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  การศกึษาคน้ควา้อสิระนี� มวีตัถุประสงคเ์พื�อศกึษา (1) แรงจงูใจในการทาํงานของ
พนกังานในธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ (2) แนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางานของพนักงานในธุรกจิ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ และ (3) ความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัแรงจงูใจในการทาํงาน และ
แนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํนวน 200 ตวัอยา่ง ใช้
สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย ค่าความถี� ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน t - test และการ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ที�ระดบันยัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  

 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายรุะหว่าง 21 - 25 ปี มี
สถานภาพโสด มกีารศกึษา ระดบั ปวส./อนุปรญิญา เป็นพนกังานประจาํ ระดบั Staff สงักดัฝา่ย
ปฏบิตักิาร มอีตัราเงนิเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มอีายงุานน้อยกว่า 1 ปี ไมเ่คย
ยา้ยงานมาก่อน มคีวามพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัพงึพอใจมากในทุก
ดา้น โดยปจัจยัดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทัมรีะดบัความพงึพอใจสงูที�สุด (ค่าเฉลี�ย 3.97) 
ส่วนปจัจยัที�มคี่าเฉลี�ยพงึพอใจน้อยที�สุด คอื ปจัจยัดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการ
ปฏบิตังิาน (ค่าเฉลี�ย 3.68) ระดบัความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็
ดว้ย (ค่าเฉลี�ย 3.88) และระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต อยูใ่นระดบัอาจจะ
ทาํงานต่อไปกบับรษิทัแห่งนี� (ค่าเฉลี�ย 3.88) สาํหรบัปจัจยัส่วนบุคคล คอื อาย ุ ระดบัการศกึษา 
ฝา่ยงาน อตัราเงนิเดอืน อายงุาน และการเคยยา้ยงานมาก่อน ที�แตกต่างกนัมผีลต่อแรงจงูใจใน
การทํางานอย่างมนียัสําคญัทางสถติ ิ ส่วนอาย ุ อตัราเงนิเดอืน และการเคยยา้ยงานมาก่อนที�
แตกต่างกนัของพนกังาน  มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติ ิ
 
 ผูศ้กึษาไดเ้สนอแนะแผนกลยทุธใ์นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ ใน 
5 มติ ิคอื มติดิา้นความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร ์มติดิา้นประสทิธภิาพของการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ มติดิา้นประสทิธผิลของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ มติดิา้นความพรอ้มรบัผดิดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษย ์และมติดิา้นคุณภาพชวีติและความสมดุลระหว่างชวีติกบัการทํางาน 
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 The purposes of this independent study were; to study the working motivation factors, 
to study the working behavior trend of employees in Hypermarket business and to compare 
the personal variables with the working motivation factors and the working behavior trend. The 
questionnaire was used as main research instrument; the data was analyzed using 
frequencies, percentages, means, standard deviations, t-test and one-way variance analysis 
test at statistically significant .05 level. 
 

 Research results were drawn from 200 hypermarket employees; the majority of them 
were female. The age of employees was 21-25 years old, single status with high vocational 
certificate /diploma educational level. Most of them were full-time employee in the position of 
staff level in the operation department. The majority of them got salary under 10,000 Baht or 
equivalent and they had below 1 year of employment period in this company with no job 
changing experience. The attitude towards overall working motivation factors were at the high 
level. The highest employees’ motivation was the company policy factors ( x̄   3.97) but the 
lowest mean was the salary, welfare and morale on work performance factors ( x̄   3.68). The 
employees’ behavioral trend in performance; they highly accepted job rotation in the workplace 
( x̄   3.97) and they had intended to continue working in the same company ( x̄   3.88). The 
personnel characteristic factors; i.e. age, education, department, salary level, years of 
employment and job changing experience had different on working motivation satisfaction at 
statistically significant levels. And the personnel factors; i.e. age, salary level and job changing 
experience had different on employees’ behavioral trend in performance at statistically 
significant levels.  
 

  Researcher had created the employee working motivation strategic plan for 
hypermarket business by following HR Scorecard method. The strategic plan was comprised 
of 5 dimensions: HR strategic alignment, HR operational efficiency, HR program effectiveness, 
HR accountability, and job and quality of work life balances. 
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 4.2  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ       64 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั 
 4.3  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    65 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธ ์
   กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 4.4 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    66 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน 
 4.5  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    67 
   แรงจงูใจในการทํางานดา้นสภาพการทํางานและอุปกรณ์เครื�องมอื 
 4.6  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    68 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ
 4.7  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    69
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 4.8  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    70 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 
 4.9  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    71 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นค่าตอบแทนสวสัดกิาร และขวญัในการ 
   ปฏบิตังิาน 
 4.10  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อ    72 
   แรงจงูใจในการทํางาน ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน 
 4.11  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ต่อการ    73 
   โยกยา้ยของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 4.12 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ   74 
  ทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
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 4.13  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    76 
                   จาํแนกตามเพศ 
 4.14  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    76 
                   จาํแนกตามอาย ุ
 4.15  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    78 
                   จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
 4.16  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    80 
                   จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
 4.17  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    82 
                   จาํแนกตามประเภทการจา้งงาน 
 4.18  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    82 
                   จาํแนกตามตําแหน่งงาน 
 4.19  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    85 
                  จาํแนกตามฝา่ยงาน 
 4.20  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็      87 
                   จาํแนกตามอตัราเงนิเดอืน 
 4.21  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    88 
                  จาํแนกตามอายงุาน 
 4.22  แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็    89 
                   จาํแนกตามการเคยยา้ยงานมาก่อน 
 4.23  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   91 
   ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามเพศ 
 4.24  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   91 
            ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามอาย ุ
 4.25  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน     92 
           ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
 4.26  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   93 
            ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
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 4.27  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   93 
            ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามประเภทการจา้งงาน 
 4.28  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   94 
            ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามตําแหน่งงาน 
 4.29  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   95
           ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามฝา่ยงาน 
 4.30 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   96 
            ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามอตัราเงนิเดอืน 
 4.31  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   96 
            ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามอายงุาน 
 4.32  แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังาน   97 
           ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามการเคยยา้ยงานมาก่อน 
 4.33  แสดงความถี� และรอ้ยละของปจัจยัที�กระตุ้นใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ม ี  104 
   แรงจงูใจในการทํางาน 
 4.34  แสดงความถี� และรอ้ยละของปจัจยัที�จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  109 
   เกดิความทอ้ถอยในการทํางาน 
 4.35  แสดงความถี� และรอ้ยละของประเดน็ที�บรษิทัควรพฒันาดา้นการบรหิาร  114 
   ทรพัยากรมนุษย ์เพื�อที�จะจงูใจพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ทาํงานที�บรษิทั 
   แห่งนีKจนเกษยีณอาย ุ
 5.1  แสดงผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทาํงานของพนักงานไฮเปอร-์         117 
   มารเ์กต็ จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล      
 5.2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของ    119 
   พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  
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 ข.1  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของการทดสอบแบบสอบถามเกี�ยวกบัปจัจยั  147 
   ที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 ข.2  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน       149 
   ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั 
 ข.3  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   150 
          ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 ข.4  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   151 
          ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน 
 ข.5  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   152 
                  ดา้นสภาพการทาํงาน และอุปกรณ์เครื�องมอื 
 ข.6  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   153 
          ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ
 ข.7  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   154 
          ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 
 ข.8  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   155 
          ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 
 ข.9  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   156 
                  ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 
 ข.10  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน   157 
   ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน 
 ข.11  แสดงค่าสมัประสทิธิ Uแอลฟา่ของพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคต   158 
 ค.1  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามเพศ     160 
 ค.2  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามอาย ุ     160 
 ค.3 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามสถานภาพสมรส   160 
 ค.4  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามระดบัการศกึษา    161 
 ค.5  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามประเภทการจา้งงาน   161 
 ค.6  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามตําแหน่งงาน    161 
 ค.7  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามฝา่ยงาน     162 
 ค.8  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามอตัราเงนิเดอืน    162 
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 ค.9  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามรายไดอ้ื�นๆ    162 
 ค.10  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามอายงุาน    163 
 ค.11  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามการยา้ยงานมาก่อนที�จะ    163 
            ทาํงานกบับรษิทัแห่งนีK 
 ค.12  แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนักงาน จาํแนกตามสาเหตุของการออกจากงาน  164 
 ค.13  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     165 
           ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั 
 ค.14  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     165 
            ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 ค.15  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     166 
            ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน 
 ค.16  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     166 
             ดา้นสภาพการทาํงาน และอุปกรณ์เครื�องมอื 
 ค.17  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     167 
            ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ
 ค.18  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     167 
            ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 
 ค.19  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     168 
            ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 
 ค.20  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     168 
           ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 
 ค.21  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ     169 
   ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน 
 ค.22  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ย   169 
 ค.23  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูแนวโน้มพฤตกิรรม    170 
               การทํางานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 ค.24  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง    170 
            เพศกบัแรงจงูใจในการทํางาน 
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 ค.25  แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 171 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสาํคญัของปัญหา 
 
 การบรหิารงานขององคก์ารเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
นั #น ตอ้งอาศยัทรพัยากรการบรหิารที�สาํคญั 5 ประการ คอื บุคลากร (Man) เงนิทุน (Money) 
เครื�องจกัร/เครื�องมอื (Machine) วสัด/ุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ (Management) ใน
บรรดาทรพัยากรการบรหิารเหล่านี# ทรพัยากรดา้น “บุคลากร” เป็นทรพัยากรที�สาํคญัที�สุดในการ
บรหิารงาน เพราะบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รพัยากรบรหิารอื�นๆ คอื เงนิทุน วสัดุและอุปกรณ์ 
ตลอดจนดาํเนินการจดัการ ผูบ้รหิารงานจงึตอ้งคาํนึงถงึและใหค้วามสาํคญัแก่บุคลากร ดงันั #นไม่
ว่าจะเป็นองคก์ารขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ่ หากจะดําเนินธุรกจิต่อไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลจงึขึ#นอยูก่บัความรว่มมอืของทุกคนในองคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในธุรกจิภาค
บรกิาร เพราะเป็นธุรกจิที�ต้องสมัผสั ดแูลลกูคา้อยา่งใกลช้ดิ มโีอกาสที�จะสรา้งความพงึพอใจหรอื
ความไมพ่งึพอใจใหเ้กดิขึ#นในใจลกูคา้ไดอ้ยูต่ลอดเวลา ดงันั #นพนกังานผูใ้หบ้รกิารจงึถอืว่าเป็น
หวัใจสาํคญัของธุรกจิภาคบรกิาร 
 
 ธุรกจิคา้ส่งคา้ปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade Business) ในประเทศไทยไดม้กีาร
ขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง ขอ้มลูของศูนยว์จิยักสกิรไทยที�คาดการณ์สถานการณ์คา้ปลกีไทยไวว้่า 
ภาพรวมของธุรกจิคา้ปลกีในปี 2555 ขยายตวัรอ้ยละ 5.0 - 8.0 ขณะที�ภาวะการแขง่ขนัของ
ธุรกจิคา้ปลกีมแีนวโน้มรุนแรงมากขึ#น จากสญัญาณการเปิดโครงการใหม่ๆ  ของหา้งสรรพสนิคา้ 
ที�จะมาสรา้งทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภค และการขยายสาขาของกลุ่มดสิเคาทส์โตรก์บัคอนวเีนียนส
โตร ์ (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2554) ซึ�งสอดคลอ้งกบั นายปิยะวฒัน์ ฐติะสทัธาวรกุล กรรมการ
ผูจ้ดัการ บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) หรอื CPALL ที�เปิดเผยว่าบรษิทัฯ ไดต้ั #งเป้าหมาย
เพิ�มสดัส่วนรา้นแฟรนไชสอ์ยา่งต่อเนื�อง จากปจัจบุนัมสีดัส่วนอยูท่ี� รอ้ยละ 52 ส่วนปี 2556 จะ
เพิ�มเป็นรอ้ยละ 55 และที�เหลอืเป็นรา้นบรษิทั เนื�องจากพบว่ารา้นแฟรนไชสท์าํกําไรไดด้กีว่ารา้น
ที�บรษิทัฯบรหิารเอง ประมาณรอ้ยละ 1 ดงันั #น หากมแีฟรนไชสม์ากขึ#น กจ็ะทําใหเ้ป้าหมายขยาย
สาขาปีละ 500 แห่ง เป็นไปไดเ้รว็ขึ#น เพื�อใหปี้ 2556 เซเว่นฯ จะไดม้สีาขาครบ 7,000 สาขาตาม
เป้าหมาย จากปจัจบุนัมสีาขาทั #งสิ#น 6,100 สาขา (ออนไลน์แอสเซท็, 2555) 
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 นอกจากนี# สาํนกังานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2555) ได้
รายงานแนวโน้มธุรกจิ ไตรมาส 1 ปี2556 ในส่วนของธุรกจิคา้ส่งคา้ปลกีสมยัใหม ่ (Modern 
Trade) ที�จาํหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค ว่าธุรกจิคา้ส่ง-คา้ปลกี แมจ้ะถูกแบ่งสดัส่วนตลาด
เนื�องจากการแขง่ขนัขยายสาขาจาํนวนมาก ทั #งธุรกจิขนาดใหญ่ประเภท Modern trade และรา้น
สะดวกซื#อ แต่ยอดขายของธุรกจิยงัสามารถขยายตวัไดต้ามเป้าหมายที�กําหนดไว ้ ปจัจยัหนุน
จากการขยายตวัของเศรษฐกจิ และการลงทุนในทอ้งถิ�นที�ทาํใหเ้กดิการเคลื�อนยา้ยแรงงานเขา้มา
ในพื#นที� ประกอบกบัเป็นสนิคา้ที�จาํเป็นต่อการบรโิภคในชวีติประจาํวนั ทั #งนี# ผูป้ระกอบการมี
แผนขยายสาขาใหค้รอบคลุมพื#นที�และเชื�อมั �นว่าการบรโิภคภายในประเทศยงัมแีนวโน้มขยายตวั 
 

บรษิทั ฮวิวทิ แอสโซซเิอทส ์(ประเทศไทย) จาํกดั ไดเ้ปิดเผยผลการสํารวจความคดิเหน็
เกี�ยวกบัการปรบัเงนิเดอืนขององคก์ารต่างๆ ในปี 2553 และแนวโน้มปี 2554 จากบรษิทัที�เขา้
รว่มตอบแบบสอบถามมากกว่า 189 องคก์าร กระจายไปในธุรกจิต่างๆ พบว่า อตัราการลาออก
ของพนกังาน (turnover) ในปี 2553 เฉลี�ยอยูท่ี�รอ้ยละ 8 ตํ�ากว่ารอบปี 2552 ที�ตวัเลขอยูท่ี�รอ้ยละ 
9.3 โดยธุรกจิที�มอีตัราการลาออกของพนกังานสงูสุดจะอยูใ่นกลุ่มของรเีทล อยูท่ี�รอ้ยละ 24.9 
รองลงมาเป็นธุรกจิบรกิารทางการเงนิ รอ้ยละ 12.2 และธุรกจิในกลุ่มธุรกจิเทคโนโลย/ีไอท ี รอ้ย
ละ 12 ซึ�งขอ้มลูในเชงิลกึระบุว่า อตัราการลาออกของพนกังานส่วนใหญ่จะกระจกุตวัอยูท่ี�ผูม้อีายุ
งาน 1 - 3 ปี เนื�องจากคนกลุ่มนี#เมื�อทํางานไประยะหนึ�งจะเริ�มมองหาโอกาสใหม่ๆ ใหก้บัตวัเอง 
และในบางส่วนออกไปศกึษาต่อในระดบัที�สงูขึ#น และสิ�งที�น่าสนใจจากการสาํรวจครั #งนี# คอื 
ผูบ้รหิารในองคก์ารต่างๆ พยายามลดอตัราการลาออกของพนกังานโดยการหนัมาดแูลพนกังาน
ใหอ้ยูก่บัองคก์ารนานขึ#น ดว้ยการใหโ้อกาสความกา้วหน้าในอาชพีมากกว่าการจ่ายค่าตวัที�สงูขึ#น 
(ประชาชาตธิุรกจิ, 2553) 

 
โดย บรษิทั เฮยก์รุ๊ป ประเทศไทย ที�ปรกึษาระดบัโลกดา้นการบรหิารจดัการและพฒันา

องคก์ร เปิดเผยผลสาํรวจแนวโน้มการขึ#นเงนิเดอืนและการจา่ยค่าตอบแทนของผูป้ระกอบการใน
แต่ละอุตสาหกรรมว่า การขึ#นเงนิเดอืนในปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวมทุกอุตสาหกรรมเฉลี�ยอยูท่ี� 
รอ้ยละ 6.35 โดยอุตสาหกรรมที�มคีวามโดดเด่นในเรื�องของการขึ#นเงนิเดอืนสงูสุด 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ กลุ่มสาธารณูปโภค (พลงังานไฟฟ้า) อยูท่ี�รอ้ยละ 7. 54 กลุ่มอุตสาหกรรมนํ#ามนัและก๊าซ 
อยูท่ี�รอ้ยละ 7.01 และกลุ่มอุตสาหกรรมหนกั อยูท่ี�รอ้ยละ 6.80 ตามลาํดบั เนื�องจากเป็นสาย
อาชพีเฉพาะทางที�ตอ้งการความเชี�ยวชาญอย่างสงู สาํหรบัการสาํรวจการขึ#นเงนิเดอืนแยกตาม
ระดบัประเภทของระดบัพนักงานพบว่า กลุ่มพนักงานระดบัปฏบิตักิารจะมกีารปรบัขึ#นของ
เงนิเดอืนที�เหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจากปี พ.ศ. 2554 อยูท่ ี�รอ้ยละ 7.03 เนื�องจากการปรบัขึ#นของ
แรงงานขั #นตํ�า ส่วนจากการคาดการณ์ในปี 2556 การขึ#นเงนิเดอืนของระดบัปฏบิตักิาร อยูท่ี�รอ้ย
ละ 6.46 ซึ�งจะสงูกว่าระดบัหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู ซึ�งอยูท่ี�รอ้ยละ 6.36 และ รอ้ยละ 
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6.15 ตามลาํดบั ขณะที�อตัราการลาออกในปี 2555 พบว่าตําแหน่งงานระดบัปฏบิตักิารมอีตัรา
การลาออกสงูสุดที� รอ้ยละ 13 ตามดว้ยพนกังานระดบัหวัหน้างานซึ�งมเีปอรเ์ซน็ตอ์ยูท่ี� รอ้ยละ 
11 ระดบับรหิารจดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู อตัราการลาออกจะตํ�ากว่า อยูท่ี�รอ้ยละ 8 เท่ากนั  
(เอเอสทวีผีูจ้ดัการออนไลน์, 2555) 

 
ปญัหาการอตัราการลาออกที�สงูในกลุ่มธุรกจิรเีทล (Retail business) หรอืการคา้ปลกี 

นั #น ถอืว่าเป็นปญัหาที�สาํคญัที�ผูบ้รหิารในกลุ่มธุรกจินี#จาํเป็นตอ้งหาสาเหตุ เพื�อปรบัปรงุการ
บรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ โดยการทํางานหรอืการลาออกนั #นเป็นผลมาจากแรงจงูใจในการ
ทาํงานของบุคคล ซึ�ง ตุลา มหาพสุธานนท ์ (2545) ไดส้รปุไวว้่า แรงจงูใจ (Motivation) คอื 
แรงผลกัดนั แรงกระตุน้ ที�เกดิจากความตอ้งการที�จะไดร้บัการตอบสนองต่อสิ�งกระตุน้ที�องคก์าร
จดัให ้ ซึ�งก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมในการทาํงาน สิ�งสนองเหล่านี#จะประกอบไปดว้ยปจัจยัแห่งความ
ตอ้งการพื#นฐาน ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็ในการทาํงาน ความเจรญิเตบิโตในการทาํงาน ปจัจยั
สุขอนามยั นโยบาย การบรหิารงานขององคก์าร ค่าจา้งเงนิเดอืนที�ไดร้บั ความสมัพนัธก์บัเพื�อน
รว่มงาน สภาพการทํางาน ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ความมั �นคงในการทํางาน เป็นตน้  

 
จากขอ้มลูขา้งต้นจะเหน็ว่าธุรกจิโมเดริน์เทรด มแีนวโน้มว่าจะสามารถขยายตวัอยา่ง

ต่อเนื�องไมว่่าจะเป็น กลุ่มไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket Store) กลุ่มหา้งสรรพสนิคา้ 
(Department Store) หรอืกลุ่มคอนวเีนียนสโตร ์ (Convenience Store) เมื�อธุรกจิโมเดริน์เทรด 
โดยเฉพาะกลุ่มไฮเปอรม์ารเ์กต็มกีารเปิดสาขาใหม่ๆ  ขึ#นมา กจ็าํเป็นจะตอ้งใชพ้นักงานประจาํ
สาขาเพิ�มมากขึ#น ซึ�งหากมอีตัราการลาออกของพนกังานในธุรกจิโมเดริน์เทรดสงูกจ็ะส่งผล
กระทบต่อแผนการขยายสาขาดว้ย ดงันั #นการที�จะทาํใหพ้นกังานทุกคนในองคก์ารทาํงานอย่างมี
ประสทิธภิาพไดน้ั #น จาํเป็นตอ้งอาศยัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ซึ�งอาจเกดิจากพฤตกิรรมส่วน
บุคคล หรอืพฤตกิรรมสนับสนุนจากองคก์าร ถอืเป็นสิ�งประกอบสาํคญัที�ทาํใหพ้นกังานทํางาน
อยา่งมคีวามสุข อกีทั #งยงัมสี่วนช่วยในการผลกัดนัใหง้านบรรลุผลสาํเรจ็ดว้ย 

 
  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวนี# ผูศ้กึษาจงึมแีนวคดิที�จะทําการศกึษา เรื�อง “กลยทุธก์ารสร้าง
แรงจงูใจในการทาํงานให้กบัพนักงานธรุกิจไฮเปอรม์ารเ์กต็” ซึ�งมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื 
เพื�อศกึษาแรงจงูใจในการทํางาน และเพื�อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคตของ
พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งหนึ�ง โดยขอ้มลูที�ไดร้บัจากการศกึษาจะนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
วางแผนกลยทุธก์ารสรา้งแรงจงูใจในการทาํงานใหก้บัพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิ�งขึ#น ซึ�งจะช่วยลดปญัหาต่างๆ ขององคก์าร ไมว่่าจะเป็น ปญัหาการลาออกของพนกังาน 
ปญัหาดา้นประสทิธภิาพในการทํางาน ซึ�งจะทาํใหพ้นกังานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์ารต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื�อศกึษาแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

2. เพื�อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

3. เพื�อศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัแรงจงูใจในการทาํงานและ

แนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

 
 

1.3 สมมติฐานการศึกษา 
  

ปจัจยัส่วนบุคคลที�แตกต่างกนัมผีลต่อแรงจงูใจในการทํางานและแนวโน้มพฤตกิรรมในการ
ทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ที�แตกต่างกนั 
 
 

1.4 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 

1. ทราบถงึแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานในไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

2. ทราบถงึแนวโน้มพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

3. ทราบถงึความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัแรงจงูใจในการทํางานของพนกังาน

ไฮเปอรม์ารเ์กต็ และความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางาน

ในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

4. ไดแ้ผนกลยทุธก์ารสรา้งแรงจงูใจในการทํางานใหก้บัพนกังานธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็
สาํหรบันําไปใชใ้นการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ขอบเขตของการศกึษาในครั #งนี# มรีายละเอยีดดงันี# 
 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที�ใชใ้นการศกึษาครั #งนี#ไดแ้ก่ พนกังานในไฮเปอร์
มารเ์กต็แห่งหนึ�ง ซึ�งมพีนกังานประจาํ จาํนวน 162 คน และพนกังานชั �วคราว จาํนวน 48 คน
รวมทั #งสิ#น 210 คน (ขอ้มลูจากฝา่ยทรพัยากรบุคคล ณ วนัที� 31 มนีาคม 2556) 
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 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศกึษาในครั #งนี#ใชเ้วลาในการดําเนินการศกึษาระหว่าง 
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวมทั #งสิ#น 6 เดอืน 
 

 3. ขอบเขตด้านเนื:อหา การศกึษาในครั #งนี#จะมุง่ศกึษาถงึปจัจยัเกี�ยวกบัแรงจงูใจในการ
ทาํงาน ซึ�งประกอบดว้ยดา้นต่างๆ ดงันี# (1) ดา้นนโยบายการบรหิารบรษิทั (2) ดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (3) ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน (4) 
ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมอื (5) ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ (6) ดา้นการไดร้บั
การยอมรบันบัถอื (7) ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน (8) ดา้นค่าตอบแทน 
สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน และ (9) ดา้นความมั �นคงในการทํางาน  
 
 
1.6 วิธีการในการศึกษา 

 

 1. วิธีการจดัเกบ็รวบรวมข้อมลู การศกึษานี#ใชข้อ้มลูจากแหล่งขอ้มลู 2 ประเภท คอื 
 
 1.1 ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) เป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากการเกบ็รวบรวม โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามซึ�งเป็น
พนกังานในไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งหนึ�ง  
 

 1.2 ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) โดยการศกึษาจากหนงัสอื เอกสาร 
บทความ ข่าวต่างๆ รายงานวทิยานิพนธ ์ และรายงานวจิยัต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งเพื�อเป็นพื#นฐานใน
การศกึษา และเป็นการกําหนดกรอบในการศกึษาใหต้รงประเดน็มากยิ�งขึ#น 
 
 2. เครื�องมือที�ใช้เกบ็ข้อมูล ในการศกึษา ผูศ้กึษาใชว้ธิกีารวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey 

Research) โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยจะ

มกีารทดสอบ (Pre-test) ความเที�ยงตรงและความน่าเชื�อถอืของแบบสอบถามดว้ยวธิกีารหา

สมัประสทิธิ rแอลฟา่ (Cronbach’ s Alpha) จากนั #นนําแบบสอบถามมาปรบัแกต้ามคาํแนะนําของ

ผูเ้ชี�ยวชาญ และนําไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิ ซึ�งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน คอื (1) 

ขอ้มลูส่วนบุคคล (2) ปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ (3) พฤตกิรรมในการ

ทาํงานในอนาคต และ (4) ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลของบรษิทั 
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1.7 ระยะเวลาที�ใช้ในการศึกษา 
 

  การศกึษาคน้ควา้อสิระ จะใชร้ะยะเวลาในการศกึษาตั #งแต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถงึ
เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 รวมทั #งสิ#น 6 เดอืน โดยมรีายละเอยีดกจิกรรมและระยะเวลาดงั
แสดงในตารางที� 1.1 
 
ตารางที� 1.1 แสดงรายละเอยีดกจิกรรมและระยะเวลาของการศกึษาคน้ควา้อสิระ 

รายละเอียดกิจกรรม 

ระยะเวลา 
ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

ธ.ค.  
55 

ม.ค. 
56 

ก.พ.  
56 

มี.ค.  
56 

เม.ย 
56 

พ.ค.  
56 

1) เสนอโครงการการศกึษาคน้ควา้อสิระต่ออาจารย ์
    ที�ปรกึษาและคณะกรรมการสอบ 

            

2) ศกึษาเอกสาร งานวจิยัและรวบรวมขอ้มลู 
    เพื�อกาํหนดกรอบการศกึษา 

            

3) ออกแบบและทดสอบเครื�องมอืของการศกึษา     
    (แบบสอบถาม) 

 
 

           

4) จดัทาํรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ (บทที� 1-3)             

5) สอบป้องกนัการศกึษาคน้ควา้อสิระ บทที� 1-3 และ 
    แบบสอบถามต่ออาจารยท์ี�ปรกึษาและคณะกรรมการสอบ 

            

6) ปรบัแกร้ายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ  
    (บทที� 1-3 และแบบสอบถาม) 

            

7) เกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิ             

8) ประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ             

9) สรุปผลการศกึษาและจดัพมิพร์ายงานการศกึษา 
    คน้ควา้อสิระ (บทที� 1-5) 

            

10) สอบป้องกนัการศกึษาคน้ควา้อสิระ บทที� 1-5  
     ต่ออาจารยท์ี�ปรกึษาและคณะกรรมการสอบ 

            

11) จดัทาํรปูเล่มของรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ 
     ฉบบัสมบรูณ์ 
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1.8 นิยามศพัทที์�ใช้ในการศึกษา 
 
 กลยทุธ ์หมายถงึ การวางแผนใดๆ ที�จดัทําขึ#น หรอืการกระทําใดๆ ที�ดาํเนินการไปแลว้
มผีลช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคท์ี�กําหนดไว ้
 
  แรงจงูใจในการทาํงาน หมายถงึ แรงผลกัดนัจากปจัจยัส่วนบุคคล ความตอ้งการและ
ความคาดหวงัต่างๆ ที�มผีลต่อความพงึพอใจในการทํางานของพนกังาน ในดา้นนโยบายการ
บรหิารบรษิทั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
ความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน ดา้นสภาพการทํางานและอุปกรณ์เครื�องมอื ดา้นลกัษณะของงาน
ที�ปฏบิตั ิ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน ดา้น
ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน และดา้นความมั �นคงในการทาํงาน 
 
  แนวโน้มพฤติกรรมในการทาํงาน หมายถงึ แนวโน้มในการทาํงานอยูก่บับรษิทัใน
อนาคตของพนกังาน 
 
  ไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket) หมายถงึ ธุรกจิคา้ส่งหรอืคา้ปลกีสมยัใหมเ่ป็นหา้ง
ขนาดใหญ่มกีารออกแบบ และจดัวางสนิคา้อย่างเป็นหมวดหมู่ เพื�อความสวยงามและความเป็น
ระเบยีบ การใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยั ซึ�งจะเน้นจาํหน่ายสนิคา้ที�มรีาคาถูก 
 
 พนักงานประจาํ หมายถงึ พนกังานที�ไฮเปอรม์ารเ์กต็จา้งไวเ้พื�อปฏบิตังิานเป็นประจาํ 
ซึ�งรวมถงึพนกังานที�ผ่านระยะเวลาการทดลองปฏบิตังิาน ครบตามเงื�อนไขที�กําหนดโดยบรษิทั
ตกลงว่าจา้งไวเ้ป็นประจาํ 
 
 พนักงานชั �วคราว หมายถงึ พนกังานที�ไฮเปอรม์ารเ์กต็จา้งไวเ้พื�อปฏบิตังิาน มรีะยะ 
เวลาเริ�มตน้และสิ#นสุดการจา้ง โดยเงื�อนไขการว่าจา้งจะเป็นไปตามที�ระบุในสญัญาจา้งนั #นๆ 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

1.9 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
 กรอบแนวความคดิในการศกึษาคน้ควา้อสิระ เรื�อง “กลยทุธก์ารสรา้งแรงจงูใจในการ
ทาํงานใหก้บัพนกังานธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็” สามารถสรปุไดด้งัรปูที� 1.1 
 

 

รปูที� 1.1 กรอบแนวความคดิในการศกึษา 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

1. ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
    1.1 เพศ 
    1.2 อาย ุ
    1.3 สถานภาพสมรส 
    1.4 ระดบัการศกึษา 
    1.5 ประเภทการจา้งงาน 
    1.6 ตําแหน่ง  
    1.7 ฝา่ยงาน 
    1.8 อตัราเงนิเดอืน  
    1.9 รายไดอ้ื�นๆ 
    1.10 อายุงาน 
    1.11 การเคยยา้ยงานมาก่อน 
 

ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

2. แรงจงูใจในการทาํงาน 
   2.1 ดา้นนโยบายการบรหิารบรษิทั       
   2.2 ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและ  
        ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา  
   2.3 ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน  
   2.4 ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมอื  
   2.5 ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ 
   2.6 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
   2.7 ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 
   2.8 ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และ 
        ขวญัในการปฏบิตังิาน  
   2.9 ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน  

 
3. แนวโน้มพฤติกรรมในการทาํงาน 
    ของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 

กลยทุธก์ารสร้างแรงจงูใจในการทาํงาน
ให้กบัพนักงานในไฮเปอรม์ารเ์กต็ 



 
บทที� 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 

  ในการศกึษา เรื�อง “กลยทุธก์ารสร้างแรงจงูใจในการทาํงานให้กบัพนักงานธรุกิจ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็” นั �น เพื�อช่วยใหก้ารกําหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั รวมทั �งวธิกีารศกึษา 
ตลอดจนช่วยสนับสนุนใหก้ารสรุปผลและอภปิรายผลจากการศกึษาวจิยัมคีวามสมบูรณ์มากที�สุด 
การศกึษาครั �งนี� จงึไดศ้กึษาและรวบรวมเอกสารขอ้มลู แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
ดงันี�  
 

  2.1 แนวคดิ และทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

 2.2 แนวคดิ และทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัแรงจงูใจในการทํางาน 

 2.3 แนวคดิ และทฤษฎทีี�เกี�ยวขอ้งกบัความพงึพอใจในการทํางาน 

 2.4 แนวคดิ และทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางาน 

 2.5 แนวคดิ และทฤษฎทีี�เกี�ยวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

 2.6 ขอ้มลูเกี�ยวกบัธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hyper market)  

 2.7 งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 

 

 
2.1 แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
 
  กรรณกิาร ์ เหมอืนประเสรฐิ (2548) ไดส้รปุว่า ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไป
ดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจาํนวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมที�แตกต่างกนัออกไป
ลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลที�แสดงออกแตกต่างกนันี� มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ซึ�งไดแ้ก่ อาย ุ
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์ร ลกัษณะพฤตกิรรมในการทาํงานของ
บุคคล จะเป็นดงันี� 
 
  1. อายกุบัการทาํงาน (Age and Job Performance) เป็นที�ยอมรบักนัว่าผลงานของ
บุคคลจะลดน้อยลงในขณะที�อายเุพิ�มขึ�น แต่อยา่งไรกต็ามบุคคลที�มอีายมุากจะถอืว่าเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการทํางานสงู และสามารถปฏบิตัหิน้าที�การงานที�จะก่อใหเ้กดิผลผลติสงูได้
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นอกจากนี�จะเหน็ไดว้่า คนที�อายุมากจะไมล่าออกจากงานหรอืยา้ยงานแต่จะทาํงานที�เดมิ ทั �งนี�
เพราะโอกาสในการเปลี�ยนงานมน้ีอย ประกอบกบัช่วงเวลาในการทาํงานนานจะมผีลทาํใหไ้ดร้บั
ค่าตอบแทนมากขึ�น ตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ กจ็ะไดเ้พิ�มขึ�นดว้ย รวมทั �งพนกังานที�มอีายุมาก
ขึ�นจะปฏบิตัหิน้าที�การงานอยา่งสมํ�าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนกังานที�มอีายุน้อย 
 
  2. เพศกบัการทาํงาน (Gender and Job Performance) จากการศกึษาโดยทั �วไป
เรื�องความสามารถเกี�ยวกบัการแกไ้ขปญัหาในการทาํงาน แรงจงูใจ การปรบัตวัทางสงัคม ความ 
สามารถในการเรยีนรู ้ ระหว่างเพศชายและเพศหญงิไม่มคีวามแตกต่างกนั แต่อยา่งไรกต็ามใน
การศกึษาของนกัจติวทิยาพบว่า เพศหญงิจะมลีกัษณะคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย และเพศชาย
จะมคีวามคดิเชงิรกุ ความคดิกา้วไกล และมคีวามคาดหวงัในความสาํเรจ็มากกว่าเพศหญงิ แต่
จะไมม่คีวามแตกต่างในเรื�องผลงาน และในเรื�องความพงึพอใจในงาน 
  
