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การศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
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บทคัดยอ

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อบิวเมนเต
จำกัดมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิ บัติง านของพนักงาน บริษัท อบิวเมนเต จำกัด จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก พนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด จำนวนทั้งหมด 124 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใชการทดสอบสมมติฐานดวย t-test, One-Way ANOVA และ เชฟเฟ (Scheffe)
ผลการวิ จั ยพบว า 1. ระดั บในการปฏิบ ั ต ิ งานของพนั กงานบริ ษั ท อบิ วเมนเต จำกั ด โดยภาพรวมเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปจจัยจูงใจโดยเฉลีย่ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา
ดานความสำเร็จของพนั กงานมีค าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.47, S.D. = 0.57) สวนปจจัยค้ำจุนโดยเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ดานการบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยสูงสุด (X ̅ = 4.34, S.D. = 0.50) 2. เปรียบเทียบ
แรงจู งใจในการปฏิ บั ติ งานของพนั กงาน จำแนกตามปจจั ยสวนบุ คคลได แก เพศ อายุ ระดั บการศึ กษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน และรายได ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน และรายไดที่ตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในภาพรวมไมแตกตางกัน สวนปจจัย
สวนบุคคลดานตำแหนงงานที่แตกตางกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ปจจัยสวนบุคคล, ปจจัยจูงใจ, ปจจัยค้ำจุน, นัยสำคัญทางสถิติ, พนักงาน
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Abstract
The research is aiming to study the level of work motivation in Abilmente Company
Limited and to compare the motivation of employees of Empowerment Company Limited
classified by personal factors. The sample size of this study is consists of 124 employees from
Abilmente Company Limited. A questionare was conducted for rating scale estimation. The statistics
used for data analysis are frequency, percentage, mean, Bayesian value. At Lyon, SD The
hypotheses were tested using t-test, One-Way ANOVA and Scheffe.
The findings of the research show, that the level of performance of employees of
Abilmente Co., Ltd., in general, is at a high level. The average motivation of the employees is
generally high in every aspect. The highest mean of the detail aspect, is the success of employees.
The success of the job in terms of being respected for career advancement was at a high level,
followed by the type of works. Considering in detail, it was found that the highest mean was
command, policy and management, job security, work environment, salary, welfare and good
relationship between colleague.
By comparing personal factors such as gender, age, education level, duration of work,
position and income of the Abilmete Company Limited’s employees, the results showed that
personal factors made no difference in regards to the motivation of the employees overall.
However, motivation differs among employees, depending on their position within the company.
In general, the differences is statistically significant at the 0.05 level.
Keywords: Work motivation, Personal factors, Motivating factors, Sustainability factors, Statistical
significance

บทนำ
การที่องคการจะประสบความสำเร็จไดและมีความยั่งยืนโดยยังคงความสามารถในการแขงขัน
ในระดับนานาชาติหรือในระดับประเทศไดนั้น องคการตองมีการบริหารจัดการในดานตาง ๆ อยางดีเลิศ
อาทิเชน ปจจัยดานการบริหารจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด
การบริหารการ เงิน การบริหารทางบัญชีและการบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งถาการบริหารจัดการ
ดานตาง ๆ ที่กลาวมาถึงความสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคในทุกดานอยางมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ก็จะทำใหองคการนั้นอยูรอดไดในสภาวการณปจจุบัน
ที่มีการแขงขันสูง
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ในอดีตที่ผานมาเปนยุคที่คนทำงานโดยใชแรงงานมากกวาความรูเคยมีความเชื่อวาแรงจูงใจ
ในการทำงานคือเงินและการกลัวถูกไลออก แตในปจจุบันที่คนทำงานโดยใชความรูมากกวาแรงงาน
แมวาแรงจูงใจจากภายนอก (Extrinsic Motive) เชน ผลตอบ แทน เงิน ตำแหนง เกียรติยศ รางวัล
จะยังเปนสิ่งสำคัญ แตก็อาจจะไมมีพลังเพียงพอที่ จะผลักดันคนเรามีความสุขกับการทำงานและ
ถาปลอยทิ้งไวแบบนี้นาน ๆ ในที่สุดก็มีแตคนที่เปน Dead wood หรือไมตายซาก ทางผูจัด ทำเห็นถึง
ความสำคัญ วาทรัพยากรบุคคลถือเปนปจจัยหนึ่งที่องคกรจะขาดมิไดเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการขาด
หายไปของทรัพยากรบุคคลจะสงผลใหกระบวนการทำงานไมสามารถดำเนิน การไปไดอยางตอเนื่อง หรือ
อาจทำใหลาชากวากำหนดซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายแกองคกร และหากวาองคกรตองการจะสราง
