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แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ
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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน กรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัดครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา
คือ พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานจํานวน 395 คน โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลสถิติที่ใช คือ สถิติ
ชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ การแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหแบบทาง
เดียว และผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด โดยทั่วไปกลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 31-40 ปขึ้นไปสถานภาพ สมรส
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-3 ป ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. สายงานที่ปฏิบัติฝายผลิตเมทัล ผลจากการ
ทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีระดับแรงจูงใจไมแตกตางกัน ผลการเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานปจจัยสวนบุคคล และ
เมื่อศึก ษาปจ จัย สว นบุ คคลพบว าเพศ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบั ติง าน และสายงานปฏิ บัติ ที่แ ตกตา งกั น
มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกันสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สวนอายุ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
มีแรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ, ปจจัยค้ําจุน, บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
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Abstract
The study of motivation affecting performance of operation workers in a case study
of Lekise lighting company aims 1)To study the level of motivation in the operation of the
operational level staff in the factory: a case study of Lekise Lighting Company Limited.
2)To compare the level of motivation in the operation of employees at the operational level
in the factory: a case study of the Company. The sample used in this study is of Lekise
lighting company 395 persons. Questionnaires were used to collect data. The statistics used
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, T-test and one way
ANOVA.The study indicated that Motivation that affects the performance of employees at
the operational level in the factory: Case study of Lekise Lighting Co., Ltd. In general, the
majority of the population is male, age between 31-40 years and over. Marital status,
working age 1-3 years Education Level Diploma and Vocational Diploma in the field of
Metal Production. After testing it hypothesis, motivation factors and maintenance factors
There are not different levels. that factors regarding different sex, status, working period
and line of practice in different motivation factors. that factors regarding different age and
education level resulted in no different motivation factors.
Key words : Motivation Factor, Maintenance Factor, Lekise Lighting Company Limited

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในโลกปจจุบันการดําเนินธุรกิจตองประสบปญหาในการแขงขันกันทางธุรกิจที่สูงมากขึ้นและสภาพแวดลอม
ตางๆที่พรอมจะเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น เพราะฉะนั้นในแตละองคกรจึงไดทําการ
ปรับเปลี่ยนคิดคนและพัฒนาทรัพยากรตางๆอยูเสมอ ใหทันตามยุคและสถานการณการคงอยูในโลกธุรกิจ จึงจําเปน
อยางยิ่งตอการที่จะนําทรัพยากรตางๆที่มีอยูในองคกรมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ โดยทรัพยากรที่จะใชในการดําเนิน
ธุรกิจนั้นไดแก เงินในการลงทุน เครื่องมือ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และบุคลากร ในปจจุบันองคกรตางๆไดให
ความสําคัญกับบุคลลากร ในฐานะผูปฏิบัติงานในองคกรมากขึ้น เพราะความเจริญกาวหนาขององคกรคุณภาพของ
สิ น ค า และการบริ ห ารงานขององค ก รจะสามารถบรรลุ ต ามเป า หมายหรื อวั ต ถุ ป ระสงค หรื อ ไม จะขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร การที่ จ ะทํ า ให บุ ค คลากรทํ า งานให องค กรอย า งคุ ม ค า และเกิ ด