 3. สถานภาพการสมรสกบัการทาํงาน (Marital Status and Job Performance) 
พบว่าพนกังานที�สมรสแลว้จะขาดงาน และมอีตัราการลาออกจากงานน้อยกว่าผูท้ี�เป็นโสด 
นอกจากนี�ยงัมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่าผูท้ี�เป็นโสด ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ เหน็คุณค่า
ของงาน และมคีวามสมํ�าเสมอในการทํางานดว้ย 
 
 4. ความอาวโุสในการทาํงานกบัการทาํงาน (Tenure and Job Performance) ผู้
อาวุโสในการทาํงานจะมผีลงานสงูกว่าบรรดาพนกังานใหม ่และมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่า 
 
 
 นอกจากนี� ปรมะ สตะเวทนิ (2533) ไดก้ล่าวว่า คนที�มลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนั
จะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนัโดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงันี� 
 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทาํใหบุ้คคลมพีฤตกิรรมของการตดิต่อสื�อสารต่างกนั คอื 
เพศหญงิมแีนวโน้มมคีวามตอ้งการที�จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที�เพศชาย
ไมไ่ดม้คีวามตอ้งการที�จะส่งและรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านั �นแต่มคีวามตอ้งการที�จะสรา้ง
ความสมัพนัธพ์นัธอ์นัดใีหเ้กดิขึ�นจากการรบัและส่งข่าวสารนั �นดว้ย (อา้งใน Will, Goldhabers & 
Yates, 1980) นอกจากนี�เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมากในเรื�องความคดิ 
ค่านิยม และทศันคต ิ ทั �งนี�เพราะวฒันธรรม และสงัคม กําหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสอง
เพศไวต่้างกนั 
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 2. อาย ุเป็นปจัจยัที�ทาํใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื�องของความคดิและพฤตกิรรมคนที� 
อายนุ้อยมกัจะมคีวามคดิเสรนิียมยดึถอือุดมการณ์ และมองโลกในแงด่มีากกวา่คนที�อายุมาก 
ในขณะที�คนอายุมากมกัจะมคีวามคดิที�อนุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิ ระมดัระวงั มองโลกในแง่
รา้ยกว่าคนที�มอีายนุ้อย เนื�องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติที�แตกต่างกนั ลกัษณะการใช้
สื�อมวลชนกต่็างกนั คน ที�มอีายมุากมกัจะใชส้ื�อเพื�อแสวงหาข่าวสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ 
 
 3. การศึกษา คอืปจัจยัที�ทาํใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั 
คนที�มกีารศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอยา่งมากในการเป็นผูร้บัสารที�ด ี เพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวาง
และเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็นคนที�ไมเ่ชื�ออะไรง่ายๆ ถา้ไมม่หีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ 
 
 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถงึ อาชพี รายได ้และ สถานภาพทางสงัคม 
ของบุคคล มอีทิธพิล อยา่งสาํคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสาร ที�มต่ีอผูส้่งสาร เพราะแต่ละคนม ี
วฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและเป้าหมายที�ต่างกนั 
  
  ดงันั �นจากแนวความคดิขา้งตน้ จงึสรปุไดว้่า ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นความ
หลากหลายดา้นภูมหิลงัของบุคคลซึ�ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศกึษา สถานภาพ ลกัษณะโครงสรา้ง
ของรา่งกาย ความอาวุโสในการทํางาน ลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกจิ เป็นตน้ โดยจะแสดงถงึ
ความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตีถงึปจัจบุนั ในองคก์รต่างๆ ซึ�งประกอบดว้ยพนกังานหรอื
บุคลากรในระดบัต่างๆ ซึ�งมลีกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที�แตกต่างกนันั �น มสีาเหตุมาจาก
ความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืภมูหิลงัของบุคคลนั �นเอง 
 
 
2.2 แนวคิด และทฤษฎีเกี�ยวกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 
 
 Weihrich and Koontz (อา้งถงึใน ธนวรรณ ตั �งสนิทรพัยศ์ริ,ิ 2547) ไดใ้ห ้ความหมายวา่ 
การจงูใจ หมายถงึ แรงผลกัดนัจากความตอ้งการและความคาดหวงัต่างๆ ของมนุษยเ์พื�อให้
แสดงออกตามที�ตอ้งการ อาจกลา่วไดว้า ผูบ้รหิารจะใชก้ารจงูใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทําในสิ�ง
ต่างๆ ดว้ยความพงึพอใจ ในทางกลบักนัผูใ้ตบ้งัคบับญัชากอ็าจใชว้ธิกีารเดยีวกนักบัผูบ้รหิาร  
  
  พรชยั ลขิติธรรมโรจน์ (2545) อธบิายถงึกระบวนการจงูใจ (Motivation Process) ว่า 
เริ�มตน้จากความตอ้งการที�ยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนองจนทาํใหเ้กดิความตงึเครยีด แลว้จะเรา้ให้
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เกดิแรงขบัในตวับุคคล แรงขบัเหลา่นี�จะแสวงหาพฤตกิรรมเพื�อตอบสนองความต้องการ และ
หากความตอ้งการไดร้บัการตอบสนองกจ็ะทําใหส้ามารถลดความเครยีดใหน้้อยลง  
 
  สุพตัรา สุภาพ (2536) ใหค้วามคดิเหน็ว่า แรงจงูใจ คอื สิ�งที�ทาํใหม้กีําลงัทั �งกายและใจ
ในการทาํงาน ซึ�งขึ�นอยูก่บัปจัจยัหลายทาง ดงันี�  
 
 1) งาน งานแต่ละอยา่งนั �นจะเหมาะกบัคนบางประเภทเท่านั �น ไมใ่ช่ทุกคนจะทาํไดทุ้ก 
อยา่ง บางคนจงึทําเพราะเหน็วา่ดกีวา่ไมม่งีานจะทาํ แรงจงูใจแบบนี�ทําใหค้นนั �นตอ้งขวนขวาย
หาความรูแ้ละทําใจใหร้กังานมากกว่าที�ชอบงานนั �น การรกังานจงึเป็นปจัจยัที�ทําใหท้าํงานไดด้ ี 
   
  2) คา่จา้งที�น่าพอใจ เป็นปจัจยัหนึ�งที�เป็นแรงจงูใจใหค้นอยากทํางาน หรอืถา้รูว้่าได ้
คา่ตอบแทนมาก กย็ิ�งอยากทุ่มเทงานใหม้ปีระสทิธภิาพมากที�สุด โดยเฉพาะเงนิมคีวามสาํคญัต่อ
คน ในการที�อยากทํางานหรอืไมอ่ยากทาํงาน แต่เงนิกไ็มไดเ้ป็นแรงจงูใจอยา่งเดยีวที�ทาํให้
คนทาํงาน  
 
  3) คน หรอืผูค้นรอบตวั ซึ�งมหีลายประเภท เช่น เหนือกวา่ คอื “นาย” ตํ�ากวา่ คอื 
“ลกูน้อง” เท่าๆ กนั คอื “เพื�อนรว่มงาน” บุคคลดงักลา่วมสีว่นทําใหเ้ราอยากทาํงาน หรอือยาก
หนีงาน ซึ�งโดยทั �วไปแลว้มนุษยช์อบอยูก่บัคนอื�น และไมอ่ยากแตกต่างกบัคนอื�น บางครั �งเราจงึ
ทาํอะไรตามเพื�อน แมจ้ะฝืนใจทําเพื�อใหเ้ขายอมรบักต็าม การใหเ้พื�อนยอมรบั จงึเป็นแรงจงูใจ
อยากใหท้าํงาน  
 
  4) โอกาส ถา้ทาํงานใดกต็าม มโีอกาสที�จะไดร้บัความดคีวามชอบ ไดเ้ลื�อนขั �นเลื�อน 
ตําแหน่ง ยอ่มเป็นแรงจงูใจอยากใหท้ํางาน ซึ�งการเลื�อนขั �นนี�ตอ้งทาํดว้ยความเป็นธรรม โดย
ขึ�นอยูก่บัความด ี(Merit System) ไมใ่ช่เลน่พวกจนหมดกําลงัใจทํางาน 
 
  5) สภาพแวดลอ้ม ซึ�งจะตอ้งดมีมีาตรฐานไมว่า่จะในดา้นสถานที�ทํางาน ไมว่าจะเป็นโต๊ะ 
ทาํงาน เกา้อี� หอ้งนํ�า หอ้งรบัประทานอาหาร ไฟฟ้า นํ�าประปา ฯลฯ เป็นสภาพการทาํงานที�ตอ้ง
ถกูสุขลกัษณะ มคีวามสะดวกสบาย มอุีปกรณ์การทาํงานครบถว้น เช่น เครื�องเขยีน โทรศพัท ์
โทรสาร เป็นตน้  
 
 6) สวสัดกิารหรอืการใหบ้รกิารที�จาํเป็นแก่ผูท้ี�ทํางาน ไมว่า่จะเป็นรถรบัสง่ นํ�าดื�ม 
กระดาษชาํระ การรกัษาพยาบาล โบนสั บาํเหน็จบํานาญ เป็นตน้ สวสัดกิารที�ดจีะเป็นแรงจงูใจ
ใหค้นอยากทํางาน เพราะมั �นใจไดว้า่ทาํงานแลว้องคก์รจะไมท่อดทิ�งไมว่่าจะยามทุกขห์รอืสุข 
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  7) การบรหิารงาน เป็นระบบใหค้วามเป็นธรรมแก่ทุกคน โดยไมเ่ลอืกที�รกัมกัที�ชงั เช่น 
การรบัคนเขา้ทํางานตามความสามารถและเหมาะสมแก่ตําแหน่ง รวมทั �งมกีารพจิารณาความด ี
ความชอบดว้ยความเป็นธรรม ไมม่รีะบบกลั �นแกลง้หรอืขม่ขูใ่หเ้กดิความหวาดกลวั ยิ�งไปกว่านั �น 
องคก์รจะตอ้งมแีผนงานโครงการและนโยบายที�มปีระสทิธภิาพและสามารถสมัฤทธผิลได ้
 
  8) ความมั �นคง โดยเฉพาะหากเป็นองคก์รที�ไมล่ม้งา่ยๆ จะทําใหผู้นํ้าเกดิความมั �นใจและ
กําลงัใจที�จะช่วยสรา้งสรรคใ์หบ้รษิทักา้วหน้ายิ�งขึ�นไป 
 
 9) ความตอ้งการทางสงัคม ตอ้งการใหไ้ดร้บัการยกยอ่ง ชมเชย ปลอดภยั อยากรกัและ
ถูกรกั  
 
  จากแนวคดิเกี�ยวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดงักลา่วขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ แรง 
จงูใจในการปฏบิตังิานมหีลายองคป์ระกอบที�สาํคญั ซึ�งมผีลต่อผลการปฏบิตังิานของบุคคลใด
บุคคลหนึ�งที�แสดงออกในที�ทาํงาน รวมถงึความภกัดต่ีอองคก์รดว้ย 
 
 
 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 
 
  เสนาะ ตเิยาว ์ (2544) ไดก้ล่าวถงึ ความพอใจในการปฏบิตังิานว่าเป็นระดบัความรูส้กึที�
เกดิขึ�นจากผูป้ฏบิตังิานในทางบวกหรอืทางลบต่องาน ปจัจยัที�ทําใหพ้นกังานเกดิความพอใจใน
การปฏบิตังิานมดีงันี� 
 
  1) ลกัษณะงานที�ปฏบิตั ิ ส่งผลกระทบต่อความสําเรจ็ในการปฏบิตังิาน ความรบัผดิชอบ
ในงานและความรูส้กึภาคภูมใิจในงาน 
 
 2) ระบบค่าตอบแทน สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมคีุณค่าของผูป้ฏบิตังิาน 
 
 3) สภาพการปฏบิตังิาน มคีวามสําคญัเพราะกระทบต่อความตอ้งการทางร่างกายและ
ส่งผลต่อความสาํเรจ็ในการปฏบิตัขิองผูป้ฏบิตังิาน 
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  4) นโยบายและฝา่ยบรหิารขององคก์ร สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสําเรจ็ในการปฏบิตังิาน 
ความรบัผดิชอบและบทบาทของผูป้ฏบิตังิาน 
 
 5) ความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะสะทอ้นถงึความสาํเรจ็ใน
การปฏบิตังิานและความพอใจในสงัคม 
 
 6) ความกา้วหน้าในงาน ทั �งในตําแหน่งงานและพฒันาดา้นความรูค้วามชํานาญในการ
ปฏบิตังิาน 
 
 สรปุไดว้่า ปจัจยัที�มผีลกระทบความพอใจในงานที�ปฏบิตั ิคอืลกัษณะงานที�ปฏบิตั ิ ระบบ
ค่าตอบแทน สภาพการงานปฏบิตังิาน นโยบายและฝา่ยบรหิารขององคก์รความสมัพนัธก์บั
เพื�อนรว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ความก้าวหน้าในงาน เป็นตน้ สิ�งเหล่านี�ลว้นเป็นปจัจยัที�มี
ผลกระทบต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานทั �งสิ�น 
 
 
 
2.4 แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัแนวโน้มพฤติกรรมในการทาํงาน 
 
  การศกึษาพฤตกิรรมของบุคคลเป็นองคป์ระกอบหนึ�งในการศกึษาพฤตกิรรมองคก์ร ซึ�งม ี
วตัถุประสงคเ์พื�อเขา้ใจองคป์ระกอบ และตวัแปรต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อที�จะช่วยคาดคะเน หรอื
ทาํนายสิ�งที�จะเกดิขึ�น และเพื�อควบคุมพฤตกิรรมที�ไม่พงึประสงค ์ หรอื พฤตกิรรมที�ก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหาย 
 
 โมเดลพฤติกรรมองคก์ร (Organizational Behavior Model) ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2545) ไดอ้ธบิายว่าโมเดลพฤตกิรรมองคก์ร เป็นส่วนของความเป็นจรงิซึ�งเป็นการนําเสนอ
พฤตกิรรมองคก์รที�แสดงการกําหนดโมเดลโดยการนําเสนอการวเิคราะห ์ 3 ระดบั คอื การ
เปลี�ยนแปลงจากระดบัส่วนบุคคล (Individual Level) เป็นระดบักลุ่ม (Group Level) และระดบั
องคก์ร (Organizational System Level) ตามลาํดบั เราจะเพิ�มความมรีะบบเพื�อใหเ้กดิความ
เขา้ใจในพฤตกิรรมองคก์รแต่ละระดบั จะมกีารกําหนดโครงสรา้งเกี�ยวกบัระดบัที�ผ่านมาโดยมี
แนวคดิกลุ่มเป็นพื�นฐานของแต่ละบุคคล และกําหนดเงื�อนไขโครงสรา้งเกี�ยวกบัพฤตกิรรมของ
กลุ่มเพื�อที�จะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมองคก์ร 
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  ในส่วนนี�จะนําเสนอโมเดลต่างๆ ซึ�งกําหนดขอบเขตของพฤตกิรรมองคก์รตลอดจนการ
ระบุถงึตวัแปรตามและตวัแปรอสิระดงัรปูที� 2.1 
 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
(เหต ุ: Case) 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
(ผล : Effect) 

ตวัแปรอสิระใน 3 ระดบั คอื  ตวัแปรตามใน 4 ดา้น คอื 

1. ระดบัระบบองคก์ร  
    (Organization System Level) 
2. ระดบักลุ่ม (Group Level) 
3. ระดบับุคคล (Individual Level) 

 1. การเพิ�มผลผลติ (Productivity) 
2. การขาดงาน (Absenteeism) 
3. การออกจากงาน (Turnover) 
4. ความพงึพอใจในการทาํงาน  
    (Job Satisfaction) 
 

 
รปูที� 2.1 ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในโมเดลพฤตกิรรมองคก์าร 
ที�มา : ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2545) 
  
 จากรปูที� 2.1 สามารถอธบิายไดด้งันี� 
 
 1. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) เป็นตวัแปรผลซึ�งมสีาเหตุจากตวัแปรอสิระ 
โดยตวัอยา่งของตวัแปรตามในพฤตกิรรมองคก์ร ไดแ้ก่ การเพิ�มผลผลติ การขาดงาน การ
หมนุเวยีนเปลี�ยนงาน และความพงึพอใจในการทาํงาน โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 
  1.1 การเพิ�มผลผลติ (Productivity) เป็นการวดัการทํางาน ซึ�งประกอบดว้ย
ประสทิธผิลและประสทิธภิาพภายในองคก์รหนึ�ง การเพิ�มผลผลติเป็นเป้าหมายขององคก์ร โดย
การเปลี�ยนปจัจยันําเขา้ (Input) เป็นผลผลติ (Output) ตวันี�ถอืว่าเป็นการเพิ�มผลผลติซึ�งจะตอ้ง
อาศยัทั �งประสทิธผิลและประสทิธภิาพ (Effectiveness and Efficiency) ประสทิธผิล 
(Effectiveness) เป็นการบรรลุเป้าหมาย (Achievement of Goals) ประสทิธภิาพ (Efficiency) 
เป็นการใชท้รพัยากรเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายนั �นโดยใชต้้นทุนตํ�าที�สุด 
 
 1.2 การขาดงาน (Absenteeism) การที�พนกังานไมม่าทํางานนั �นถอืว่าเป็นความ
ลม้เหลวในการทาํงานและการจดัการ ในประเดน็นี�มสีมมตฐิานว่าผลประโยชน์ขององคก์รจะมาก
ขึ�น เมื�อการขาดงานของพนักงานลดลง 
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 1.3 การออกจากงาน (Turnover) เป็นการสญูเสยีพนักงานขององคก์รเนื�องจากกลุ่ม
พนกังานตอ้งออกจากงานดว้ยเหตุผลต่างๆ การหมนุเวยีนที�มากเกนิไปหรอืผูท้ํางานที�มคีุณค่า
จะเป็นปจัจยัที�มผีลกระทบต่อประสทิธผิลขององคก์ร 
 
 1.4 ความพงึพอใจในการทํางาน (Job Satisfaction) เป็นทศันะความพงึพอใจหรอืไม่
พงึพอใจที�พนกังานมต่ีอการทาํงานหรอืเป็นความแตกต่างระหว่างรางวลัของแรงงานที�ไดร้บัหรอื
จาํนวนรางวลัซึ�งเขาเชื�อว่าเขาควรจะไดร้บั ดงันั �นความพงึพอใจในการทาํงานจงึเป็นทศันคติ
ไมใ่ช่พฤตกิรรมโดยทั �วไป พนกังานที�พงึพอใจในงานจะมผีลผลติมากกว่าพนกังานที�ไมพ่งึพอใจ
ในงาน ความพงึพอใจเป็นวตัถุประสงคข์ององคก์ร ไมเ่พยีงแต่ความพงึพอใจที�เกี�ยวขอ้งกบัการ
ขาดงานหรอืลาออกจากงานเท่านั �น แต่ขึ�นอยูก่บัองคก์รดว้ยว่ามกีารจดัหาการบรหิารงานที�มี
ความทา้ทายและมกีารใหร้างวลัหรอืไม ่ ดงันั �น การมคีวามพงึพอใจในการทาํงานจะสะทอ้นถงึ
ทศันคตมิากกว่าพฤตกิรรม 
 
  2. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) เป็นตวัแปรเหตุที�มผีลกระทบต่อตวัแปร
ตาม (Dependent Variables) ตวักําหนดที�สาํคญัของผลผลติ การขาดงาน การหมุนเวยีนเปลี�ยน
งาน ความพงึพอใจในการทํางาน ตวัแปรอสิระจะสอดคลอ้งกบัความเชื�อที�ว่า พฤตกิรรมองคก์ร
จะสามารถเขา้ใจไดด้ทีี�สุด เมื�อมทีศันคตเิกี�ยวกบัการสรา้งเงื�อนไขที�สลบัซบัซอ้นและหลกัเกณฑ์
ของโมเดลในความเขา้ใจของพฤตกิรรมบุคคล 
 
  2.1 ตวัแปรในระดบับุคคล (Individual-level Variables) บุคคลจะมคีวามแตกต่าง
ดงันั �นเมื�อเขา้ไปในองคก์ร หากผูจ้ดัการตอ้งการจะใชง้านพนกังาน จะตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงั 
ลกัษณะของพนกังานแต่ละคนจะแตกต่างกนัไมว่่าจะเป็นอาย ุ เพศ สภาพ การทาํงาน ลกัษณะ
บุคลกิภาพ ค่านิยม ทศันคต ิ และระดบัความสามารถ ซึ�งลกัษณะเหล่านี�จะมคีวามเกี�ยวขอ้งกนั 
เมื�อบุคคลเขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงาน กําลงัแรงงาน ผูจ้ดัการมบีทบาทน้อยที�จะเปลี�ยนแปลง 
แต่ปจัจยัเหล่านี�มผีลกระทบโดยตรงต่อพฤตกิรรมของพนกังาน ปจัจยัเหล่านี�คอืลกัษณะทาง
ชวีวทิยา บุคลกิภาพ ค่านิยม ทศันคตแิละความสามารถ ซึ�งถอืเป็นตวัแปรอสิระ (Independent 
Variables) ซึ�งตวัแปรอสิระจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมพนกังาน ซึ�งประกอบไปดว้ยการรบัรู ้
(Perception) การตดัสนิใจเฉพาะบุคคล (Individual-level Variables) การเรยีนรู ้ และ การจงูใจ 
(Learning and Motivation) 
 
 2.2 ตวัแปรระดบักลุ่ม (Group-level Variables) พฤตกิรรมของมนุษยใ์นกลุ่มจะเป็น
การปฏบิตัเิฉพาะบุคคลในแต่ละกลุ่ม ความสลบัซบัซอ้นของโมเดลจะเพิ�มขึ�นเมื�อพฤตกิรรม
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มนุษยม์กีารจดักลุ่มซึ�งจะแตกต่างกนัตามพฤตกิรรมของแต่ละคน ดงันั �นในการพฒันาความ
เขา้ใจขององคก์รจงึตอ้งศกึษาถงึพฤตกิรรมของกลุ่มดว้ย 
 
 2.3 ตวัแปรในระดบัระบบขององคก์ร (Organizational System-level Variables) 
พฤตกิรรมองคก์รจะมคีวามสลบัซบัซอ้นสูงสดุ เมื�อเราเพิ�มโครงการที�เป็นทางการไปยงัความรู้
ของบุคคลในอดตีและพฤตกิรรมกลุ่ม เพราะองคก์รจะเป็นการรวมกลุ่มสมาชกิ โมเดลพฤตกิรรม
องคก์รเชงิสถานการณ์ (Contingency OB Model) ในประเดน็นี�จะแสดงซึ�งตวัแปรที�สําคญั 4 
ประการและตวัแปรอสิระจาํนวนหนึ�งที�กําหนดโดยระดบัของการวจิยั การวเิคราะหก์ารวจิยัซึ�ง
ระบุถงึผลกระทบที�แตกต่างกนั ความซบัซอ้นของโมเดลนี�กค็อืการพจิารณาถงึความซบัซอ้นของ
พฤตกิรรมองคก์ร ซึ�งจะตอ้งอธบิายสาเหตุและพยากรณ์พฤตกิรรมของบุคคลในการทํางาน ใน
ส่วนที�สาํคญัที�สุดของโมเดลจะอธบิายถงึตวัแปรเชงิสถานการณ์เพราะความซบัซอ้นจะเกี�ยวขอ้ง
กบัไดอะแกรม ตวัแปรเชงิสถานการณ์เหมาะสมจะช่วยปรบัปรงุและอธบิายถงึความสมัพนัธ์
ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตามในโมเดลพฤตกิรรมองคก์รเป็นอย่างด ี
 
  แนวคดิในการเปลี�ยนแปลงของการพฒันาซึ�งแสดงโมเดลพฤตกิรรมขั �นพื�นฐานว่าวธิกีาร 
ในการพฒันาเพื�อการเปลี�ยนแปลงซึ�งผูจ้ดัการตอ้งเขา้ไปเกี�ยวขอ้ง โดยปรบัปรงุตวัแปรอสิระที�มี
ผลกระทบกบัตวัแปรตาม กระบวนการเปลี�ยนแปลงและเทคนิคที�เปลี�ยนแปลงทศันคตขิอง
พนกังานการปรบัปรงุกระบวนการสื�อสารและการปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์ร ประกอบดว้ยการ
เชื�อมโยงระหว่างระดบัของการวเิคราะห ์ คอื โครงสรา้งองคก์รเป็นตวัเชื�อมสาํหรบัภาวะความ
เป็นผูนํ้า สิ�งนี�เป็นสื�อว่าอํานาจหน้าที� (Authorize) และภาวะความเป็นผูนํ้า (Leadership) เป็นสิ�ง
เกี�ยวขอ้งกนั ผูเ้ชี�ยวชาญการจดัการจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกลุ่มภายใตค้วามเป็นผูนํ้า
โดยทั �วไปการสื�อสารเป็นวธิกีารที�บุคคลมกีารส่งขอ้มลูเป็นการเชื�อมโยงระหว่างพฤตกิรรมเฉพาะ
บุคคลและพฤตกิรรมกลุ่ม 
 
 
2.5 แนวคิด และทฤษฎีที�เกี�ยวกบัการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 
 ความหมายของการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์
 
 คาํว่า “มนุษย”์ หมายถงึ สตัวท์ี�รูจ้กัใชเ้หตุผล สตัวท์ี�มจีติใจสงู คําว่า “ทรพัยากร” 
หมายถงึ สิ�งทั �งปวงอนัเป็นทรพัย ์ ส่วนคาํว่า “พฒันา” หมายถงึ ทําใหเ้จรญิ (พจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525) ซึ�ง บุญยง ชื�นสุวมิล (2556) ไดส้รปุว่าจากความหมายของศพัท์
ดงักล่าวว่าอาจประมวลความไดว้่า การพฒันาทรพัยากร คอื การทําใหม้นุษยเ์จรญิ มศีกัยภาพ
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มากขึ�นจนกลายเป็นทรพัยากรที�มคี่าในสงัคมและในประเทศ และในการพฒันาองคก์าร จะมี
ความหมาย คอื การใหค้วามกา้วหน้าทางความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ โดยมวีตัถุประสงคท์ี�จะ
ปรบัปรงุผลงานภายในองคก์าร สะทอ้นใหเ้หน็ถงึการใหค้วามสาํคญักบับุคคลเท่าเทยีมกบัผกูมดั
ที�ยดึหลกัปรชัญาในการพฒันาคนภายในองคก์ารสู่ความเป็นมอือาชพี 
 
         การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ชื�อมระหว่าง ความรูบุ้คคล  ทศันคต ิ  ความชํานาญและ
นโยบายเขา้ดว้ยกนัซึ�งมสี่วนทาํใหร้ะบบงานและการทํางานของบุคคลเขม้แขง็ขึ�น ในการ
ปฏบิตังิานมคีวามพยายามใชว้ธิกีารเพื�อพฒันา  เปลี�ยนแปลงระบบโดยใชค้่าใชจ้่าย (Cost) ที�
ตํ�าสุดและใหผ้ล (Output) ออกมามากที�สุด พนกังานมคีุณภาพชวีติการทาํงานที�ดทีี�สุด โดยมี
ปรมิาณการผลติมากที�สุด   การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ นําไปสู่ประสทิธภิาพที�ดขี ึ�นและสรา้ง
คุณค่าต่อการผลติ บรกิาร     ปจัจุบนัวชิาการพฒันาทรพัยากรมนุษยไ์ดก้ลายเป็นการศกึษาทาง
วชิาการทั �งในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั โดยมโีปรแกรมการฝึกนกัศกึษาเพื�อสรา้งผูช้าํนาญการ 
 
 
 ปรชัญาของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์

 

 ไพโรจน์ อุลดั (2548) อธบิายถงึ ปรชัญาของการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มดีงันี� 
 

1. องคก์ารที�ประกอบดว้ยสมาชกิที�มคีวามรู ้ ความสามารถ จะทําใหอ้งคก์ารพฒันาและ
เจรญิเตมิโต ถา้ผูบ้รหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชื�อและยอมรบัขอ้ความนี�จะดาํเนินการสรรหา คดัเลอืก 
และบรรจบุุคคลที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบังานเขา้มาอยู่ในองคก์าร ทาํใหอ้งคก์ารไมเ่กดิปญัหา
การปฏบิตังิานใหบ้รรลุแผนงานที�กําหนดไว ้

 
2. องคก์ารประกอบดว้ยสมาชกิที�มคีวามพงึพอใจระหว่างสมาชกิกบัสมาชกิ และระหว่าง

สมาชกิกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัต่างๆ แลว้ จะก่อใหเ้กดิบรรยากาศที�ดใีนองคก์าร จากความคดิ
ดงักล่าว จะเป็นแนวทางแก่ฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยด์าํเนินการพฒันาประสทิธภิาพ การ
สื�อสารการสรา้งขวญั กําลงัใจ ใหแ้ก่มวลสมาชกิ เพื�อก่อใหเ้กดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร 

 
  3. การจดัใหบุ้คคลไดท้ํางานตรงกบัความถนดั ความสามารถของตนจะทาํใหเ้กดิความ
พงึพอใจและมคีวามสุขในการทํางาน แนวความคดินี�คลา้ยกบัขอ้แรก แต่จะแตกต่างตรงที�เน้น
บุคคล ฉะนั �นการพฒันาบุคลากร การเลื�อนตําแหน่งและการโยกยา้ย ควรคาํนึงถงึแนวคดินี� เพื�อ
ก่อใหเ้กดิผลดใีนการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
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4. บุคคลที�เขา้มาทาํงานในองคก์ารนั �นมสี่วนช่วยเหลอื พฒันาใหอ้งคก์ารเจรญิเตบิโต 
 

  5. การประนีประนอม การประสานประโยชน์ระหว่างสมาชกิกบัองคก์าร องคก์ารกบั
สงัคมและก่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัและสรา้งความสงบสุขแก่สงัคมโดยส่วนรวม 

 
  6. สภาพสงัคมมกีารพฒันาเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ฉะนั �นวทิยาการใหม่ๆ  และความ
ทนัสมยัในความรูท้ี�เปลี�ยนแปลงไปเป็นสิ�งที�มคีวามสําคญั 

 
  7. องคก์ารเป็นระบบหนึ�งที�มสี่วนรบัผดิชอบต่อสงัคม ฉะนั �น ควรมกีารพจิารณาจดัหา
เงนิทดแทน เมื�อสมาชกิในองคก์ารเกดิอนัตรายต่างๆ ขณะปฏบิตังิาน และเมื�อทาํงานครบ 
เกษยีณที�จะตอ้งออกจากงาน ทั �งนี�เพื�อใหส้มาชกิเหล่านี�มคีวามสุขใจ เมื�อตอ้งออกไปเผชญิกบั
สงัคมภายหน้า ขณะเดยีวกนัการดาํเนินกจิกรรมในลกัษณะนี� ยงัส่งผลสะทอ้นกลบัใหบุ้คคลที�
กําลงัปฏบิตังิานมกีําลงัใจและมองเหน็ไดว้่ามกีารเอาใจใส่พวกตน อนัเป็นการเพิ�มความ
จงรกัภกัดต่ีอองคก์ารและยงัเป็นการสรา้งความรูส้กึที�ดต่ีอมวลสมาชกิในสงัคมทั �วไป ยอมรบั 
และศรทัธาองคก์ารมากยิ�งขึ�น 

 
ปรชัญาการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ จะเป็นกรอบความคดิในการกําหนดปรชัญาของ

ผูบ้รหิาร ดงันั �นจะขอเสนอแนวทางสําหรบัผูบ้รหิารและผูท้ี�มคีวามสนใจ ดงันี� 
 

  1. การเลอืกบุคลากรเขา้ปฏบิตังิานในองคก์าร ควรดาํเนินการดว้ยความรอบคอบเพื�อให้
ไดบุ้คลากรที�มคีุณสมบตัเิหมาะสมกบังาน ดว้ยหลกัที�ว่า จดับุคลากรใหต้รงกบังาน (Put the 
Right Man into the Right Job) 

 
2. การช่วยพนกังานใหรู้จ้กัการปรบัตวัเขา้กบัเพื�อนรว่มงานและลกัษณะงานในระยะแรก

ของการเขา้ทํางานจะเป็นการสรา้งความประทบัใจใหก้บัพนกังานใหม ่ เกดิความรูส้กึที�ด ี เกดิ
บรรยากาศที�ดใีนการทาํงาน 

 
  3. การสรา้งขวญักําลงัใจใหก้บัพนกังาน จะเป็นแรงผลกัดนัใหพ้นกังานทุ่มเทกําลงักาย
กําลงัใจในการทาํงานใหก้บัองคก์าร ซึ�งสามารถกระทําไดห้ลายวธิ ี เช่น การเลื�อนขั �น เลื�อน
ตําแหน่งการใหส้ทิธพิเิศษ เป็นตน้ หรอืแมแ้ต่คาํชมเชย การยกยอ่ง และการใหเ้กยีรต ิ กถ็อืว่า
เป็นส่วนหนึ�งของการสรา้งขวญัและกําลงัใจแก่พนกังาน สิ�งเหล่านี�จะมผีลต่อการพฒันาบุคลากร
และพฒันาองคก์าร 
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4. การเปิดโอกาสใหบุ้คลากรในองคก์ารไดม้สี่วนรว่มในการตดัสนิใจ ตามระดบัที�
เหมาะสมเพื�อใหพ้นกังานไดเ้กดิความรูส้กึว่าตนเองมสี่วนเป็นเจา้ของกจิการดว้ย จะช่วยสรา้ง
ความมั �นใจ มคีวามคดิรเิริ�ม รกัและภกัดต่ีอองคก์าร เกดิความมุง่มั �นที�จะพฒันางานใหก้า้วหน้า 

 
  5. การประนีประนอมจะช่วยใหล้ดขอ้ขดัแยง้ระหว่างบุคคลกบับุคคล บุคคลกบัองคก์าร 
และองคก์ารกบัองคก์าร ดงันั �น การใชว้ธิกีารเจรจา หรอืการปรกึษาหารอืจะเป็นแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาขององคก์าร 

 
  6. การจดัระบบงานในองคก์ารใหช้ดัเจน มเีป้าหมายที�แน่นอนกําหนดสายการบงัคบั
บญัชา แจกแจงลกัษณะงานสาํหรบัพนกังานทุกระดบั เพื�อใหรู้บ้ทบาทหน้าที�ใหช้ดัเจน จะช่วยให้
เกดิความเขา้ใจบุคคลและงานที�ปฏบิตั ิ

 
  7. การพฒันาบุคลากร เป็นการเพิ�มประสทิธภิาพในการทํางาน เนื�องจากวทิยาการมี
ความกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ การแขง่ขนัในระบบการตลาดมสีงู การเพิ�มพูนความรูแ้ก่บุคลากรใน
องคก์ารจงึเป็นสิ�งจาํเป็น ซึ�งอาจทําไดห้ลายลกัษณะ เช่น การฝึกอบรม การศกึษานอกสถานที� 
และการศกึษาต่อ เป็นตน้ 

