กับผูCบังคับบัญชา ดCานความสัมพันธ(ระหวvางเพื่อน

รvวมงานมีระดับความคิดเห็นอยู vในระดับสูง ในขณะที ่แรงจูงใจดCานเงินเดือน และสวัสดิการ ดCาน

สภาพแวดลCอมในการทำงาน ดCานโอกาสและดCานการยกยvองมีระดับความคิดเห็นอยูvในระดับปานกลาง 
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 พระพงษ(ศักดิ์ สนฺตมโน (เกษวงศ(รอด) (2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลเมืองสระแกCว จังหวัดสระแกCว ผลการศึกษาพบวvา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลเมืองสระแกCว จังหวัดสระแกCว โดยภาพรวมอยูvในระดับมาก (x̅ = 3.59) เมื่อจำแนกเป�นรายดCาน

พบวvา 1.ปzจจัยจูงใจ ดCานความสสำเร็จในการทำงาน (x̅ = 3.84) ดCานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (x̅ = 3.65) 

ดCานการไดCรับการ ยอมรับนับถือ (x̅ = 3.60) ดCานความรับผิดชอบ (x̅ = 3.51) ดCานความกCาวหนCาในตำแหนvง

หนCาที่การงาน (x̅ = 3.43) ทุกดCานอยูvในระดับมาก และ 1.ปzจจัยคาจุน ดCานนโยบายและการบริหาร (x̅ 

=3.79) ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน (x̅ = 3.62) ดCานความสัมพันธ(ระหวvางบุคคล (x̅ = 3.59) ดCานการ

ปกครองและบังคับบัญชา (x̅ = 3.47) ดCานเงินเดือนและผลประโยชน(ตอบแทน (x̅ = 3.42) ทุกดCานอยูvใน

ระดับมาก ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแกCว จังหวัดสระแกCว 

โดยจำแนกตามปzจจัยสvวนบุคคล พบวvา พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนvง และเงินเดือน ท่ี

แตกตvางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมvแตกตvางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีต้ังไวC 

 ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ (2562) ศึกษาเรื่อง ปzจจัยที่มีผลตvอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: 

กรณีศึกษา องค(การบริหาร สvวนตำบลกูvกาสิงห( อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรCอยเอ็ด ผลการศึกษาพบวvา ปzจจัย

ที่มีผลตvอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวมอยูvในระดับมากที่สุด เรียงลำดับ มากถึงนCอย

คือ ดCานความสำเร็จในการทำงาน ในประเด็นเรื ่องพนักงานไดCพัฒนาจุดเดvนของตนในการปฏิบัติงาน 

รองลงมาคือดCานลักษณะงานที่ทำโดยเฉพาะเรื่องในการกำหนดรายละเอียดของงานท่ีชัดเจนและปริมาณ

งานท่ีเหมาะสม สvวนดCานการยอมรับนับถืออยูvในระดับนCอยท่ีสุด ประเด็นเร่ืองงานท่ีพนักงานทำอยูvเป�นอาชีพ

ที่มีเกียรติและไดCรับการยอมรับในสังคม สvวนผลการ เปรียบเทียบปzจจัยพบวvา เพศ อายุ ระดับการศึกษาท่ี

ตvางกัน มีผลตvอปzจจัยที่มีผลตvอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานดCานความสำเร็จในการทำงาน ดCาน

ความกCาวหนCาในตำแหนvงงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCานลักษณะงานที่ทำ และดCานความรับผิดชอบ 

สถานภาพสมรส รายไดCเฉลี่ยตvอเดือนที่ตvางกันไมvมีผลตvอปzจจัยที่มีผลตvอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ดCานความสำเร็จในการทำงาน ดCานความกCาวหนCาในตำแหนvงงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCาน

ลักษณะงานท่ีทำ และดCานความรับผิดชอบ 

 สมชัย ปราบรัตน(
 
และเสาวรภย( ชvางเรือ (2563) ศึกษาเรื ่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแหvงหนึ่งใน จังหวัดกระบ่ี ผลการศึกษาพบวvา 1) พนักงานมีระดับ

ปzจจัยจูงใจในการทางานภาพรวมและรายดCานอยูvใน ระดับมาก.2) พนักงานที่มีสถานภาพ คือ อายุตvางกันมี

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมvแตกตvางกัน สvวนเพศ การศึกษาและตำแหนvงงานตvางกัน มีแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานภาพรวม แตกตvางกัน อยvางมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 เป�นการวิจัยโดยใชCระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชCการ

วิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และใชCวิธีการเก็บขCอมูลดCวยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ประชากรและกลุcมตัวอยcาง 

 ประชากรที่ใชCในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบแหvงหนึ่งใน

กรุงเทพมหานคร กลุvมตัวอยvางท่ีผูCวิจัยทำการเก็บแบบสอบถามจำนวนรวมท้ังส้ิน 255 ชุด โดยใชCสูตรคำนวน

กลุvมตัวอยvางของ Yamane (1973) โดยกำหนดระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคล่ือน ± 5% ดังน้ัน 

ผูCวิจัยใชCวิธีการสุvมตัวอยvางโดยไมvใชCความนvาจะเป�น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูCวิจัยจะเลือกใชCวิธีการ

สุvมตัวอยvางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 

 การเก็บรวบรวมข'อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหCแกvประชากรที่กำหนดไวC โดยใชCวิธีการแจกแบบสอบถามผvานทางออนไลน(

โดยใชC Google Form 

 2. ตอบขCอซักถามบางประการท่ีผูCตอบแบบสอบถามอาจจะตCองการคำอธิบายเพ่ิมเติม 

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดCรับขCอมูลครบถCวนแลCว เพื่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการ

วิเคราะห(ผล 

 

 การวิเคราะหGข'อมูล 

 ผูCวิจัยทำการประมวลผลวิเคราะห(ขCอมูลดCวยเครื่องคอมพิวเตอร( โดยใชCโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร( (SPSS Version 25.0) 

 

 สถิติท่ีใช'ในการวิเคราะหGข'อมูล 

 1. คvารCอยละ (Percentage) สำหรับวิเคราะห(เพ่ือการบรรยายปzจจัยสvวนบุคคล 

2. คvาเฉล่ีย (x̅) 

3. คvาสvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะห(ระดับความคิดเห็นที่เกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดต้ังงานระบบแหvงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะห5ขAอมูล 

 ผลการวิเคราะห(ขCอมูลสvวนที่ 1 ดCานเพศ พบวvา พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบ 

ผูCที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 255 คน สvวนใหญvเป�นเพศชาย จำนวน 176 คน คิดเป�นรCอยละ 69.00 

และเพศหญิง จำนวน 79 คน คิดเป�นรCอยละ 31.00 ดCานอายุ พบวvา พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมา

ติดตั้งงานระบบ ผูCที่ตอบแบบสอบถามสvวนใหญv มีอายุ 26–30 ป� จำนวน 72 คน คิดเป�นรCอยละ 28.20 

รองลงมาคือ 41 ป�ขึ้นไป จำนวน 60 คน คิดเป�นรCอยละ 23.50, 31–35 ป� จำนวน 58 คน คิดเป�นรCอยละ 

22.70, 36-40 ป� จำนวน 42 คน คิดเป�นรCอยละ 16.50 และไมvเกิน 25 ป� จำนวน 23 คน คิดเป�นรCอยละ 

9.00 ตามลำดับ ดCานสถานภาพ พบวvา พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั ้งงานระบบ ผู Cที ่ตอบ

แบบสอบถามสvวนใหญv มี สถานภาพโสด จำนวน 152 คน คิดเป�นรCอยละ 59.60 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 
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89 คน คิดเป�นรCอยละ 34.90, หยvา/หมCาย จำนวน 9 คน คิดเป�นรCอยละ 3.50 และแยกกันอยูv จำนวน 5 คน 

คิดเป�นรCอยละ 2.00 ตามลำดับ ดCานระดับการศึกษา พบวvา พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงาน

ระบบ ผูCที่ตอบแบบสอบถามสvวนใหญv มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 182 คน คิดเป�นรCอยละ 

71.40 รองลงมาคือ อนุปริญญา จำนวน 32 คน คิดเป�นรCอยละ 12.50, ปริญญาโท จำนวน 32 คน คิดเป�น

รCอยละ 12.50, มัธยมศึกษา จำนวน 7 คน คิดเป�นรCอยละ 2.70, อื่น ๆ จำนวน 2 คน คิดเป�นรCอยละ 0.80, 

ประถม จำนวน 0 คน คิดเป�นรCอยละ 0.00 และปริญญาเอก จำนวน 0 คน คิดเป�นรCอยละ 0.00 ตามลำดับ 

ดCานระยะเวลาในการทำงาน พบวvา พนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั ้งงานระบบ ผู Cที ่ตอบ

แบบสอบถามสvวนใหญv มีระยะเวลาในการทำงาน 6-10 ป� จำนวน 87 คน คิดเป�นรCอยละ 34.10 รองลงมา