ประสิทธิภาพนั้นตองเริ่มตนตั้งแตขั้นตอน การสรรหาบุคลากร การฝกอบรมพัฒนา เพื่อใหเกิดแรงจูงใจจะบุคลลา
กรที่มีความสามารถมากขึ้น และเกิดการทํางานอยางเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่จะสงเสริมใหบุคลากร
เกิดแรงจูงใจในการทํางานและเกิดความพรอมที่จะกระตือรือรนที่จะทํางานอยูเสมอ เพื่อชวยใหการทํางานของ
องคกรสําเร็จและไดผลงานที่ดีเสมอนั้น จะตองทําใหบุคคลากรมีประสิทธิภาพพรอมที่จะรับและแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพ และเนื่องดวยบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีแผนที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อจะดึงศักยภาพของ
บุคลากร ใหมีความสามารถมากขึ้น และมีประสิทธิภาพในการอยูรวมกัน โดยจะใหความสนใจในดานแรงจูงใจใน
การทํางานของพนักงานอยางมาก เพราะการทําใหพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานนั้นนับวาเปนการสรางขวัญและ
กําลังใจใหกับพนักงานในการปฏิบัติงานและเปนปจจัยสําคัญมากในการสรางความไดเปรียบในการแขงขันในธุรกิจ
และจากงานวิจัยของ สมภพ แสงจันทร (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ที่สัมพันธกับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ผลการวิจัย
พบวา บุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนมมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก

218

มีปจจัยค้ําจุนและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับการใหขวัญกําลังใจกับพนักงาน ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาวาพนักงานในบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัดมี
ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนในดานใดบางและไดใหความสําคัญกับแรงจูงใจตางๆอยูในระดับใด จึงไดทําการศึกษา
แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
ซึ่งผูศึกษาหวังวา ผลการศึกษาสามารถนําไปใชเปนแนวทาง เพื่อสงเสริมการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองคกรไดมากยิ่งขึ้น และแรงจูงใจในทํางานจะทําใหพนักงานมีผลตอความสําเร็จมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท
เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
นิยามศัพทที่ใชในงานวิจัย
1. พนักงาน คือ พนักงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด เฉพาะระดับปฏิบัติการในโรงงานโรงงาน
2. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
2.1 เพศ หมายถึง เพศของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
2.2 อายุ หมายถึง อายุของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง
2.3 สถานภาพ หมายถึง สถานะภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง
2.4 ระยะเวลาปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
ของบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง
2.5 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของบริษัท
เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
2.6 สายงานที่ปฏิบัติ หมายถึง สายงานที่ปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานของ
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
3. แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง แรงจูงใจชวยอธิบายความแตกตางระหวางบุคคล เชน ทําไมบางคนมี
ความเพี ยรพยายามที่ จ ะทํ าพฤติ ก รรมหรือกิ จกรรมต า งๆ ใหบ รรลุ เป าหมาย ในขณะที่ บ างคนไม มี ความเพี ย ร
พยายามที่จะฝาฟนอุปสรรคใหบรรลุเปาหมาย ตลอดจนเขาใจวาทําไมบางครั้งบุคคลถึงทําพฤติกรรมหรือกิจกรรมนี้
ในขณะที่บางเวลาพฤติกรรมนี้จะไมเกิดขึ้นเลย
4. ปจจัยจูงใจ เปนสิ่งจูงใจใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ประกอบดวย
4.1 ความสําเร็จในการทํางาน คือ ถาไดรับมอบหมายงานที่ตองรับผิดชอบจากหัวหนา เมื่อได
ทํางานเสร็จตามเวลาและไมเกิดปญหาตามมาที่หลังจึงจะประสบผลสําเร็จในการทํางาน
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4.2 การไดรั บการยอมรับ นับถือ คือ ในการทํางานเมื่อเกิดปญหา ถาเราสามารถแกปญหาท
เกิดขึ้นได หรือใหคําปรึกษาปญหาตาง ๆ กับคนในองคกรได ก็จะใหความยอมรับนับถือ หรือการแสดงความยินดี
การใหกําลังใจ
4.3 ลักษณะของงาน คือ เปนงานที่เราชอบนาสนใจที่จะลงมือทํา หรือเปนงานที่ตองใชไอเดีย
ความคิดและความเขาใจใหเกิดผลงานขึ้นมา อาจจะเปนงานที่ทําคนเดียว หรืองานที่ทํารวมกันเปนทีม ใหงานเสร็จ
ลุลวงไปได
4.4 ความรับผิดชอบ คือ เมื่อความรับผิดชอบมากขึ้นไดรับหนาที่ หรืองานใหมๆเพิ่มขึ้นควรจะมี
ความกระตือรือรนปรึกษาผูที่เคยทําหนาที่ตรงนี้มากอน เพื่อที่จะไดทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเกิดปญหา และงาน