 
  8. การสรา้งความยตุธิรรมในองคก์าร จะช่วยใหอ้งคก์ารอยูร่อด มคีวามมั �นคงและ
กา้วหน้า การที�จะสรา้งความยตุธิรรม ตอ้งอาศยัปจัจยัหลายประการ เช่นจะตอ้งมขีอ้มลูเกี�ยวกบั
พนกังานทุกคน ตั �งแต่ประวตัสิ่วนตวั ประวตักิารทํางาน และลกัษณะเฉพาะของแต่ละคน เพื�อ
ช่วยใหส้ามารถตดัสนิใจในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของแต่ละคน เป็นตน้ว่า การเลื�อน
ตําแหน่งการเปลี�ยนงาน เปลี�ยนหน้าที� เป็นตน้ นอกจากนั �นในกรณทีี�พนกังานกระทาํความผดิ ก็
ตอ้งใหค้วามเป็นธรรมกบัทุกคนเท่าเทยีมกนั 

 
 

 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
 
 บุญยง ชื�นสุวมิล (2556)  ไดอ้ธบิายว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร เป็นการ
พฒันาองคร์วมของการพฒันาบุคคล (Individual Development) การพฒันาวชิาชพี (Career 
Development) และการพฒันาองคก์าร (Organization Development) เพื�อมุง่สู่การผลติสงูสุด 
คุณภาพ โอกาสและการเพิ�มพนูสงูสุด เพื�อสมาชกิองคก์ารที�พวกเขาทํางานทําใหเ้ป้าหมายของ
องคก์ารบรรลุผล ซึ�งมรีายละเอยีดดงันี� 
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 1. การพฒันาบคุคล (ID: Individual Development) ช่วยใหพ้นกังานเหน็ถงึจดุอ่อน 
จดุแขง็ของตน  เสรมิจดุแขง็และพฒันาจดุอ่อน โดยใชศ้กัยภาพทั �งหมดเพื�อสรา้งประสทิธภิาพ
องคก์ารขณะเดยีวกนักบ็รรลุเป้าหมายส่วนบุคคลดว้ย เป็นการพฒันาบุคคลที�เกดิจากการผ่าน
ทกัษะงานหลายตําแหน่ง เช่น ผูว้เิคราะห ์ วางแผน  สรา้งโปรแกรม  บรรยาย เป็นตน้  เพื�อมุง่
พฒันาความรูท้ศันคต ิ ทกัษะใหม่ๆ  และพฤตกิรรมใหด้ขีึ�น เพื�อที�จะทําใหผ้ลการปฏบิตังิาน
เพิ�มขึ�นและดขีึ�น อาจกระทําผ่านแผนงานที�เป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ  หรอืการอบรมขณะ
ปฏบิตังิานกไ็ด ้ 
 

 2. การพฒันาวิชาชีพ (CD: Career Development) เน้นการวเิคราะหเ์พื�อใหท้ราบ
ความสนใจ ค่านิยม ความรูค้วามสามารถ กจิกรรมและการมอบหมายงานใหบุ้คคลปฏบิตั ิ เพื�อ
พฒันาทกัษะสําหรบัการปฏบิตังิานในอนาคต การพฒันาอาชพีนั �น ทั �งบุคลากรและองคก์ารต่าง
ตอ้งมกีจิกรรมที�จะตอ้งปฏบิตัทิั �ง 2 ฝา่ย ทางฝา่ยบุคลากรจะตอ้งมกีารวางแผนอาชพี ตระหนกั
ในอาชพีตน และใชป้ระโยชน์จากศูนยพ์ฒันาอาชพีในหน่วยงานตนใหม้ากที�สุด ส่วนกจิกรรม
องคก์ารครอบคลุม  ระบบใหค้าํปรกึษา  จดัการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop) สมัมนา  
การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  แผนงานเสน้ทางอาชพี เป็นตน้ 
 

 3. การพฒันาองคก์าร (OD:  Organization Development) มุง่พฒันาวธิแีกป้ญัหา
องคก์ารดว้ยวธิกีารใหม่ๆ  และสรา้งสรรค ์ โดยพยายามปรบัโครงสรา้ง วฒันธรรม กระบวนการ
บรหิาร และกลยทุธข์องการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกนั วธิกีารแกป้ญัหาโดยปรบั
ส่วนต่างๆ ใหก้ลมกลนืกนัสามารถทําใหอ้งคก์ารปรบัตวัไดด้ว้ยตนเอง และมองเหน็ปญัหาและ
ความอ่อนแอของตนเองแลว้นํามาแกไ้ข เคยมผีูก้ล่าวว่าการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เป็นสิ�ง
ฟุม่เฟือยแต่ในปจัจุบนัเป็นที�ยอมรบัแลว้ว่า  การพฒันาแรงงาน ( Work Force) ไมใ่ช่สิ�งฟุม่เฟือย
อกีต่อไป การอบรมและพฒันา เป็นความจาํเป็นเพื�อความอยู่รอดและการปฏบิตังิานขององคก์าร 
และช่วยส่งเสรมิในการสรา้งเป้าหมายชวีติที�สมบูรณ์ใหก้บัทุกคน ไมเ่พยีงในองคก์ารธุรกจิ
เท่านั �นแต่ในความสมัพนัธก์บัครอบครวั ศาสนาและชุมชนดว้ย 
 

 อรณุ รกัธรรม (2540) ผูเ้ชี�ยวชาญในดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละการพฒันา
องคก์าร กล่าวโดยสรปุว่า การพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นเรื�องของกลไกที�จะช่วยใหก้าร
ดาํเนินงานทั �งในดา้นองคก์ารและดา้นบุคลากรใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพื�อนํามาซึ�ง
ความสาํเรจ็สู่องคก์ารหรอืหน่วยงานโดยรวม กจิกรรมการพฒันาทรพัยากรมนุษยถ์อืเป็นกลยทุธ์
ที�องคก์ารควรใหค้วามสาํคญัเนื�องจากโลกของการทาํงานยคุใหม ่ องคก์ารส่วนใหญ่ต่างนํา
เทคโนโลยเีขา้มาประยกุตใ์ชใ้นการทาํงาน ดงันั �นจงึเป็นหน้าที�ของฝา่ยพฒันาทรพัยากรมนุษยท์ี�
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จะตอ้งเขา้มามบีทบาทในการปรบัเปลี�ยนความรู ้ ความเขา้ใจ และทศันคตขิองพนกังาน เพื�อให้
สามารถปรบัตวั และยอมรบักบัการเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ�นในองคก์ารได ้ 
 

 ลกัษณะที�สาํคญัของการฝึกอบรม มดีงันี� (1) เป็นกระบวนการที�จดัขึ�นอยา่งเป็นระบบ
เพื�อหาทางใหม้กีารเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม รวมทั �งทศันคตขิองพนกังานใหส้ามารถปฏบิตังิานได้
ดขีึ�น (2) เป็นกระบวนการที�ช่วยเพิ�มพูนความถนดัทางธรรมชาตทิกัษะ หรอืความชํานาญ 
ความสามารถของบุคคล เพื�อใหส้ามารถปฏบิตังิานไดด้ยีิ�งขึ�น (3) เป็นการใหค้าํแนะนําและเป็น
การฝึกใหม้รีะเบยีบวนิัย (4) เป็นกระบวนการที�จดัขึ�นเพื�อใหบุ้คคลไดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามชํานาญ  
 
 ลกัษณะสาํคญัของการศกึษา คอื การส่งเสรมิใหม้กีารดงูานหรอืศกึษาต่อ (Continuing 
Education หรอื Up - Grading) เป็นกจิกรรมที�ช่วยในการเพิ�มคุณวุฒขิองบุคลากรรวมทั �งยงัช่วย
ใหบุ้คลากรมคีวามรูด้ขี ึ�นหรอืไดร้บัความรูใ้หม ่ กจิกรรมการศกึษายงัเป็นกจิกรรมการพฒันา
ทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามพรอ้มสาํหรบัการเลื�อนขั �น เลื�อนตําแหน่ง และการพฒันาสายอาชพี 
การศกึษา หมายถงึ กจิกรรมที�มคีวามมุง่หมายในการที�จะเสรมิสรา้ง ความรู ้ ความชํานาญ 
ค่านิยมทางศลีธรรม และความเขา้ใจที�มคีวามจาํเป็นต่อการดาํรงชวีติและทาํประโยชน์ต่อสงัคม
ได ้ ลกัษณะสาํคญัของการพฒันา เป็นการกระทําที�เป็นเหตุใหบ้างสิ�งบางอย่างเจรญิเตบิโตหรอื
ขยายออกเพื�อใหด้ขี ึ�นกว่าเดมิ มุง่เน้นเรื�องการพฒันาคนเพื�อการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรม  
 
 การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ประกอบไปดว้ยกจิกรรมที�สาํคญั คอื การฝึกอบรมและ
พฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นรายบุคล (Individual Training and Development) การพฒันาสาย
งานอาชพี (Career Development) และการพฒันาองคก์าร (Organization Development) 
ลกัษณะสาํคญัของการจดัการความรู ้ ลกัษณะสาํคญัของการจดัการความรูอ้งคก์าร ซึ�งเป็น
กระบวนการปรบัปรุงการทาํงานโดยผ่านความรู ้ ความเขา้ใจ โดยองคก์ารจะเรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์ในอดตี หรอืสิ�งที�ผ่านมาในการทํางานตามปกต ิ
 
 
 การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์
 
  ไพโรจน์ อุลดั (2548) ไดใ้หนิ้ยามว่า การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ หมายถงึ 
กระบวนการพยากรณ์ความตอ้งการของทรพัยากรมนุษยข์องหน่วยงาน หรอืองคก์ารไวล้่วงหน้า 
ว่ามคีวามตอ้งการบุคลากรประเภทใด ระดบัใด เมื�อใด วธิกีารไดม้าเป็นอยา่งไร มาจากไหน 
รวมถงึมนีโยบายและแนวทางดาํเนินการอย่างไร เพื�อที�จะทําใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดในการ
ปฏบิตังิาน 
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 การวางแผนทรพัยากรมนุษยม์คีวามสาํคญั ดงัต่อไปนี� 
 
 1) เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพสงูในการใชท้รพัยากรเกี�ยวกบัมนุษยใ์นองคก์าร  
  
 2) เพื�อที�จะใหต้อบสนองความพอใจของพนกังาน และเพื�อโอกาสที�จะไดม้กีารพฒันา
พนกังานไดม้ากขึ�นกว่าเดมิ  
 
 3) เพื�อที�จะใหม้กีารวางแผนที�จะไดท้าํการว่าจา้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
  
 4) ทาํใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการอยา่งมปีระสทิธผิล และประสทิธภิาพในอนาคต
เพราะการวางแผนทรพัยากรมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการวางแผนกลยทุธ ์ ใหแ้ก่
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์าร  
 
 5) ทาํใหอ้งคก์ารสามารถดาํเนินการอยา่งมั �นคง ท่ามกลางสภาพสงัคมที�เปลี�ยนแปลง
องคก์ารตอ้งหากลยทุธต่์างๆที�จะไดบุ้คคลที�มคีุณภาพ เพื�อใหอ้งคก์ารสามารถแข่งขนักบัองคก์าร
อื�นได ้ 
  
 6) ทาํใหอ้งคก์ารมแีผนดาํเนินงานอย่างละเอยีดที�จะปฏบิตังิานดา้นบุคคลอยา่งมขี ั �นตอน 
อนัจะส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าขององคก์รในบั �นปลาย 
 
 
 ประโยชน์ของการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์มดีงันี�  
 
 1) ทาํใหอ้งคก์ารไดท้ราบถงึความตอ้งการดา้นบุคลากรในระยะยาว เพราะช่วยใหก้าร
ว่าจา้งพนกังานใหมเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถคาํนวณงบประมาณดา้นเงนิเดอืน 
ผลประโยชน์พเิศษและสวสัดกิารดา้นต่างๆ ดงันั �นการกําหนดรบัพนกังานใหม ่ จะตอ้งยดึแผน
ดา้นทรพัยากรมนุษย ์
 
  2) ช่วยใหอ้งคก์ารใชท้รพัยากรมนุษยใ์หเ้กดิประโยชน์สงูสุด การวางแผนทรพัยากร 
มนุษยจ์ะทาํใหเ้หน็ภาพรวม การใชก้ําลงัคนในแผนกและฝา่ยต่างๆ รวมถงึการพฒันาบุคคล
อยา่งชดัเจน ซึ�งทําใหท้รพัยากรมนุษยท์ี�รบัเขา้มาในองคก์าร มคีุณค่าทําใหเ้กดิประโยชน์อยา่ง
แทจ้รงิแก่องคก์าร 
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  3) ทาํใหก้ระบวนการเลอืกสรรคนเขา้มาทํางานในองคก์ารมปีระสทิธภิาพ เพราะเป็น
ระบบที�มคีวามสมัพนัธต่์อเนื�องกนัตั �งแต่การวเิคราะหง์าน การสรรหา การคดัเลอืก การบรรจุ 
การปฐมนิเทศ การพฒันาและฝึกอบรม ทาํใหไ้มเ่กดิปญัหาการขาดแคลนบุคลากร 
 
  4) ทาํใหก้ารขยายหรอืการปรบัปรงุองคก์ารในอนาคตเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมี
การวางแผนการพฒันาและการฝึกอบรม เพื�อเพิ�มพนูความรูค้วามสามารถใหแ้ก่พนกังาน
สามารถทํางานในตําแหน่งใหมไ่ด ้เป็นการส่งเสรมิและพฒันาโอกาสใหพ้นกังานกา้วหน้า 
 
  5) เป็นแนวทางในสถาบนัการศกึษาพฒันาหลกัสตูร ใหเ้ป็นความตอ้งการของตลาด 
แรงงาน ขอ้มลูจากองคก์ารที�มกีารวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ จะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนุน
ใหส้ถาบนัผลตินกัศกึษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ทาํใหไ้มเ่กดิปญัหา
การว่างงาน เป็นการช่วยพฒันาความมั �นคงของประเทศ 
 
  6) ช่วยใหก้จิกรรมต่างๆ ดา้นการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ารอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
  7) ช่วยใหก้ารจดัทาํฐานขอ้มลูดา้นบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์ มคีุณภาพและสมบรูณ์ 
ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อกจิกรรมการบรหิารงานทรพัยากรมนุษยอ์ื�นๆ รวมทั �งหน่วยงานยอ่ยอื�นๆ 
ภายในองคก์ารดว้ย 
   
 8) ช่วยขจดัปญัหาคนที�เหมอืนกบัไมท้ี�ตายแลว้ (Dead wood) ใหห้มดไปจากองคก์ารทํา
ใหเ้กดิการประหยดัค่าใชจ้่าย และช่วยใหก้ารจา้งพนกังานใหมข่ององคก์ารเป็นไปอยา่งประหยดั 
 
  9) ช่วยในการประสานความแตกต่างระหว่างโปรแกรมการบรหิารงานทรพัยากรมนุษย ์
เช่น แผนการปฏบิตังิานและความจาํเป็นในการจา้งบุคคล 
 
 
 วตัถุประสงคข์องการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์มดีงันี� 
 
  1) เพื�อคาดคะเนความตอ้งการ จาํนวนและประเภทของทรพัยากรบุคคลที�จะปฏบิตังิาน 
รวมถงึระดบัของทกัษะ ความรู ้และความสามารถที�ตอ้งการ 
 
  2) เพื�อใหไ้ดม้าและธาํรงไวซ้ึ�งทรพัยากรมนุษยใ์นจาํนวนและคุณภาพที�ตอ้งการ 
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  3) เพื�อบรหิารการใชท้รพัยากรบุคคลในองคก์ารที�มอียูใ่หไ้ดป้ระโยชน์สงูสุด และป้องกนั
พนกังานที�มคีวามรูค้วามสามารถออกจากงาน หลงัจากที�ไดร้บัการพฒันาจากองคก์รแลว้ 
 
  4) เพื�อคาดคะเนล่วงหน้าปญัหาต่างๆ เกี�ยวกบัทรพัยากรมนุษย ์ เช่น ปญัหาการขาด
แคลนบุคลากรและปญัหาการมบุีคลากรเกนิความตอ้งการ เป็นตน้ 
 
  5) เพื�อจดัเตรยีมมาตรการที�เมาะสมสําหรบัป้องกนั และแกไ้ขปญัหาเกี�ยวกบัทรพัยากร
มนุษยใ์นองคก์ร 
  6) เพื�อสรา้งความเขา้ใจร่วมกนั เกี�ยวกบัสภาพทรพัยากรมนุษยข์องหน่วยงานต่างๆ
ภายในองคก์ารซึ�งจะเชื�อมโยงไปถงึการเกลี�ยกําลงัคนระหว่างหน่วยงานในที�สุด 
 
 
 
 หลกัการกาํหนดทิศทางของแผนทรพัยากรมนุษย ์
 
  ไพโรจน์ อุลดั (2548) ไดส้รปุถงึ การกําหนดทศิทางของแผนทรพัยากรมนุษย ์ว่าจะตอ้ง
ดาํเนินการเรื�องต่อไปนี� 
 
  1. การกําหนดทศิทางและเป้าหมายที�ชดัเจน เช่น แผนทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร
จะตอ้งเป็นระบบและตอบสนองต่อการขยายตวัทางธุรกจิและใชท้รพัยากรบุคคลที�มอียูใ่นปจัจบุนั 
ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและคุม้ค่า  
 
  2. การกําหนดระยะเวลาที�จะดําเนินการ มกีารระบุปฏทินิการปฏบิตังิานตามแผนอยา่ง
ชดัเจน 
 
  3. การทาํความเขา้ใจเรื�องแผนทรพัยากรมนุษย ์ ตามขั �นตอน คอื ชี�แจงเรื�องแผน
อตัรากําลงัใหทุ้กระดบัเขา้ใจรว่มกนั เพื�อกําหนดทศิทางและวตัถุประสงค ์ จากนั �นฝา่ยบรหิาร
จะตอ้งมคีวามมั �นใจว่าทรพัยากรมนุษยทุ์กฝา่ยทุกระดบัมกีารรบัรู ้ ยอมรบัและเขา้ใจความจาํเป็น
และความสาํคญัของการวางแผนทรพัยากรมนุษยข์องหน่วยงาน 
 
  4. การสื�อสารสมมตุฐิานที�ใชป้ระกอบการวางแผนทรพัยากรมนุษยท์ี�ชดัเจนเป็นที�เขา้ใจ
ของทุกฝา่ยในองคก์าร สมมตฐิานที�สําคญั เช่น อตัราการเจรญิเตบิโตขององคก์าร จะตอ้งมอีตัรา
กา้วหน้าสงูกว่าอตัราเจรญิเตมิโตของสภาวะเศรษฐกจิ หรอืองคก์ารอาจตั �งเป้าหมายการใช้
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กําลงัคนในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ โดยจะไมเ่ปลี�ยนไปใชอุ้ปกรณ์ดา้นเทคโนโลยแีทน หรอื
องคก์ารอาจมุง่ใชท้รพัยากรมนุษยท์ี�มอียูใ่นแต่ละแผนกใหคุ้ม้ค่า ในกรณีนี�อาจกําหนดนโยบาย 
อาท ิ มเีป้าหมายในการพฒันากําลงัคนทดแทนจากภายในองคก์าร แทนที�จะสรรหามาจาก
ภายนอก 
 
  5. ผูร้บัผดิชอบดา้นการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์ จะตอ้งแปลสมมตุฐิานดา้นกําลงัคน 
เช่นทศิทางของแผนที�จะเชื�อมโยงกบัแผนกลยุทธธ์ุรกจิขององคก์าร แต่ละส่วนของงานจะตอ้ง
ตระหนกัถงึปญัหาและความตอ้งการภายในของแต่ละงานเป็นสําคญั โดยจะตอ้งดาํเนินกจิกรรม
ต่อไปนี� 
 

5.1 สาํรวจและวเิคราะหป์ญัหาดา้นกําลงัทรพัยากรมนุษย ์ วเิคราะหแ์นวโน้มและ
เป้าหมายดา้นกําลงัทรพัยากรมนุษย ์

 
 5.2 กําหนดนโยบายและเป้าหมายดา้นทรพัยากรมนุษยใ์นเรื�องการใชก้ําลงัคน การ
พฒันากําลงัคน การสรรหา การโยกยา้ยสบัเปลี�ยนงาน และการพฒันาอาชพี 

 
  5.3 สื�อสารและทาํความเขา้ใจเพื�อใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ทั �งนี�โดย
ไดร้บัการสนับสนุนจากผูบ้รหิารระดบัสงู และทุกฝา่ยใหค้วามรว่มมอื 
 
  6. สิ�งที�มผีลกบัการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์จะตอ้งพจิารณาถงึเรื�องต่อไปนี� 
 
  6.1 ทรพัยากรมนุษยท์ี�มอียู่ในองคก์าร ไดใ้ชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ารแลว้
หรอืไมเ่พยีงใด และไดป้ระโยชน์คุม้ค่าตอบแทนและค่าใชจ้า่ยหรอืไม ่
 
  6.2 มแีผนการฝึกอบรมและพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารหรอืไม ่อยา่งไร 
 
  6.3 อตัราสญูเสยีกําลงัคนในอนาคตจะรุนแรงหรอืไม ่ โดยพจิารณาว่า จะสญูเสยี
กําลงัคนประเภทใด ระดบัใดในกลุ่มสายงานใด มจีุดใดบา้งที�ไดร้บัผลกระทบและเมื�อใด รวมถงึ
ศกึษาสาเหตุของการสญูเสยีว่ามอีะไรบา้ง 
 
  6.4 จะใชเ้ทคนิคและวธิกีารในการคาดคะเนทรพัยากรมนุษยท์ั �งในดา้นอุปสงค ์ และ
อุปทานวธิใีดจงึจะเหมาะสม 
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  6.5 การสรรหาผูม้าดํารงตําแหน่งจะกระทําโดยวธิใีดจงึจะเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัสภาพปญัหาการขาดแคลนกําลงัคน 
 
  6.6 ระยะเวลาที�เหมาะสมในการวางแผนทรพัยากรมนุษยค์วรจะเป็นเท่าใด เช่น 
ทบทวนทุกๆ 3 ปี หรอื 5 ปี เป็นตน้ 
 
  7. การจดัทาํแผนทรพัยากรมนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบัแผนกลุยทุธท์างธุรกจิอยา่งเป็นระบบ 
หลกัการต่างๆ ที�ไดนํ้าเสนอขา้งตน้นี�จะตอ้งนํามาพจิารณาประกอบการจดัทาํแผนทรพัยากร
มนุษยข์ององคก์าร 
 
 
 ปัจจยัที�ส่งผลต่อการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์
 
  1. องคป์ระกอบภายนอกองคก์าร หมายถงึ ปจัจยัต่างๆ ที�เป็นสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์าร ซึ�งองคก์ารไมส่ามารถจะควบคุมได ้ และยากที�จะทาํการคาดการณ์ประเมนิ
ความเป็นไปไดท้ั �งในระยะสั �นและระยะยาว องคป์ระกอบภายนอกองคก์ารที�สาํคญัที�มผีลกระทบ
ต่อการกําหนดความตอ้งการกําลงัคนขององคก์ารม ี4 ประการ ไดแ้ก่ 
 
  1.1 สภาพเศรษฐกจิ (Economics) โดยปกตริะบบเศรษฐกจิแปรเปลี�ยนไปตาม 
ระยะเวลาโดยมลีกัษณะเป็นวฏัจกัรประกอบดว้ย ภาวะรุง่เรอืง (Boom) ภาวะถดถอย 
(Recession) ภาวะตกตํ�า (Depression) และภาวะฟื�นตวั (Recovery) โดยในภาวะเศรษฐกจิ
รุง่เรอืงจะเป็นผลใหย้อดขายสนิคา้และบรกิารขององคก์ารเพิ�มขึ�น เนื�องจากประชาชนมรีายไดท้ี�
แทจ้รงิสงูทาํใหม้อีํานาจการซื�อมากขึ�น ดงันั �นจะเป็นผลใหค้วามตอ้งการกําลงัคนขององคก์าร
เพิ�มขึ�นดว้ย เนื�องจากแรงงานคนเป็นปจัจยัสําคญัสาํหรบักระบวนการผลติ ในทางตรงกนัขา้ม 
ถา้เศรษฐกจิซบเซาอํานาจซื�อของประชาชนตํ�า องคก์ารจาํเป็นตอ้งลดประมาณการผลติยอ่มเป็น
ผลใหค้วามตอ้งการกําลงัคนขององคก์ารลดตํ�าลงดว้ย ผลกระทบที�เกดิจากสภาวะเศรษฐกจิ
สามารถมองเหน็ไดค้่อนขา้งชดัเจน แต่การประเมนิสภาวะเศรษฐกจินั �นทําไดค้่อนขา้งยาก ทั �งนี�
อาจพจิารณาจากตวับ่งชี�ที�สําคญั ไดแ้ก่ ภาวะเงนิเฟ้อ ภาวการณ์ว่างงาน อตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ 
 
  1.2 ปจัจยัดา้นสงัคม การเมอืง และกฎหมาย (Social, Political and Legal) ปจัจยั
ทางสงัคมพจิารณาจาก ระเบยีบประเพณ ี วฒันธรรม ค่านิยม เป็นตน้ ตวัอยา่งของผลกระทบที�
เกดิจากปจัจยัดา้นสงัคม เช่น ค่านิยมในการทาํงานนอกบา้นของหญงิไทย มผีลต่อการกําหนด
ความตอ้งการกําลงัแรงงานเพศหญงิและเพศชาย องคก์ารสามารถจดัจา้งแรงงานหญงิไดม้ากขึ�น 
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และสามารถลดแรงงานชายลงบางประเภท ภาวะทางการเมอืงและกฎหมายเป็นเรื�องที�เกี�ยวเนื�อง
กนัซึ�งสามารถคาดการณ์ไดโ้ดยงาน ตวัอยา่งเช่น กรณทีี�รฐับาลออกกฎหมายการเกษยีณอายุ
ราชการฉบบัใหม ่ โดยใหข้า้ราชการเกษยีณอายเุรว็กว่าหรอืชา้กว่าเดมิ นกัวางแผนทรพัยากร
มนุษยก์จ็าํเป็นตอ้งนํามาพจิารณาในการกําหนดความต้องการกําลงัคนขององคก์ารดว้ย 
 
  1.3 ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี (Technology) ภาวการณ์เปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยนีั �น
ยากที�จะคาดการณ์และยากที�จะประเมนิแนวความคดิ ซึ�งส่วนใหญ่เชื�อว่าการขยายตวัและ
ความกา้วหน้าดา้นคอมพวิเตอรเ์ป็นสาเหตุใหม้กีารว่างงานอย่างมากมาย แต่หากพจิารณาใหด้ี
แลว้ แมว้่าธุรกจิคอมพวิเตอรจ์ะเป็นสาเหตุใหค้วามตอ้งการกําลงัคนในธุรกจิหลายประเภทลดลง 
เช่น ธุรกจิการเงนิการธนาคาร ธุรกจิรา้นขายหนงัสอื เป็นตน้ แต่มธีุรกจิบางประเภทที�
จาํเป็นตอ้งจา้งคนเพิ�มขึ�น เช่น ธุรกจิที�บรกิาร โดยใชค้อมพวิเตอร ์ ไดแ้ก่ การพมิพเ์อกสารการ
วเิคราะหผ์ลกวจิยั เป็นตน้ นอกจากนี�ววิฒันาการการนําหุ่นยนตม์าใชแ้ทนแรงงานคนในอนาคต
ยอ่มมผีลกระทบต่อการกําหนดความตอ้งการกําลงัคนขององคก์ารดว้ย 
 
  1.4 ปจัจยัดา้นคู่แขง่ขนั (Competitors) การมคีู่แขง่ขนัอาจเป็นผลต่อความเตบิโต
ของอุตสาหกรรม เพราะส่วนแบ่งตลาดของธุรกจิย่อมถูกคู่แขง่ขนัช่วงชงิเอาไปไมม่ากกน้็อย 
ตวัอยา่ง เช่น อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละอุตสาหกรรมเหลก็มอีตัราการเตบิโตน้อยมาก เนื�องจากมี
คู่แขง่ขนัจากต่างประเทศ อยา่งไรกต็ามการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์เ็ป็นผลให้
ราคาสนิคา้ลดตํ�าลงธุรกจิสามารถขยายตลาดไดก้วา้งขึ�น และทาํใหธุ้รกจิตอ้งจา้งแรงงานเพิ�มขึ�น 
 

  2. องคป์ระกอบด้านองคก์าร หมายถงึ การตดัสนิใจในเรื�องสําคญัๆ ขององคก์รที�มี
ผลกระทบต่อความตอ้งการทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร ในที�นี�จะกล่าวถงึองคป์ระกอบดา้น
องคก์ารที�มผีลต่อการวางแผนกําลงัคน 5 ประการ ไดแ้ก่ 
 

 2.1 แผนกลยทุธ ์ (Strategic plans) นบัเป็นองคป์ระกอบที�มอีทิธพิลต่อความตอ้ง
กําลงัคนมากที�สุด แผนกลยทุธเ์ป็นแผนที�สมัพนัธก์บัวตัถุประสงคร์ะยะยาว เช่น วตัถุประสงค์
เกี�ยวกบัอตัราความเตบิโต ผลติภณัฑใ์หม ่ ตลาด และบรกิาร เป็นตน้ วตัถุประสงคเ์หล่านี� จะ
ชี�ใหเ้หน็ถงึจาํนวนและประเภทของพนกังานที�จาํเป็นสาํหรบัองคก์ารในอนาคต นกับรหิารงาน
ทรพัยากรมนุษยจ์าํเป็นตอ้งพฒันาแผนทรพัยากรมนุษยร์ะยะยาว ใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์
ขององคก์าร เพื�อใหอ้งคก์ารบรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านี�ได ้
 

  2.2 งบประมาณ (Budgets) งบประมาณเป็นเครื�องมอืการดาํเนินงานสําหรบัแผน
กลยทุธร์ะยะสั �น ดงันั �นการตดิสนิใจของฝา่ยบรหิารในการเพิ�มหรอืลดงบประมาณ จะส่งผลต่อ
ความจาํเป็นดา้นทรพัยากรมนุษยใ์นระยะสั �น 
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  2.3 การพยากรณ์ยอดขายและปรมิาณการผลติ (Sales and production forecasts) 
แมว้่าขอ้มลูที�ไดจ้ากกรพยากรณ์ยอดขายและปรมิาณการผลติ จะใหค้วามถูกตอ้งน้อยกว่า
งบประมาณ แต่กส็ามารถใหข้อ้สงัเกตไดร้วดเรว็เกี�ยวกบัความจาํเป็นในการเปลี�ยนแปลงในระยะ
สั �นของความตอ้งการทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร 
   
 2.4 การลงทุนในธุรกจิใหม ่ (New ventures) เมื�อองคก์ารกําลงัดาํเนินการลงทุนใน
ธุรกจิใหม ่ นกัวางแผนจะตอ้งทาํการพฒันาแผนการจา้งงานทั �งในระยะสั �นและระยะยาวและใน
กรณทีี�การลงทุนในธุรกจิใหมเ่กดิจากการรว่มลงทุน หรอืการควบกจิการ กจ็าํเป็นต้องทบทวนอุป
สงคด์า้นทรพัยากรมนุษยใ์นทนัท ีซึ�งจะนําไปสู่การออกแบบองคก์ารและการออกแบบงานใหม ่
 
  2.5 การออกแบบองคก์ารและการออกแบบงาน (Organization and Job designs) 
ช่วงหลงัจากมกีารรว่มลงทุน หรอืการควบกจิการ องคก์ารจะมกีารปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์าร 
อยา่งฉบัพลนั ทาํใหแ้ผนกําลงัคนตอ้งปรบัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ใหมข่ององคก์าร ใน
ขณะเดยีวกนัการออกแบบงานใหมก่ท็าํใหเ้กดิความเปลี�ยนแปลงความตอ้งการระดบัทกัษะของ
พนกังานในอนาคตดว้ย 
 
  3. ปัจจยัด้านกาํลงัแรงงาน (Work – force factor) อุปสงคข์องทรพัยากรมนุษยข์อง
องคก์ารจะไดร้บัผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกําลงัแรงงานภายในองคก์ร ซึ�งเกดิจากสาเหตุ
หลายประการ ไดแ้ก่ การเกษยีณอาย ุ (Retirement) การลาออก (Resignation) การตาย 
(Deaths) และการสิ�นสุดสญัญาจา้ง (Terminations) ดงันั �นนกัวางแผนทรพัยากรมนุษยจ์งึ
จาํเป็นตอ้งคาดการณ์แนวโน้มของกําลงัแรงงานโดยศกึษาขอ้มลูจากอดตี และนําเอาผลของการ
คาดการณ์มาใชป้ระโยชน์ในการจดัทําแผนกําลงัคนในอนาคตขององคก์าร 
 
 
 กระบวนการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์
  

 กระบวนการวางแผนทรพัยากรมนุษย ์มขี ั �นตอนดงัต่อไปนี� 
 
  1. การพจิารณาเป้าหมาย และแผนขององคก์าร (Goals and Plans of Organization) 
งานสําหรบันกัวางแผนทรพัยากรมนุษยจ์ะกระทาํ คอื การศกึษาและพจิารณาแผนกลยทุธก์ารได้
กําหนดไวศ้กึษานโยบายสาธารณะ แนวโน้มทางดา้นการเมอืง กฎหมายที�จะส่งผลดาํเนินงาน
ขององคก์าร สภาพเศรษฐกจิ การแขง่ขนั ภาวะเงนิเฟ้อ ระดบัการว่างงานในการทาํงาน 
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ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยต่ีางๆ เพื�อที�จะนําผลของการเหล่านี�มาจดัวางขอ้มลูดา้น
บุคคลที�ควรจะเป็นในอนาคตไดอ้ยา่งมคีวามเหมาะสม 
 
  2. การพจิารณาสภาพการณ์ของทรพัยากรมนุษยใ์นปจัจบุนั (Current Human 
Resource Situation) เป็นการสาํรวจจาํนวนพนกังานทั �งหมดที�มอียู ่ โดยจาํแนกออกตาม
ประเภทต่างๆ เช่น ตามลกัษณะของงาน ตามแผนก ตามอาย ุตามระดบัการศกึษา เป็นตน้ 
 

  3. การคาดการณ์ทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource Forecast) ในขั �นนี� นกัวางแผน
ทรพัยากรมนุษยจ์ะพจิารณาถงึจาํนวน และประเภทของพนกังานที�องคก์ารตอ้งการ พรอ้มทั �ง
จาํนวนและประเภทของคนที�ตอ้งจา้งใหม ่ ในขั �นนี�จะตอ้งพจิารณาใหล้ะเอยีด ตรวจสอบพนกังาน
ที�จะครบเกษยีณอาย ุ การโยกยา้ย การเลื�อนตําแหน่ง จะไดท้ราบจาํนวนและประเภทของ
พนกังานที�มอียูจ่รงิๆ ว่ามจีาํนวนเท่าไร แลว้นํามาเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนที�องคก์ารทั �งหมด กจ็ะ
สามารถรูว้่าองคก์ารตอ้งจา้งพนกังานใหมใ่นกลุ่มใดบา้ง และในระยะเวลาใด ในการคาดการณ์
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นงานที�ละเอยีดซบัซอ้น ซึ�งพอจะกล่าวถงึขั �นตอนในการคาดการณ์ทรพัยากร
มนุษยพ์อสรุปได ้10 ประการ ดงันี� 
 

 3.1 เกบ็ขอ้มลู และศกึษาขอ้มลูการเปลี�ยนแปลงในการเขา้ออกของพนกังาน 
 

  3.2 หาเครื�องบ่งชี�ที�จะแสดงจาํนวนพนกังานลกูจา้งในช่วงระยะเวลาต่างๆ หรอืงาน
ประเภทสําคญัๆ เช่น ดจูาํนวนพนกังานในดา้นการผลติ 
 