พนักงานที่ดีมีคุณภาพจำเปนที่จะตองใชเงินเปนจำนวนมากโดยจะตองเริ่มตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก
การจายคาตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชนตาง ๆ รวมทั้งการฝกอบรม เพื่อใหพนักงานเกิดทักษะ
ความรู ความชำนาญ และสามารถนำไป ใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจึงมีความสำคัญอยางมาก
เพราะแรงจูงใจจะนำไปสูการสรางพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน และสงผลตองานวามีประสิทธิภาพดีหรือไม
จะไดประสิทธิผลอยางไร การสรางแรงจูงใจใหตอบสนองกับพนักงานในองคการจึงสงผลโดยตรง ทำให
พนักงานมีท ัศนคติ ที ่ ดีต องาน เกิ ดความเต็มใจที่จะทำงานในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบจะทำดวยความ
กระตือรือรน และจะสงผลถึงความจงรักภักดีตอองคการ
วัตถุประสงคของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาระดับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของคนงานกอสราง
บริษัท อบิวเมนเต จำกัด
2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท อบิวเมนเต จำกัด จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สมมติฐานของการวิจัย
ผลจากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยสามารถสรุปออกมาไดเปนสมมติฐาน ดังนี้ พนักงานของ
บริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแตกตาง
กัน
H0: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
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H1: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที ่ เ กี ่ ยวข อ งข างต น ผู  ว ิ จ ั ยได พ ั ฒ นากรอบแนวความคิ ดใน
การศึ กษาวิ จัยจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทคนงานกอสรางบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ซึ่งผูวิจัยไดทำการสรุปและสรางเปนกรอบแนวคิด
ในการวิจัยครั้งนี้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไวผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของ
การวิจัยไวดังนี้
1) ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิ จ ั ยครั ้ งนี ้ ม ุ  งศึ กษาการศึกษาปจจัยที่ส งผลตอแรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานของบริษัท
อบิวเมนเตที่ดำเนินธุรกิจทางดานวิศวกร ประกอบดวยปจจัยจุงใจและปจจัยค้ำจุน
2) ขอบเขตดานประชากร
ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโครงการ ที่ปรึกษา เลขา ผูจัดตั้งฝายกอสราง ผูบริหารฝาย
จัดการ ผูออกแบบ ผูประเมิน admin วิศวกร foreman ชางเหล็ก ชางปูน ชางเฟอรนิเจอร ชางไม ชางอื่น
ฯ ของบริษัท อบิวเมนเตที่ดำเนินธุรกิจทางดานวิศวกรและการกอสราง รวม 124 ตัวอยาง
3) ขอบเขตดานพื้นที่ศึกษาในพื้นที่บริษัท อบิวเมนเต จำกัด
4) ขอบเขตดานระยะเวลาทำการศึกษาระหวางเดือน กันยายน-ตุลาคม 2561
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) เพื่อทราบถึงแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด
2) เพื่อนำมาเปนแนวทางในการวาง แผนและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
บริษัท อบิวเมนเต จำกัด
3) เพื่อนำมาเปนแนวทางในการสรางแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหเกิด
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
4) เพื่อนำมาสามารถนำผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลสนับสนุนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
ของพนักงานดำรงเก็บรักษาใหอยูกับองคกร
วิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1) ประชากรที่ใชในการวิจยั คือ พนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 180 คน (ขอมูล
เดือนสิงหาคม 2561)
2) กลุมตัวอยางในการวิจัยครัง้ นี้ คือ พนักงานประจำบริษัทบริษัท อบิวเมนเต จำกัด จำนวน 124
คน มีวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยางโดยการใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางตามแนวคิดของ ทาโร ยา
มาเน ป 1970 (Taro Yamane) ภายใตความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลือ่ นได 0.05 และใชการสุม
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ตัวอยางดวยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ในแตละสายงานโดยใหใชสัดสวนไดกลุม
ตัวอยางดังนี้
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงจำนวนประชากรและกลุมตัวอยางของบริษัทบริษัท อบิวเมนเต จำกัด
สายงาน
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ระดับผูจัดการ
ระดับเลขา
ระดับผูควบคลุม
ระดับพนักงาน

2
1
3
174

1
1
2
120

รวม

180

124

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ้งจะมีลักษณะของแบบสอบถาม
ที่ใชเปนแบบสอบถามลักษณะแบบปลายปด (Cloud Ended Question) ที่กำหนดคำตอบไวใหผูตอบ
เลือกตอบ และคำถามปลายเปด ( Open Ended Question) ที่ใหผูตอบแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ
โดยแบงเนื้อหาเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานแรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยที่เกี่ยวของ
ทั้งขอมูลปฐมภูมิ(Primary) และขอมูลทุติยภูมิ(Secondary) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลที่เปนไป
ตามความจริง ดังนั้นผูวิจัยจึงใหผูชวยนักวิจัยเปนผูทำการเก็บรวบรวมขอมูลแทนผูวิจัยซึ่งเปนผูบริหาร
ของบริษัท และการเก็บรวบรวมขอมูลกระทำในระหวางวันที่ 30 กันยายน–30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ไดแบบสอบถามจำนวน 124 ฉบับ มีผูตอบกลับรอยละ 100