ออกมามีคุณภาพใหตรงกับความรูและความสามารถ
4.5 ความกาวหนา คือ การทํางานเมื่อประสบความสําเร็จในการทํางาน หรือการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมจากเดิมที่ไดรับการฝกอบรมมากขึ้น ผลตอบแทนจะไดการเลื่อนขั้น กับเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นตามทักษะ
และความสามารถ
5. ปจจัยค้ําจุน คือ สิ่งที่ชวยปองกันไมใหพนักงานในองคกรเกิดความไมพอใจในงาน และเปนสิ่งที่ชวย
เสริมสรางความพึงพอใจในการทํางานใหพนักงานไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบดวย
5.1 เงินเดือน คือ สิ่งตอบแทนที่พนักงานไดรั บเพื่อเปนคาตอบแทนในการทํางาน รวมไปถึ ง
สวัสดิการตางๆ ที่พนักงานควรจะไดรับจากองคกร อาจจะไดรับเปนตัวเงินหรือสื่งตอบแทนอื่นๆ
5.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต คือ การที่ไดทําผลงานใหกับองคกร เห็นผลงาน
ชัดเจนและมีโอกาสไดเลื่อนตําแหนงไดรับความกาวหนาในหนาที่การงานที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถ
5.3 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน คือ การทํางานรวมกับเพื่อน
รวมงานที่มีความสัมพันธไมตรีตอกัน เกิดการชวยเหลือกันและกันและแกปญหาในการทํางานในระดับเดียวกันหรือ
ระดับสูงกวาในองกร
5.4 สถานะของอาชีพ คือ การที่ไดทํางานที่เปนหนาเปนตาในองคกรที่ใหญ เปนที่ยอมรับของ
สังคมหรือการทํางานในหนวยงานของราชการที่มีตําแหนงสูง และมีความภูมิใจ มีเกียรติยศ มีศักศรีตอสังคม
5.5 นโยบายและการบริหาร คือ การที่องคกรมีนโยบายการบริหารองคกร การสื่อสารในการ
ทํางานที่ดี และมีการเอาระบบการทํางาน ที่มีขั้นตอนการทํางานและการตรวจสอบที่ชัดเจน เขามาชวยในการ
จัดการบริหารงาน
5.6 สภาพการทํางาน คือ สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เครื่องมือที่ใชในการทํางาน อุปกรณที่
ชวยในการทํางาน และสิ่งแวดลอมตางๆ เสียงเพลง แสงไฟในการทํางาน อากาศที่ปลอดโปรง อุณหภูมิที่เหมาะสม
และมีความปลอดภัยในการทํางาน
5.7 ชีวิตสวนตัว คือ การทํางานที่ไมมีผลกระทบตอครอบครัวหรือเรื่องสวนตัว เวลาวันหยุดไมมี
เรื่องงานเขามาเกี่ยวของ
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5.8 ความมั่นคงในงาน คือ ความมั่นคงที่มีตอการดํารงอยูในองคกรในระยะยาว ไมมีการยายงาน
หรือ การทํางานที่ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเองวา จะสามารถอยูในองคกรนี้ไดในระยะยาวอยางมั่นคง และไม
สนใจกับองคกรอื่นที่ตอบแทนดีกวา
5.9 การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชา คื อ การแบ ง หน า ที่ ก ารทํ า งานที่ ชั ด เจน ทํ า งานตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายตามหนาที่ เพื่อเปนความยุติธรรมของพนักงาน ไมทํางานขามหรือทับหนาที่กัน และเปดโอกาสรับฟงหรือ
ใหแสดงความคิดเห็นเสมอ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
5. ระดับการศึกษา
6. สายงานที่ปฏิบัติ

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัตขิ องพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในโรงงาน กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
ปจจัยจูงใจ
1. ดานความสําเร็จในงาน
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ
3. ดานลักษณะของงาน
4. ดานความรับผิดชอบ
5. ดานความกาวหนา
ปจจัยค้ําจุน
1. ดานเงินเดือน
2. ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต
3. ดานความสัมพันธกับผูบ ังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน
4. ดานสถานะของอาชีพ
5. ดานนโยบายและการบริหาร
6. ดานสภาพการทํางาน
7. ดานชีวิตสวนตัว
8. ดานความมั่นคงในงาน
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัว อยางที่ใชในการสํา รวจการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงาน ระดับ ปฏิบัติในการโรงงาน
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด จํานวนทั้งสิ้น 395 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยพิจารณาจาก ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ขอมูลแรงจูงใจ ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน บริษัท เลคิเซ
ไลทติ้ง จํากัด โดยนํามากําหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย และกําหนดนิยาม เพื่อใชในการสรางแบบสอบถาม แบง
ออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับ
การศึกษา และสายงานปฏิบัติ
ตอนที่ 2 ขอมูลแรงจูงใจ ประกอบดวย 2 ปจจัย ดังนี้
1. ปจจัยจูงใจ ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความ
รับผิดชอบ ความกาวหนา