  3.3 พยากรณ์จาํนวนพนกังานที�เกี�ยวกบังานหลกั (Line) พนกังานที�ปฏบิตังิานดา้น
สนบัสนุน (Staff) ว่า จะเป็นจาํนวนเท่าไร 
 

  3.4 ชี�ใหเ้หน็ถงึเหตุการณ์ที�ผ่านมา แต่เหตุการณ์ที�จะเกดิขึ�นในอนาคตอนัจะทาํ 
ใหเ้ปลี�ยนแปลงนั �น อาจจะไมเ่คยเกดิขึ�นในอดตีที�ผ่านมา 
 

  3.5 เป็นขอ้มลูที�ไดจ้ากระดบัตน้ไปสู่ระดบัสงู การเปิดโอกาสใหฝ้า่ยจดัการตั �งแต่ 
ระดบัตน้ไดม้สี่วนรว่มในการออกความคดิเหน็เกี�ยวกบัการดําเนินงานขององคก์าร ถงึแมว้่า
บางครั �งฝา่ยจดัการจะมคีาํตอบอยูแ่ลว้กต็าม 
   
 3.6 การสอบถามจากหวัหน้างานในระดบัต่างๆ นั �น จะส่งเสรมิบรรยากาศในการ
ทาํงาน ทาํใหห้วัหน้างานมคีวามภูมใิจที�ไดม้สี่วนรว่มกบัฝา่ยจดัการขึ�นสงู 
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  3.7 การศกึษาถงึโครงการต่างๆ ที�ไดว้างแผนว่าจะดาํเนินการ 
 
  3.8 หลกัการที�สาํคญัที�ควรพจิารณาอกีอยา่งหนึ�งกค็อื การวเิคราะหง์าน และ 
พจิารณาเวลาทาํงานที�แทจ้รงิของพนกังานลกูจา้งแต่ละคน 
 
  3.9 พจิารณาผลติผลของงาน ซึ�งอาจจะศกึษาเปรยีบเทยีบจาํนวนคน กบัจาํนวน
ผลติผลของงาน 
 
  3.10 วธิใีชต้วัเลขสถติต่ิางหรอืจากวจิารณญาณของผูร้บัผดิชอบ และตอ้งตดิตาม
ขา่วคราวความเคลื�อนไหว การพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม ่
 
  4. การกําหนดแผนปฏบิตักิาร (Implementation Programs) หลงัจากไดม้กีารคาดการณ์ 
ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ จงึกําหนดออกมาเป็นแผนปฏบิตักิารของฝา่ยทรพัยากร
มนุษย ์ เช่น แผนการสรรหาพนกังาน แผนการคดัเลอืกและบรรจพุนกังาน แผนการประเมนิผล
การปฏบิตังิาน แผนการโอนยา้ย การเลื�อนตําแหน่ง การฝึกอบรม และพฒันา เป็นต้น 
 
  5. การตรวจสอบและการปรบัปรงุ (Audit and Adjustment) ในขั �นนี�เป็นการตรวจสอบ 
ความเหมาะสมและความกา้วหน้าของแผนปฏบิตังิาน การเปรยีบเทยีบแผนต่างๆ การแกไ้ข
ปรบัปรงุขอ้บกพรอ่ง การเปลี�ยนแปลงแผนทรพัยากรมนุษย ์ และถา้มกีารเปลี�ยนแปลงแผนของ
องคก์าร การจดัทาํดชันีแรงงานที�ทนัสมยัควรไดร้บัการพจิารณาศกึษา ทั �งนี�เพราะขอ้มลูที�เชื�อถอื
ไดเ้ป็นสิ�งสาํคญัของการวางแผน 
 
 
 การบริหารทรพัยากรมนุษยด้์วย Human Resources Scorecard 
 
 ในปจัจบุนัไดม้กีารนําแนวความคดิการบรหิารงานเพื�อใหเ้กดิผลสาํเรจ็อย่างรอบดา้น ใน
มติต่ิางๆ (Human Resources Scorecard) มาใชใ้นการวางแผนการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ซึ�ง 
สาํนกัวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล (2547) ไดอ้ธบิายถงึปจัจยัที�เป็นตวักําหนดสมรรถนะระบบ
บรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร ประกอบดว้ย 5 มติ ิ17 ปจัจยั ดงันี�  
 
 มิติที� 1 ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร ์ (Strategic HR Alignment) หมายถงึ การที�
องคก์ารมแีนวทางหรอืวธิกีารบรหิารทรพัยากรมนุษย ์มปีจัจยัดงัต่อไปนี�  
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  1) มนีโยบาย แผนงาน และมาตรฐานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ซึ�ง
สอดคลอ้งและสนบัสนุนใหบ้รรลุ พนัธกจิ เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ารที�ตั �งไว ้ 
 
  2) มกีารวางแผนและบรหิารกําลงัคนสอดคลอ้งกบัการบรรลุภารกจิและความ
จาํเป็นทั �งในปจัจุบนัและในอนาคต  
 
  3) มนีโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
เพื�อดงึดดูใหไ้ดม้า พฒันา และรกัษาไวซ้ึ�งบุคลากรที�มทีกัษะหรอืสรรถนะสงู  
 
  4) มแีผนการสรา้งและแผนการพฒันาผูบ้รหิารทุกระดบั รวมทั �งตอ้งมแีผนสรา้ง
ความต่อเนื�องในการบรหิารงาน 
 
 มิติที� 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์(HR Operational Efficiency) 
หมายถงึ กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร (HR Transactional 
Activities) มปีจัจยัดงันี�  
 
  1) กจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ และกจิกรรมดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยอ์ื�นๆ มคีวามถูกตอ้งและทนัเวลา   
 
  2) มรีะบบฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี�ถูกตอ้งเที�ยงตรง ทนัสมยั 
และนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจและการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ดจ้รงิ 
 
  3) สดัส่วนค่าใชจ้า่ยสําหรบักจิกรรมและกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยต่์อ
งบประมาณรายจ่ายมคีวามเหมาะสมและสะทอ้นผลติภาพของบุคลากร  (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุม้ค่า (Value for money  
 
  4) การนําเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นกจิกรรมและกระบวนการ
การบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื�อปรบัปรงุการบรหิารและการบรกิาร (HR Automation) 
 
 มิติที� 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ (HR Program Effectiveness) 
หมายถงึ นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์อง
องคก์าร และหน่วยงาน ก่อใหเ้กดิผลดงัต่อไปนี�  
 



33 
 

  1) การรกัษาไวซ้ึ�งบุคลากรที�จาํเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกจิ ขององคก์าร  
 
  2) ความพงึพอใจของบุคลากร ต่อนโยบายแผนงานโครงการ และมาตรการดา้น
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
 
  3) การสนบัสนุนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งต่อเนื�อง รวมทั �งส่งเสรมิใหม้ี
การแบ่งปนั แลกเปลี�ยนขอ้มลูขา่วสาร และความรู ้ 
 
  4) การมรีะบบบรหิารผลงาน ที�เน้นประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และความคุม้ค่า มี
ระบบหรอืวธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานที�สามารถจาํแนกความแตกต่าง และจดัลาํดบัผลการ
ปฏบิตังิานของบุคลากร 
 
 มิติที� 4 ความพร้อมรบัผิดด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย ์ (HR Accountability) 
หมายถงึ การที�องคก์ารจะต้องมคีวามพรอ้มรบัผดิชอบ ปจัจยัดงันี� 
 
  1) รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ และผลของการตดัสนิใจดา้นการบรหิารทรพัยากร
มนุษย ์ตลอดจนการดําเนินการดา้นวนิัย โดยคํานึงถงึคุณธรรม  
 
  2) มคีวามโปรง่ใสในทุกกระบวนการของ การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ ทั �งนี�
จะตอ้งกําหนดใหค้วามพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ทรกอยูใ่นทุกกจิกรรม 
 
 มิติที� 5 คณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน (Job and Quality 
of Work Life Balances) หมายถงึ การที�องคก์าร มนีโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ 
ซึ�งจะนําไปสู่การพฒันาคุณภาพชวีติของบุคลากร ตามปจัจยัดงันี�   
 
  1) บุคลากรมคีวามพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มในการทํางาน บรรยากาศ และ
ระบบงานโดยไมส่ญูเสยีรปูแบบการใชช้วีติส่วนตวั  
 
  2) มกีารจดัสวสัดกิารและสิ�งอํานวยความสะดวกเพิ�มเตมิจากสวสัดกิารที�บงัคบั
ตามกฎหมาย สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและสภาพขององคก์าร  
 
  3) มกีารส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดขีองบุคลากร ระหว่างพนกังานระดบับรหิาร
กบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร และในระหว่างพนกังานระดบับรหิาร และพนกังานระดบัปฏบิตักิาร
ดว้ยกนัเอง 
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 จากแนวทางขา้งต้นจงึสรปุไดว้่า การพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ถอืเป็นกุญแจสาํคญัที�จะ
นําองคก์ารไปสู่ความสาํเรจ็ เนื�องจากบุคลากรจะเป็นผูผ้ลกัดนัใหภ้ารกจิต่างๆ ขององคก์าร 
สาํเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ ดงันั �นองคก์ารจาํเป็นจะต้องมกีารกําหนดกรอบแนวทางการพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ มสีมรรถนะสอดคลอ้งตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิของ
องคก์าร ตลอดจนมคีุณลกัษณะที�ดพีงึประสงค ์และมทีศันคตทิี�ดต่ีอองคก์าร   
 
 
2.6 ข้อมลูเกี�ยวกบัธรุกิจไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket) 
 
 ความหมายของไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 

 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ (2555) ไดใ้หค้าํจาํกดัความว่า ไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
(Hypermarket) หรอื ซปูเปอรเ์ซน็เตอร ์(Supercenter) เป็นรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ เน้นจาํหน่าย
สนิคา้อุปโภคบรโิภคที�มคีวามหลากหลายและมจีาํนวนมาก (Mass Product) เน้นการบรหิารงาน
ภายใตต้น้ทุนที�ตํ�า เพื�อจาํหน่ายสนิคา้ในราคาประหยดัมศีูนยก์ระจายสนิคา้ ทาํหน้าที�ควบคุม
สนิคา้คงคลงัใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสม โดยรบัสนิคา้จากผูผ้ลติมากระจายใหก้บัสาขาต่างๆ หา้ง
ประเภทนี� เช่น บิ�กซ ี และเทสโกโ้ลตสั เป็นตน้ สาํหรบั Makro จดัเป็นรา้นคา้ปลกีคา้ส่งขนาด
ใหญ่ (Cash & Carry) จาํหน่ายสนิคา้คราวละมากๆ ในราคาขายส่ง เอื�ออํานวยใหร้า้นคา้รายเลก็
หรอืโชห่วยสามารถหาสนิคา้มาจาํหน่ายได ้ โดยจาํหน่ายสนิคา้ที�มคีุณภาพปานกลาง ส่วนใหญ่
ลกูคา้ตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิ ไมเ่น้นการใหบ้รกิารจงึมพีนกังานน้อย เพื�อลดค่าใชจ้า่ยที�เป็นส่วน
หนึ�งของตน้ทุนออกใหม้ากที�สุด มกีารบรหิารจดัการเกี�ยวกบัสนิคา้คงคลงั (Inventory) ที�มี
ประสทิธภิาพ มศีูนยก์ระจายสนิคา้ทําหน้าที�ในการควบคุมสนิคา้คงคลงั โดยรบัสนิคา้จาก 
Supplier มากระจายใหก้บัสาขาต่างๆ  
 
 
 ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบั Big C  
 

  บิ�กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ดาํเนินธุรกจิในรปูของ "ไฮเปอรม์ารเ์กต็" หรอื "ซเูปอรเ์ซน็เตอร"์ 
ธุรกจิคา้ปลกีสมยัใหม ่ภายใตก้ารบรหิารงานโดย บรษิทั บิ�กซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) 
และ บรษิทัยอ่ย ปจัจุบนั บิ�กซแีบ่งเป็น บิ�กซ ีจมัโบ ้จาํนวน 1 สาขา บิ�กซ ีเอก็ซต์รา้ จาํนวน 16 
สาขา บิ�กซ ี จาํนวน 95 รวมเป็นสาขาเปิดใหบ้รกิารทั �งสิ�น 112 สาขา แยกเป็นสาขาในเขต
กรงุเทพฯ และปรมิณฑล 49 สาขา สาขาในต่างจงัหวดั 63 สาขา 
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 จากรปูที� 2.2 ความหมายของชื�อ "บิ�กซ"ี สะทอ้นถงึปจัจยัที�เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกจิ
ของบิ�กซ ีรวมทั �งยงัเป็นกุญแจสาํคญัสู่ความสาํเรจ็ของบิ�กซอีกีดว้ย  
 
  "บิmก" (big) หมายถงึ พื�นที�ที�มขีนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยบรกิารและสิ�งอํานวยความสะดวก 
ต่างๆ สาํหรบัลกูคา้ และยงัครอบคลุมไปถงึความหลากหลายของสนิคา้ที�บิ�กซคีดัสรรมาจาํหน่าย 
โดยบิ�กซมีสีนิคา้มากกว่า 100,000 รายการ เพื�อตอบสนองทุกความตอ้งการของลูกคา้ 
 

"ซี" (customer) หมายถงึ ลกูคา้ผูใ้หก้ารสนับสนุนบิ�กซดีว้ยดเีสมอมา  
 

  ดว้ยบุคลากรมากกว่า 16,000 คน บิ�กซพีรอ้มมอบประสบการณ์ในการจบัจา่ยสนิคา้ที�
สนุกสนานในราคาประหยดัท่ามกลางบรรยากาศการซื�อสนิคา้ที�สะดวกสบาย ภายใตป้รชัญาที�
มุง่เน้นการใหบ้รกิารที�ดทีี�สุดแก่ลกูคา้ นอกจากนี� บิ�กซยีงัมบีรกิารที�หลากหลายและแตกต่าง
เพื�อใหล้กูคา้ที�เขา้มาใชบ้รกิารไดส้มัผสัประสบการณ์การซื�อสนิคา้แบบครบวงจร ณ จดุเดยีว 
(One-Stop-Shopping) อกีดว้ย  
 

พื�นที�ส่วนใหญ่ในหา้งบิ�กซซีูเปอรเ์ซน็เตอร ์ จะเป็นพื�นที�สาํหรบัจดัจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค
บรโิภคที�มคีุณภาพและราคาประหยดั โดยแบ่งหมวดสนิคา้ออกเป็น 5 ประเภท ดงันี� 

 
1. อาหารสด: จาํหน่ายเนื�อสตัว ์อาหารทะเล ผลไม ้ผกัสด อาหารทั �งแบบพรอ้มปรงุและ 

พรอ้มรบัประทาน อาหารแช่แขง็ ผลติภณัฑน์ม เบเกอรี� และเครื�องเทศต่างๆ  
 

    

รปูที� 2.2 โลโกบ้ิ�กซตีามประเภทของรา้น 
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2. อาหารแหง้: จาํหน่ายเครื�องปรงุอาหาร เครื�องดื�ม นํ�าอดัลม สรุา ขนมขบเคี�ยว 
ผลติภณัฑข์องใชส้ว่นตวั ผลติภณัฑท์าํความสะอาด อาหารสตัว ์และอุปกรณ์สตัวเ์ลี�ยง  

 
 3. เสื�อผา้และเครื�องแต่งกาย: จาํหน่ายเสื�อผา้และเครื�องตกแต่งสาํหรบับุรษุ สตร ี เดก็ 
และทารก รวมถงึรองเทา้ และกระเป๋า  

 
  4. เครื�องใชไ้ฟฟ้า: จาํหน่ายอุปกรณ์เครื�องใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น เครื�องใชไ้ฟฟ้าสําหรบั 
งานครวั เครื�องเสยีง เทป ซดี ีเครื�องคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์สาํหรบัคอมพวิเตอร ์
  
 5. อุปกรณ์และเครื�องใชภ้ายในบา้น: จาํหน่ายเฟอรนิ์เจอร ์ เครื�องครวั เครื�องใชพ้ลาสตกิ 
ของ ตกแต่งบา้น เครื�องนอน อุปกรณ์ซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาบา้น อุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์
กฬีา และของเลน่ต่างๆ  
 
 
 ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบั Tesco Lotus  
 
 บรษิทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิชั �น ซสิเทม จาํกดั (Ek-Chai Distribution System Co., Ltd.) 
เริ�มก่อตั �งขึ�นโดยเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ เมื�อปี พ.ศ.2537 เพื�อดาํเนินธุรกจิคา้ปลกีในรปูแบบ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Hypermarket) โดยใชช้ื�อว่า "หา้งโลตสั" (Lotus Supercenter) เปิดใหบ้รกิาร
สาขาแรกที�ศูนยก์ารคา้ซคีอนแสควร ์บนถนนศรนีครนิทร ์

 

 
  ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2543 เกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอยในภูมภิาคเอเชยี จน
กลายเป็นวกิฤตทิางเศรษฐกจิในประเทศไทยส่งผลกระทบอยา่งรนุแรงต่อการใชจ้า่ยของผูบ้รโิภค 

 

รปูที� 2.3 โลโกเ้ทสโกโ้ลตสั 
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ทาํใหร้า้นคา้ปลกีในประเทศไทยประสบปญัหาทางการเงนิ และมยีอดขายลดลงประมาณรอ้ยละ 
20 ถงึ 30 จากสถานการณ์ดงักล่าวในปี พ.ศ. 2541 เครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ดร้ว่มมอืเป็นพนัธมติร
กบักลุ่มเทสโก้จากสหราชอาณาจกัร อนันําไปสู่การสรา้งธุรกจิคา้ปลกีรปูแบบใหมภ่ายหลงัการ
เผชญิวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ จากจดุเริ�มต้นนี�เองที�นําไปสู่การเปลี�ยนแปลงครั �งยิ�งใหญ่ จน
กลายเป็น "เทสโก ้โลตสั" จวบจนปจัจบุนั และจากขอ้มลูในเดอืนมถุินายน 2551 เทสโก ้โลตสั มี
พนกังานรวมประมาณ 36,000 คน โดยแบ่งเป็นพนกังานที�ปฏบิตังิานที�สาขา จาํนวน 32,000 
คน ปฏบิตังิานที�ศูนยก์ระจายสนิคา้จาํนวน 2,300 คน และปฏบิตังิานที�สํานกังานใหญ่ 1,700 คน 

 
 ปจัจบุนัเทสโกโ้ลตสัมธีุรกจิหลกั อยู ่3 รปูแบบ ซึ�งแบ่งตามขนาดของรา้น ไดแ้ก่   
 
 1. เทสโก้ โลตสั ไฮเปอรม์ารเ์กต็ (Tesco Lotus Hypermarket) เป็นรา้นขนาดใหญ่
ที�สุดที�เทสโก ้ โลตสั จดัเตรยีมไวเ้พื�อรองรบัทุกความต้องการของลกูคา้ ดว้ยสนิคา้ที�หลากหลาย 
กว่า 36,000 รายการ ครอบคลุมทุกแผนก ทั �งสนิคา้อุปโภคบรโิภค อาหารสด เครื�องมอืเครื�องใช ้
และเครื�องใชไ้ฟฟ้าต่างๆ มากมาย รปูแบบรา้นเทสโก ้โลตสั ไฮเปอรม์ารเ์กต็ เป็นรา้นขนาดใหญ่ 
สิ�งอํานวยความสะดวกครบครนั พื�นที�จอดรถกวา้งขวาง สามารถจอดรถยนตไ์ดน้ับพนัคนั และ
จอดรถจกัรยานยนตไ์ดห้ลายรอ้ยคนั และในบางสาขายงัไดจ้ดัพื�นที�เป็นลานแอโรบคิเวลาเยน็ 
เพื�อใหล้กูคา้ไดอ้อกกําลงักายทุกวนัอกีดว้ย สาํหรบัพื�นที�ภายในรา้น ไดจ้ดัแบ่งพื�นที�เป็น 3 ส่วน
ใหญ่ๆ คอื (1) พื�นที�สโตร ์(2) พื�นที�ศูนยอ์าหาร และ (3) พื�นที�มอลล ์ 
 
 2. เทสโก้ โลตสั คุ้มค่า (Tesco Lotus Value) เป็นรา้นขนาดกลางเพื�อชุมชนใน
ต่างจงัหวดั โดยไดย้อ่ขนาดของไฮเปอรม์ารเ์กต็ลงมาในขนาดที�เหมาะสมกบัชุมชน ทั �งพื�นที�ขาย
และจาํนวนสนิคา้ โดยประเภทของสนิคา้ต่างๆ จะยงัมอียูอ่ยา่งครบถว้นเช่นเดยีวกบัรา้นไฮเปอร์
มารเ์กต็  รปูแบบรา้นเทสโก้ โลตสั คุม้ค่า เป็นรา้นขนาดกลาง ตอบรบักบัชวีติของลกูคา้ในชุมชน
ต่างจงัหวดั แต่ยงัคงไวซ้ึ�งความหลากหลายของสนิคา้ที�มใีหล้กูคา้ไดเ้ลอืกสรรอย่างเพลดิเพลนิ ที�
รา้นคุม้ค่า มพีื�นที�จอดรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตไ์วห้ลายรอ้ยคนั และในส่วนของฟูดคอรท์และ
รา้นคา้ยอ่ยไดเ้ชญิรา้นอาหารและรา้นคา้ในทอ้งถิ�นเขา้มาเปิดรา้นในเทสโก ้ โลตสั คุม้ค่า เพื�อ
ขยายธุรกจิของคนในพื�นที�ดว้ย 
 
 3. ตลาดโลตสั (Tesco Lotus Market) จากวถิกีารใชช้วีติของคนไทยที�ใกลช้ดิอยูก่บั 
“ตลาด” ที�มทุีกสิ�งพรอ้มสรรพสาํหรบัเรื�องอาหารการกนิ และของใชใ้นชวีติประจาํวนั รวมทั �ง
ทาํเลที�ตั �งของตลาดที�อยูใ่กลช้ดิชุมชน จงึเป็นที�มาของรา้น ตลาดโลตสั ซึ�งเป็นรา้นของเทสโก ้
โลตสัขนาดเลก็ ที�มสีนิคา้ครบตามความตอ้งการในชวีติประจาํวนัในราคาประหยดั  รปูแบบรา้น 
ตลาดโลตสั เป็นรา้นขนาดเลก็ โดยกว่า 80% ของสนิคา้ที�จาํหน่าย จะเป็นสนิคา้ในกลุ่มสนิคา้
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อุปโภคบรโิภคและอาหารสด ส่วนที�เหลอืจะเป็นเสื�อผา้ เครื�องมอืเครื�องใชแ้ละเครื�องใชไ้ฟฟ้า
เพยีงไมก่ี�รายการเท่านั �น ดว้ยขนาดที�เลก็ และเหมาะสมกบัชุมชน ลกูคา้ส่วนใหญ่จงึชื�นชอบที�จะ
แวะมาจบัจา่ยไดบ่้อยเท่าที�ต้องการ เพราะไดท้ั �งสนิคา้ที�สด สะอาด และราคาถูก 
 
 นอกจากนี�เทสโกโ้ลตสัยงัมธีุรกจิในรปูแบบอื�นๆ คอื พลสัช้อปปิo งมอลล ์ (Plus 
Shopping Mall) สาขารปูแบบนี�จะมลีกัษณะคลา้ยหา้งสรรพสนิคา้ คอื มกีารแบ่งพื�นที�ใหเ้ช่า
เพื�อเปิดรา้นคา้ต่างๆ มโีรงภาพยนตร ์ มรีา้นอาหาร ศูนยอ์าหาร ฯลฯ คอมมูนิตีo มอลล ์
(Community Mall) สาขารปูแบบนี�จะใหบ้รรยากาศสบายๆ และผ่อนคลาย ลกูคา้สามารถมาช้
อปปิ�ง นั �งเล่นดื�มกาแฟ หรอือาจจะทาํธุระเลก็ๆน้อยๆ เช่น ชาํระบลิค่านํ�าค่าไฟหรอืส่งไปรษณยี ์
เป็นตน้  และ เทสโก้ โลตสั เอก็ซ์เพรส (Tesco Lotus Express)  เป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ เปิด
ใหบ้รกิารตลอด 24 ชั �วโมง เน้นการใหบ้รกิารที�สะดวก รวดเรว็ คล่องตวั และใกลช้ดิกบัชุมชน 
โดยจะเปิดใหบ้รกิารในเขตกรงุเทพ ปรมิณฑล และเมอืงใหญ่ในต่างจงัหวดั 
 
 
 ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกบั MAKRO 
 
 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) มธีุรกจิหลกั คอื การดาํเนินธุรกจิศูนยจ์าํหน่าย
สนิคา้ระบบสมาชกิ แบบชําระเงนิสดและบรกิารตนเอง ภายใตช้ื�อ “แมค็โคร” โดยจดทะเบยีน
ก่อตั �งบรษิทั ในเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2531 และจดทะเบยีน ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย ในเดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2537 มหีุน้สามญัจดทะเบยีนทั �งสิ�น 240 ลา้นหุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท โดยนําออกจาํหน่ายและเรยีกชาํระค่าหุน้จนครบถว้นแลว้  
 

 
 
 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารทั �วประเทศไทยจนถงึปจัจบุนัมสีาขาที�เปิดใหบ้รกิารรวมทั �งหมด 
59 สาขา ซึ�งแต่ละสาขาจะมขีนาดพื�นที�ขายแตกต่างกนัไป ตามทาํเลที�ตั �ง แบ่งเป็น 12 สาขาใน

รปูที� 2.4 โลโกแ้มค็โคร 
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เขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล และ 47 สาขาในต่างจงัหวดั สาขาแต่ละแห่งตั �งอยูใ่นทาํเล ที�
เหมาะสมและสะดวก ต่อการเดนิทางมาใชบ้รกิารของลูกคา้สมาชกิทุกกลุ่ม และไดนํ้าเสนอสนิคา้
ประเภทต่างๆ ที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ของกลุ่มลกูคา้ในแต่ละทาํเลที�ตั �ง 
 
  บรษิทัฯ ยงัคงประสบความสาํเรจ็อยา่งต่อเนื�อง ในการจดัจาํหน่ายสนิคา้อุปโภคบรโิภค 
ใหแ้ก่ลกูคา้สมาชกิจาํนวนมากทั �วประเทศ ซึ�งประกอบธุรกจิในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมกีลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายเป็นผูป้ระกอบธุรกจิขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ไดแ้ก่ กลุ่มรา้นคา้ปลกีรายยอ่ย 
กลุ่มธุรกจิโรงแรม ภตัตาคาร และรา้นอาหาร (โฮเรก้า) กลุม่สถาบนัต่างๆ และกลุ่มผูป้ระกอบ
อาชพีอสิระ รวมถงึผูป้ระกอบธุรกจิบรกิาร บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.9 ในบรษิทัยอ่ย 1 แห่ง 
ไดแ้ก่ บริษทั สยามฟดู เซอรวิ์ส จาํกดั (“สยามฟูด”) ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการชั �นนําที�ใหบ้รกิาร
จดัหาผลติภณัฑอ์าหารที�มคีุณภาพดเียี�ยม พรอ้มบรกิารจดัเกบ็และจดัส่งผลติภณัฑอ์าหารใหแ้ก่
ผูป้ระกอบธุรกจิ ที�เกี�ยวกบัการบรกิารนกัท่องเที�ยวและบรกิารดา้นอาหารทั �วประเทศ สยามฟูด มี
ความเชี�ยวชาญในการจดัส่งผลติภณัฑอ์าหารแช่แขง็ประเภทเนื�อสตัว ์ คุณภาพด ี อาหารทะเล 
สตัวปี์ก และเครื�องปรงุรสชนิดต่างๆ เป็นตน้ ปจัจุบนั บรษิทั สยามฟูด เซอรว์สิ จาํกดั ไดเ้ปิด
ดาํเนินการอยูห่ลายแห่ง อาท ิกรงุเทพมหานคร พทัยา เกาะสมุย และภเูกต็ 
 
 บรษิทัฯ ก้าวเขา้สูท่ศวรรษที� 3 ของการดาํเนินงานในปี 2553 และไดร้เิริ�มโครงการต่างๆ 
มากมายเพื�อสรา้งรากฐานสู่การเตบิโตอยา่งยั �งยนื เพื�อบรรลุภารกจิหลกัที�จะรกัษาความเป็น ที�
หนึ�งในใจของผูป้ระกอบการธุรกจิดา้นอาหาร (the 1st choice supplier to food professional 
customers) หนึ�งในโครงการเพื�อบรรลุวสิยัทศัน์ คอื การพฒันาสาขา รปูแบบอโีค่พลสั (Eco 
Plus) ที�มุง่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้กลุม่ผูป้ระกอบการโรงแรม รา้นอาหารและจดัเลี�ยง 
และความสาํเรจ็ของสาขานํารอ่ง แห่งแรกของบรษิทัฯ ไดถู้กนํามาเป็นตน้แบบสาํหรบัสาขาใหม ่
ที�อยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางการตลาดที�คลา้ยกนั ดว้ยการปรบัเปลี�ยนรปูแบบการจดัวางสนิคา้และ
เพิ�มความ หลากหลายของสนิคา้ รวมถงึการนําเสนอสนิคา้พเิศษเพื�อ ธุรกจิอาหาร เช่น มมุไวน์ 
มมุกาแฟและอุปกรณ์กาแฟครบวงจร เคาน์เตอรซ์าซมิ ิอาหารนานาชาต ิเป็นต้น   
 
 กล่าวโดยสรุปแลว้รปูแบบธุรกจิของแมค็โครม ี อยู ่ 3 รปูแบบ แบ่งตามขนาดพื�นที�และ
จาํนวนรายการสนิคา้ที�จาํหน่าย คอื (1) สโตรห์ลกัตน้แบบ (2) สโตรโ์ฮเรกา้ ขนาดกลาง และ (3) 
โตรโ์ฮเรก้า ขนาดเลก็ 
 
 สาํหรบัการพฒันาบุคลากรเป็นปจัจยัสาํคญัอกีอย่างหนึ�งที�ช่วยสนับสนุนการเตบิโตอยา่ง
ยั �งยนื ซึ�งในปีที�ผ่านมา (พ.ศ. 2553) บรษิทัฯ ได ้ ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหมเ่พื�อช่วยเรง่การ
พฒันาศกัยภาพของพนกังาน พรอ้มกบัการพฒันาความหลากหลายของสนิคา้ ในขณะเดยีวกนั
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บรษิทัฯ ไดม้กีารดําเนินโครงการ พฒันาบุคลากรเพื�อสบืทอดตําแหน่งบรหิารต่างๆ ซึ�งรวมถงึ 
การคดัสรรและฝึกอบรมพนักงานที�มศีกัยภาพอย่างต่อเนื�อง 
 
 จากขอ้มลูเกี�ยวกบัไฮเปอรม์ารเ์กต็ขา้งตน้ จะเหน็ว่าแต่ละบรษิทัมกีารลงทุนในการเปิด
สาขาใหมอ่ยา่งต่อเนื�อง ดว้ยมุง่หวงัว่าจะไดบ้รกิารลกูคา้ใหค้รอบคลุมทั �วประเทศ โดยพยายาม
นําเสนอสนิคา้ที�หลากหลาย บรกิารที�ครบถว้นแบบ One-stop shopping ตามกลุ่มลุกคา้
เป้าหมายที�แตกต่างกนั ซึ�งในแต่ละปีมสีาขาเปิดใหมร่วมกนัในกลุ่มไฮเปอรม์ารเ์กต็นี�ไม่น้อยกว่า 
10 สาขา ทั �งนี�ยงัไม่รวมรา้นคา้สะดวกซื�อที�เป็นรปูแบบธุรกจิใหม่ของบรษิทัต่างๆ ดว้ย จงึถอืได้
ว่าธุรกจิคา้ส่งคา้ปลกีในประเทศไทยนั �น มกีารเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื�อง เพื�อสนองตอบต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ยวถิชีวีติการจบัจ่ายแบบสมยัใหม ่
 
 
2.7 งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 
 รชัดา กาญจนสุวรรณ (2547) ไดศ้กึษา เรื�องปจัจยัที�มผีลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน 
บรษิทั บิ�กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) มวีตัถุประสงค ์(1) เพื�อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของ
พนกังาน (2) เพื�อเปรยีบเทยีบการจงูใจในการทํางานของพนกังาน และ (3) เพื�อศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นการจงูใจในแต่ละปจัจยักบัผลการปฏบิตังิานบรษิทั บิ�กซซีเูปอร์
เซน็เตอร ์ จาํกดั (มหาชน) จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 200 คน เครื�องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูใช้
แบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยการใชส้ถติกิารหา ค่าความถี� ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ใชค้่า t-test และ F- test ในการวเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างสถานภาพ
ส่วนบุคคลกบัการจงูใจในการปฏบิตังิาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยโดยวธิกีารของ LSD 
และหาค่าสมัประสทิธิ �สหสมัพนัธ ์ เพื�อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นการจงูใจกบัผล
การปฏบิตังิานของพนกังาน โดยผลการวจิยัพบว่า  
 
 1) พนกังานบรษิทั บิ�กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์ จาํกดั (มหาชน) มคีวามเหน็ต่อปจัจยัดา้นการ
จงูใจภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู ส่วนความคดิเหน็ต่อการจงูใจในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  
 
  2) เมื�อเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน โดยจาํแนกตามสถานภาพ
ส่วนบุคคล พบว่าการปฏบิตังิานของพนกังานที�มเีพศ ระดบัการศกึษา ตําแหน่งและรายได้
ต่างกนัมกีารจงูใจในการปฏบิตังิานต่างกนั นอกนั �นไมแ่ตกต่างกนั  
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 3) ส่วนความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นการจงูใจ ในแต่ละปจัจยักบัผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังาน พบว่า ไม่มตีวัแปรคู่ใดที�มคีวามสมัพนัธ ์
 
 ณฐันิช ปญัญาสม (2548) ไดศ้กึษาเรื�อง ปจัจยัจงูใจที�มอีทิธพิลต่อการทํางานของ
พนกังานระดบัปฏบิตักิารในบรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชั �น ซสิเทม จาํกดั : กรณศีกึษาของเทสโก้
โลตสั สาขาเชยีงใหม-่คาํเที�ยง ซึ�งการคน้ควา้อสิระครั �งนี�มวีตัถุประสงค ์ เพื�อศกึษาปจัจยัจงูใจที�มี
อทิธพิลต่อการทาํงานของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในบรษิทั เอก-ชยั ดสีทรบิวิชั �น ซสิเทม จาํกดั 
: กรณศีกึษาของเทสโกโ้ลตสั สาขาเชยีงใหม-่คาํเที�ยง การเกบ็รวบรวมขอ้มลูใชแ้บบสอบถาม
เกบ็ขอ้มลูจากพนกังานที�ทํางานในระดบัปฏบิตักิาร จาํนวน 280 คน การวเิคราะหข์อ้มลูใชส้ถติิ
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถี� รอ้ยละ และค่าเฉลี�ย ผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย มอีาย ุ 23-27 ปี มสีถานภาพโสด จบการศกึษาสงูสุดระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 
หรอื ปวช. หรอืเทยีบเท่า ส่วนใหญ่มภีูมลิาํเนาอยูใ่นจงัหวดัเชยีงใหม ่ และเป็นพนักงานทั �วไปใน
ฝา่ยปฏบิตักิาร โดยมอีายกุารทํางานในบรษิทั 2-5 ปี เงนิเดอืนที�ไดร้บัต่อเดอืน 4,501-5,500 
บาท และมรีายไดอ้ื�นๆ ต่อเดอืนน้อยกว่า 1,000 บาท ส่วนใหญ่ไมเ่คยยา้ยงาน ส่วนใหญ่มี
เหตุผลที�ยา้ยงานคอื ค่าจา้งน้อย และเหตุผลที�เลอืกทาํงานในบรษิทันี�เนื�องจากมสีวสัดกิารด ี
รายละเอยีดของปจัจยัจงูใจมดีงันี� 
 