2. ขอมูลทุติยภูมิ คึกษาคนควาขอมูลจากแหลงตาง ๆที่เกี่ยวของกับการศึกษาตำราเรียน เอกสาร
การประกอบเรียน ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
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ผลการวิจัย
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
เพศ พบวา ผูต อบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 74.20
อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุระหวาง 21-30 ป จำนวน 53 คน คิดเปนรอย
ละ 42.
ระดั บ การศึ ก ษา พบว า ผู  ต อบแบบสอบถาม ส ว นใหญ ม ี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 54.00
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญจะมีระยะเวลาการทำงาน
ต่ำกวา 5 ป จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 4.10 รองลงมาระยะเวลาปฏิบัติงาน 5-10 ป จำนวน 31 คน
คิดเปนรอยละ 25.00
ตำแหนงงาน พบวา ผูตอบแบบสอบ ถามสวนใหญจะเปน ระดับพนักงาน 116 คน คิดเปนรอย
ละ 93.50
รายได พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได ต่ำกวา 20,000 บาท 57 คน คิดเปนรอยละ
46.00
การวิเคราะหปจจัย แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด
ปจจัยจูงใจ
การวิเคราะหปจ จัยแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานปจจัย
จูงใจ วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย �X และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. พบวา
แรงจู งใจในการปฏิ บ ั ติ งานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัดจำแนกตามปจจัยจูงใจ
โดยภาพรวมและรายดาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X� =4.28., S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสำเร็จของงาน (X� = 4.47, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ดานความสำเร็จ
ของพนั ก งาน (�X = 4.41, S.D. = 0.51) ด า นการได ร ั บ การยอมรั บ นั บ ถื อ (�X = 4.21, S.D. =0.60)
ด านความก าวหน าในตำแหน ง หน าที ่ ก ารงาน (�X =4.15, S.D. = 0.65) และด านลั ก ษณะของงาน
(X� = 4.14, S.D. = 0.61) ตามลำดับ
ปจจัยค้ำจุน
การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานปจจัยค้ำจุน
วิเคราะหโดยใชสถิติคาเฉลี่ย X� และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. พบวา ระดับแรงจูงใจที่มีผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัดจำแนกตามปจจัยค้ำจุนโดยภาพรวมและรายดาน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก(�X = 4.10, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด
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คือ ดานการบังคับบัญชา (�X = 4.34, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ ดานนโยบายและการบริหาร (�X = 4.20,
S.D. = 0.58) ดานความมั่นคงในการทำงาน (X� =4.18, S.D. = 0.73) ดานสภาพ แวดลอมการทำงาน
(X� =4.11, S.D. = 0.67) ด านเงิ นเดื อนและสวัสดิการ (X� = 3.90, S.D. = 0.71)และดานความสัมพันธ
กับผูรวมงาน (�X = 3.89, S.D. = 0.64) ตามลำดับ
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต
จำกัด จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตำแหนงงาน และรายได
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบ ัติงานของ
พนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกัน
ดาน เพศ สถิติที่ใชในการสมมติฐาน คิอสถิติ Independent t-test สวนในดาน อายุระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหนงงาน และรายได สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ
สถิติ One-Way ANOVA (One-Way Analysis of Varinace)
เพศ
สมมติฐานขอที่ 1.1 ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานเพศที่แตกตาง
กันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได ดังนี้
H0: ป จจั ยส วนบุ คคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานเพศที่แตกตางกันมีผ ล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
H1: ป จจั ยส วนบุ คคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานเพศที่แตกตางกันมีผ ล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สำหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเที่ยบคาคะแนนของกลุมประชากร 2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับ
นัยสำคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่แตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยภาพรวมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งนั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) พบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
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อายุ
สมมติฐานที่ขอที่ 1.2 ผูตอบแบบสอบ ถามที่มีอายุแตกตางกัน มีแรงจูงใจที่มผี ลตอแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกัน
H0: ป จจัยส วนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานอายุที่แตกตางกันมีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
H1: ป จจัยส วนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานอายุที่แตกตางกันมีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สำหรับสถิติที่ใชในการทด สอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเทีย่ บคาคะแนนของกลุม ประชากร 2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับ
นัยสำคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 พบวาผลการพิสจู นสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด มี
อายุแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีนับสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง นั่นคือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) พบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีอายุ
แตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
ระดับการศึกษา
สมมติฐานที่ขอที่ 1.3 ผูต อบแบบสอบ ถามที่มีดานระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแรงจูงใจที่มีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกัน
H0: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันมี
ผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานอายุที่แตกตางกันมีผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สำหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเที่ยบคาคะแนนของกลุมประชากร 2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับ
นัยสำคั ญทางสถิ ติ ม ี ค านอยกว า 0.05ผลการพิส ูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด
ที่มีระดับการศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด
ที่มีระดับการศึกษา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
สมมติฐานที่ขอที่ 1.4 ผูตอบแบบสอบ ถามที่มีดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
มีแรงจูงใจที่มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกัน
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H0: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานระยะเวลาในการปฏิบติงาน
ที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ที่แตกตางกันมีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สำหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเที่ยบคาคะแนนของกลุมประชากร 2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับ
นัยสำคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 พบวา ผลการพิสูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด
ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิด เห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 ซึ ่ ง นั ่ นคื อปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัท
อบิวเมนเตจำกัด ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
ตำแหนงงาน
สมมติฐานที่ขอที่ 1.5 ผูตอบแบบสอบ ถามที่มีดานตำแหนงงานแตกตางกัน มีแรงจูงใจที่มีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกัน
H0: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานตำแหนงงานที่แตกตางกัน
มีผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานตำแหนงงานที่แตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สำหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเที่ยบคาคะแนนของกลุมประชากร 2 กลุม
ที่เปนอิสระตอกัน ใชระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับ
นัยสำคั ญทางสถิติ มี ค าน อยกว า 0.05 ผลการพิส ูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด
ที่มีตำแหนงงาน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งมากกวา
0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเต
จำกัด ที่มีตำแหนงงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
รายได
สมมติ ฐานที ่ ข อที ่ 1.6 ผูตอบแบบสอบ ถามที่ม ีดานรายไดแตกตางกัน มีแรงจูงใจที่ม ีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ที่แตกตางกัน
H0: ป จจั ยส วนบุ คคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานรายไดที่แตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน
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H1: ป จจั ยส วนบุ คคลของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด ดานรายไดที่แตกตางกันมีผล
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน
สำหรับสถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน จะใชเปรียบเที่ยบคาคะแนนของกลุมประชากร 2 กลุม
ที่เปนอิ สระตอกั น ใช ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติ ฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อ
คาระดับนัยสำคัญทางสถิติมีคานอยกวา 0.05 ผลการพิสูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด
ที่มีรายได มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่ง นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีรายได
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
สรุปผลการวิจัย
1) ผลการวิจัยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 74.20 และเปนเพศ
หญิง จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 25.80 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุสว นใหญระหวาง 21-30 ป
จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 42.70 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป จำนวน 47 คน คิดเปนรอยละ
37.90 อายุระหวาง 41-50 ป จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ16.10 และอายุ 51-60 ป จำนวน 4 คน
คิดเปนรอยละ 3.20 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีวุฒิการศึกษาสวนใหญระดับต่ำปริญญาตรี จำนวน
55 คน คิดเปนรอยละ 44.40 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จำนวน 67 คน คิดเปนรอยละ 54.00 ระดับ