คือ ไมvเกิน 5 ป� จำนวน 68 คน คิดเป�นรCอยละ 26.70, ตั้งแตv 16 ป�ขึ้นไป จำนวน 54 คน คิดเป�นรCอยละ 

21.20 และ 11-15 ป� จำนวน 46 คน คิดเป�นรCอยละ 18.00 ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห(ขCอมูลสvวนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมา

ติดตั้งงานระบบแหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีองค(ประกอบ 7 ดCาน โดยผูCวิจัยจะทำการวิเคราะห(ดCวย

คvาเฉลี่ย (x̅) และสvวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวvา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชน

ดCานรับเหมาติดต้ังงานระบบแหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูvในระดับมาก (x̅ = 3.83) เมื่อพิจารณา

เป�นรายดCาน พบวvา ดCานที่อยูvในระดับมาก คือ ดCานความสำเร็จในการทำงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCาน

นโยบายและการบริหาร ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน ดCานความมั่นคงในงาน ดCานความกCาวหนCาใน

หนCาที่การงาน ดCานคvาตอบแทน (x̅ = 4.05, x̅ = 4.02, x̅ = 3.86, x̅ = 3.84, x̅ = 3.78, x̅ = 3.75, x̅ = 3.51) 

ตามลำดับ 

 

สรุปผลการวิจัย   

 

 ปiจจัยสcวนบุคคล 

 การศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนดCานรับเหมาติดตั้งงานระบบ

แหvงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีพนักงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 255 คน สvวนใหญvเป�นเพศชาย 

จำนวน 176 คน คิดเป�นรCอยละ 69.00 และเพศหญิง จำนวน 79 คน คิดเป�นรCอยละ 31.00 สvวนใหญv มีอายุ 

26-30 ป� จำนวน 72 คน คิดเป�นรCอยละ 28.20 รองลงมาคือ 41 ป�ขึ้นไป จำนวน 60 คน คิดเป�นรCอยละ 

23.50, 31-35 ป� จำนวน 58 คน คิดเป�นรCอยละ 22.70, 36-40 ป� จำนวน 42 คน คิดเป�นรCอยละ 16.50 และ

ไมvเกิน 25 ป� จำนวน 23 คน คิดเป�นรCอยละ 9.00 ตามลำดับ สvวนใหญv มีสถานภาพโสด จำนวน 152 คน คิด

เป�นรCอยละ 59.60 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 89 คน คิดเป�นรCอยละ 34.90, หยvา/หมCาย จำนวน 9 คน คิด

เป�นรCอยละ 3.50 และแยกกันอยูv จำนวน 5 คน คิดเป�นรCอยละ 2.00 ตามลำดับ สvวนใหญv มีระดับการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 182 คน คิดเป�นรCอยละ 71.40 รองลงมาคือ อนุปริญญา จำนวน 32 คน คิดเป�น

รCอยละ 12.50, ปริญญาโท จำนวน 32 คน คิดเป�นรCอยละ 12.50, มัธยมศึกษา จำนวน 7 คน คิดเป�นรCอยละ 

2.70, อ่ืน ๆ จำนวน 2 คน คิดเป�นรCอยละ 0.80, ประถม จำนวน 0 คน คิดเป�นรCอยละ 0.00 และปริญญาเอก 
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จำนวน 0 คน คิดเป�นรCอยละ 0.00 ตามลำดับ สvวนใหญv มีระยะเวลาในการทำงาน 6-10 ป� จำนวน 87 คน 

คิดเป�นรCอยละ 34.10 รองลงมาคือ ไมvเกิน 5 ป� จำนวน 68 คน คิดเป�นรCอยละ 26.70, ตั้งแตv 16 ป�ขึ้นไป 

จำนวน 54 คน คิดเป�นรCอยละ 21.20 และ 11-15 ป� จำนวน 46 คน คิดเป�นรCอยละ 18.00 ตามลำดับ 

 

 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนด'านรับเหมาติดตั้งงานระบบแหcง

หน่ึงในกรุงเพมหานคร 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายดCาน ดCานท่ีอยูvในระดับมาก คือ ดCานความสำเร็จใน

การทำงาน ดCานการยอมรับนับถือ ดCานนโยบายและการบริหาร ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน ดCานความ

ม่ันคงในงาน ดCานความกCาวหนCาในหนCาท่ีการงาน ดCานคvาตอบแทน ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล   

 