 1) ผลการศกึษาปจัจยัจงูใจที�รกัษาสุขลกัษณะจติ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัในอนัดบัแรก ในแต่ละดา้นดงันี�  ดา้นนโยบายและการบรหิารของบรษิทั ไดแ้ก่ 
การเขยีนนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดา้นการบงัคบับญัชา ไดแ้ก่ ความชดัเจนในการสั �งงาน
หรอืมอบหมายงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัหวัหน้างาน ไดแ้ก่ การวางตนของผูบ้งัคบับญัชาต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การตดิต่อสื�อสารจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน 
ไดแ้ก่ ความสนิทสนม ความจรงิใจ และความเป็นกนัเอง การช่วยเหลอืกนัในการทาํงานใหเ้สรจ็
ตามเป้าหมาย ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในแผนกอื�น ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืกนัในการทํางานให้
สาํเรจ็ตามนโยบาย ดา้นตําแหน่งงาน ไดแ้ก่ ตําแหน่งงานมคีวามสําคญักบับรษิทั ตําแหน่งงานที�
ทาํตรงกบัความตอ้งการ ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน ไดแ้ก่ บรษิทัมคีวามมั �นคง มชีื�อเสยีง 
บรษิทัมขีนาดใหญ่ทําใหรู้ส้กึเกดิความมั �นคงในอาชพี ดา้นชวีติส่วนตวั ไดแ้ก่ มคีวามผกูพนัต่อที�
ทาํงานจนรูว้่างานเป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินชวีติดา้นสภาพการทํางาน ไดแ้ก่ ขนาดของอาคาร
ที�ทาํงาน มขีองใชท้ี�จาํเป็นใหแ้ก่พนกังาน เช่น นํ�าดื�ม ยา เป็นตน้ ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
ไดแ้ก่ บรษิทัมสีวสัดกิารในการรกัษาพยาบาล 
 
 2) ผลการศกึษาปจัจยัจงูใจที�เป็นตวักระตุ้นในการทํางาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความสาํคญัในอนัดบัแรก ในแต่ละดา้นดงันี� ดา้นความสาํเรจ็ในการทาํงาน ไดแ้ก่ การไดใ้ช้
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ความสามารถของตนเองในการปฏบิตังิาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบัยกยอ่งและชมเชยจากผูอ้ื�น 
ไดแ้ก่ ความภาคภูมใินอาชพี ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน ไดแ้ก่ มโีอกาสรบัรูง้านดา้น
ต่างๆ เพื�อพฒันาตนเองตลอดเวลา ดา้นลกัษณะของงานที�ทํา ไดแ้ก่ ลกัษณะงานที�ทาํอยูต่รงกบั
ความตอ้งการ ดา้นโอกาสในการเจรญิเตบิโตในหน้าที�การงาน ไดแ้ก่ บรษิทัมกีารกําหนดลู่ทาง
การเลื�อนตําแหน่งชดัเจน ดา้นความรบัผดิชอบในหน้าที�การงาน ไดแ้ก่ ระดบัความรบัผดิชอบใน
งานที�ไดร้บัมอบหมายเพยีงพอกบัความตอ้งการ 
 
 
 อุกฤษฏ ์ เกตุกณัหา (2549) ศกึษาเรื�อง แรงจงูใจในการทํางานของพนกังานธนาคาร
ระดบัปฏบิตักิารของธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร การ
คน้ควา้แบบอสิระนี� มวีตัถุประสงค ์ เพื�อศกึษาแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานธนาคารระดบั
ปฏบิตักิารของธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ กรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 
2 ปจัจยั คอื ปจัจยัคํ�าจนุ และปจัจยัจงูใจ ตามทฤษฎขีอง Frederick Herzberg รวบรวมขอ้มลู
โดยใชแ้บบสอบถาม กลุม่ตวัอยา่งที�ใชใ้นการศกึษาจากประชากรพนกังานระดบัปฏบิตักิาร   
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 308 ราย ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
สถติเิชงิพรรณนา นําเสนอในรปูของตารางแจกแจงความถี� และค่าเฉลี�ย  ซึ�งผลการศกึษา พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็โดยรวม เกี�ยวกบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนักงานธนาคาร
ระดบัปฏบิตักิารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยแบ่งออกเป็นปจัจยัดงัต่อไปนี�  
 
 1) ปจัจยัคํ�าจุนในดา้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานและดา้นรายไดแ้ละสวสัดกิารมคีวามพงึ
พอใจในระดบัมาก ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นสภาพ
การทํางาน มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง  
 
  2) ปจัจยัจงูใจในดา้นการไดร้บัความสาํเรจ็ พนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก ดา้น
ลกัษณะของงาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า มคีวามพงึ
พอใจในระดบัปานกลาง 
 
  
 ศริลิกัษณ์ ตณิณวฒัน์ (2550) ไดศ้กึษา เรื�อง ความผกูพนัของพนกังานของต่อองคก์าร 
บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ การศกึษาคน้ควา้อสิระครั �งนี� มี
วตัถุประสงค ์ เพื�อ (1) ศกึษาความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารใน บรษิทั สยามแมค็โคร 
จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ (2) ศกึษาบรรยากาศองคก์ารใน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ (3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัของ
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พนกังานต่อองคก์ารใน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ และ (4) 
เปรยีบเทยีบความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารใน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล การศกึษาคน้ควา้อสิระครั �งนี�ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิ
สาํรวจ ประชากร คอื  พนกังานใน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
จาํนวน 200 คน เครื�องมอืที�ใช ้คอื แบบสอบถาม ซึ�งไดร้บักลบัคนืจาํนวน 135 ฉบบั คดิเป็นรอ้ย
ละ 67.5 สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สมัประสทิธิ �สหสมัพนัธข์องเพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปูทางสถติ ิ ผล
การศกึษาพบว่า 
 
 1) ความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์ารในบรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ อยูใ่นระดบัดมีาก 
 
 2) บรรยากาศองคก์ารใน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ อยูใ่น
ระดบัด ี 
 
 3) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างบรรยากาศองคก์าร กบัความผกูพนัของพนักงานต่อ
องคก์ารใน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ มลีกัษณะความสมัพนัธเ์ชงิ
บวกในระดบัปานกลางค่อนขา้งมาก 
  
  4) พนกังาน บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ที�มคีวามผกูพนัของ
พนกังานต่อองคก์ารสงูที�สุด คอื พนกังานเพศชาย อายุระหว่าง 36-45 ปี สถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ี อายงุาน 3-5 ปี ปฏบิตังิานในฝา่ยปฏบิตักิาร และดาํรงตําแหน่งผูจ้ดัการ
อาวุโสฝา่ย 
 
 
 กว ีแยม้กลบี และคณะ (2550) ไดว้จิยั เรื�อง แรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานบรษิทั 
ทาคาฮาช ิ โคราช (1995) จาํกดั การวจิยัครั �งนี�มวีตัถุประสงค ์ เพื�อศกึษาและเปรยีบเทยีบระดบั
แรงจงูใจในการทํางานของพนกังานบรษิทั ทาคาฮาช ิโคราช (1995) จาํกดั ตามปจัจยัส่วนบุคคล
และแผนกงาน กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศกึษาจาํนวน 302 คน เครื�องมอืที�ใช ้ คอื แบบสอบถาม 
ซึ�งผลการวดัค่าความเชื�อมั �นเท่ากบั .92 สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า  
 



44 
 

 1) ระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานบรษิทั ทาคาฮาช ิ โคราช (1995) จาํกดั 
ตามแผนกงาน ปจัจยัจงูใจ ดา้นความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า ปจัจยัคํ�าจุน ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการ
นิเทศ ดา้นรายได ้ดา้นความสมัพนัธ ์และดา้นสภาพการทาํงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
  2) การเปรยีบเทยีบระดบัแรงจงูใจในการทาํงานของพนักงานบรษิทั ทาคาฮาช ิโคราช 
(1995) จาํกดั 
 
 2.1) เมื�อเปรยีบเทยีบตามเพศพบว่า ภาพรวมและปจัจยัจงูใจ ดา้นความสาํเรจ็ของ
งาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความก้าวหน้า ปจัจยัคํ�าจุน ดา้นการนิเทศ ดา้นรายได ้ ดา้น
ความสมัพนัธ ์ และดา้นสภาพการทํางาน แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ส่วน
ปจัจยัจงูใจ ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน ปจัจยัคํ�าจนุ ดา้นนโยบายและการ
บรหิาร ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 
 2.2) เมื�อเปรยีบเทยีบตามสถานภาพสมรสพบว่า ภาพรวมและปจัจยัจงูใจ ดา้นความ 
สาํเรจ็ของงาน ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า ปจัจยัคํ�าจุน
ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการนิเทศ ดา้นรายได ้ ดา้นความสมัพนัธ ์ และดา้นสภาพการ
ทาํงาน แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ส่วนปจัจยัจงูใจ ดา้นการยอมรบันบัถอื 
ไมแ่ตกต่าง กนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
  
  2.3) เมื�อเปรยีบเทยีบตามระดบัการศกึษาพบว่า ภาพรวม และปจัจยัจงูใจ ดา้น
ความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความก้าวหน้า ปจัจยั
คํ�าจุน ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการนิเทศ ดา้นรายได ้ดา้นความสมัพนัธ ์และดา้นสภาพ
การทํางาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ส่วนปจัจยัจงูใจ ดา้นลกัษณะ
ของงาน แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 
  2.4) เมื�อเปรยีบเทยีบตามตําแหน่งงานพบว่า ภาพรวมและปจัจยัจงูใจ ดา้น
ความสาํเรจ็ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ปจัจยัคํ�าจนุ ดา้นการนิเทศ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ส่วนปจัจยัจงูใจ ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้น
ความกา้วหน้า ปจัจยัคํ�าจุน โดยภาพรวมและดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นรายได ้ ดา้น
ความสมัพนัธ ์และสภาพการทาํงาน ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05  
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 2.5) เมื�อเปรยีบเทยีบตามรายไดต่้อเดอืนพบว่า ภาพรวม และปจัจยัจงูใจ ดา้น
ความสาํเรจ็ของงาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้น
ความกา้วหน้า ปจัจยัคํ�าจุน ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการนิเทศ ดา้นรายได ้ ดา้น
ความสมัพนัธ ์และดา้นสภาพการทํางาน ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
  
 2.6) เมื�อเปรยีบเทยีบตามอายพุบว่า ภาพรวมและปจัจยัจงูใจ ดา้นความสําเรจ็ของ
งาน ดา้นการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า 
ปจัจยัคํ�าจุน ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นการนิเทศ ดา้นรายได ้ดา้นความสมัพนัธ ์และดา้น
สภาพการทํางานไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 
 2.7) เมื�อเปรยีบเทยีบตามแผนกงานพบว่า ภาพรวมและปจัจยัจงูใจ ดา้นการยอมรบั
นบัถอืดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความก้าวหน้า ปจัจยัคํ�าจุน ดา้น
นโยบายและการบรหิาร ดา้นการนิเทศ ดา้นรายได ้ดา้นความสมัพนัธ ์และดา้นสภาพการทาํงาน 
ไมแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ส่วนปจัจยัจงูใจ ดา้นความสาํเรจ็ของงาน 
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
 
 
  ศริพิร มา่นกลาง (2552) ไดศ้กึษา เรื�อง วฒันธรรมองคก์รที�มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั บิ�กซ ี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ จาํกดั (มหาชน) มวีตัถุประสงคเ์พื�อ (1) 
ศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานบรษิทั บิ�กซ ี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังาน
ใหญ่ (2) ศกึษาวฒันธรรมองคก์รของพนกังาน บรษิทับิ�กซ ี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ จาํกดั (มหาชน) 
สาํนกังานใหญ่ (3) ศกึษาการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั บิ�กซ ี ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ จาํกดั 
(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ (4) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการปฏบิตังิานของ
พนกังานบรษิทั บิ�กซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ โดยใชแ้บบสอบถาม เป็น
เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูวจิยั กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั คอื พนกังานบรษิทั บิ�กซ ี
ซเูปอรเ์ซน็เตอร ์ จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 286 คน วเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
โปรแกรมสําเรจ็รปูประมวลผลดว้ยคอมพวิเตอร ์ สถติทิี�ใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย 
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ผลการวจิยัสรปุไดด้งันี�  
 
 1) ขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคลของพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อาย ุ23-33 ปี สถานภาพ
โสด การศกึษาปรญิญาตร ี อายงุานไมเ่กนิ 5 ปี ทาํงานในตําแหน่งพนกังาน และเจา้หน้าที� 
รายไดต่้อเดอืนไมเ่กนิ 25,000 บาท 
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 2) วฒันธรรมองคก์รของพนกังาน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก โดยเรยีงลําดบัความ
คดิเหน็ดา้นวฒันธรรมองคก์รจากมากไปหาน้อย ดงันี� คอื วฒันธรรมที�เน้นความมั �นคง 
วฒันธรรมที�เน้นนวตักรรมและการยอมรบัความเสี�ยง วฒันธรรมที�เน้นการแข่งขนั และการ
เอาชนะคู่แข่งทางธุรกจิ วฒันธรรมที�เน้นการปฏบิตังิานเป็นทมีวฒันธรรมที�เน้นรายละเอยีด
วฒันธรรมที�เน้นบุคลากร และวฒันธรรมที�เน้นผลงาน 
 
 3) การปฏบิตังิานของพนักงาน มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามสาํคญั
เกี�ยวกบัการปฏบิตังิานจากมากไปหาน้อยดงันี� คอื สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานความ 
สมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน นโยบาย และการบรหิารงาน ผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะการปฏบิตังิาน 
ขวญัในการปฏบิตังิาน ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ความมั �นคง และความปลอดภยั และ
ความกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน 
   
  4) ความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์รกบัการปฏบิตังิาน พบว่า มคีวามสมัพนัธอ์ยู่
ในระดบัปานกลาง 
 
 
  องัศดา สงัวาลทพิย ์และกติตพินัธ ์คงสวสัดิ �เกยีรต ิ (2554) ไดศ้กึษา เรื�อง ปจัจยัที�มผีล
ต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัในเขตกรงุเทพมหานคร ซึ�งมวีตัถุประสงค ์

ของการศกึษาคน้ควา้อสิระ เพื�อ (1) เพื�อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลที�มต่ีอแรงจงูใจในการปฏบิตัขิอง
พนกังานเทสโกโ้ลตสั สาขาบางแค (2) เพื�อศกึษาแรงจงูใจที�มผีลต่อการปฏบิตังิานของพนกังาน
เทสโกโ้ลตสั สาขาบางแค กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั คอื พนกังานเทสโกโ้ลตสั สาขาบางแค 
กรงุเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ไดม้าโดยวธิกีารเกบ็ตามความสะดวก (Convenience 
sampling) เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหค์อื ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน T-test และ F- test ซึ�งประมวลผลขอ้มลูโดยโปรแกรม
ทางสงัคมศาสตร ์  ผลการวจิยั พบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสั มรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิาน
สงูสุดคอื ดา้นความมั �นคงปลอดภยั และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน และดา้นที�มรีะดบั
การจงูใจตํ�าที�สุดคอื ดา้นสภาพการทาํงาน เมื�อพจิารณาเป็นรายประเดน็ของแต่ละดา้นพบว่า  
 
 1) ดา้นความสาํเรจ็ในการปฏบิตังิาน พบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสั มคีวามคดิเหน็ว่า การ
มคีวามอดทนในการปฏบิตังิาน การคอยตดิตามงานที�ทาอย่างสมํ�าเสมอ และความกงัวลใจถ้า
หากงานไมส่ําเรจ็ลุล่วงตามเวลา มรีะดบัการจงูใจในการทาํงานสงูที�สุด  
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  2) ดา้นการยอมรบันบัถอื พบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสัมคีวามคดิเหน็ว่า การไดร้บัความ
ไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชามรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงู  
 
 3) ดา้นความก้าวหน้า พบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสัมคีวามคดิเหน็ว่า ตําแหน่งงานที�
สงูขึ�นเป็นสิ�งจงูใจที�สําคญัอยา่งยิ�งในการปฏบิตังิาน มรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่น
ระดบัสงู  
 
  4) ดา้นนโยบายและการบรกิาร พบว่า พนกังานเทสโก้โลตสัมคีวามคดิเหน็ว่า พนักงาน
สามารถปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานไดด้ ีมรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัสงู  
 
  5) ดา้นความมั �นคงปลอดภยั พบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสัมคีวามคดิเหน็ว่า พนกังาน
ไดร้บัความคุม้ครองในการปฏบิตังิานมรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสูง  
 
 6) ดา้นสภาพการทํางาน พบว่า พนกังานเทสโก้โลตสัมคีวามคดิเหน็ว่า อุปกรณ์
เครื�องมอืในการทํางานมพีรอ้มมรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงู  
 
 7) แรงจงูใจขอ้มลูในดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน พบว่าพนกังานเทสโก้โลตสัมี
ความคดิเหน็ว่า พนกังานมคีวามผกูพนักบัเพื�อนรว่มงานมรีะดบัการจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่น
ระดบัสงู 
 
 
  เสาวรส คหูาปญัญา (2552) ไดศ้กึษา เรื�อง คุณภาพชวีติในการทํางานที�มอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจในการทาํงาน และแนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางาน ของพนกังานบรษิทั
ต่างประเทศแห่งหนึ�ง โดยมคีวามมุง่หมายเพื�อศกึษาถงึคุณภาพชวีติในการทาํงานที�มอีทิธพิลต่อ
ความพงึพอใจในการทาํงานและแนวโน้มพฤตกิรรม ในการทํางานของพนกังานบรษิทั
ต่างประเทศแห่งหนึ�ง ซึ�งมกีลุ่มตวัอยา่งทั �งหมดจาํนวน 357 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิี�นํามาใชใ้นการวเิคราะห ์ ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน สถติทิี�ใชท้ดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างใช้
การหาค่าท ี การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเชงิซอ้น โดยใช้
วธิกีารทดสอบแบบการวเิคราะหค์วามแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใชว้ธิคีวามแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัน้อยที�สุด และการวเิคราะหส์ถติสิมัประสทิธิ �สหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั และ
สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติ ิ ใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถติเิพื�อการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์
(SPSS) ผลการวจิยัพบว่า 
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  1) พนกังานบรษิทัต่างประเทศแห่งหนึ�งจากการวจิยัในครั �งนี� โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มอีายุระหว่าง 28-34 ปี มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาตํ�ากว่าหรอืเท่ากบัระดบัปรญิญาตร ี มี
ตําแหน่งงานในปจัจบุนัเป็นพนกังานระดบัปฏบิตักิาร มอีตัราเงนิเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
30,000 บาท และมอีายงุานน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี 
 
 2) คุณภาพชวีติในการทาํงานโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตยในการทํางาน ดา้นการใชช้วีติในการทาํงานและชวีติส่วนตวั 
และดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการทํางานรว่มกนั 
 
 3) ความพงึพอใจการทํางานโดยรวมอยูใ่นระดบัพอใจ โดยขอ้ที�พนกังานรูส้กึมคีวามสุข
ที�ไดท้าํงานกบัองคก์รนี� มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด 
 
 4) แนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังานบรษิทัต่างประเทศแห่งหนึ�ง มี
ระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในภาพรวมอยูใ่นระดบัอาจจะทาํต่อไป และพนักงานไมไ่ดห้า
ขอ้มลูการทาํงานใหมใ่นองคก์รอื�น มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด 
 
 5) ปจัจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อตัราเงนิเดอืน และอายุ
งานที�แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการทาํงานแตกต่างกนั อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 
.01 และตําแหน่งงานที�แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการทํางานแตกต่างกนั อยา่งมนียัสําคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .05 
 
  6) คุณภาพชวีติในการทํางาน โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการทํางาน
ของพนกังานบรษิทัต่างประเทศแห่งหนึ�ง โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ดา้นค่าตอบแทนที�เพยีงพอและยตุธิรรม 
ดา้นโอกาสในการใชค้วามสามารถและการแสวงหาความกา้วหน้า ดา้นการใชห้ลกัประชาธปิไตย
ในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัและมคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางกบัความพงึ
พอใจในการทาํงาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 ส่วนคุณภาพชวีติดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ�ากบัความพงึพอใจ
ในการทาํงาน อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 
 
  7) ความพงึพอใจในการทํางาน มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานใน
อนาคตโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�
ระดบั .01 



 
บทที� 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

  ในการศกึษา เรื�อง “กลยทุธก์ารสร้างแรงจงูใจในการทาํงานให้กบัพนักงานธรุกิจ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ นั �น ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการวจิยัตามขั �นตอน ดงันี�คอื 
 
  3.1 การกําหนดประชากร 

 3.2 การสรา้งเครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั 

  3.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 3.4 การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

  
 
3.1 การกาํหนดประชากร 
  
 ผูศ้กึษาไดท้าํการกําหนดประชากร ดงันี� 
 
 ประชากรที�ใชใ้นการศกึษา คอื พนกังานของไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งหนึ�ง ซึ�งเป็นพนักงาน
ประจาํและพนกังานชั �วคราวที�ปฏบิตังิานในฝา่ยงานต่างๆ รวม 4 ฝา่ย จาํนวน 210 คน (ตาม
ขอ้มลูของฝา่ยทรพัยากรบุคคล ณ วนัที� 31 มนีาคม 2556) ดงัแสดงรายละเอยีดในตารางที� 3.1  
 
ตารางที� 3.1 แสดงจาํนวนประชากรซึ�งเป็นพนกังานในไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งหนึ�ง 
 

ฝ่าย จาํนวนพนักงานประจาํ จาํนวนพนักงานชั �วคราว 

1) ฝา่ยปฏบิตักิาร (Operation Division) 79 คน 48 คน 

2) ฝา่ยบรกิาร (Service Division) 50 คน 0 คน 

3) ฝา่ยสนบัสนุน (Support Division) 24 คน 0 คน 

4) ฝา่ยสาํนกังาน (Office Division)  9 คน 0 คน 

รวม 162 คน 48 คน 

ที�มา: ฝา่ยทรพัยากรบุคคล ขอ้มลู ณ วนัที� 31 มนีาคม 2556 



50 
 

3.2 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 
 ในการศกึษานี�ผูศ้กึษาใชว้ธิกีารวจิยัเชงิสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื�องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมกีารทดสอบ (Pre-test) ความ
เที�ยงตรงและความเชื�อถอืของแบบสอบถาม จากนั �นนําแบบสอบถามมาปรบัแก้ตามคาํแนะนํา
ของผูเ้ชี�ยวชาญ แลว้นําไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูม ิซึ�งแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงันี� 
   
 ส่วนที� 1 ข้อมลูส่วนบคุคล เป็นการสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ประเภทการจา้งงาน 
ตําแหน่งงาน ฝา่ยงาน อตัราเงนิเดอืน รายไดอ้ื�นๆ ต่อเดอืน อายงุาน และการยา้ยงานก่อนที�จะ
มาทํางานกบับรษิทัแห่งนี� ซึ�งคาํถามมลีกัษณะเป็นคําถามปลายปิด (Close ended questions) 
แบบมหีลายคาํตอบใหเ้ลอืก (Multiple choices)  
  
 ส่วนที� 2 แรงจงูใจในการทาํงาน เป็นคาํถามเกี�ยวกบัแรงจงูใจในการทาํงานของ

พนกังานในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบรหิารบรษิทั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและ

ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน ดา้นสภาพการทํางานและ

อุปกรณ์เครื�องมอื ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื ดา้น

ความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 

และดา้นความมั �นคงในการทาํงาน ซึ�งเป็นแบบสอบถามที�เป็นลกัษณะประเมนิค่า (Rating scale)  

โดยขอ้ความแต่ละขอ้นั �นจะมคีาํตอบใหเ้ลอืกในลกัษณะของการประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนว
ของ Likert scale โดยกําหนดคะแนนความคดิเหน็แตกต่างกนัดงันี� 
 
 ระดบัความคิดเหน็     คะแนน 
 พงึพอใจมากที�สุด        5 
 พงึพอใจมาก         4 
 พงึพอใจปานกลาง         3 
 พงึพอใจน้อย         2 
 พงึพอใจน้อยที�สุด        1 
 
  การอภปิรายผลการศกึษาของส่วนที� 2 นี� จะใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชั �น 
(Interval scale) ผูศ้กึษาใชเ้กณฑเ์ฉลี�ยในการอภปิรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน ไดด้งันี� 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
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 ความกวา้งของอนัตรภาคชั �น  =  ขอ้มลูที�มคี่าสงูสุด - ขอ้มลูที�มคี่าตํ�าสุด 
              จาํนวนชั �น 
     =  5 – 1 
         5 
     =  0.8 
 
 จากนั �นกําหนดเกณฑค์ะแนนเฉลี�ยการประเมนิผลแบบสอบถามเกี�ยวกบัแรงจงูใจในการ
ทาํงาน  ดงันี� 
 
 คะแนนเฉลี�ย   ระดบัความคิดเหน็เกี�ยวกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 
 1.00 - 1.80   มคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัน้อยที�สุด 
 1.81 - 2.60   มคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัน้อย 
 2.61 - 3.40   มคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัปานกลาง 
 3.41 - 4.20   มคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัมาก 
 4.21 - 5.00   มคีวามพงึพอใจต่อแรงจงูใจในการทาํงานในระดบัมากที�สุด 
 
 ส่วนที� 3 พฤติกรรมในการทาํงานในอนาคต เป็นคําถามเกี�ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรม
การทํางานของพนกังานที�จะทาํงานกบับรษิทัต่อไป เป็นประเดน็คําถามเกี�ยวกบั การถูกโยกยา้ย
ใหไ้ปทาํงานในแผนก/ฝา่ย อื�นๆ การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น การลาออกจากงาน และ
การทํางานจนเกษยีณอาย ุ ซึ�งเป็นแบบสอบถามที�เป็นลกัษณะประเมนิค่า (Rating scale) โดย
ขอ้ความแต่ละขอ้นั �นจะมคีําตอบใหเ้ลอืกในลกัษณะของการประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ 
Likert scale โดยกําหนดคะแนนความเหน็แตกต่างกนัดงันี� 
  
 ระดบัความคิดเหน็     คะแนน 
 เหน็ดว้ยอยา่งยิ�ง        5 
 เหน็ดว้ย         4 
 ไมแ่น่ใจ            3 
 ไมเ่หน็ดว้ย         2 
 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิ�ง        1 
  
 การอภปิรายผลการศกึษาของส่วนที� 3 จะใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชั �น 
(Interval scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลี�ยในการอภปิรายผลและแปลความหมายค่าคะแนน ไดด้งันี� 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) 
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 ความกวา้งของอนัตรภาคชั �น  =  ขอ้มลูที�มคี่าสงูสุด - ขอ้มลูที�มคี่าตํ�าสุด 
              จาํนวนชั �น 
     =  5 – 1 
         5 
     =  0.8 
 
  จากนั �นกําหนดเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนการอภปิรายผลการศกึษาของส่วน
ที� 3 จะแบ่งคําถามออกเป็น 2 ส่วนยอ่ย คอื ขอ้ยอ่ย 1 – 7 จะแปลความหมายดงันี� 
 
 คะแนนเฉลี�ย   ระดบัแนวโน้มในการทาํงาน 
 1.00 - 1.80   ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิ�ง 
 1.81 - 2.60   ไมเ่หน็ดว้ย 
 2.61 - 3.40   ไมแ่น่ใจ 
 3.41 - 4.20   เหน็ดว้ย 
 4.21 - 5.00   เหน็ดว้ยอยา่งยิ�ง 
 
 สาํหรบัเกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนการอภปิรายผลการศกึษาของส่วนที� 3 ขอ้
ยอ่ย 8 – 11 มดีงันี� 
 

 คะแนนเฉลี�ย   ระดบัแนวโน้มในการทาํงาน 
 1.00 - 1.80   ไมท่าํต่อไปแน่นอน 
 1.81 - 2.60   อาจจะไม่ทาํ 
 2.61 - 3.40   ไมแ่น่ใจ 
 3.41 - 4.20   อาจจะทําต่อไป 
 4.21 - 5.00   ทาํต่อไปแน่นอน 
 
 

 ส่วนที� 4 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการบริหารทรพัยากรบคุคลของบริษทั สอบถาม

เกี�ยวกบั ปจัจยัที�กระตุน้ใหม้แีรงจงูใจในการทํางาน ปจัจยัที�เป็นเหตุใหเ้กดิความทอ้ถอยในการ

ทาํงาน และสิ�งที�พนกังานต้องการใหบ้รษิทัปรบัปรงุแก้ไขเพื�อจงูใจใหพ้นกังานทาํงานที�บรษิทัจน

เกษยีณอาย ุ โดยมลีกัษณะคาํถามเป็นคําถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) ที�เปิด

โอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดอ้ธบิายหรอืเสนอแนวความคดิของตวัเองไดอ้ยา่งอสิระ 
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 ขั ;นตอนในการสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 
  เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครั �งนี� คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ที�   
ผูศ้กึษาสรา้งขึ�น โดยมขีั �นตอนการสรา้งเครื�องมอื ดงัต่อไปนี� 
   
  1. ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร ตํารา และงานวจิยั รวมทั �งแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที� 
เกี�ยวขอ้งกบัตวัแปรที�จะศกึษา เพื�อเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิของการศกึษา และการ
สรา้งแบบสอบถาม 
  
 2. สาํรวจรวบรวมขอ้มลูต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัหวัขอ้การศกึษาคน้ควา้อสิระ และออกแบบ 
แบบสอบถาม 
  
 3. ผูศ้กึษานําแบบสอบถามที�สรา้งขึ�น เสนอกบัอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ
เพื�อตรวจสอบว่าแบบสอบถามนั �นมคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ นิยามศพัท ์ และกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยไดร้บัคําแนะนําจากอาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระใหป้รบัปรุงแกไ้ข 
 
 4. นําแบบสอบถามที�ปรบัปรงุแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ที�
ไมใ่ช่กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด เพื�อทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนํามาหาค่าความ
เชื�อมั �น (Reliability) ตรวจสอบความเที�ยงตรงดา้นเนื�อหา (Content validity) และขอ้บกพรอ่ง
ของขอ้คาํถาม ตามวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิ pแอลฟา่ (Cronbach’ s Alpha) ซึ�งจากการทดสอบค่า
ความเชื�อมั �นพบว่า ตวัแปรในแต่ละดา้นมคี่าความเชื�อมั �นมากกว่า 0.8 โดยเมื�อทาํการทดสอบค่า
ความเชื�อมั �นของแบบสอบถามส่วนที� 2 ไดค้่าสมัประสทิธแ์อลฟา่ เท่ากบั 0.963 และ
แบบสอบถามส่วนที� 3 ไดค้่าสมัประสทิธแ์อลฟา่ เท่ากบั 0.886 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 
3.2  
 
 5. นําแบบสอบถามที�ปรบัปรงุแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท์ี�ปรกึษาการศกึษาคน้ควา้อสิระ
อกีครั �งเพื�อตรวจสอบครั �งสุดทา้ยก่อนนําไปใชเ้กบ็ขอ้มลูจรงิ 
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ตารางที� 3.2 แสดงค่าความเชื�อมั �นของแบบสอบถาม 

N = 30 

ปัจจยั Cronbach’ s Alpha 

ส่วนที� 2 ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังาน 
 

   - ดา้นนโยบายการบรหิารบรษิทั 0.838 
   - ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 0.769 
   - ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน 0.818 
   - ดา้นสภาพการทํางานและอุปกรณ์เครื�องมอื 0.820 
    - ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ 0.716 
   - ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 0.930 
   - ดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 0.881 
   - ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 0.897 
   - ดา้นความมั �นคงในการทาํงาน 0.879 

 

ส่วนที� 3 แนวโน้มพฤติกรรมในการทาํงานในอนาคต   0.886 
 

 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูมรีายละเอยีดดงันี� 
 
 1. ดาํเนินการแจกแบบสอบถามใหก้บัพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งหนึ�ง ทั �งพนักงาน
ประจาํและพนกังานชั �วคราวทั �งหมดจาํนวน 210 ฉบบั แลว้รวบรวมแบบสอบถามกลบัคนื ใน
ระหว่างวนัที� 25 - 30 เมษายน 2556  
 
 2. เมื�อไดร้บัแบบสอบถามกลบัมาเรยีบรอ้ยแลว้ ผูศ้กึษาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้น
ของแบบสอบถามทุกฉบบั  
 
 3. คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัที�สมบรูณ์ จาํนวน 200 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 95.24 
ของประชากรทั �งหมด แลว้นํามาวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป 
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3.4 การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัขั �นตอนต่อไปนี� 
 
 1. การจดักระทาํข้อมลู เมื�อไดร้บัแบบสอบถามคนื ผูศ้กึษานําแบบสอบถามที�รวบรวม
ไดม้าดําเนินการดงันี� 
 
 1.1 การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูศ้กึษาตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ
แบบสอบถามแยกแบบสอบถามที�ไมส่มบรูณ์ออก 
 
 1.2 การลงรหสั (Coding) นําแบบสอบถามที�ถูกต้องเรยีบรอ้ยแลว้ลงรหสัตาม
กําหนดไวล้่วงหน้า 
 
  1.3 การประมวลผลขอ้มลูที�ลงรหสัแลว้ ไดนํ้ามาบนัทกึโดยใชเ้ครื�องคอมพวิเตอร์
เพื�อการประมวลผลขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปู 
 
 2. วิธีการวิเคราะหข้์อมูล วเิคราะหข์อ้มลูเชงิสถติดิว้ย การทดสอบค่าแบบต่างๆ โดย
ใชโ้ปรแกรม สาํเรจ็รปูทางสถติ ิ โดยใชส้ถติพิื�นฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย 
(Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวเิคราะหค์วามแตกต่างของคา่เฉลี�ย
ระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 กลุม่ขึ�นไป โดยใช ้ t-test และ One-Way ANOVA ซึ�งกําหนดระดบั
นยัสาํคญั เท่ากบั .05 และสถติทิี�ใชห้าคุณภาพของแบบสอบถาม ดงันี� 
 
 2.1 การวิเคราะหข้์อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยใชส้ถติพิื�นฐาน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ไดแ้ก่ 

 
1) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใชส้ตูร ดงันี� 

 
   P  =  �

n 
× 100 

  

  เมื�อ  P  แทน  ค่าคะแนนเฉลี�ย 
   f  แทน  ผลรวมของคะแนนทั �งหมด 
   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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2) ค่าเฉลี�ย (Mean: x̄   ) หาเพื�ออธบิายลกัษณะพื�นฐานขอ้มลู โดยใชส้ตูร
ดงันี� 