ป ร ิ ญ ญ า โ ท จ ำ น ว น 2 ค น ค ิ ด เ ป  น ร  อ ย ล ะ 1.60 แ ล ะ ป ร ิ ญ ญ า เ อ ก จ ำ น ว น 0 คน
คิดเปนรอยละ 0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานสวนใหญ ต่ำกวา 5 ป จำนวน
51 คน คิดเปนรอยละ 41.10 รองลงมา 5-10 ป จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25.00 ระยะเวลา 11-15 ป
จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 17.70 สวน มากกวา 20 ป จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 11.30 และ
16-20 ป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.80 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญอยูในตำแหนงงานระดับ
พนักงาน จำนวน 116 คน คิดเปนรอยละ 93.50 รองลงมา ระดับผูควบคุม จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ
4.00 ตำแหนงผูจัดการ จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.60 และตำแหนงเลขา จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ
0.80 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได ต่ำกวา 20,000 บาท จำนวน 57 คน คิดเปนรอยละ 46.00
รองลงมา 20,001-30,000 บาท จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 25.00 รายได 30,001-40,000 บาท จำนวน
21 คน คิ ดเป นร อ ยละ 16.90 รายได 40,001-50,000 บาท จำนวน 13 คน คิ ดเป นร อ ยละ 10.50
และรายได 50,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.60
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2) ผลการวิจัยระดับการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั
อบิวเมนเต จำกัด
วิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด พบวา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
ถึงปจจัยจูงใจและปจจัยค้ำจุน พบวา
ดานปจจัยจูงใจ
1. ดานความสำเร็จของพนักงาน พบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อบิวเมน
เต จำกัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.41) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร (X�= 4.51) รองลงมาคือ ผลการ
ปฏิบัติงานแตละงานมีคุณภาพเสมอ (�X = 4.48) ทานคิดวาการจัดลำดับความสำคัญของงานเปนสวนหนึ่ง
ของความสำเร็จ (X� = 4.45) ทานคิดวาการยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางกัน นำไปสูความสำเร็จของงาน
(X� = 4.31) และทานปฏิบัติงานโดยเห็นผลสำเร็จไดชัดเจน (X� = 4.31) ตามลำดับ
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X� = 4.21) เมื่อพิจารณา
แยกเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหทำงานที่สำเร็จ
(�X = 4.37) รองลงมาคื อ ผู  บ ั ง คั บบั ญชายอมรั บและเชื ่ อในความสามารถของท านด วยความยินดี
(X� = 4.27) ทานเปนสวนหนึ่งในการใหขอ
เสนอแนะเพื่อแกปญหาในการทำงาน (X� = 4.19) เพื่อนรวมงานใหความรวมมืออยางดีในการ
ทำงานรวมกัน (�X = 4.16) และเพื่อนรวม งานใหเกียรติ ยกยองและนับถือทานทั้งตอหนาและลับหลัง
(�X =4.10) ตามลำดับ
3. ด า นความก า วหน า ในตำแหน ง หน าที ่ ก ารงาน พบว า ในภาพรวมอยู  ใ นระดั บ มาก
(X� = 4.15) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณาความดีความชอบในหนวยงานของทานมีความเหมาะสมเปนธรรม (�X = 4.33) รองลงมาคือ ทาน
ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาใหเลื่อนตำแหนงและเงินเดือนที่สูงขึ้นอยางเหมาะสม (X� =4.22)
ทานมีโอกาสไดรับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ
(X� = 4.14) ทานมีโอกาสในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (X� = 4.05) และทานทำงานอยูในตำแหนงที่
สำคัญและมีความกาวหนาในอาชีพ (�X = 4.03) ตามลำดับ
4. ดานลักษณะของงาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X = 4.14) เมื่อพิจารณาแยกเปนราย
ขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมายเปดโอกาสใหทานมีการพัฒนาศักยภาพ
ได อย างเต็ มที่ (X� = 4.28) รองลงมาคือ งานของทานตองใชความรูดานโปรแกรมสำเร็จเฉพาะทาง
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ในการปฏิบัติงาน (�X = 4.17) งานในหนาที่ของทานมีความสำคัญและมีคุณคา (�X = 4.14) งานของทาน
ที่ไดรับมอบหมายเปนงานที่ทาทาย (X� = 4.12) และงานในหนาที่ของทานมีความนาสนใจ (X� = 4.03)
ตามลำดับ
5. ดานความสำเร็จของงาน พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�X = 4.47) เมือ่ พิจารณาแยก
เปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานทำงานที่ไดรบั มอบหมายใหสำเร็จตามเวลาที่กำหนด (�X = 4.56)
รองลงมาคือ ทานสามารถวางแผนปฏิบัติงานเพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได (X� = 4.50) และทาน
มีสวนรวมในการแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น (X� = 4.35) ตามลำดับ

ดานปจจัยค้ำจุน
1. ดานนโยบายและการบริหาร พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (X� = 3.43) เมื่อพิจารณา
แยกเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติงานตามนโยบายอยางเครงคัด (�X = 3.59) รองลงมา
คือ หนวยงานของทานมีการวางแผน ดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ (X� = 3.53) หนวยงานของทานมีวิธกี าร
ทำงานอยางเปนระบบ (X� = 3.41) หนวยงานของทานมีนโยบายบริหารที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได
(X� = 3.36) และการมี โ อกาสเสนอแนะนโยบายใหม ๆ เพื ่ อ ให เ หมาะสมกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
(�X = 3.24) ตามลำดับ