 1. ดCานความกCาวหนCาในหนCาท่ีการงาน 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอที่มีความคิดเห็นอยูvในระดับมากคือ การ

ไดCรับมอบหมายงานที่มีความสำคัญมากขึ้น การไดCรับการสนับสนุนจากผูCบังคับบัญชาในการปรับหรือ

โยกยCายตำแหนvงที่เหมาะสม การมีโอกาสไดCเขCารับการฝ®กอบรมสัมมนา การศึกษาดูงานที่เกี่ยวขCองกับงานท่ี

รับผิดชอบ และการมีโอกาสไดCเล่ือนตำแหนvงงานที่สูงขึ้น ตามลำดับ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ ยุทธศักด์ิ 

ชูประเสริฐ (2562) ศึกษาเรื่อง ปzจจัยที่มีผลตvอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา องค(การ

บริหาร สvวนตำบลกูvกาสิงห( อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรCอยเอ็ด 

 2. ดCานการยอมรับนับถือ 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอท่ีมีความคิดเห็นอยูvในระดับมาก คือ การ

มีความสัมพันธ(ที่ดีระหวvางเพื่อนรvวมงานและผูCบังคับบัญชา การไดCรับความเชื่อถือและความไวCวางใจจาก

ผูCบังคับบัญชาและเพื่อนรvวมงาน การที่เพื่อนรvวมงานยอมรับในความสามารถในการปฏิบัติงานบรรลุผล

สำเร็จ และการปฏิบัติงานจนเป�นที่ยอมรับจากผูCบังคับบัญชา ตามลำดับ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ พัช-  

รินทร( กลายสุวรรณ (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไฮเวย( จำกัด   

3. ดCานความสำเร็จในการทำงาน 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอท่ีมีความคิดเห็นอยูvในระดับมาก คือ การ

ปฏิบัติงานเห็นผลสำเร็จชัดเจน การปฏิบัติงานบรรลุตามเป�าหมายที่ตั้งไวC การมีทักษะความชำนาญในการ

ปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานไดCตรงตามเวลาที่ไดCรับมอบหมาย ตามลำดับ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

สุราลัย ป�องแพง  (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในอำเภอแมvวงก( สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค(เขต 2 
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 4. ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอท่ีมีความคิดเห็นอยูvในระดับมาก คือ การ

มีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เป�นมิตร สถานที่ทำงานทvานมีความปลอดภัย สภาพแวดลCอมสะอาด วัสดุ

อุปกรณ( เครื่องมือตvาง ๆ ในการปฏิบัติงานมีจำนวนเพียงพอตvอการใชCงาน และการปฏิบัติงานมีความ

สะดวกสบายในการปฏิบัติงานอยvางสม่ำเสมอ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ อริญชญา วงศ(ใหญv 

(2558) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ 

และบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหมv 

 5. ดCานนโยบายและการบริหาร 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอที่มีความคิดเห็นอยูvในระดับมาก คือ 

ปฏิบัติงานเป�นไปตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค(อยvางมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามระเบียบขCอบังคับ

และนโยบายของหนvวยงานเป�นอยvางดี หนvวยงานของทvานมีนโยบายในการดำเนินการท่ีชัดเจนและเหมาะสม 

และการบริหารงานในองค(กรมีระบบแผนชัดเจน ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลCองกับงานวิจัยของ พระพงษ(ศักดิ์ สนฺ-

ตมโน (เกษวงศ(รอด) (2561) ศึกษาเรื ่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสระแกCว 

จังหวัดสระแกCว 

 6. ดCานค\าตอบแทน 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอท่ีมีความคิดเห็นอยูvในระดับมาก คือ การ

เบิกจvายสวัสดิการตvาง ๆ ในหนvวยงานของทvานมีความสะดวกรวดเร็ว เงินเดือนที่ทvานไดCรับมีความเหมาะสม

กับปริมาณงานและความรับผิดชอบ บริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคvาตอบแทน และสวัสดิการใหCเหมาะสม 

และคvาตอบแทนและสวัสดิการเพียงพอตvอการเลี ้ยงชีพกับสภาพเศรษฐกิจในปzจจุบัน ตามลำดับ ซ่ึง

สอดคลCองกับงานวิจัยของ สมชัย ปราบรัตน(
 
และเสาวรภย( ชvางเรือ (2563) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชนแหvงหน่ึงใน จังหวัดกระบ่ี 

 7. ดCานความม่ันคงในงาน 

 โดยรวมอยูvในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขCอพบวvา ขCอที่มีความคิดเห็นอยูvในระดับมาก คือ 