    
 

  เมื�อ  x̄    แทน  ค่าคะแนนเฉลี�ย 

           Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนทั �งหมด  
   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
 3) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื�อใชอ้ธบิาย

ลกัษณะพื�นฐานที�เบี�ยงเบนจากมาตรฐาน ใชส้ตูรดงันี� 
 

 
   
  เมื�อ  S  แทน  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง 
   Σx2  แทน  ผลรวมของคะแนนทั �งหมดยกกําลงัสอง 
   (Σx)2  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 
   n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

2.2 สถิติที�ใช้หาคณุภาพของแบบสอบถาม หาความเชื�อมั �นของแบบสอบถาม 

(Reliability of the test) โดยใชว้ธิสีมัประสทิธิ pแอลฟา่ (α-Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา, 2549) 

 
  เมื�อ  � แทน  ค่าความเชื�อมั �น 
   k  แทน  จาํนวนคาํถาม 
  Covariance  แทน  ค่าเฉลี�ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างคาํถามต่างๆ
  Variance  แทน  ความเฉลี�ยของค่าแปรปรวนของคาํถาม 
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 3. การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู การวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาไดนํ้าเสนอผลตาม
วตัถุประสงคข์องการศกึษา โดยแบ่งการนําเสนอออกเป็น 4 ส่วน ตามลาํดบั ดงันี� 
 
 ส่วนที� 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
  
 ส่วนที� 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี�ยวกบัความพงึพอใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอร์
มารเ์กต็ 
 
 ส่วนที� 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี�ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของ
พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 ส่วนที� 4 การสรปุขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์องบรษิทัจากความ
คดิเหน็โดยอสิระของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 



 
บทที� 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 
 

  ในการศกึษา เรื�อง “กลยทุธก์ารสร้างแรงจงูใจในการทาํงานให้กบัพนักงานธรุกิจ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ในครั �งนี� ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการเกบ็ขอ้มลูจากพนกังาน 
จาํนวน 200 คน ผูศ้กึษาจะนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งการนําเสนอผลออกเป็น 6 
ส่วน ดงัต่อไปนี� 
 
  4.1 ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

  4.2 ระดบัความพงึพอใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

 4.3 แนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

 4.4 การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัปจัจยัแรงจงูใจในการ
ทาํงาน ของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

 4.5 การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

 4.6 ปจัจยัต่างๆ ที�มคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล 

 
 
 
4.1 ปัจจยัส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง 
  
 ปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
ประเภทการจา้งงาน ตําแหน่งงาน ฝา่ยงาน อตัราเงนิเดอืน รายไดอ้ื�นๆ ต่อเดอืน อายงุาน การ
ยา้ยงานก่อนที�จะมาทาํงานกบับรษิทัแห่งนี� และสาเหตุที�เลอืกทาํงานกบับรษิทัแห่งนี� โดยแจก
แจงจาํนวน และค่ารอ้ยละ ดงัแสดงในตารางที� 4.1  
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ตารางที� 4.1 แสดงความถี� และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

เพศ ชาย 82 41.00 

 หญงิ 118 59.00 

 รวม         200 100.00 

อาย ุ 21 - 25 ปี 78 39.00 

 26 - 30 ปี 61 30.50 

 31 - 35 ปี 42 21.00 

 36 - 40 ปี 12 6.00 

 41 - 45 ปี 6 3.00 

 45 ปีขึ�นไป 1 0.50 

 รวม         200 100.00 

สถานภาพสมรส โสด 119 59.50 

 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 34.00 

 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่ 13 6.50 

 รวม         200 100.00 

ระดบัการศึกษา มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 39.50 

 ปวส. / อนุปรญิญา 81 40.50 

 ปรญิญาตร ี 39 19.50 

 สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 0.50 

 รวม 200 100.00 

ประเภทการจ้างงาน พนกังานชั �วคราว 41 20.50 

 พนกังานประจาํ 159 79.50 

 รวม 200 100.00 

ตาํแหน่งงาน พนกังานระดบั Staff (สญัญาจา้งชั �วคราว) 41 20.50 

 พนกังานระดบั Staff 143 71.50 

 พนกังานระดบั Supervisor 7 3.50 

 พนกังานระดบั Manager 9 4.50 

 รวม 200 100.00 
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ตารางที� 4.1 แสดงความถี� และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 

 ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ฝ่ายงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 60.00 

 ฝา่ยบรกิาร 49 24.50 

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 11.50 

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 4.00 

 รวม 200 100.00 

อตัราเงินเดือน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 70.00 

 10,001 – 15,000 บาท 48 24.00 

 15,001 – 20,000 บาท 9 4.50 

 30,001 บาทขึ�นไป 3 1.50 

 รวม 200 100.00 

รายได้อื�นๆ น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท 136 68.00 
 1,001 – 1,500 บาท 43 21.50 

 1,501 – 2,000 บาท 8 4.00 

 2,001 – 2,500 บาท 3 1.50 

 2,501 – 3,000 บาท 1 .50 

 3,001 บาทขึ�นไป 9 4.50 

 รวม 200 100.00 

อายุงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 83.00 

 1 - 5 ปี 23 11.50 

 6 – 10 ปี 9 4.50 

 11 – 15 ปี 2 1.00 

 รวม 200 100.00 

เคยยา้ยงานมาก่อน ไม่เคย 133 66.50 

 เคย 67 33.50 

 รวม 200 100.00 
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ตารางที� 4.1 แสดงความถี� และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

 ปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

สาเหตขุองการ ไม่พอใจนโยบายการบรหิารของบรษิทั 9 13.43 

ออกจากงาน 
ไม่พอใจการปกครองบงัคบับญัชาและ    
     ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

5 7.46 

 ไม่พอใจความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน 2 2.99 

 ไม่พอใจสภาพการทาํงานและอุปกรณ์ 
     เครื�องมอื 

2 2.99 

 ไม่พอใจลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ 3 4.48 

 ไม่ไดร้บัการยอมรบันบัถอื 1 1.49 

 ไม่มคีวามกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที� 
     การงาน 

6 8.96 

 ไม่พอใจค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญั 
     ในการปฏบิตังิาน 

9 13.43 

 ไม่มคีวามมั �นคงในการทาํงาน 6 8.96 

 ไม่พอใจเพราะถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานใน   
     แผนก หรอืฝา่ย อื�นๆ ภายในบรษิทั 

1 1.49 

 ตอ้งการยา้ยกลบัมาทาํงานใกลบ้า้น/  
     ครอบครวั 

17 25.37 

 หมดสญัญาจา้งกบับรษิทัเดมิ   3 4.48 

 อื�นๆ  3 4.48 

 รวม 67 100.00 

 
 
 เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 และ
เป็นเพศชาย จาํนวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.00 
 
 อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 21 - 25 ปี จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
39.00 รองลงมา คอื มอีายรุะหว่าง 26 - 30 ปี จาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 มอีายุ
ระหว่าง 31 - 35 ปี จาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.00 มอีายรุะหว่าง 36 - 40 ปี จาํนวน 12 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 มอีายรุะหว่าง 41 - 45 ปี จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 และ มอีายุ
ระหว่าง 45 ปีขึ�นไป จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามลาํดบั 
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 สถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จาํนวน 119 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 59.50 รองลงมา คอื มสีถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 
และมสีถานภาพหมา้ย /หยา่รา้ง /แยกกนัอยู ่จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 ตามลาํดบั 
 
 ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกีารศกึษา ระดบั ปวส. /อนุปรญิญา มจีาํนวน 
81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50 รองลงมา คอื ระดบัมธัยมศกึษาปีที� 6 /ปวช. มจีาํนวน 79 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 39.50 ปรญิญาตร ีมจีาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.50 และระดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ีจาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามลําดบั 
 
 ประเภทการจ้างงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานประจาํ มจีาํนวน  159 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 79.50 และพนกังานชั �วคราว มจีาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.50 ตามลาํดบั 
 
 ตาํแหน่งงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานระดบั Staff มจีาํนวน 143 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 71.50 รองลงมาคอื พนกังานระดบั Staff (สญัญาจา้งชั �วคราว) มจีาํนวน 41 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 20.50 พนกังานระดบั Manager มจีาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และ พนกังานระดบั 
Supervisor มจีาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ตามลาํดบั 
 
 ฝ่ายงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นพนกังานในสงักดัฝา่ยปฏบิตักิาร มจีาํนวน 120 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมาคอืฝา่ยบรกิาร มจีาํนวน 49 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 ฝา่ย
สนบัสนุน มจีาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 และฝา่ยสาํนกังาน มจีาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 4.00 ตามลาํดบั 
 
 อตัราเงินเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มอีตัราเงนิเดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท จาํนวน 140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 รองลงมา คอื มอีตัราเงนิเดอืน 10,001-15,000 บาท 
มจีาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 มอีตัราเงนิเดอืน 15,001 – 20,000 บาท จาํนวน 9 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และมอีตัราเงนิเดอืน 30,001 บาทขึ�นไป  จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 
ตามลาํดบั 
 
 รายได้อื�นๆ ต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายไดอ้ื�นๆ ต่อเดอืน (เช่น ค่าล่วงเวลา 
ค่าขยนั ค่าเดนิทาง เงนิพเิศษอื�นๆ) เป็นตน้ เป็นเงนิน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท มจีาํนวน 
136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.00 รองลงมา คอื เป็นเงนิ 1,001-1,500 บาท มจีาํนวน 43 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 21.50 เป็นเงนิ 3,000 บาทขึ�นไป มจีาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 เป็นเงนิ 
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1,501-2,000 บาท มจีาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 เป็นเงนิ 2,001-2,500 บาท มจีาํนวน 3 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 และเป็นเงนิ  2,501 – 3,000 บาท มจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 
ตามลาํดบั 
 
  อายงุาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายงุานน้อยกว่า 1 ปี มจีาํนวน 166 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 83.00 รองลงมา คอื มอีายงุาน 1 - 5 ปี มจีาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 มอีายงุาน 6 
– 10 ปี มจีาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และมอีายุงาน 11 – 15 ปี มจีาํนวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 1.00 ส่วนอายงุาน 15 ปี ขึ�นไป ไม่ม ี
 
 การย้ายงานก่อนที�จะมาทาํงานกบับริษทัแห่งนี< กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไมเ่คยยา้ย
งาน มจีาํนวน 133 คน คดิเป็น รอ้ยละ 66.50 และเคยยา้ยงาน มจีาํนวน 67 คน คดิเป็น รอ้ยละ 
33.50 ตามลาํดบั โดยมสีาเหตหุลกัที�ออกจากที�ทาํงานเดิม คอื ตอ้งการยา้ยกลบัมาทาํงาน
ใกลบ้า้น/ครอบครวั มจีาํนวน 17คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.37 รองลงมา คอื ไมพ่อใจนโยบายการ
บรหิารของบรษิทั และไมพ่อใจค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน มจีาํนวน 9 
คน คดิเป็น รอ้ยละ 13.43 ไมม่คีวามกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน  และไมม่คีวามมั �นคงใน
การทํางาน มจีาํนวน 6 คน คดิเป็น รอ้ยละ 8.96 ไมพ่อใจการปกครองบงัคบับญัชาและ
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา มจีาํนวน 5 คน คดิเป็น รอ้ยละ 7.46 ไมพ่อใจลกัษณะของงานที�
ปฏบิตั ิ และหมดสญัญาจา้งกบับรษิทัเดมิ  มจีาํนวน 3 คน คดิเป็น รอ้ยละ 4.48 ไมพ่อใจ
ความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน และไมพ่อใจสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมอื มจีาํนวน 2 
คน คดิเป็น รอ้ยละ 2.99 ไมไ่ดร้บัการยอมรบันบัถอื และไมพ่อใจเพราะถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางาน
ในแผนก หรอืฝา่ยอื�นๆ ภายในบรษิทั  มจีาํนวน 1 คน คดิเป็น รอ้ยละ 1.49 อื�นๆ มจีาํนวน 3 
คน คดิเป็น รอ้ยละ 4.48 ตามลาํดบั 
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4.2 ระดบัความพึงพอใจในการทาํงานของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 ผูศ้กึษาขอนําเสนอผลการศกึษา โดยแบ่งออกตามปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการทํางาน 
รวม 9 ดา้น ดงัรายละเอยีดต่อไปนี� 
 
 1. ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.97 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบั
มาก โดยขอ้ประสทิธภิาพของนโยบายการบรหิารงาน การควบคุมการทาํงาน และการตรวจสอบ
ภายใน มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 4.08 รองลงมา คอื การกําหนดนโยบายและเป้าหมายในการ
ปฏบิตังิานที�ชดัเจนของบรษิทัที�พนกังานสามารถปฏบิตัติามได ้ เท่ากบั 4.07 การเปิดโอกาสให้
พนกังานไดแ้สดงความคดิเหน็ในการกําหนดแนวทางในการปฏบิตังิาน และการแกไ้ขปญัหา 
เท่ากบั 3.88 รปูแบบและความสมํ�าเสมอในการส่งขอ้มลูขา่วสารต่างๆ เพื�อการสื�อสารภายใน
บรษิทั เท่ากบั 3.86  และประสทิธภิาพของการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บรษิทั มคี่าน้อยที�สุด เท่ากบั 3.82 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.2 
  
ตารางที� 4.2 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั 

(n = 200) 
ความพึงพอใจต่อแรงจงูใจในการทาํงาน 

ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
การกาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏบิตังิานที�ชดัเจน 
     ของบรษิทัที�พนกังานสามารถปฏบิตัติามได ้

4.07 .935 มาก 

ประสทิธภิาพของนโยบายการบรหิารงาน การควบคุม 
     การทาํงาน และการตรวจสอบภายใน 

4.08 .856 มาก 

การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคดิเหน็ในการกาํหนด   
     แนวทางในการปฏบิตังิานและการแกไ้ขปญัหา 

3.88 .959 มาก 

ประสทิธภิาพของการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ  
     ภายในบรษิทั 

3.82 .867 มาก 

รปูแบบและความสมํ�าเสมอในการสง่ขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
     เพื�อการสื�อสารภายในบรษิทั 

3.86 .843 มาก 

รวม 3.94 .736 มาก 



65 
 

 2. ด้านการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ผลการศกึษา 
พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการ
ปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มี
ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.81 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาส
ใหพ้บและปรกึษาหารอืไดอ้ยา่งสะดวก มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 3.89 รองลงมา คอื
ผูบ้งัคบับญัชามคีวามรู ้ ความสามารถ มคีวามเป็นผูนํ้าในการบรหิารงาน เท่ากบั 3.88 
ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนความกา้วหน้าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เท่ากบั 3.81 ผูบ้งัคบับญัชามคีวาม
เป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยเท่าเทยีมกนั เท่ากบั 3.78 และผูบ้งัคบับญัชากระจายความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตังิานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทยีมกนั มคี่าเฉลี�ยน้อยที�สุด เท่ากบั 
3.71 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.3 
 
 
ตารางที� 4.3 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

(n = 200) 
ความพึงพอใจด้านการปกครองบงัคบับญัชา 

และความสมัพนัธก์บัผู้บงัคบับญัชา 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
ผูบ้งัคบับญัชามคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามเป็นผูนํ้า 
     ในการบรหิารงาน  

3.88 .929 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชามคีวามเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
     โดยเทา่เทยีมกนั 

3.78 .956 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชากระจายความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
     ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเทา่เทยีมกนั 

3.71 .944 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนความกา้วหน้าของ   
     ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

3.81 .948 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหพ้บและปรกึษาหารอื 
     ไดอ้ยา่งสะดวก 

3.89 .936 มาก 

รวม 3.81 .847 มาก 
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 3. ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื�อนร่วมงาน ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.88 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบั
มาก โดยขอ้เพื�อนรว่มงานยนิดช่ีวยทํางานเมื�อตอ้งการความช่วยเหลอื มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด 
เท่ากบั 3.99 รองลงมา คอื เพื�อนรว่มงานใหค้วามรว่มมอืในการตดิต่อประสานงาน เท่ากบั   
3.91 เพื�อนรว่มงานใหค้าํแนะนําในการทาํงานเป็นอย่างด ี เท่ากบั 3.86 มคีวามเขา้ใจซึ�งกนัและ
กนักบัเพื�อนรว่มงานไมว่่าจะเป็นเรื�องงานหรอืเรื�องส่วนตวั เท่ากบั 3.83 และเพื�อนรว่มงาน
ยอมรบัความสามารถในการทาํงาน มคี่าเฉลี�ยน้อยที�สุด เท่ากบั 3.81 รายละเอยีดดงัแสดงใน
ตารางที� 4.4 
 
  
ตารางที� 4.4 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน 

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
เพื�อนรว่มงานใหค้วามรว่มมอืในการตดิต่อประสานงาน 
 

3.91 .765 มาก 

เพื�อนรว่มงานยนิดชีว่ยทาํงานเมื�อตอ้งการความชว่ยเหลอื 
 

3.99 .773 มาก 

เพื�อนรว่มงานยอมรบัความสามารถในการทาํงาน 
 

3.81 .861 มาก 

เพื�อนรว่มงานใหค้าํแนะนําในการทาํงานเป็นอยา่งด ี
 

3.86 .812 มาก 

มคีวามเขา้ใจซึ�งกนัและกนักบัเพื�อนรว่มงาน 
     ไมว่่าจะเป็นเรื�องงานหรอืเรื�องสว่นตวั 

3.83 .771 มาก 

รวม 3.88 .700 มาก 
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 4. ด้านสภาพการทาํงานและอปุกรณ์เครื�องมือ ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจ
ของกลุ่มตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสภาพการทํางานและ
อุปกรณ์เครื�องมอื ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.86 และในรายขอ้มี
ความพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้เครื�องมอืและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมจีาํนวนเพยีงพอ
และอยูใ่นสภาพสมบรูณ์เหมาะกบัการใชง้าน มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 4.03 รองลงมา คอื หอ้ง
อาบนํ�า /หอ้งสุขา และตูล้อ็กเกอรใ์ส่ของมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ เท่ากบั 4.01  มบีรเิวณ
พกัผ่อนสาํหรบัพนกังานที�เหมาะสมและเพยีงพอ  เท่ากบั 3.69  หอ้งรบัประทานอาหารมขีนาดที�
เหมาะสมและเพยีงพอ เท่ากบั 3.55  สภาพแวดลอ้มในที�ทาํงาน เช่น แสงสว่าง เสยีง อุณหภมู ิมี
ความเหมาะสมในการปฏบิตังิาน เท่ากบั 3.03 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.5 
 
 
ตารางที� 4.5 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมอื 

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านสภาพการทาํงานและอปุกรณ์เครื�องมือ 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
เครื�องมอืและวสัดุอปุกรณ์ในการปฏบิตังิานมจีาํนวนเพยีงพอ 
     และอยูใ่นสภาพสมบรูณ์เหมาะกบัการใชง้าน 

4.03 .891 มาก 

สภาพแวดลอ้มในที�ทาํงาน เชน่ แสงสวา่ง เสยีง อณุหภมู ิ
     มคีวามเหมาะสมในการปฏบิตังิาน 

3.03 .929 ปานกลาง 

หอ้งอาบนํ�า / หอ้งสขุา และตูล้อ็กเกอรใ์สข่อง  
     มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 

4.01 .927 มาก 

มบีรเิวณพกัผอ่นสาํหรบัพนกังานที�เหมาะสมและเพยีงพอ 
 

3.69 1.096 มาก 

หอ้งรบัประทานอาหารมขีนาดที�เหมาะสมและเพยีงพอ 
 

3.55 1.133 มาก 

รวม 3.86 .843 มาก 
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 5. ด้านลกัษณะของงานที�ปฏิบติั ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง
ที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.82 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้
บรษิทัไดช้ี�แจงใหท้ราบถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบในตําแหน่งงานอย่างชดัเจน มคี่าเฉลี�ยมาก
ที�สุด เท่ากบั 3.90 รองลงมา คอื ลกัษณะงานที�ทาํเปิดโอกาสใหไ้ดพ้ฒันาศกัยภาพตนเองให้
สงูขึ�น เท่ากบั 3.85 ลกัษณะงานที�ทาํอยูต่รงกบัความรูค้วามสามารถทาํใหม้โีอกาสแสดง
ความสามารถในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเตม็ที�   และกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รางวลั และบทลงโทษ
ในการปฏบิตังิานที�บรษิทักําหนด มคีวามเหมาะสมและสามารถปฏบิตัติามได ้ เท่ากบั 3.83
โดยขอ้จาํนวนพนกังานในแต่ละแผนก /ฝา่ย มคีวามเหมาะสมกบัปรมิาณงานที�ทําอยู ่ มคี่าเฉลี�ย
น้อยที�สุด เท่ากบั 3.67 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.6 
 
 
ตารางที� 4.6 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านลกัษณะของงานที�ปฏิบติั 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
บรษิทัไดช้ี�แจงใหท้ราบถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบ 
     ในตาํแหน่งงานอยา่งชดัเจน 

3.90 .750 มาก 

ลกัษณะงานที�ทาํอยูต่รงกบัความรูค้วามสามารถทาํให ้
    มโีอกาสแสดงความสามารถในการปฏบิตังิาน 
    ไดอ้ยา่งเตม็ที�    

3.83 .794 มาก 

กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รางวลั และบทลงโทษในการปฏบิตังิาน 
     ที�บรษิทักาํหนด มคีวามเหมาะสมและสามารถปฏบิตั ิ
     ตามได ้

3.83 .771 มาก 

ลกัษณะงานที�ทาํเปิดโอกาสใหไ้ดพ้ฒันาศกัยภาพตนเอง 
     ใหส้งูขึ�น 

3.85 .831 มาก 

จาํนวนพนกังานในแต่ละแผนก /ฝา่ย มคีวามเหมาะสม 
     กบัปรมิาณงานที�ทาํอยู ่

3.67 .892 มาก 

รวม 3.82 .682 มาก 
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 6. ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.70 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบั
มาก โดยขอ้งานที�ไดร้บัมอบหมายมกัสาํเรจ็ตามเป้าหมายที�วางไว ้ มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 
3.83 รองลงมา คอื ผลงานไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา เท่ากบั 3.73 การไดร้บัการแสดง
ความยนิดจีากเพื�อนรว่มงานเมื�อปฏบิตังิานบรรลุผลสาํเรจ็ เท่ากบั 3.69 ผูบ้งัคบับญัชามกั
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ที�เสนอ เท่ากบั 3.68 และขอ้ผูบ้งัคบับญัชามกักลา่วชมเชยผลการ
ปฏบิตังิาน มคี่าเฉลี�ยน้อยที�สุด เท่ากบั 3.59 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.7 
 
 
ตารางที� 4.7 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
ผูบ้งัคบับญัชามกัยอมรบัฟงัความคดิเหน็ที�เสนอ 
 

3.68 .938 มาก 

งานที�ไดร้บัมอบหมายมกัสาํเรจ็ตามเป้าหมายที�วางไว ้
 

3.83 .815 มาก 

ผลงานไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

3.73 .874 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชามกักลา่วชมเชยผลการปฏบิตังิาน 
  

3.59 .925 มาก 

การไดร้บัการแสดงความยนิดจีากเพื�อนรว่มงาน 
     เมื�อปฏบิตังิานบรรลุผลสาํเรจ็  

3.69 .883 มาก 

รวม 3.70 .785 มาก 
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 7. ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงาน ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจ
ของกลุ่มตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที�การงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.76 และในรายขอ้มคีวาม
พงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้การปฏบิตังิานในตําแหน่งนี�มโีอกาสกา้วหน้า มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด 
เท่ากบั 3.84 รองลงมา คอื บรษิทัสนับสนุนในการพฒันาความรู ้ ความสามารถ เช่น การศกึษา
ต่อ ฝึกอบรม สมัมนา เป็นตน้ และขอ้บรษิทัสนับสนุนใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าตามความรู้
ความสามารถ และสายงาน เท่ากบั 3.78 ผูบ้งัคบับญัชามกีารพจิารณาผลงานความดคีวามชอบ
อยา่งยตุธิรรม เท่ากบั 3.71 และขอ้การมโีอกาสไดเ้ลื�อนตําแหน่งตามความรู ้ ความสามารถ      
ในหน้าที�การงานอยูใ่นระดบัที�ท่านพอใจ มคี่าเฉลี�ยน้อยที�สุด เท่ากบั 3.67 รายละเอยีดดงัแสดง
ในตารางที� 4.8 
 
  
ตารางที� 4.8 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางาน ดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงาน 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
การปฏบิตังิานในตาํแหน่งนี�มโีอกาสกา้วหน้า 3.84 .937 มาก 
    
บรษิทัสนบัสนุนในการพฒันาความรู ้ความสามารถ 
     เชน่ การศกึษาต่อ ฝึกอบรม สมัมนา เป็นตน้ 

3.78 .973 มาก 

บรษิทัสนบัสนุนใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า 
     ตามความรูค้วามสามารถ และสายงาน 

3.78 .920 มาก 

การมโีอกาสไดเ้ลื�อนตาํแหน่งตามความรู ้ความสามารถ 
     ในหน้าที�การงานอยูใ่นระดบัที�น่าพอใจ 

3.67 .957 มาก 

ผูบ้งัคบับญัชามกีารพจิารณาผลงานความดคีวามชอบ  
     อยา่งยตุธิรรม 

3.71 .970 มาก 

รวม 3.76 .841 มาก 
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 8. ด้านค่าตอบแทน สวสัดิการ และขวญัในการปฏิบติังาน ผลการศกึษา พบว่า 
ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทน
สวสัดกิารและขวญัในการปฏบิตังิาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.68          
และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้สวสัดกิารดา้นชุดฟอรม์ เงนิช่วยเหลอื การจดั
งานเลี�ยง ฯลฯ มคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 3.84 รองลงมา คอื บรษิทัส่งเสรมิ
และสรา้งขวญัใหก้บัพนกังานตลอดเวลาทาํใหม้ขีวญักําลงัใจที�ดใีนการปฏบิตังิาน เท่ากบั 3.83 
จาํนวนวนัการลากจิ ลาปว่ย ลาพกัรอ้น มคีวามเหมาะสม เท่ากบั 3.63 เงนิเดอืนที�ไดร้บัมคีวาม
เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ เท่ากบั 3.58 และขอ้ค่าล่วงเวลา (OT) / เงนิพเิศษอื�นๆ  มี
ความเหมาะสม เท่ากบั 3.54 รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.9 
 
 
ตารางที� 4.9 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางานดา้นค่าตอบแทนสวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านค่าตอบแทนสวสัดิการ และขวญัในการปฏิบติังาน 
  

ค่า 
เฉลี�ย 

ค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
เงนิเดอืนที�ไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 
 

3.58 .943 มาก 

คา่ล่วงเวลา (OT) / เงนิพเิศษอื�นๆ  มคีวามเหมาะสม 
 

3.54 1.021 มาก 

จาํนวนวนัการลากจิ ลาปว่ย ลาพกัรอ้น มคีวามเหมาะสม 
 

3.63 .876 มาก 

สวสัดกิารดา้นชดุฟอรม์ เงนิชว่ยเหลอื การจดังานเลี�ยง ฯลฯ  
     มคีวามเหมาะสม 

3.84 .895 มาก 

บรษิทัสง่เสรมิและสรา้งขวญัใหก้บัพนกังานตลอดเวลา 
     ทาํใหม้ขีวญักาํลงัใจที�ดใีนการปฏบิตังิาน 

3.83 .817 มาก 

รวม 3.68 .772 มาก 
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 9. ด้านความมั �นคงในการทาํงาน ผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งที�มต่ีอปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความมั �นคงในการทํางาน ในภาพ 
รวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.92 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 
โดยขอ้ไดท้ํางานในบรษิทัที�มชีื�อเสยีง มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 4.05 รองลงมา คอื ไดท้าํงาน
ในบรษิทัที�มคีวามมั �นคง เท่ากบั 3.99 บรษิทัมขีนาดใหญ่ทาํใหรู้ส้กึเกดิความมั �นคงในอาชพี 
เท่ากบั 3.97 มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณสถานที�ทาํงานอย่างรดักุมและเพยีงพอ 
เท่ากบั 3.80 และขอ้รูส้กึมั �นใจในตําแหน่งที�ปฏบิตัหิน้าที�อยู ่ มคี่าเฉลี�ยน้อยที�สุด เท่ากบั 3.79 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.10 
  
 
ตารางที� 4.10 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัของความพงึพอใจต่อแรงจงูใจ 
        ในการทํางานดา้นความมั �นคงในการทํางาน 

(n = 200) 
ความพึงพอใจ 

ด้านความมั �นคงในการทาํงาน 
ค่า 

เฉลี�ย 
ค่า

เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
ไดท้าํงานในบรษิทัที�มคีวามมั �นคง  
 

3.99 .836 มาก 

ไดท้าํงานในบรษิทัที�มชีื�อเสยีง 
 

4.05 .791 มาก 

บรษิทัมขีนาดใหญ่ทาํใหรู้ส้กึเกดิความมั �นคงในอาชพี 
 

3.97 .838 มาก 

รูส้กึมั �นใจในตาํแหน่งที�ปฏบิตัหิน้าที�อยู ่ 
 

3.79 .870 มาก 

มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณสถานที�ทาํงาน  
   อยา่งรดักมุและเพยีงพอ  

3.80 .891 มาก 

รวม 3.92 .709 มาก 
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4.3 แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคตของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 ผลการศกึษาเกี�ยวกบัแนวโน้มพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอร์
มารเ์กต็ สามารถนําเสนอตามรายละเอยีดต่อไปนี� 
 
 ผลการศกึษา พบว่า แนวโน้มพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอร์
มารเ์กต็ของกลุ่มตวัอยา่ง  ในระดบัความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.88 และในรายขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบัเหน็
ดว้ยทุกขอ้ โดยขอ้การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางานในแผนก/ฝา่ยอื�นๆ สามารถช่วยปรบัตําแหน่งและ
เงนิเดอืนใหส้งูขึ�นได ้มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 3.94 รองลงมา คอื การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางาน
ที�สาขาอื�นสามารถช่วยปรบัตําแหน่งและเงนิเดอืนใหส้งูขึ�นได ้ เท่ากบั 3.93 การถูกโยกยา้ยใหไ้ป
ทาํงานในแผนก/ฝา่ยอื�นๆ ถอืเป็นการเพิ�มประสบการณ์ในการทาํงาน เท่ากบั 3.92  การถูก
โยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น ถอืเป็นการเพิ�มประสบการณ์ในการทาํงาน เท่ากบั 3.88 เมื�อ
บรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทาํงานในแผนก/ฝา่ยอื�นๆ เป็นสิ�งที�ควรปฏบิตัติามเพราะถอืเป็น
หน้าที�ของพนกังาน เท่ากบั 3.87 และขอ้เมื�อบรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทาํงานที�สาขาอื�น เป็น
สิ�งที�ควรปฏบิตัติามเพราะถอืเป็นหน้าที�ของพนกังาน มคี่าเฉลี�ยน้อยที�สุด เท่ากบั 3.77 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.11 
 
ตารางที� 4.11 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ย 
                 ของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

(n = 200) 
ความคิดเหน็ต่อการโยกย้าย 
ของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

ค่า 
เฉลี�ย 

ค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
การถกูโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานในแผนก / ฝา่ย อื�นๆ  
     ถอืเป็นการเพิ�มประสบการณ์ในการทาํงาน 

3.92 .837 เหน็ดว้ย 

การถกูโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานในแผนก / ฝา่ย อื�นๆ  
     สามารถชว่ยปรบัตาํแหน่งและเงนิเดอืนใหส้งูขึ�นได ้

3.94 .809 เหน็ดว้ย 

เมื�อบรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทาํงานในแผนก / ฝา่ย อื�นๆ    
     เป็นสิ�งที�ควรปฏบิตัติามเพราะถอืเป็นหน้าที�ของพนกังาน 

3.87 .739 เหน็ดว้ย 

การถกูโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น 
     ถอืเป็นการเพิ�มประสบการณ์ในการทาํงาน 

3.88 .871 เหน็ดว้ย 
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ตารางที� 4.11 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ย 
                 ของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ (ต่อ) 

(n = 200) 
ความคิดเหน็ต่อการโยกย้าย 
ของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

ค่า 
เฉลี�ย 

ค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
การถกูโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น 
     สามารถชว่ยปรบัตาํแหน่งและเงนิเดอืนใหส้งูขึ�นได ้

3.93 .815 เหน็ดว้ย 

เมื�อบรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทาํงานที�สาขาอื�น 
     เป็นสิ�งที�ควรปฏบิตัติามเพราะถอืเป็นหน้าที�ของพนกังาน 

3.77 .872 เหน็ดว้ย 

รวม 3.88 .664 เหน็ด้วย 
 
 
ตารางที� 4.12 แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางาน 
                 ในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 

(n = 200) 
แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงาน 

ในอนาคตของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 

ค่า 
เฉลี�ย 

ค่า
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

( x̄   ) (S.D.)  
มคีวามภาคภมูใิจที�บอกกบัคนทั �วไปว่า  
   “เป็นพนกังานของบรษิทัแห่งนี�” 

4.08 .870 อาจจะทาํต่อไป 

ยงัไมค่ดิมองหางานใหม่ในบรษิทัแหง่อื�น 
 

3.85 .912 อาจจะทาํต่อไป 

ไม่เคยคดิที�จะลาออกจากบรษิทันี� 
 

3.86 .924 อาจจะทาํต่อไป 

มกีารวางแผนเพื�อที�จะอยูใ่นบรษิทันี�ใหน้านที�สดุ 
 

3.92 .882 อาจจะทาํต่อไป 

คดิว่าจะทาํงานกบับรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอาย ุ
 

3.71 .955 อาจจะทาํต่อไป 

รวม 3.88 .772 อาจจะทาํต่อไป 
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 รายละเอยีดจากตารางที� 4.12 แสดงผลการศกึษา เกี�ยวกบัระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัอาจจะทาํงานต่อไป
กบับรษิทัแห่งนี� มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.88 และในรายขอ้อยูใ่นระดบัอาจจะทาํงานต่อไปกบับรษิทั
แห่งนี�เช่นเดยีวกนั โดยขอ้มคีวามภาคภูมใิจที�บอกกบัคนทั �วไปว่า “เป็นพนกังานของบรษิทัแห่ง
นี�” มคี่าเฉลี�ยมากที�สุด เท่ากบั 4.08 รองลงมา คอื มกีารวางแผนเพื�อที�จะอยูใ่นบรษิทันี�ใหน้าน
ที�สุด เท่ากบั 3.92 ไมเ่คยคดิที�จะลาออกจากบรษิทันี� เท่ากบั 3.86 ยงัไมค่ดิมองหางานใหมใ่น
บรษิทัแห่งอื�น เท่ากบั 3.85 และขอ้คดิว่าจะทํางานกบับรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอาย ุมคี่าน้อยที�สุด 
เท่ากบั 3.71 ตามลาํดบั  
 
 
 
4.4 การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัปัจจยัแรงจงูใจ 
ในการทาํงานของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 ผลการทดสอบค่าความสมัพนัธจ์าํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล โดยใช ้ t-test และ One-
Way ANOVA ปรากฏผลดงันี� 
 