2. ดานเงินเดือนและสวัสดิการ พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X = 4.20) เมื่อพิจารณาแยก
เปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ หนวยงานของที่มีนโยบายบริหารที่สามารถปฏิบัติไดอยางชัดเจน
(X� = 4.27, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ทานและผูรวมงานมีการปฏิบัติงานตามนโยบายอยางเครงครัด
(�X = 4.25, S.D. =0.73) หน วยงานของท านมี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านอย างเป นระบบ (�X=4.23, S.D.= 0.76)
หนวยงานของทานมีการวางแผนดำเนินงานอยางสม่ำเสมอ (�X = 4.18, S.D. = 0.71) และทานมีโอกาส
เสนอแนะนโยบายใหมๆเพื่อเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน (X� =4.09, S.D. = .78) ตามลำดับ
2. ดานเงินเดือนและสวัสดิการ พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.90) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายขอ
พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด การเบิกจายเงิน สวัสดิการดานตาง ๆ สะดวกและรวดเร็ว (�X=4.13, S.D.= 0.87)
รองลงมาคือทานพอใจกับรายไดและสวัสดิการตาง ๆ ทีทานไดรับอยูในปจจุบัน (�X=3.89, S.D.= 0.91)
ทานไดรับพิจารณาขึ้นเงินเดือน คาตอบแทนอยางตอเนื่องทุกป (X� = 3.89, S.D. = 0.87) เงินเดือนและ
คาตอบแทนที่ทานไดรับเหมาะสมกับความรูความสามารถของทาน (X� =3.86, S.D. = 0.74) และเงินเดือน
ที่ทานไดรับเพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน (�X =3.75, S.D. = 0.96) ตามลำดับ
3. ดานความมั่นคงในการทำงาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (�X = 4.18) เมื่อพิจารณา
แยกเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนงขององคกร (X� =4.20, S.D.
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= 0.76) รองลงมาคือ หนวยงานของทานสนับสนุนใหศึกาตอเพื่อเพิ่มคุณวุฒิที่สูงขึ้น (�X = 4.16, S.D. =
0.83) ตาม ลำดับ
4. ดานการบังคับบัญชา พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.18) เมื่อพิจารณาแยกเปนราย
ขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผูบังคับบัญชาแสดงความเปนกันเองและเขาใจผูใตบังคับบัญชา (�X =4.39,
S.D. = 0.65) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาของทานมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน (�X =4.36, S.D.
= 0.65) ผูบ ังคับบัญชาสั่งงานและมอบหมายงานอยางชัดเจน (X� =4.35, S.D. = 0.64) ผูบ ังคับบัญชา
สามารถใหคำปรึกษาและแกไขปญหาในการทำงานของทานได (X� =4.34, S.D.= 0.64) ผูบังคับบัญชาของ
ทานปกครองดวยระบบธรรมมาพิบาล (�X =4.32, S.D. = 0.69) และผูบ ังคับบัญชาของทานมีความ
ยุติธรรม เสมอภาคในการปกครอง (X� =4.28, S.D. = 0.64) ตามลำดับ
5. ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.89) เมื่อพิจารณา
แยกเปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากผูรวมงานทุกฝาย
(�X = 4.03, S.D. = 0.96) รองลงมาคือ เพื่อนรวมงานมีการปรึกษาหารือกันในการทำงานเสมอ (�X =3.92,
S.D. = 0.90) เพื่อนรวมงานในหนวยงานมีความจริงใจตอกัน (�X =3.82, S.D. = 0.94) และ เพื่อนรวมงาน
ในหนอยงานของทานมีความสามัคคีกัน (X� = 3.80, S.D. = 0.97) ตามลำดับ
6. ดานสภาพแวดลอมการทำงาน พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.11) เมื่อพิจารณาแยก
เปนรายขอ พบวา คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัทของทานมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่สรางความปลอดภัย
ในการทำงานอยางเหมาะสม (X� =4.18, S.D. =0.76) รองลงมาคือ บริษัทมีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณใช
อยางเพียงพอและเหมาะสม (X� =4.16, S.D. = 0.73) และ สถานที่ทำงานมีอากาสถายเทมีอ ุณภูมิที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน (X� =4.02, S.D. = 0.77) ตามลำดับ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานของปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท อบิวเมนเต จำกัด
สามารถสรุปผลไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 พบวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามที่ม ีเพศแตกตางกัน มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่แตกตางกัน (t=-2.82 , sig= 0.00) อยางไมมีนยั สำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมคา sig. = 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) พบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีอายุแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
สมติฐานที่ 2 พบวาผลการพิสูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด มีอายุแตกตาง
กัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งนั่นคือปฏิเสธ
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สมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) พบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีอายุแตกตาง
กัน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
สมติฐานที่ 3 พบวา ผลการพิสจู นสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ทีม่ ีระดับ
การศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับแรงจูงใจ โดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 ซึ่งนัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0)
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่ม ีระดับการศึกษา