2. ป จ จัย ค้ํา จุ น ประกอบด ว ย เงิ น เดื อน โอกาสที่จ ะได รับ ความก าวหนา ในอนาคต ความสั มพั นธ กั บ
ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน สถานะของอาชีพ นโยบายและการบริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพ
สภาพการทํางาน ชีวิตสวนตัว ความมั่นคงในงาน การปกครองบังคับบัญชา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เนื่องจากเปนขอคําถามที่เปดโอกาสใหพนักงานไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล
แรงจูงใจ เพื่อใชเปนขอมูลในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้มีการดําเนินขั้นตอนดังนี้
3.1 ผูวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไปถึงบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด เพื่อขอ
อนุญาตเก็บขอมูลจากพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
3.2 เมื่อไดรับอนุญาตใหเก็บขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยการแจกแบบสอบถามใหกับ
พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด จํานวน 395 คน ซึ่งเปนกลุมประชากกลุมเปาหมาย
ที่จะใชในการศึกษา โดยจะนําแบบสอบถามไปใหโดยตรงดวยตนเอง พรอมทั้งทําการชี้แจง รายละเอียดวัตถุประสงค
ของแบบสอบถาม และใหโอกาสผูตอบแบบสอบถามไดทําแบบสอบถามอยางอิสระ
3.3 เมื่ อไดรับ แบบสอบถามคืน จากพนั กงานระดั บ ปฏิ บัติ การในโรงงานบริ ษั ท เลคิเซ ไลท ติ้ ง จํ า กั ด
แลวนํามาตรวจสอบความสมบูรณไดทั้งหมด 395 ชุด จึงนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมทางสถิติตอไป
4. สถิติที่ใชในการวิจัย
4.1 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
• คารอยละ (Percentage)
• การแจกแจงความถี่ (Frequency)
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• คาเฉลี่ย (Mean)
• คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
• วิเคราะหโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับขอมูลที่จําแนกเปน2 กลุม
• วิเคราะหโดยใชการทดสอบ F-test สําหรับขอมูลที่จําแนกมากกวา 2 กลุม
• วิเคราะหสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
• วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูด วยวิธี LSD (Least Significant Difference)
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
4.1 การวิ เ คราะห ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก เพศ อายุ สถานภาพ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และสายงานปฏิบัติ ดวย
• คารอยละ (Percentage)
• การแจกแจงความถี่ (Frequency)
4.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจ
• คารอยละ (Percentage)
• การแจกแจงความถี่ (Frequency)
• คาเฉลี่ย (Mean)
• คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.3 วิ เ คราะห แ รงจู ง ใจที่ ส ง ผลต อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารในโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
• วิเคราะหโดยใชการทดสอบ t-test สําหรับขอมูลที่จําแนกเปน 2 กลุม
• วิเคราะหโดยใชการทดสอบ F-test สําหรับขอมูลที่จําแนกมากกวา 2 กลุม
• วิเคราะหสมมติฐานโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova)
• วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางรายคูด วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด โดยทั่วไปกลุมประชากรสวนใหญเปนเพศชายมีอายุ 31-40 ปขึ้นไป สถานภาพสมรส
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-3 ป ระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. สายงานที่ปฏิบัติฝายผลิตเมทัล
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด
แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง
จํากัด โดยภาพรวม พบวา บุคคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียด จะ
สรุปไดดังนี้
การยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.75 โดยใหความสําคัญเปนอันดับแรก รองลงมา คือ
ดานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ย 3.74 อยูในระดับมากที่สุด ดานเงินเดือน มีคาเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมากที่สุด
ดานชีวติ สวนตัว มีคาเฉลี่ย 3.73 อยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อน
รวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดานสภาพการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดาน
สถานะของอาชีพ มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับ
มากที่สุด ดานการปกครองบังคับ มีคาเฉลี่ย 3.72 อยูในระดับมากที่สุด ดานความกาวหนา มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูใน
ระดับมากที่สุด ดานลักษณะของงาน มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมากที่สุด ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาใน
อนาคต มีคาเฉลี่ย 3.70 อยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.67 อยูในระดับมากที่สุด และดาน
ความสําเร็จในงาน มีคาเฉลี่ย 3.64 อยูในระดับมากที่สุดแตใหความสําคัญเปนอันดับสุดทาย ตามลําดับ
ตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปจจัยแรงจูงใจและปจจัยค้ําจุน ของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท
เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีระดับแรงจูงใจที่แตกตางกัน
จากการทดสอบสมมติฐาน ผู วิจัยพบวา ปจ จัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนของพนักงานระดั บปฏิบัติการใน
โรงงานกรณีศึกษาบริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด มีระดับแรงจูงใจไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐาน ซึ่งแยก
ตามรายดานดังนี้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญเปน
อันดับแรก รองลงมา คือดานความมั่นคงในงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานเงินเดือน อยูในระดับมากที่สุด ดานชีวิต
สวนตัว อยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมากที่สุด ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ดานนโยบายและการ
บริหาร อยูในระดับมากที่สุด ดานการปกครองบังคับ อยูในระดับมากที่สุด ดานความกาวหนา อยูในระดับมากที่สุด
ดานลักษณะของงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต อยูในระดับมากที่สุด ดาน
ความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับและดานความสําเร็จในงาน อยูในระดับมากที่สุดแตใหความสําคัญ
เปนอันดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ไดทําการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลคายเนินวง ตําบลบางกะจะ อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา
พบวาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมมีแรงจูงในในระดับมาก โดยดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยูใน
ระดับ มากที่ สุด เป นอั นดั บแรก รองลงมา คือ ด านความสัม พัน ธกับผู รว มงาน มีแ รงจูง ใจอยู ในระดับ มากที่ สุ ด
ดานความสําเร็จในการทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด
ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับ
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มากที่สุด ดานการปกครองบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมากที่สุด ดานความรับผิดชอบมีแรงจูงใจอยูในระดับ
มาก ดานการไดรับการยอมรับ มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความเปนอยูสวนตัว มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก
ดานสภาพการทํางาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก
ดานความกาวหนา มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ดานโอกาสที่
ไดรับความกาวหนาในตําแหนงงาน มีแรงจูงใจอยูในระดับมาก ตามลําดับและลําดับสุดทายดานเงินเดือนมีแรงจูงใจ
อยูในระดับมาก
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระยะเวลาปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และ
สายงานที่ปฏิบัติ ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน ซึ่งสามารถสรุปการทดสอบสมมติฐานได ดังนี้
สมมติฐานที่ 2.1 เพศ แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับ สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2.2 อายุที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ สมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2.3 สถานภาพที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลองกับ สมมติฐาน
ที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่แตกตางกัน สอดคลอง
กับ สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติฐานที่ 2.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการทํางานที่ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
สมมติ ฐ านที่ 2.6 สายงานปฏิ บัติ ที่ แ ตกต างกั น มี แ รงจู ง ใจในการทํ า งานที่ แ ตกตา งกั น สอดคล องกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว

อภิปรายผล
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ อยูในระดับมากที่สุด โดยใหความสําคัญเปน