 1. เพศกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างของเพศกบัแรงจงูใจ
ในการทาํงาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .721 .620 .725 .334 .424 .204 .837 .427 
.593 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มเีพศต่างกนัมแีรงจงูใจในการทาํงานต่างกนัอยา่ง
ไมม่นียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า เพศที�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแรงจงูใจ
ในการทาํงานทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.13 

 
 2. อายกุบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างของอายกุบัแรงจงูใจ
ในการทาํงาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .001 .115 .827 .006 .235 .295 .022 .272 
.148 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มอีายตุ่างกนัมแีรงจงูใจในการทาํงานต่างกนัอยา่ง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 3 ดา้น คอื ดา้นนโยบายการบรหิารงานของบรษิทั (Sig 
.001) สภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมอื (Sig .006) และดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่ง
หน้าที�การงาน (Sig .022) ส่วนอายทุี�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงาน
ดา้นอื�นๆ รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.14 
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ตารางที� 4.13 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามเพศ 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

เพศ จาํนวน x̄    S.D.     t Sig 

นโยบาย ชาย 82 3.96 .701 .358 .721 
 หญงิ 118 3.92 .762   
การปกครอง ชาย 82 3.85 .813 .497 .620 
 หญงิ 118 3.79 .873   
เพื�อนรวมงาน ชาย 82 3.90 .717 .353 .725 
 หญงิ 118 3.86 .691   
สภาพการทาํงาน ชาย 82 3.93 .797 .969 .334 
 หญงิ 118 3.81 .873   
ลกัษณะของงาน ชาย 82 3.86 .680 .801 .424 
 หญงิ 118 3.78 .685   
การยอมรบั ชาย 82 3.79 .795 1.275 .204 
 หญงิ 118 3.64 .776   
ความกา้วหน้า ชาย 82 3.77 .836 .206 .837 
 หญงิ 118 3.75 .849   
ค่าตอบแทน ชาย 82 3.73 .746 .796 .427 
 หญงิ 118 3.65 .790   
ความมั �นคง ชาย 82 3.95 .685 .535 .593 
 หญงิ 118 3.890 .727   

*Sig < 0.05 

   
ตารางที� 4.14 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามอาย ุ
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

   อาย ุ จาํนวน x̄    S.D. F     Sig 

นโยบาย 21-25 ปี 78 4.12 .650 6.090 .001* 
 26 - 30 ปี 61 3.96 .659   
 31 - 35 ปี 42 3.55 .893   
 36 ปีขึ�นไป 19 4.01 .634   
 รวม 200 3.94 .736   
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ตารางที� 4.14 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

   อาย ุ จาํนวน x̄    S.D. F     Sig 

ปกครอง 21-25 ปี 78 3.84 .827 2.001 .115 
 26 - 30 ปี 61 3.84 .763   
 31 - 35 ปี 42 3.59 .993   
 36 ปีขึ�นไป 19 4.14 .766   
 รวม 200 3.81 .847   
เพื�อนร่วมงาน 21-25 ปี 78 3.83 .762 .298 .827 
 26 - 30 ปี 61 3.87 .671   
 31 - 35 ปี 42 3.95 .687   
 36 ปีขึ�นไป 19 3.94 .578   
 รวม 200 3.88 .703   
สภาพการงาน 21-25 ปี 78 4.03 .792 4.234 .006* 
 26 - 30 ปี 61 3.87 .841   
 31 - 35 ปี 42 3.48 .859   
 36 ปีขึ�นไป 19 3.97 .806   
 รวม 200 3.86 .843   
ลกัษณะของงาน 21-25 ปี 78 3.82 .672 1.430 .235 
 26 - 30 ปี 61 3.84 .630   
 31 - 35 ปี 42 3.67 .765   
 36 ปีขึ�นไป 19 4.05 .669   
 รวม 200 3.82 .682   
การยอมรบั 21-25 ปี 78 3.69 .809 1.245 .295 
 26 - 30 ปี 61 3.73 .766   
 31 - 35 ปี 42 3.57 .818   
 36 ปีขึ�นไป 19 3.98 .639   
 รวม 200 3.70 .785   
ความกา้วหน้า 21-25 ปี 78 3.91 .798 3.297 .022* 
 26 - 30 ปี 61 3.76 .840   
 31 - 35 ปี 42 3.42 .877   
 36 ปีขึ�นไป 19 3.84 .788   
 รวม 200 3.76 .841   
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ตารางที� 4.14 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

    อาย ุ จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

ค่าตอบแทน 21-25 ปี 78 3.74 .764 1.312 .272 
 26 - 30 ปี 61 3.65 .799   
 31 - 35 ปี 42 3.53 .801   
 36 ปีขึ�นไป 19 3.92 .601   
 รวม 200 3.68 .772   
ความมั �นคง 21-25 ปี 78 3.85 .767 1.802 .148 
 26 - 30 ปี 61 3.99 .658   
 31 - 35 ปี 42 3.81 .703   
 36 ปีขึ�นไป 19 4.20 .566   
 รวม 200 3.92 .709   

*Sig < 0.05 
 
 
 3. สถานภาพการสมรสกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง 
ของสถานภาพการสมรสกบัแรงจงูใจในการทํางาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .776 .628 
.966 .924 .995 .698 .908 .491 .346 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มสีถานภาพการ
สมรสต่างกนัมแีรงจงูใจในการทํางานต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า 
สถานภาพการสมรสที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทํางานทุกดา้น 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.15 
 
ตารางที� 4.15 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 

แรงจงูใจในการ
ทาํงาน 

สถานภาพการสมรส จาํนวน x̄    S.D.     F Sig 

นโยบาย โสด 119 3.96 .712 .269 .765 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.94 .818   
 หมา้ย/ หย่ารา้ง/ แยก 13 3.80 .483   
 รวม 200 3.94 .736   

*Sig < 0.05 
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ตารางที� 4.15 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามสถานภาพการสมรส (ต่อ) 

แรงจงูใจใน 
การทาํงาน 

สถานภาพการสมรส จาํนวน x̄    S.D.     F Sig 

ปกครอง โสด 119 3.82 .878 .467 .628 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.77 .817   
 หมา้ย / หย่ารา้ง /แยก 13 4.01 .741   
 รวม 200 3.81 .847   
เพื�อนร่วมงาน โสด 119 3.88 .744 .035 .966 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.87 .635   
 หมา้ย / หย่ารา้ง/ แยก 13 3.92 .656   
 รวม 200 3.88 .700   
สภาพการงาน โสด 119 3.84 .860 .079 .924 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.89 .860   
 หมา้ย / หย่ารา้ง/ แยก 13 3.89 .603   
 รวม 200 3.86 .843   
ลกัษณะของงาน โสด 119 3.83 .720 .046 .955 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.80 .646   
 หมา้ย / หย่ารา้ง/ แยก 13 3.81 .538   
 รวม 200 3.82 .682   
การยอมรบั โสด 119 3.73 .876 .361 .698 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.64 .666   
 หมา้ย / หย่ารา้ง /แยก 13 3.77 .399   
 รวม 200 3.70 .785   
ความกา้วหน้า โสด 119 3.73 .860 .097 .908 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.78 .863   
 หมา้ย / หย่ารา้ง/แยก 13 3.80 .542   
 รวม 200 3.76 .841   
คา่ตอบแทน โสด 119 3.64 .817 .714 .491 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.72 .742   
 หมา้ย / หย่ารา้ง/ แยก 13 3.88 .413   
 รวม 200 3.68 .772   
ความมั �นคง โสด 119 3.86 .752 1.068 .346 
 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.98 .667   
 หมา้ย / หย่ารา้ง/แยก 13 4.11 .444   
 รวม 200 3.92 .709   
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 4. ระดบัการศึกษากบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างของ
ระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการทาํงาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .045 .595 .183 
.246 .580 .899 .163 .763 .674 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนัมแีรงจงูใจในการทาํงานต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คอื 
ดา้นนโยบายการบรหิารงานของบรษิทั (Sig .001) ส่วนระดบัการศกึษาที�แตกต่างกนัของ
พนกังานไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานดา้นอื�นๆ รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.16 
 

ตารางที� 4.16 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามระดบัการศกึษา 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ระดบัการศึกษา จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

นโยบาย มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.93 .744 3.147 .045* 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 4.07 .694   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.71 .763   
 รวม 200 3.94 .736   
ปกครอง มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.89 .822 .520 .595 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.77 .825   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.75 .946   
 รวม 200 3.81 .847   
เพื�อนร่วมงาน มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.91 .725 1.711 .183 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.78 .696   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 4.01 .644   
 รวม 200 3.88 .700   
สภาพการงาน มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.82 .871 1.411 .246 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.97 .838   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.71 .786   
 รวม 200 3.86 .843   
ลกัษณะของงาน มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.88 .717 .545 .580 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.78 .618   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.76 .743   
 รวม 200 3.82 .682   
การยอมรบั มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.73 .842 .107 .899 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.67 .745   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.70 .755   
 รวม 200 3.70 .785   
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ตารางที� 4.16 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามระดบัการศกึษา (ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ระดบัการศึกษา จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

ความกา้วหน้า มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.72 .841 1.829 .163 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.88 .865   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.57 .773   
 รวม 200 3.76 .841   
ค่าตอบแทน มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.67 .826 .271 .763 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.73 .736   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.62 .744   
 รวม 200 3.68 .772   
ความมั �นคง มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช. 79 3.93 .760 .395 .674 
 ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.87 .687   
 ปรญิญาตร ี/สงูกว่าปรญิญาตร ี 40 3.99 .657   
 รวม 200 3.92 .709   

*Sig < 0.05 

 
 5. ประเภทการจ้างงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง 
ของประเภทการจา้งงานกบัแรงจงูใจในการทํางาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .853 .169 
.625 .180 .271 .996 .300 .885 .867 ตามลําดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มปีระเภทการจา้ง
งานต่างกนัมแีรงจงูใจในการทาํงานต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า 
ประเภทการจา้งงานที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทํางานทุกดา้น 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.17 
 
 6. ตาํแหน่งงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง ของ
ตําแหน่งงานกบัแรงจงูใจในการทํางาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .580 .356 .342 .188 
.290 .565 .346 .780 .808 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มตีําแหน่งงานต่างกนัมี
แรงจงูใจในการทํางานต่างกนัอยา่งไมม่นียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า ตําแหน่งงานที�
แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง
ที� 4.18 
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ตารางที� 4.17 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามประเภทการจา้งงาน 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ประเภท 
การจ้างงาน 

จาํนวน x̄    S.D.     t Sig 

นโยบาย พนกังานชั �วคราว 41 3.92 .715 -.185 .853 
 พนกังานประจาํ 159 3.95 .743   
ปกครอง พนกังานชั �วคราว 41 3.98 .843 1.381 .169 
 พนกังานประจาํ 159 3.77 .846   
เพื�อนร่วมงาน พนกังานชั �วคราว 41 3.93 .782 .490 .625 
 พนกังานประจาํ 159 3.87 .680   
สภาพการงาน พนกังานชั �วคราว 41 3.70 .891 -1.345 .180 
 พนกังานประจาํ 159 3.90 .828   
ลกัษณะของงาน พนกังานชั �วคราว 41 3.92 .649 1.105 .271 
 พนกังานประจาํ 159 3.79 .690   
การยอมรบั พนกังานชั �วคราว 41 3.70 .805 -.005 .996 
 พนกังานประจาํ 159 3.70 .783   
ความกา้วหน้า พนกังานชั �วคราว 41 3.63 .899 -1.040 .300 
 พนกังานประจาํ 159 3.79 .826   
คา่ตอบแทน พนกังานชั �วคราว 41 3.70 .815 .144 .885 
 พนกังานประจาํ 159 3.68 .763   
ความมั �นคง พนกังานชั �วคราว 41 3.90 .795 -.167 .867 
 พนกังานประจาํ 159 3.92 .688   

*Sig < 0.05 

 
ตารางที� 4.18 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามตําแหน่งงาน 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน x̄    S.D.    F Sig 

นโยบาย ระดบั Staff  
(สญัญาจา้งชั �วคราว) 

41 3.92 .715 .655 .580 

 ระดบั Staff 143 3.93 .756   
 ระดบั Supervisor 7 3.83 .293   
 ระดบั Manager 9 4.27 .762   
 รวม 200 3.94 .736   
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ตารางที� 4.18 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามตําแหน่งงาน (ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

ปกครอง ระดบั Staff  
(สญัญาจา้งชั �วคราว) 

41 3.98 .843 1.087 .356 

 ระดบั Staff 143 3.75 .861   
 ระดบั Supervisor 7 3.71 .380   
 ระดบั Manager 9 4.09 .872   
 รวม 200 3.81 .847   
เพื�อนร่วมงาน ระดบั Staff  

(สญัญาจา้งชั �วคราว) 
41 3.93 .782 1.121 .342 

 ระดบั Staff 143 3.84 .686   
 ระดบั Supervisor 7 3.83 .373   
 ระดบั Manager 9 4.27 .686   
 รวม 200 3.88 .700   
สภาพการงาน ระดบั Staff  

(สญัญาจา้งชั �วคราว) 
41 3.70 .891 1.613 .188 

 ระดบั Staff 143 3.89 .839   
 ระดบั Supervisor 7 3.57 .373   
 ระดบั Manager 9 4.29 .819   
 รวม 200 3.86 .843   
ลกัษณะของงาน ระดบั Staff  

(สญัญาจา้งชั �วคราว) 
41 3.92 .649 1.257 .290 

 ระดบั Staff 143 3.76 .698   
 ระดบั Supervisor 7 3.86 .190   
 ระดบั Manager 9 4.13 .762   
 รวม 200 3.82 .682   
การยอมรบั ระดบั Staff  

(สญัญาจา้งชั �วคราว) 
41 3.70 .805 .680 .565 

 ระดบั Staff 143 3.68 .794   
 ระดบั Supervisor 7 3.66 .395   
 ระดบั Manager 9 4.07 .794   
 รวม 200 3.70 .785   
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ตารางที� 4.18 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามตําแหน่งงาน (ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

ความกา้วหน้า ระดบั Staff  
(สญัญาจา้งชั �วคราว) 

41 3.63 .899 1.110 .346 

 ระดบั Staff 143 3.77 .839   
 ระดบั Supervisor 7 3.63 .534   
 ระดบั Manager 9 4.18 .758   
 รวม 200 3.76 .841   
ค่าตอบแทน ระดบั Staff  

(สญัญาจา้งชั �วคราว) 
41 3.70 .815 .363 .780 

 ระดบั Staff 143 3.66 .778   
 ระดบั Supervisor 7 3.71 .430   
 ระดบั Manager 9 3.93 .728   
 รวม 200 3.68 .772   
ความมั �นคง ระดบั Staff  

(สญัญาจา้งชั �วคราว) 
41 3.90 .795 .324 .808 

 ระดบั Staff 143 3.91 .697   
 ระดบั Supervisor 7 4.00 .306   
 ระดบั Manager 9 4.13 .762   
 รวม 200 3.92 .709   

*Sig < 0.05 

 
  7. ฝ่ายงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง ของฝา่ยงาน
กบัแรงจงูใจในการทาํงาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .494 .929 .927 .279 .882 .914 
.513 .960 .037 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนักงานที�มฝีา่ยงานต่างกนัมแีรงจงูใจในการ
ทาํงานต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คอื ดา้นความมั �นคงในการ
ทาํงาน (Sig .037) ส่วนฝา่ยงานที�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทํางานดา้น
อื�นๆ รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.19 
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ตารางที� 4.19 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามฝา่ยงาน 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ฝ่ายงาน จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

นโยบาย ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 4.00 .714 .802 .494 

 ฝา่ยบรกิาร 49 3.89 .754   

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.76 .724   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.92 1.008   

 รวม 200 3.94 .736   

ปกครอง ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.84 .784 .152 .929 

 ฝา่ยบรกิาร 49 3.78 .959   

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.79 .832   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.67 1.20   

 รวม 200 3.81 .847   

เพื�อนร่วมงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.85 .701 .153 .927 

 ฝา่ยบรกิาร 49 3.90 .724   

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.94 .616   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.95 .873   

 รวม 200 3.88 .700   

สภาพการงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.95 .841 1.290 .279 

 ฝา่ยบรกิาร 49 3.70 .862   

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.72 .708   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.87 1.058   

 รวม 200 3.86 .843   

ลกัษณะของงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.84 .673 .220 .882 

 ฝา่ยบรกิาร 49 3.77 .667   

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.77 .683   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.92 .991   

 รวม 200 3.82 .682   
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ตารางที� 4.19 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามฝา่ยงาน (ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

ฝ่ายงาน จาํนวน x̄    S.D. F Sig 

การยอมรบั ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.69 .824 .174 .914 

 ฝา่ยบรกิาร 49 3.69 .699   

 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.81 .684   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.62 1.066   

 รวม 200 3.70 .785   

ความกา้วหน้า ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.81 .835 .768 .513 
 ฝา่ยบรกิาร 49 3.71 .894   
 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.54 .717   
 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.82 .977   
 รวม 200 3.76 .841   
ค่าตอบแทน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.69 .749 .101 .960 
 ฝา่ยบรกิาร 49 3.70 .795   
 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.60 .793   
 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.67 1.031   
 รวม 200 3.68 .772   
ความมั �นคง ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.81 .732 2.882 .037* 
 ฝา่ยบรกิาร 49 4.10 .681   
 ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.97 .550   
 ฝา่ยสาํนกังาน 8 4.30 .668   
 รวม 200 3.92 .709   

*Sig < 0.05 

 
  8. อตัราเงินเดือนกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง ของ
อตัราเงนิเดอืนกบัแรงจงูใจในการทาํงาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .000 .366 .885 
.002 .123 .879 .048 .133 .524 ตามลําดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มอีตัราเงนิเดอืนต่างกนั
มแีรงจงูใจในการทํางานต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 2 ดา้น คอื ดา้น
นโยบายการบรหิารงานของบรษิทั (Sig .000) และดา้นสภาพการทาํงาน และอุปกรณ์เครื�องมอื 
(Sig .002) ส่วนอตัราเงนิเดอืนที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานดา้น
อื�นๆ รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.20 
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ตารางที� 4.20 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามอตัราเงนิเดอืน 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

อตัราเงินเดือน จาํนวน x̄    S.D.  t Sig 

นโยบาย น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท 

140 4.07 .691 3.780 .000* 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.65 .761   
ปกครอง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.85 .817 .906 .366 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.73 .915   
เพื�อนร่วมงาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.87 .731 -.145 .885 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.89 .629   
สภาพการงาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.98 .846 3.104 .002* 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.58 .773   
ลกัษณะของงาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.87 .658 1.547 .123 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.70 .729   
การยอมรบั น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.71 .804 .153 .879 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.69 .747   
ความกา้วหน้า น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.83 .868 1.988 .048* 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.58 .753   
ค่าตอบแทน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.74 .783 1.509 .133 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.56 .736   
ความมั �นคง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 

10,000 บาท 
140 3.94 .709 .639 .524 

 10,001 ขึ�นไป 60 3.87 .712   

*Sig < 0.05 
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  9. อายงุานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วามแตกต่างของอายงุานกบั
แรงจงูใจในการทํางาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .002 .180 .114 .017 .024 .072 .026 
.057 .334 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มอีายงุานต่างกนัมแีรงจงูใจในการทาํงาน
ต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 5 ดา้น คอื ดา้นนโยบายการบรหิารงานของ
บรษิทั (Sig .002) ดา้นสภาพการทํางานและอุปกรณ์เครื�องมอื (Sig .017) ดา้นลกัษณะของงาน
ที�ปฏบิตั ิ (Sig .024) ดา้นดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Sig .017) และดา้นความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งหน้าที�การงาน (Sig .026) ส่วนอายงุานที�แตกต่างกนัของพนกังานไม่มผีลต่อแรงจงูใจ
ในการทาํงานดา้นอื�นๆ รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.21 
 

ตารางที� 4.21 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามอายงุาน 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

อายุงาน จาํนวน x̄    S.D.  t Sig 

นโยบาย น้อยกว่า 1 ปี 166 4.01 .718 3.135 .002* 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.59 .732   

ปกครอง น้อยกว่า 1 ปี 166 3.85 .837 1.345 .180 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.63 .887   

เพื�อนร่วมงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.91 .702 1.588 .114 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.71 .674   

สภาพการงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.92 .847 2.405 .017* 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.55 .758   

ลกัษณะของงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.87 .682 2.279 .024* 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.58 .640   

การยอมรบั น้อยกว่า 1 ปี 166 3.75 .802 2.405 .017* 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.48 .666   

ความกา้วหน้า น้อยกว่า 1 ปี 166 3.82 .835 2.238 .026* 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.46 .825   
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ตารางที� 4.21 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามอายงุาน (ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

อายุงาน จาํนวน x̄    S.D. t Sig 

คา่ตอบแทน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.73 .764 1.913 .057 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.45 .777   

ความมั �นคง น้อยกว่า 1 ปี 166 3.94 .711 .968 .334 
 เท่ากบัหรอืมากว่า 

1 ปี  ขึ�นไป 
34 3.81 .698   

*Sig < 0.05 

 
 10. การเคยย้ายงานมาก่อนกบัแรงจงูใจในการทาํงาน จากการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างของการเคยยา้ยงานมาก่อนกบัแรงจงูใจในการทาํงาน พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น 
เท่ากบั .001 .017 .816 .000 .242 .083 .000 .001 .805 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังาน
ที�เคยยา้ยงานมาก่อนต่างกนัมแีรงจงูใจในการทาํงานต่างกนัอย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
จาํนวน 5 ดา้น คอื ดา้นนโยบายการบรหิารงานของบรษิทั (Sig .001)  ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Sig .017)   ดา้นสภาพการทาํงาน และอุปกรณ์
เครื�องมอื (Sig .000) ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน (Sig .000) และดา้น
ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน (Sig .001) ส่วนประเดน็การเคยยา้ยงานมา
ก่อนที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไม่มผีลต่อแรงจงูใจในการทํางานดา้นอื�นๆ รายละเอยีดดงัแสดง
ในตารางที� 4.22 
 
 
ตารางที� 4.22 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามการเคยยา้ยงานมาก่อน 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

อายุงาน จาํนวน x̄    S.D. t Sig 

นโยบาย ไม่เคย 133 4.06 .708 3.305 .001* 
 เคย 67 3.70 .738   
ปกครอง ไม่เคย 133 3.92 .755 2.421 .017* 
 เคย 67 3.59 .976   
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ตารางที� 4.22 แสดงการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                  จาํแนกตามการเคยยา้ยงานมาก่อน (ต่อ) 
 

แรงจงูใจ 
ในการทาํงาน 

อายุงาน จาํนวน x̄    S.D. t Sig 

เพื�อนร่วมงาน ไม่เคย 133 3.89 .721 .233 .816 
 เคย 67 3.86 .662   
สภาพการงาน ไม่เคย 133 4.02 .792 3.984 .000* 
 เคย 67 3.54 .853   
ลกัษณะของงาน ไม่เคย 133 3.86 .708 1.173 .242 
 เคย 67 3.74 .626   
การยอมรบั ไม่เคย 133 3.77 .788 1.745 .083 
 เคย 67 3.57 .767   
ความกา้วหน้า ไม่เคย 133 3.93 .790 4.279 .000* 
 เคย 67 3.42 .839   
ค่าตอบแทน ไม่เคย 133 3.81 .755 3.364 .001* 
 เคย 67 3.43 .747   
ความมั �นคง ไม่เคย 133 3.93 .708 .247 .805 
 เคย 67 3.90 .716   
*Sig < 0.05 

 
 

4.5 การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล กบัแนวโน้ม
พฤติกรรมการทาํงานในอนาคตของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานจาํแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล โดยใช ้ t-test และ One-Way 
ANOVA ปรากฏผลดงันี� 
 
 1. เพศกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง
ของเพศกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .746 
และ .604 ตามลําดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มเีพศต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงาน
ในอนาคตต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า เพศที�แตกต่างกนัของ
พนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดงใน
ตารางที� 4.23 
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ตารางที� 4.23 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามเพศ 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

เพศ จาํนวน x̄    S.D.    t Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

ชาย 82 3.87 .618 -.325 .746 
หญงิ 118 3.90 .696   

พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

ชาย 82 3.92 .790 .519 .604 
หญงิ 118 3.86 .762   

*Sig < 0.05 
  

 2. อายุกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะหค์วามแตกต่าง
ของอายกุบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .134 
และ .030 ตามลําดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มอีายตุ่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทํางาน
ในอนาคตต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คอืแนวโน้มพฤตกิรรม
การทํางานในอนาคตจนเกษยีณอาย ุ (Sig .030) ส่วนอายทุี�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อ
ความคดิเหน็ดา้นการโยกยา้ยงาน รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.24 
 
ตารางที� 4.24 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามอาย ุ
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

     อาย ุ จาํนวน x̄    S.D.   F Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

21 - 25 ปี 78 3.94 .647 1.883 .134 

26 - 30 ปี 61 3.88 .718   

31 - 35 ปี 42 3.69 .598   

36 ปี ขึ�นไป 19 4.06 .641   

 รวม 200 3.88 .664   

พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

21-25 ปี 78 3.81 .740 3.052 .030* 

26 - 30 ปี 61 3.97 .856   
31 - 35 ปี 42 3.71 .730   
36 ปี ขึ�นไป 19 4.29 .547   

 รวม 200 3.88 .772   

*Sig < 0.05 
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 3. สถานภาพการสมรสกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต ผลจากการ
วเิคราะหค์วามแตกต่างของสถานภาพการสมรส กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .761 และ .960 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มี
สถานภาพการสมรสต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอยา่งไมม่นียัสําคญั
ทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า สถานภาพการสมรสที�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการทํางานในอนาคตทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.25 
 
ตารางที� 4.25 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

สถานภาพ 
การสมรส 

จาํนวน x̄    S.D.    F Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

โสด 119 3.87 .653 .274 .761 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.92 .704   
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยก 13 3.78 .563   

 รวม 200 3.88 .664   
พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน
จนเกษยีณอาย)ุ 

โสด 119 3.89 .729 .041 .960 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 3.88 .841   
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยก 13 3.83 .836   

 รวม 200 3.88 .772   

*Sig < 0.05 

 4. ระดบัการศึกษากบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะห์
ความแตกต่างของระดบัการศกึษากบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. 
รายดา้น เท่ากบั .870 และ .763 ตามลําดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 
แสดงว่าระดบัการศกึษาที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานใน
อนาคตทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.26 
 
 5. ประเภทการจ้างงานกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต ผลจากการ
วเิคราะหค์วามแตกต่างของประเภทการจา้งงาน กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .470 และ .963 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มี
ประเภทการจา้งงานต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอยา่งไมม่นียัสําคญั
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ทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า ประเภทการจา้งงานที�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการทํางานในอนาคตทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.27 
 
 
ตารางที� 4.26 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

ระดบัการศึกษา จาํนวน x̄    S.D.     F Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

มธัยมศกึษาปีที� 6 / 
ปวช. 

79 3.8861 .61530 .139 .870 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.9053 .74206   
ปรญิญาตร ี/สงูกว่า 40 3.8375 .59854   

 รวม 200 3.8842 .66377   
พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

มธัยมศกึษาปีที� 6 / 
ปวช. 

79 3.9316 .74413 .271 .763 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.8593 .83033   
ปรญิญาตร ี/สงูกว่า 40 3.8350 .71452   

 รวม 200 3.8830 .77194   

*Sig < 0.05 
 
 
ตารางที� 4.27 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามประเภทการจา้งงาน 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

ประเภท 
การจ้างงาน 

จาํนวน x̄    S.D.       t Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

พนกังานชั �วคราว 41 3.95 .595 .725 .470 
พนกังานประจาํ 159 3.87 .681   

พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

พนกังานชั �วคราว 41 3.88 .668 -.046 .963 
พนกังานประจาํ 159 3.88 .799   

*Sig < 0.05 
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 6. ตาํแหน่งงานกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะห์
ความแตกต่างของตําแหน่งงานกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. 
รายดา้น เท่ากบั .172 และ .339 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มตีําแหน่งงานต่างกนัมี
แนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า 
ตําแหน่งงานที�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตทุก
ดา้น รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.28 
 
 
ตารางที� 4.28 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามตําแหน่งงาน 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

ตาํแหน่งงาน จาํนวน x̄    S.D.  F Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

ระดบั Staff (สญัญาจา้ง) 41 3.95 .595 1.683 .172 
ระดบั Staff 143 3.87 .668   
ระดบั Supervisor 7 3.43 .793   
ระดบั Manager 9 4.13 .725   

 รวม 200 3.88 .664   
พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

ระดบั Staff (สญัญาจา้ง) 41 3.88 .668 1.128 .339 
ระดบั Staff 143 3.88 .773   
ระดบั Supervisor 7 3.57 1.251   

 ระดบั Manager 9 4.27 .755   
 รวม 200 3.88 .772   

*Sig < 0.05 

 
 7. ฝ่ายงานกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างของฝา่ยงานกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น 
เท่ากบั .983 และ .423 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มฝีา่ยงานต่างกนัมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า ฝา่ยงาน
ที�แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานทุกดา้น รายละเอยีดดงัแสดง
ในตารางที� 4.29 
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ตารางที� 4.29 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามฝา่ยงาน 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

ฝ่ายงาน จาํนวน x̄    S.D.     F Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.90 .655 .055 .983 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.88 .706   
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.85 .625   
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.83 .761   

 รวม 200 3.88 .664   
พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.82 .766 .939 .423 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.97 .734   
ฝา่ยสนบัสนุน 23 4.06 .675   

 ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.77 1.262   
 รวม 200 3.88 .772   

*Sig < 0.05 

 
 8. อตัราเงินเดือนกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะห์
ความแตกต่างของอตัราเงนิเดอืนกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. 
รายดา้น เท่ากบั .015 และ .723 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มอีตัราเงนิเดอืนต่างกนั
มแีนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 1 
ดา้น คอื ความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงาน (Sig .015) ส่วนอตัราเงนิเดอืนที�แตกต่างกนัของ
พนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตจนเกษยีณอาย ุ รายละเอยีดดงัแสดง
ในตารางที� 4.30 
 
 9. อายงุานกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการวเิคราะหค์วาม
แตกต่างของอายงุานกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น 
เท่ากบั .086 และ .996 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�มอีายุงานต่างกนัมแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอย่างไม่มนีัยสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 แสดงว่า อายงุาน
ที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตทุกดา้น 
รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.31 
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ตารางที� 4.30 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามอตัราเงนิเดอืน 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

อตัราเงินเดือน จาํนวน x̄    S.D.  t Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท 

140 3.96 .678 2.444 .015* 

10,001 บาท ขึ�นไป 48 3.71 .600   
พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
10,000 บาท 

140 3.90 .750 .355 .723 

10,001 บาท ขึ�นไป 48 3.85 .827   
*Sig < 0.05 

 
ตารางที� 4.31 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามอายงุาน 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

อายงุาน จาํนวน x̄    S.D.  t  Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

น้อยกว่า 1 ปี 166 3.92 .661 1.728 .086 
เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.71 .659   

พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

น้อยกว่า 1 ปี 166 3.88 .756 .005 .996 
เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.88 .857   

*Sig < 0.05 

 
 10. การเคยย้ายงานมาก่อนกบัแนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต จากการ
วเิคราะหค์วามแตกต่างของการเคยยา้ยงานมาก่อน กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
พบว่า ไดค้่า Sig. รายดา้น เท่ากบั .015 และ .154 ตามลาํดบั ซึ�งหมายความว่า พนกังานที�เคย
ยา้ยงานมาก่อนต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .05 จาํนวน 1 ดา้น คอืความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงาน (Sig .015) ส่วนการเคย
ยา้ยงานมาก่อนที�แตกต่างกนัของพนกังาน ไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต
จนเกษยีณอาย ุรายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.32 
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ตารางที� 4.32 แสดงการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
          ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามการเคยยา้ยงานมาก่อน 
 

แนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงาน 

การเคยย้ายงาน
มาก่อน 

จาํนวน x̄    S.D.  t Sig 

พฤตกิรรม 
(ความคดิเหน็ต่อ 
การโยกยา้ยงาน) 

ไม่เคย 133 3.96 .672 2.454 .015* 
เคย 67 3.72 .621   

พฤตกิรรม 
(แนวโน้มการทาํงาน 
จนเกษยีณอาย)ุ 

ไม่เคย 133 3.94 .784 1.432 .154 
เคย 67 3.77 .741   

*Sig < 0.05 

 
 
4.6 ปัจจยัต่างๆ ที�มีความสมัพนัธก์บัการบริหารงานทรพัยากรบคุคล 
 
 ปจัจยัต่างๆ ที�มคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล ซึ�งเป็นคําตอบจาก
คาํถามจากแบบสอบถามส่วนที� 4 ซึ�งไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ได้
โดยอสิระ รายละเอยีดมดีงัต่อไปนี� 
 

1. ปัจจยัที�กระตุ้นให้พนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็มีแรงจงูใจในการทาํงาน  
 
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคดิเหน็โดยอสิระถงึปจัจยัที�กระตุน้ใหพ้นกังานไฮเปอรม์าร-์