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมแตกตางกัน
สมติฐานที่ 4 พบวา ผลการพิสูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิด เห็น เกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ง นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเต
จำกัด ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
สมติฐานที่ 5 พบวา ผลการพิสูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีตำแหนงงาน
มีระดับความคิดเห็ นเกี ่ยวกับแรงจู งใจ โดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก(H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีตำแหนง
งาน มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่ไมแตกตางกัน
สมมติฐานที่ 6 พบวา ผลการพิสูจนสมติฐาน ที่วาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีรายได
มีระดั บความคิ ดเห็ นเกี ่ยวกั บแรงจูงใจ โดยรวมมีนัยสำคัญทางสถิติท ี่ระดับ 0.05 ซึ่ง นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก(H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) และพบวาพนักงานบริษัทอบิวเมนเตจำกัด ที่มีรายได
มีระดับความคิดเห็นโดยรวมที่แตกตางกัน
อภิปรายผล
การวิเคราะหแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั อบิวเมนเต จำกัด สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายดาน โดยแยกเปนปจจัยจูงใจในการทำงานและปจจัยค้ำจุนในการทำงาน พบวา ทุกดานมี
แรงจูงใจอยูในระดับมาก ผูวิจัยขอนำเสนอการอภิปรายผลการวิจัยเปนรายดาน ดังนี้
ดานปจจัยจูงใจ
1. ดานความสำเร็จของพนักงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X� = 4.41) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกร ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ สมควร ไชยเทศ (2556) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตเบเกอ
รี่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง
2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X� = 4.21) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คือ ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหทำงานที่สำคัญ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นรินทร จันทรหอม (2557) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
ออมสิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ
3. ด านความก าวหน าในตำแหน ง หน าที ่ ก ารงานโดยเฉลี ่ ยอยู  ในระดั บ มาก (X� = 4.15)
เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณา
ความดีความชอบในหนอยงานของทานมีความเหมาะสมและเปนธรรม ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลคาย
เนินวงตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
4. ดานลักษณะของงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�X = 4.14) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย เปดโอกาสใหทานมีพัฒนาศักยภาพไดอยางเต็มที่ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ปฐมวงค สีหาเสนา (2557) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล
ตำบลคายเนินวงตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
5. ดานความสำเร็จของงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�X = 4.47) เมื่อพิจารณาวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ทานทำงานที่ไดรับมอบหมายใหสำเร็จตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปฐมวงค
สีหาเสนา (2557) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลคายเนินวงตำบลบาง
กะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ดานปจจัยค้ำจุน
1. ดานนโยบายและการบริหารโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X� = 4.20) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ หนวยงานของที่มีนโยบายบริหารที่สามารถปฏิบัติไดอยางชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พัชรกันต ศุภวัฒนแสงประภา (2556) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ขาย บริษัท แอล เอ็ม อี จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ดานเงินเดือนและสวัสดิการโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (X� = 3.90) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเบิกจายเงิน สวัสดิการดานตาง ๆ สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พนิตนาฏ เจริญเวช (2558) ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยแรงจูงใจทีม่ ีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิทยุ
การบินแหงประเทศไทย จำกัด
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3. ดานความมั่นคงในการทำงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�X = 4.18) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มี
คาเฉลี ่ ยสู งสุ ด คือ คื อท านมี ความภาคภูม ิใจที่เปนสวนหนึ่งขององคกร (X� =4.20, S.D. =0.76) ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ สมควร ไชยเทศ (2556) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝายผลิตเบเกอรี่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง
4. ดานการบังคับบัญชาโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�X = 4.34) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ ผูบังคับบัญชาแสดงความเปนกันเองและเขาใจผูใตบังคับบัญชา ซึ่งสอด คลองกับงานวิจัยของ