อันดับแรก รองลงมา คือดานความมั่นคงในงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานเงินเดือน อยูในระดับมากที่สุด ดานชีวิต
สวนตัว อยูในระดับมากที่สุด ดานความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก
ที่สุด ดานสภาพการทํางาน อยูในระดับมากที่สุด ดานสถานะของอาชีพ อยูในระดับมากที่สุด ดานนโยบายและการ
บริหาร อยูในระดับมากที่สุด ดานการปกครองบังคับ อยูในระดับมากที่สุด ดานความกาวหนา อยูในระดับมากที่สุด
ดานลักษณะของงาน อยูในระดับมากที่สุด ดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต อยูในระดับมากที่สุด
ดานความรับ ผิดชอบ อยูใ นระดับมากที่ สุด ตามลําดั บและดา นความสํ าเร็ จในงาน อยู ในระดับ มากที่สุด แตใ ห
ความสําคัญเปนอันดับสุดทาย ซึ่งสามารถสรุปไดวา พนักงานสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยแรงจูงใจและปจจัย
ค้ํา จุน เปน อย า งมาก เพราะเนื่ องจากการที่มี แ รงจูง ใจในการทํ า งานนั้ น ทํ าให พนั กงานไม เกิ ดความเบื่ อหน า ย
เนื่องจากแรงจูงใจ คือแรงกระตุนใหพนักงานเกิดความตองการในสิ่งที่ตนอยากได เมื่อมีแรงกระตุนหรือมีแรงจูงใจ
จะทําใหพนักงานเกิดความตั้งใจทํางานใหประสบผลสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายที่องคกรไดวางไวดังนั้น แรงจูงใจ
ที่องคกรไดใหพนักงาน เปรียบเสมือนขวัญและกําลังใจในการทํางาน ของพนักงาน สอดคลองกับ งานวิจัยของ
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สมภพ แสงจันทร (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ที่สัมพันธกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ผลการวิจัยพบวา บุคลากรใน
โรงพยาบาล ชุมชนสังกัดสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนมมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมาก มีปจจัยค้ําจุนและ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง ซึ่งปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมีความสัมพันธในทางบวกกับการให
ขวัญกําลังใจดังนั้น องคกรควรมีการพัฒนาประสิทธิภาพของนโยบายแรงจูงใจ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ
สรางขวัญกําลังใจใหพนักงาน มีแรงจูงใจในการทํางานเพื่อใหเกิดการประสบความสําเร็จในการทํางาน

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยจะพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา
บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัดโดยแตละดานอยูในระดับมากที่สุด พิจารณาจากการดําเนินงานบริหารใหมีประสิทธิภาพ
และไดนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนตอไป ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากที่ไดทําการศึกษาพบวา แรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานใน
โรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด ดานความสําเร็จในงานอยูอันดับสุดทาย องคกรควรเพิ่มนโยบาย
แรงจูงใจการใหผลตอบแทน หรือ รางวัล เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหพนักงานมองเห็น
ความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย เกิดความกระตือรือรนในการทํางาน เพื่อใหงานออกมามีประสิทธิภาพตามที่
องคกรไดวางเปาหมายไว
2. จากการที่ไดทําการศึกษาพบวาแรงจูงใจที่สงผลตอการปฏิบัติของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงาน
กรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด ดานการปกครองบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยต่ํา องคกรควรมีนโยบายในการ
ชี้แจงขอระเบียบ กฎเกณฑในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานอยางชัดเจน และไมเครงครัดจนพนักงานรูสึกอึดอัด แต
สรางกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อใหพนักงานมองวา เปนสิ่งที่ตนควรกระทําตาม เพื่อเปนประโยชนตอองคกรและตัวของ
พนักงานเอง ควรมีการสนับสนุนใหพ นักงานไดรับ การฝกอบรม กิจกรรมต างๆทําใหเกิดการรูจักและเขาใจใน
กฎระเบียบขององคกรมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอเชิงปฏิบัติ
พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง จํากัด ควรมีการสนับสนุนใหมีการฝก
อบรบ เพื่อเพิ่มทักษะและมุมมองตางๆเพื่อใหศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
ควรทําการศึกษาวิจัย พนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท เลคิเซ ไลทติ้ง ในเชิงคุณภาพ
เพื่อใหงานวิจัยสมบูรณและมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น และควรเปลี่ยนกลุมตัวอยางเพื่อไดขอมูลมาเปรียบเทียบและ
มาประกอบงานวิจัยใหมีความหลากหลายและนาศึกษามากยิ่งขึ้น
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