ตำแหนvงของทvานมีงานปฏิบัติอยvางตvอเน่ือง หนvวยงานของทvานมีช่ือเสียง ไดCรับการยอมรับ มีความรูCสึกม่ันคง

ในหนCาที่การทำงาน และมีโอกาสในการศึกษาตvอในระดับที่สูงขึ้น ตามลำดับ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

กรกช วนกรกุล, มรกต ภูทอง, เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย, ภัทิรา มาศมาลัย, โศภิณภา สุนทรวร, ธนัช กรศุภ-

กิจ (2561) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมตัวแทนผูCรับจัดการขนสvงสินคCา

ระหวvางประเทศ ในองค(กรธุรกิจไทย 
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ขAอเสนอแนะจากผลการวิจัย  

 

 ดCานความกCาวหนCาในหนCาท่ีการงาน 

 สิ ่งที ่ตCองปรับปรุง คือ การไดCรับมอบหมายงานที ่มีความสำคัญมากขึ ้น ควรใหCพนักงานที ่มี

ความสามารถ เหมาะสม ไดCรับมอบหมายงานที่สำคัญ สvงผลตvอความเติบโตของบริษัท เพื่อสรCางแรงจูงใจกับ

พนักงานใหCรูCสึกวvาพนักงานคน ๆ น้ันมีความสำคัญตvอบริษัท และไดCพัฒนาตนเอง 

 ดCานการยอมรับนับถือ 

 สิ่งที่ตCองปรับปรุง คือ การมีความสัมพันธ(ที่ดีระหวvางเพื่อนรvวมงานและผูCบังคับบัญชา ควรมีการ

ส่ือสารพูดคุย สรCางความสัมพันธ(ระหวvางพนักงาน และผูCบังคับบัญชา ไมvวvาจะเป�นปรึกษาเร่ืองงาน ชvวยแกCไข 

ปzญหางานตvาง ๆ  กvอใหCเกิดความสนิทสนม เช่ือใจ และใหCการยอมรับ 

ดCานความสำเร็จในการทำงาน 

สิ่งที่ตCองปรับปรุง คือ การปฏิบัติงานเห็นผลสำเร็จชัดเจน บริษัทควรที่จะสvงเสริมสนับสนุนใหC

พนักงานไดCพัฒนาจุดเดvนของตนเองในการปฏิบัติงานและใชCความสามารถในการแกCไขปzญหาไดCสำเร็จอยvาง

ตvอเน่ือง  

ดCานสภาพแวดลCอมในการทำงาน 

สิ่งที่ตCองปรับปรุง คือ การมีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่เป�นมิตร ควรสvงเสริมใหCพนักงานทุกคน

อยูvรvวมกันดCวยความรัก ความอบอุvน ความเขCาใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจ ผลการปฏิบัติงานก็จะมี

ประสิทธิภาพ  

ดCานนโยบายและการบริหาร 

สิ่งที่ตCองปรับปรุง คือ ปฏิบัติงานเป�นไปตามเป�าหมายหรือวัตถุประสงค(อยvางมีประสิทธิภาพ ควรมี

การวางแผนงานท่ีจะปฏิบัติ เวลาท่ีเหมาะสม ลดข้ันตอนในการทำงาน ถูกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  

ดCานค\าตอบแทน 

สิ่งที่ตCองปรับปรุง คือ การเบิกจvายสวัสดิการตvาง ๆ ในหนvวยงานของทvานมีความสะดวก รวดเร็ว 

บริษัทควรอำนวยความสะดวกตvาง ๆ ไมvวvาจะเป�นเครื่องมือทำงาน เชvน คอมพิวเตอร( เครื่องปริ้นเตอร( เมื่อมี

อุปกรณ(ท่ีจำเป�นตCองใชCก็สามารถท่ีจะเบิกไดCอยvางรวดเร็ว และมีวัสดุอุปกรณ(ไมvขาด มีใชCงานอยvางสม่ำเสมอ   

ดCานความม่ันคงในงาน 

สิ่งที่ตCองปรับปรุง คือ ตำแหนvงของพนักงานมีงานปฏิบัติอยvางตvอเนื่อง กลvาวคือ บริษัทควรที่จะ

มอบหมายงานใหCพนักงานทำงานอยvางตvอเนื่อง หรือ มอบหมายงานที่สำคัญ ๆ ใหCทำ เพื่อใหCพนักงานเกิด

ความรูCสึกวvาตัวเองมีคุณคvา และความม่ันคง และไมvออกจากบริษัทน้ีไป  
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