นรินทร ตันติรุงโรจนชัย (2554) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โกลดไฟน
แมนูแฟคเจอเรอส จำกัด (มหาชน)
5. ดานความสัมพันธกับผูรวมงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�X = 3.89) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ทานไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงานจากผูรวมงานทุกฝาย ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิ จ ั ยของ พนิตนาฏ เจริญเวช (2558) ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยแรงจูงใจที่ม ีผลตอการปฏิบ ัติงานของ
พนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด
6.ดานสภาพแวดลอมการทำงานโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก (�X = 4.11) เมื่อพิจารณาพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ บริษัทของทานมีสภาพแวดลอมในการทำงานที่สรางความปลอดภัยในการทำงานอยาง
เหมาะสม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ภาลิณี เฟองแกว, รองศาสตราจารยพิพัฒน ไทยอารี ซึ่งศึกษา
เรื่องสภาพแวดลอมในการทำงานทีม่ ีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรโรงเรียน
การเคหะทาทราย สำนักงานเขตหลักสี่ ผลการศึกษาพบวา มีระดับแรงจูงใจในดานสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน อยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต จำกัด จำแนก
ตามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยขอเสนอผลการเปรียบเทียบดังนี้
1. ปจจัยสวนบุคคลดานเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต
จำกัด ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นรินทร ตันติรุงโรจนชัย (2554) ซึ่งได
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โกลดไฟน แมนูแฟคเจอเรอส จำกัด (มหาชน) ผล
การศึกษาพบวา พนักงานที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และ สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วาที่รอยโทศุภวัฒน ไชยประพันธ (2556) ซึ่งไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา พนักงานที่มีเพศตางกัน มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน
2. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิวเมนเต
จำกัด ในภาพรวมไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจ ัยของ สรนันท บางแสง (2556) ศึกษา
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ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท เบอรลี ยุคเกอร
จำกัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา อายุ ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พนิตนาฏ เจริญเวช (2558) ปจจัย
แรงจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด ผลการวิจัย
พบวาอายุ ที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทั
อบิวเมนเต จำกัดในภาพรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมควร ไชยเทศ (2556) ซึ่งไดศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตเบเกอรี่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด สาขาลาดกระบัง ผล
การศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีแรงจูงใจการปฏิบัตงิ านที่แตกตางกัน และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุภาวดี บุญแกว (2555) ซึ่งไดศึกษา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท โคบา
เทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบวา วุฒิการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานที่แตกตางกัน
4. ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ตางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริ ษัท อบิ วเมนเต จำกั ด ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สอดคลองกับ นรินทร จันทรหอม (2557) ซึ่งไดศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออม
สิน สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตกาฬสินธุ จากการศึกษาพบวามีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมไมแตกตางกัน
5. ปจจัยสวนบุคคลดานตำแหนงงานที่ตางกัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
อบิวเมนเต จำกัด ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. ปจจัยสวนบุคคลดานเงินเดือนที่ตางกัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อบิว
เมนเต จำกัด ในภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของการวิจัยครั้งนี้
เนื่องจากชวงเวลาที่ทำการเก็บแบบสอบถาม บริษัทแหงนี้อยูในชวงเวลาที่สถานะการเขาออกของพนักงาน
บอย จึงทำใหการรวมงานกันเปนไปในทางที่ยากที่จะสนิทกัน จึงทำใหขาดความสามัคคี
ขาด
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามบางคนอาจมีทัศนคติไมดีกับเพื่อนรวมงานและ
สะทอนลงมาในแบบสอบถาม
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ขอเสนอแนะของงานวิจัยครั้งตอไป
ผูทำการวิจัยเห็นวา ดานความสัมพันธก ับผูรวมงาน และ ดานเงินเดือนและสวัสดิการมีคา
ความสำคัญนอยที่สุด หากบริษัทมีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธใหกับพนักงานเพื่อที่จะทำใหพนักงานได
รูจักกันมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำใหลดการอคติตอกันไดไมมากก็นอย และมีการเพิ่มเงินเดือนหรือสวัสดิการให
เหมาะสม เพื่อเปนการรักษาพนักงานเอาไว
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Theory of Human Motivation)
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