เกต็มแีรงจงูใจในการทาํงาน โดยไดค้าํตอบดงัต่อไปนี� 
 
- ไดก้ลบัมาอยู่บา้น 
- การดแูลเอาใจใส่ในสวสัดกิารต่างๆ 
- เพื�อนรว่มงาน 
- ไดอ้ยูก่บัครอบครวั 
- หวัหน้างานตอ้งมคีวามเป็นกลาง มคีวามยตุธิรรมไมเ่ขา้ขา้งฝา่ยใดฝา่ยหนึ�งเขา้ใจ   
ปญัหาของลกูน้อง 
- ตอ้งการหาเงนิสรา้งครอบครวั 
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- เงนิเดอืน 
- วนัหยดุ 
- รกัในงานที�ทาํ 
- ความมั �นคงของบรษิทั 
- วนัหยดุ 
- โบนสัและเงนิเดอืนเพื�อความอยูด่กีนิดขีองครอบครวั 
- โอกาสและความก้าวหน้าของหน้าที�การงาน 
- เงนิเดอืนเพิ�มขึ�น 
- สวสัดกิารที�ด ี
- เพื�อนรว่มงานและหวัหน้าด ี
- เงนิเดอืน โบนสัประจาํปี มวีนัหยดุ 
- หวัหน้า 
- เพื�อนรว่มงานเป็นกนัเอง 
- เงนิเดอืนที�จะไดเ้พิ�มขึ�น  
- ผลประกอบการของสาขาที�จะนํามาชั �งค่าตอบแทนต่างๆ 
- โบนสัพเิศษ 
- เงนิเดอืน 
- OT 
- คอมมชิชั �น 
- เงนิเดอืน 
- OT 
- คอมมชิชั �น 
- ชอบในงานและตําแหน่งที�ทํา 
- หวัหน้างานโดยตรงของเรามคีวามเป็นธรรมและรบัฟงัความคดิเหน็ของลกูน้อง  ไม่
ลาํเอยีงเกนิไป 
- เงนิเดอืน OT 
- เงนิเดอืน 
- บรษิทัอยูใ่กลบ้า้น 
- การปรบัเงนิเดอืน 
- สวสัดกิารประจาํปี 
- OT 
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- อยูใ่กลบ้า้น 
- ครอบครวั 
- OT สวสัดกิาร 
- ที�ทาํงานอยู่บรเิวณใกลบ้า้น เดนิทางสะดวก 
- เงนิเดอืน 
- สวสัดกิารต่างๆ 
- อตัราผลตอบแทนเงนิเดอืน โบนสั 
- วนัหยดุ 
- เงนิเดอืน 
- สวสัดกิาร 
- เพื�อนรว่มงาน 
- หวัหน้างาน 
- โบนสั 
- อตัราค่าจา้ง   
- นโยบายของบรษิทั 
- มคีวามหวงัจะไดเ้ป็นพนกังานของบรษิทั 
- เงนิเดอืน 
- หลกัประกนัมั �นคง 
- เพื�อนรว่มงาน หวัหน้าไมฟ่งัความขา้งเดยีว 
- ความปลอดภยั ในสถานที�ทํางาน บรษิทัมั �นคง สวสัดกิาร 
- ความมั �นคงในการทาํงาน  
- ระบบความปลอดภยัในการทาํงานด ี
- ผูบ้งัคบับญัชาใหค้วบคุมดแูลเกี�ยวกบัเรื�องงานดมีาก เป็นผูนํ้า 
- เพื�อนรว่มงาน แนะนําและใหค้วามรว่มมอืเกี�ยวกบัหน้าที�ทาํอย่างเตม็ที� 
- อยากมงีานทาํเพื�อที�จะใหช้วีติดขีึ�น 
- ชื�อเสยีงของบรษิทั 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
- เพื�อนรว่มงาน 
- อตัราค่าจ่าง 
- สวสัดกิาร 
- โบนสัประจาํปี 
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- เงนิเดอืน 
- ค่าตอบแทนที�ไดร้บั 
- ความมั �นคงในอาชพี 
- ความกา้วหน้าในหน้าที� 
- ความมั �นคงในชวีติ 
- เงนิเดอืน โบนสั 
- สวสัดกิาร 
- มเีพื�อนทํางานดีๆ  
- เป็นที�ทํางานแห่งแรกที�เลอืกทาํดว้ย 
- เลี�ยงพ่อ แม ่หรอืครอบครวั 
- เพื�อนรว่มงาน 
- หวัหน้าไมเ่ครยีดจนเกนิไป สามารถปรกึษาได ้
- ค่าตอบแทน 
- สวสัดกิาร 
- ความมั �นคง 
- การปรบัเงนิเดอืน 
- ครอบครวัและความเป็นอยู ่
- เพื�อนรว่มงาน 
- หวัหน้างาน 
- รายได ้
- ครอบครวัและความเป็นอยู ่
- หน้าที�การงานอาชพีมั �นคง 
- ปจัจยั 4  
- ความเป็นอยู ่
- อยูใ่กลบ้า้น 
- การยา้ยมาทาํงานใกลบ้า้น 
- เงนิ 
- รูส้กึด ี
- เงนิ 
- เงนิ  
- สวสัดกิาร 
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- ค่าตอบแทนที�สุดขั �น 
- อุปกรณ์การอํานวยความสะดวกในการทาํงาน 
- ทุกคนในบรษิทัตอ้งไดร้บัการตอ้นรบัจากทุกคนในบรษิทั 
- ระบบเงนิเดอืน 
- ค่าตอบแทน 
- สวสัดกิาร 
- องคก์รมคีวามมั �นคง 
- ใกลบ้า้น 
- เงนิ 
- มหีลายสิ�งหลายๆ อยา่งทั �งในดา้นครอบครวัเรื�องส่วนตวั 
- การเลื�อนตําแหน่ง 
- เงนิโบนสั 
- ผลตอบแทน 
- นโยบายบรษิทั 
- ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิารกบัพนกังานมคีวามเหมาะสม 
- ไดอ้ยูก่บัครอบครวั 
- สวสัดกิารต่างๆของบรษิทั 
- เพื�อนรว่มงาน 
- ผูบ้งัคบัหวัหน้า 
- รายไดเ้งนิเดอืน โบนสั 
- สวสัดกิาร 
- มเีพื�อนรว่มงานที�ด ี
- มคี่าตอบแทนที�น่าพอใจ 
- เงนิเดอืน 
- เงนิเดอืนเยอะ 
- คุยกบัลกูคา้ แนะนําสนิคา้ดีๆ  
- การเจรญิกา้วหน้าในหน้าที�ที�ทาํ 
- มอีาชพีที�ม ั �นคง 
- การไดพ้บปะกบัผูค้นจาํนวนมากไมซ่ํ�าหน้า 
- การมเีพื�อนรว่มงานที�ด ีใหค้วามเคารพซึ�งกนัและกนั เปิดโอกาสใหแ้สดงความ
คดิเหน็ 
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- รายได ้
- เงนิเดอืน 
- ใกลบ้า้น 
- มสีถานที�ทํางานด ี
- มเีพื�อนด ีเพื�อนรว่มงาน 
- มหีวัหน้าปกครองดแูลเอาใจใส ่
- เงนิเดอืน 
- โบนสั 2 ครั �ง ต่อปี 
- งานเลี�ยง 
- การทํางานคอืค่าตอบแทน 
- รูคุ้ณค่าของงาน 
- ความมั �นคงในชวีติ ทั �งการทํางาน การเงนิ ชวีติ 
- ไดอ้ยูก่บัครอบครวั  
- ความมั �นคงของบรษิทั 
- เงนิเดอืนที�เพิ�มขึ�นจะไดข้วญัและกําลงัใจในการทาํงาน 
- ค่าจา้ง และสวสัดกิารในการทาํงาน  
- ช่วยพ่อแมล่ดค่าใชจ้า่ยภายในบา้นเพราะไดก้ลบัมาอยู่บา้น 
- ผลตอบแทน 
- ความกา้วหน้า 
- ความสาํเรจ็ 
- ค่าตอบแทน โบนสั 
- เพื�อนรว่มงาน 
- สิ�งแวดลอ้ม 
- สงัคมความเป็นอยู ่
- บรษิทันี�เป็นบรษิทัที�ม ั �งคง 
- ค่าตอบแทน มสีวสัดกิารเรื�องเสื�อผา้ เงนิโบนสั 
- เวลาพกั 
- อยูใ่กลบ้า้น 
- การบรหิารงานในองคก์าร 
- สวสัดกิาร 
- ความมั �นคงในหน้าที�การงาน 
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- ค่าตอบแทน 
- เงนิเดอืน 
- สวสัดกิาร 
- โบนสั 
- เงนิโบนสั 
- เงนิเดอืน 
- ความตั �งใจทํางาน เพื�อครอบครวั 
- ค่าคอมมชิชั �น 
- รายได ้ค่าตอบแทน 
- เพื�อนรว่มงาน 
- สิ�งแวดลอ้มในการทาํงาน 
- ความสะอาด สบาย ในการทาํงาน 
- หวัหน้าใหค้วามเป็นธรรม พนกังานสาํคญัมาก 
- บรษิทัมคีวามมั �นคง 
- เป็นงานที�ดมีาก 
- บรษิทัยิ�งใหญ่ไมแ่พใ้คร 
- มสีถานที�ทํางานด ี
- เพื�อนทาํงานด ีดแูลเอาใจใส่ด ี
- เงนิเดอืน 
 

และจากที�พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระขา้งตน้ สามารถสรปุ
ไดว้่าปจัจยัที�กระตุน้ใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็มแีรงจงูใจในการทํางานมากที�สุดคอื เงนิเดอืน มี
ผูต้อบจาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.51 รองลงมา คอื  ค่าทาํงานล่วงเวลา /คอมมชิชั �น /
โบนสั  สวสัดกิาร และเพื�อนรว่มงาน จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.52 เท่ากนั บรษิทัอยูใ่กล้
บา้น /ไดอ้ยูก่บัครอบครวั จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.41 หวัหน้างาน จาํนวน 12 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 6.35 ความปลอดภยั /สภาพแวดลอ้มการทํางาน จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.29 
ความมั �นคงในอาชพี จาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.76 ความมั �นคงของบรษิทั /ชื�อเสยีงบรษิทั 
จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.23 โอกาสและความก้าวหน้าของหน้าที�การงาน จาํนวน 7 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 ตอ้งการทาํงานเพื�อชวีติที�ดขี ึ�น /เลี�ยงครอบครวั จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
3.17 วนัหยดุ /วนัลา จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.65 นโยบายของบรษิทั /การบรหิารงาน 
จาํนวน  3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.59 รกัในงานที�ทํา จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.06 และอื�นๆ 
จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.70 ตามลาํดบั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.33 
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ตารางที� 4.33 แสดงความถี� และรอ้ยละของปจัจยัที�กระตุน้ใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็มแีรงจงูใจ 
                  ในการทาํงาน 
 

ปัจจยัที�กระตุ้นให้พนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
มีแรงจงูใจในการทาํงาน 

ความถี� ร้อยละ 

เงนิเดอืน  52 27.51 
คา่ทาํงานล่วงเวลา / คอมมชิชั �น / โบนสั 18 9.52 
สวสัดกิาร  18 9.52 
เพื�อนรว่มงาน 18 9.52 
บรษิทัอยูใ่กลบ้า้น / ไดอ้ยูก่บัครอบครวั 14 7.41 
หวัหน้างาน 12 6.35 
ความปลอดภยั / สภาพแวดลอ้มการทาํงาน 10 5.29 
ความมั �นคงในอาชพี 9 4.76 
ความมั �นคงของบรษิทั / ชื�อเสยีงบรษิทั 8 4.23 
โอกาสและความกา้วหน้าของหน้าที�การงาน 7 3.70 
ตอ้งการทาํงานเพื�อชวีติที�ดขี ึ�น / เลี�ยงครอบครวั 6 3.17 
วนัหยดุ / วนัลา 5 2.65 
นโยบายของบรษิทั / การบรหิารงาน 3 1.59 
รกัในงานที�ทาํ 2 1.06 
อื�นๆ (เชน่ เหตุผลสว่นตวั รูส้กึด ีเป็นตน้) 7 3.70 

รวม 189 100.00 
  
 

 2. ปัจจยัที�จะเป็นเหตุให้พนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็เกิดความท้อถอยในการทาํงาน  
 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคดิเหน็โดยอสิระ ถงึปจัจยัที�จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอร์
มารเ์กต็เกดิความทอ้ถอยในการทํางาน โดยไดค้าํตอบดงัต่อไปนี� 

 

- โดนหวัหน้าด่าโดยไมม่เีหตุผล 
- แบ่งพรรคแบ่งพวก  ทาํงานเอาหน้า 
- ทาํงานแลว้โดนด่าอย่างไม่มเีหตุผล 
- คนทาํงานอยากใหผู้บ้รหิารมองเหน็ไมใ่ช่แค่พดูแต่ปาก 
- การไมเ่ขา้ใจกนั และไมพ่ยายามเขา้ใจ 
- หวัหน้าขี�บ่น 
- เหนื�อยกบัการเขา้กะ 
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- เพื�อนรว่มงาน 
- จากปญัหาต่างๆ ที�เกดิขึ�น 
- เงนิเดอืนไมเ่พิ�ม 
- สวสัดกิารไมด่ ี
- การขดัแยง้ การไม่บรรลุผลการทํางานที�วางไว ้
- บุคคลรอบขา้ง 
- เพื�อนฝงูรว่มงาน 
- ความสามคัค ี
- หวัหน้างานไมค่่อยมคีวามเป็นธรรม 
- ปญัหา ผูค้นเอาแต่ไดไ้มเ่หน็อกเหน็ใจซึ�งกนัและกนั 
- ถูกด่าอยา่งไมม่เีหตุผล 
- การทํางานซํ�าซาก 
- ปญัหาการทํางานที�แกไ้มต่ก 
- เพื�อนรว่มงานขี�เกยีจ 
- การบรหิารงาน มอบหมายงาน การวางแผนของหวัหน้างาน 
- ความชดัเจนของผูบ้งัคบับญัชาในเรื�องงาน 
- ผูบ้งัคบับญัชาไมเ่ป็นตวัอยา่งที�ดขีองลกูน้อง 
- เพื�อนรว่มงาน 
- OT  ค่ากะ 
- หวัหน้างานมจีาํนวนมากเกนิไป คาํสั �งปฏบิตัมิาก 
- พนกังานไม่ชอบหน้ากนั 
- เขา้กบัเพื�อนรว่มงานไดย้าก 
- การเอารดัเอาเปรยีบ 
- การไมเ่ป็นธรรมหรอืลาํเอยีง 
- หวัหน้างานเอาเปรยีบลกูน้อง 
- หวัหน้างานตําหนิ หรอื ด่าว่าพนกังานต่อหน้าลกูคา้ 
- ลกูคา้น้อย ไม่มสีิ�งจงูใจใหม้ลีกูคา้เยอะๆ 
- หวัหน้าด่า 
- การเดนิทางมาทํางานและตําแหน่งหน้าที�ในการทํางาน 
- เพื�อนรว่มงาน หวัหน้าไมเ่ป็นกลาง 
- การไมใ่หค้วามรว่มมอืเกี�ยวกบักฎระเบยีบของพนกังานทุกแผนก 
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- เวลาอุปสรรคที�เราทําไมไ่ด ้แต่ตอ้งทาํใหส้าํเรจ็ หรอืเจอคาํพดูของเจา้นาย 
หรอืหวัหน้าที�ว่าเรา 
- เพื�อนรว่มงานไมร่กัษาความสามคัค ี
- เกดิความเอาเปรยีบ 
- สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
- เพื�อนรว่มงาน 
- ความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน 
- สวสัดกิาร เงนิเดอืน 
- อุปสรรคในการทาํงาน 
- กฎระเบยีบที�เพิ�มมากขึ�นเรื�อยๆ 
- โดนหวัหน้าด่า 
- เพื�อนรว่มงานนินทา 
- การขาดความสามคัคใีนการทาํงาน 
- หวัหน้าดุโดยไมด่เูหตุผล 
- ความเป็นกลางของหวัหน้า 
- ความยตุธิรรมของหวัหน้า 
- การตกัเตอืนดว้ยวาจาบรเิวณหน้ารา้น หรอืต่อหน้าเพื�อนรว่มงาน ทําใหจ้ติใจ
อ่อนแอ 
- การทํางานที�เอาเปรยีบ 
- การโดนด่า 
- รายไดไ้มพ่อใจในการใชจ้่าย 
- ความรว่มมอืและความสามคัค ี
- ความไมเ่ขา้ใจกนั 
- งานเยอะกว่าเงนิ 
- บา้นไกลจากที�ทาํงาน 
- ผูบ้งัคบับญัชาไมใ่หค้วามรว่มมอืในการทาํงาน เช่น ยกของลากจาก TOP   
หรอื การเคลื�อนยา้ยจาก GR ขา้งบนลงมาขา้งลา่ง 
- การทํางานอยา่งไรเ้หตุผลของหวัหน้างาน 
- คนบางคนที�ไมรู่จ้กัปรบัตวัเขา้หาคนอื�น 
- ระยะทางการเดนิทางมาทาํงาน 
- บางทกีม็คีนพดูใหเ้สยีความรูส้กึในการทํางานแบบนั �นแบบนี� 
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- เขา้กบัเพื�อนยาก 
- หวัหน้าไมเ่ปิดรบัความคดิเหน็ของพนกังาน 
- ผลตอบแทน 
- การแสดงคดิเหน็กบัผูบ้ญัชาอยา่แสดงใหม้ากไปเล่นตามความสามารถ 
- เพื�อนรว่มงานไมร่ว่มมอืกนั 
- รายได ้
- สวสัดกิาร 
- เพื�อนรว่มงาน 
- ผูบ้งัคบับญัชา 
- รายได ้เงนิเดอืน 
- ถา้ค่าตอบแทนไมไ่ดเ้หมอืนที�เคยไดร้บักจ็ะทอ้ถอย 
- เพื�อนรว่มงาน 
- เงนิเดอืนน้อย 
- สวสัดกิารไมด่ ี
- งานหนกัเกนิไป เมื�อเทยีบกบัเงนิที�ไดร้บั 
- เจอหวัหน้าด่าไมเ่ป็นเรื�อง 
- เพื�อนรว่มงานไมม่คีวามเอื�อเฟื�อในการทํางาน 
- เอารดัเอาเปรยีบเพื�อนรว่มงาน หลบหลกีในงานที�ตนเองรบัผดิชอบ 
- เพื�อนรว่มงานไมม่ช่ีวยทํางาน เอาเปรยีบ 
- เอารดัเอาเปรยีบเพื�อนรว่มงาน 
- แบ่งชนชั �น 
- การทํางานที�เหน็แก่ตวัของพนกังานบางคน 
- ไมม่อีสิระในการปฏบิตังิาน 
- ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไมม่เีหตุผล 
- ทาํงานไมเ่ขา้ใจ 
- เพื�อนรว่มงานไมช่่วยกนัทาํงาน 
- ความพรอ้มของอุปกรณ์การทาํงาน และความรว่มมอืของในตําแหน่งงาน 
- เงนิเดอืนไมเ่พิ�มขึ�น และการประเมนิไดค้ะแนนน้อย เงนิเดอืนกเ็ลยไมเ่พิ�ม กจ็ะมี
การทอ้แทต่้องาน 
- ไมช่อบหวัหน้างานส่วนต่างๆ 
- เพื�อนรว่มงาน 
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- ความเมื�อยลา้ 
- ความยากลาํบากของงานที�ตอ้งทาํ 
- เพื�อนรว่มงาน 
- เงนิเดอืนไมเ่พิ�มขึ�น 
- เพื�อนรว่มงาน 
- โดนด่า 
- เงนิเดอืนน้อย งานไมเ่หมาะสม วุฒปิรญิญาตร ีงานไมต่รงกบัที�เรยีนมา 
- ปจัจยัหลกัที�ทาํใหเ้กดิความทอ้แทใ้นการทํางานรูส้กึบางครั �งหวัหน้างานจะจอ้ง
จบัผดิ แต่ทั �งที�เรากท็ํางานทุกอยา่งปฏบิตัติวัทุกอยา่งเหมอืนคนอื�นๆ จงึทาํใหเ้กดิ
ความทอ้ในบางครั �ง 
- เพื�อนรว่มงาน 
- หวัหน้างานไมย่ตุธิรรม 
- เพื�อนรว่มงาน 
- หวัหน้าไมเ่ป็นธรรม 
- ระบบการทาํงาน 
- บรรยากาศในการทํางาน 
- ค่าใชจ้่ายเยอะ 

 
 และจากที�พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระขา้งตน้นั �น สามารถ
สรปุไดว้่า ปจัจยัที�จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็เกดิความทอ้ถอยในการทาํงาน มาก
ที�สุด คอื การทะเลาะ /ขดัแยง้ /ขาดความสามคัคใีนการทาํงาน มผีูใ้หค้าํตอบจาํนวน 25 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 21.55 รองลงมา คอื เพื�อนรว่มงานไมด่ ีจาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.52 การถูก
หวัหน้าดุด่าว่ากล่าว และการควบคุม/ การบรหิารงานของหวัหน้างานจาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 10.34 เท่ากนั ลาํดบัต่อมา คอื เงนิเดอืนน้อย จาํนวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.48 ความไม่
ยตุธิรรมของหวัหน้างานจาํนวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.76  สวสัดกิารไมด่ ีจาํนวน 4 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 3.45 ตําแหน่ง หน้าที�การงานไมเ่หมาะสม ปญัหาต่างๆ ในที�ทาํงาน สภาพแวดลอ้มใน
การทํางานไมด่ ี และปญัหาการเดนิทางมาทํางาน จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.59 เท่ากนั 
กฎระเบยีบการทาํงาน /ความไมอ่สิระในการทํางาน การไมส่ามารถบรรลุผลการทาํงานที�กําหนด
ไว ้ ภาระงานที�มากเกนิกว่าเงนิเดอืน จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.72 เท่ากนั ค่าทาํงาน
ล่วงเวลา /คอมมชิชั �น /โบนัสน้อย โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที�การงานตํ�า และการเขา้กะ 
จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.86 เท่ากนั และอื�นๆ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.45 
ตามลาํดบั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.34 
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ตารางที� 4.34 แสดงความถี� และรอ้ยละของปจัจยัที�จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็เกดิ 
                   ความทอ้ถอยในการทํางาน 

ปัจจยัที�จะเป็นเหตใุห้พนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
เกิดความท้อถอยในการทาํงาน 

ความถี� ร้อยละ 

การทะเลาะ / ขดัแยง้/ ขาดความสามคัคใีนการทาํงาน 25 21.55 
เพื�อนรว่มงานไมด่ ี 18 15.52 
การถกูหวัหน้าดุด่าว่ากล่าว  12 10.34 
การควบคมุ การบรหิารงาน ของหวัหน้างาน 12 10.34 
เงนิเดอืนน้อย  11 9.48 
ความไมย่ตุธิรรมของหวัหน้างาน  9 7.76 
สวสัดกิารไมด่ ี 4 3.45 
ตาํแหน่ง หน้าที�การงานไมเ่หมาะสม 3 2.59 
ปญัหาต่างๆ ในที�ทาํงาน  3 2.59 
สภาพแวดลอ้มในการทาํงานไมด่ ี 3 2.59 
ปญัหาการเดนิทางมาทาํงาน 3 2.59 
กฎระเบยีบการทาํงาน / ความไมอ่สิระในการทาํงาน 2 1.72 
การไมส่ามารถบรรลุผลการทาํงานที�กาํหนดไว ้ 2 1.72 
ภาระงานที�มากเกนิกว่าเงนิเดอืน 2 1.72 
คา่ทาํงานล่วงเวลา / คอมมชิชั �น / โบนสั น้อย 1 0.86 
โอกาสและความกา้วหน้าในหน้าที�การงานตํ�า 1 0.86 
การเขา้กะ 1 0.86 
อื�นๆ (เชน่ อปุสรรคในการทาํงาน ความเมื�อยลา้ เป็นตน้) 4 3.45 

รวม 116 100.00 
 

 
 

 3. ประเดน็ที�บริษทัควรพฒันาด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย ์เพื�อที�จะจงูใจ
พนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ทาํงานที�บริษทัแห่งนี<จนเกษียณอาย ุ 
 

กลุ่มตวัอยา่งไดแ้สดงความคดิเหน็โดยอสิระ ถงึประเดน็ที�เสนอใหบ้รษิทัพฒันาดา้นการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยเ์พื�อที�จะจงูใจพนกังานทํางานที�บรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอายุ โดยได้
คาํตอบดงัต่อไปนี� 
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- อยา่เหน็แก่งานจนลมื มองขา้มความรูส้กึของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- เพิ�มสวสัดกิารดา้นครอบครวัเพิ�มขึ�น 
- อาหารในหอ้งอาหารพนกังานไม่น่ารบัประทาน 
- เพิ�มเวลาในการกนิขา้ว 
- ดา้นความปลอดภยั 
- สทิธิ pในการลาพกัรอ้นน่าจะใหพ้นกังานตามอายงุาน 
- องคก์รควรจะสนบัสนุนคนทํางานจรงิ ไมใ่ช่ทาํงานที�ปากกา 
- อยากใหเ้รื�องเสน้สายในหน่วยงานหมดไป เพราะจะช่วยใหบ้รษิทัไดบุ้คคลที�ทาํงาน
จรงิๆ และทําใหค้นที�อยากทํางานอยูก่บับรษิทัไดท้น 
- แกไ้ขในดา้นการใหพ้นกังานและเพิ�มเงนิเดอืน 
- ใหส้วสัดกิารพนกังานชั �วคราวมากกว่านี� 
- เงนิเดอืน 
- สวสัดกิารต่างๆ 
- เงนิสะสมเมื�อทาํงานจนเกษยีณอาย ุ
- เงนิเดอืน 
- สวสัดกิาร 
- หวัหน้าตอ้งเอาใจใส่ 
- หอ้งนํ�าหญงิ 
- หอ้งอาหารไมเ่พยีงพอ 
- หอ้งนั �งเล่นพกัผ่อน 
- หอ้งรบัประทานอาหารไมเ่พยีงพอ 
- หอ้งพกัผ่อนไมเ่พยีงพอ 
- ผลตอบแทน 
- การอนุญาตให ้OT ในกรณีทาํงานล่วงเวลา เพราะว่าบางกรณีที�ทาํงานล่วงเวลาไม่
ม ีOT ให ้
- ภาวะผูนํ้าของผูบ้รหิารกบัหวัหน้าตนเอง 
- สวสัดกิาร  
- เงนิเดอืน  ผ่านทดลองงานแลว้น่าจะขึ�นใหน้ะ ขอรอ้ง 
- เพิ�มสวสัดกิาร เพิ�มค่ารถ ค่าอาหาร 
- เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคดิเหน็ในการทํางาน ไมใ่ช่ทําตามคาํสั �งอย่าง
เดยีว 
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- โบนสั การปรบัเงนิเดอืน 
- ความใกลช้ดิระหว่างหวัหน้างานกบัพนกังานเป็นแบบพ่อปกครองลกู  
- หรอืพี�ปกครองน้อง 
- ความปลอดภยั 
- การคดัเลอืกบุคคลเขา้มาทํางานใหเ้หมาะสมกบังาน 
- บุคลากรจะมปีระสบการณ์การทํางานมา แต่เมื�อเปลี�ยนงาน ความสามารถอาจไมถ่งึ 
ไมเ่ขา้กบังาน 
- การบรหิารงานควรมรีะบบมากกว่านี� 
- หอ้งอาหารพนกังาน ขายอาหารไมอ่รอ่ย  
- อยากมทีี�พกัเวลาเบรก 
- จดัใหม้กีารสงัสรรค ์ พบปะ ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- การปฏบิตัแิละการเตอืนพนักงานของผูบ้งัคบับญัชา  
- โรงอาหารของบรษิทั อาหารไมอ่รอ่ย ราดแกง ไดน้้อย 
- การบรกิาร สวสัด ีโอกาสหน้าเชญิใหมไ่มค่่อยไดย้นิพนักงานพดูกนัเลย 
- เวลากนิขา้วน้อย 
- ใหพ้นกังานชั �วคราวไดบ้รรจุเป็นพนกังานประจาํ 
- หอ้งอาหารพนกังานควรปรบัปรงุใหม้ากกว่านี� 
- เพื�อนรว่มงาน เปลี�ยนหวัหน้าคนใหม ่มขี่ายไมช่อบหวัหน้าคนเก่า 
- ปรบัปรงุฐานเงนิเดอืนบุคลาการที�มาอายุนาน 
- ทุกอยา่งดหีมด 
- เรื�องการใหค้วามรว่มมอืในกฎระเบยีบของบรษิทัของพนกังานแต่ล่ะแผนก  
- การคดิเงนิเดอืน จา่ยเงนิเดอืนของพนกังานตอ้งปรบัปรุงแกไ้ขเพราะมคีวาม
ผดิพลาดบ่อยมาก 
- ความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน 
- อตัราผลตอบแทน ตามประสบการณที�เพิ�มขึ�น 
- ค่าตอบแทนที�ม ั �นคงไมเ่ปลี�ยนน้อยลง 
- บรเิวณจดุพกัผ่อนของพนกังาน 
- ควรที�จะเพิ�มค่าแรงใหแ้น่นอน 
- ควรที�จะใหเ้พนกังานไดรู้จ้กัสนิทสนมกนัใหม้ากกว่านี� 
- การปรบัเงนิเดอืนเพราะงานค่อนขา้งยาก 
- เรื�องสวสัดกิารของพนกังาน 



112 
 

- สวสัดกิารในระหว่างปฏบิตัแิละหลงัการทํางาน 
- เรื�องสวสัดกิาร 
- วธิกีารสั �งของสต๊อก 
- เพิ�มเวลาทาํทานอาหาร 
- การตดิต่อประสานงานระหว่างแผนกไมช่ดัเจนว่าใครทาํอะไร แลว้จะประสานใคร 
- ทาํเพื�องาน 
- การอยู่รวมกนัระหว่างหวัหน้างานกบัลกูน้อง 
- การเลื�อนตําแหน่งและเงนิเดอืน 
- ตวัผูบ้รหิารตอ้งมวีสิยัทศัน์ที�กวา้งไกลและเขา้ใจผูบ้งัคบับญัชา 
- ผูบ้รหิารตอ้งทาํงานที�ใหเ้หมาะสม 
- เพิ�มเวลาทานอาหาร 
- สวสัดกิาร 
- รายได ้เงนิเดอืน โบนสั สวสัดกิาร 
- เพิ�มค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมมาตรฐานการศกึษา 
- บรษิทัไม่มอีะไรที�ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
- เป็นบรษิทัที�ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
- เงนิเดอืนมากกว่านี�หน่อย 
- ค่าสวสัดกิารต่างๆ 
- เพิ�มวนัหยดุอกีนิด 
- เงนิเดอืนใหม้ากกว่านี� 
- ค่าสวสัดกิาร 
- เพิ�มวนัหยดุ 
- มทีี�เกบ็สนิคา้ไวน้อกที�จาํหน่ายสนิคา้ 
- โรงอาหาร อยากใหม้กีารพฒันาใหม้ากกว่านี� เช่น ความสะอาด อาหารมคีุณภาพ 
น่ารบัประทาน 
- เวลากนิขา้ว 
- ใหส้วสัดกิารสงู เมอืเกษยีณอาย ุ
- สวสัดกิารมาอย่างพอด ี
- หวัหน้างานตอ้งมกีารคลุกคลกีบัพนกังานใหม้ากกว่านี� จะไดไ้มฟ่งัแต่ผูอ้ื�นแลว้มา
ตดัสนิใจคนอื�น 
- ทาํงานอย่างชดัเจน 
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- ไมเ่หน็แก่ตวั เป็นกนัเอง 
- เงนิโบนสัสงู 
- บรษิทัเพิ�มเวลาการทาํงาน เพิ�ม OT  ใหม้ากขึ�นและอยา่งเท่าเทยีมกนั 
- ลดขั �นตอนการทาํงาน 
- เพิ�มเทคโนโลยเีพื�อช่วยในการทํางาน 
- ปรบัปรงุเงนิเดอืน ตําแหน่งงานสวสัดกิารที�เหมาะสมและมั �งคง 
- บรษิทักด็อียูแ่ลว้ แต่จะมบีางส่วนบางแผนกที�เขาตอ้งประสานงานกบัแผนกเรา เขา
ตงึเกนิไป จงึทําใหแ้ผนกอื�นๆที�ตอ้งทาํงานรว่มกนัดว้ยอดึอดั 
- ความตรงต่อเวลา  ความถูกตอ้ง ความยตุธิรรม ของหวัหน้างาน 
- ความขี�เกยีจของเพื�อนรว่มงาน 
- รบัฟงัความคดิของพนกังานมากขึ�น 
- รายไดค้่าตอบแทน สถานที� เหมาะสมและมั �นคง 
- บรษิทัแสดงใหเ้หน็ถงึความมั �นคง 
- มคีวามมั �นคง ค่าแรงด ีและสวสัดกิารด ีและผูบ้งัคบับญัชาใหค้วามเป็นกนัเอง 
- เพราะว่าบรษิทัดมีคีวามมั �นคงและสวสัดกิารด ี

 
 และจากที�พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ไดแ้สดงความคดิเหน็อยา่งอสิระขา้งตน้นี� สามารถ
สรปุไดว้่าประเดน็ที�เสนอใหบ้รษิทัพฒันาดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เพื�อที�จะจงูใจพนกังาน
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ทํางานที�บรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอายุ มากที�สุด คอื ปรบัฐานเงนิเดอืนใหส้งูขึ�น
จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.00 รองลงมา คอื ปรบัเพิ�มสวสัดกิาร จาํนวน 15 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 15.00 ปรบัวธิกีารบรหิาร ควบคุมงาน ของหวัหน้างาน จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.00 ปรบัการบรหิารงานภายในใหเ้ป็นระบบ /ลดขั �นตอนงานลง จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
6.00 การเพิ�มเวลาพกัรบัประทานอาหาร ปรบัเพิ�มวนัหยุด /วนัลา  ปรบัเพิ�มค่าทาํงานล่วงเวลา /
คอมมชิชั �น /โบนสั และปรบัเรื�องความรว่มมอื ความสามคัคขีองพนกังาน จาํนวน 5 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.00 เท่ากนั ปรบัวธิกีารสรรหา คดัเลอืก บรรจุพนกังาน ใหเ้หมาะสม การขยายบรเิวณ
พกัผ่อนสาํหรบัพนกังาน และปรบัปรงุเรื�องอาหารที�จาํหน่ายใหน่้ารบัประทาน /เพิ�มปรมิาณ
อาหารต่อจานใหม้ากขึ�น จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 เท่ากนั ปรบัปรงุหอ้งพกัรบัประทาน
อาหารใหเ้พยีงพอ จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00 เพิ�มโอกาสและความกา้วหน้าในหน้าที�การ
งาน ปรบัเรื�องภาวะผูนํ้าของหวัหน้างาน ปรบัปรงุดา้นความปลอดภยัในสถานที�ทาํงาน และ
บรษิทัไม่มอีะไรที�ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00  เท่ากนั ปรบัวธิกีาร
ตกัเตอืนของหวัหน้างาน จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 และอื�นๆ จาํนวน 11 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 11.00 ตามลาํดบั รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที� 4.35 
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ตารางที� 4.35 แสดงความถี� และรอ้ยละของประเดน็ที�บรษิทัควรพฒันาดา้นการบรหิารทรพัยากร 
         มนุษยเ์พื�อที�จะจงูใจพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ทาํงานที�บรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอาย ุ
 

ประเดน็ที�บริษทัควรพฒันา ความถี� ร้อยละ 
ปรบัฐานเงนิเดอืนใหส้งูขึ�น 17 17.00 
ปรบัเพิ�มสวสัดกิาร 15 15.00 
ปรบัวธิกีารบรหิาร ควบคมุงาน ของหวัหน้างาน 7 7.00 
ปรบัการบรหิารงานภายในใหเ้ป็นระบบ / ลดขั �นตอนงานลง 6 6.00 
การเพิ�มเวลาพกัรบัประทานอาหาร 5 5.00 
ปรบัเพิ�มวนัหยดุ / วนัลา  5 5.00 
ปรบัเพิ�มคา่ทาํงานลว่งเวลา / คอมมชิชั �น / โบนสั  5 5.00 
ปรบัเรื�องความรว่มมอื ความสามคัคขีองพนกังาน 5 5.00 
ปรบัวธิกีารสรรหา คดัเลอืก บรรจุพนกังาน ใหเ้หมาะสม 4 4.00 
การขยายบรเิวณพกัผอ่นสาํหรบัพนกังาน 4 4.00 
ปรบัปรงุเรื�องอาหารที�จาํหน่ายใหน่้ารบัประทาน  
     /เพิ�มปรมิาณอาหารต่อจานใหม้ากขึ�น 

4 4.00 

ปรบัปรงุหอ้งพกัรบัประทานอาหารใหเ้พยีงพอ 3 3.00 
เพิ�มโอกาสและความกา้วหน้าในหน้าที�การงาน 2 2.00 
ปรบัเรื�องภาวะผูนํ้าของหวัหน้างาน 2 2.00 
ปรบัปรงุดา้นความปลอดภยัในสถานที�ทาํงาน 2 2.00 
บรษิทัไมม่อีะไรที�ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข /ดอียูแ่ลว้ 2 2.00 
ปรบัวธิกีารตกัเตอืนของหวัหน้างาน 1 1.00 
อื�นๆ   11 11.00 

รวม 100 100.00 
 

 

 



 
บทที� 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การศกึษา เรื
อง “กลยทุธก์ารสร้างแรงจงูใจในการทาํงานให้กบัพนักงานธรุกิจ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ในครั �งนี�  มวีตัถุประสงคข์องการศกึษา 3 ประการ คอื (1) เพื
อศกึษาแรงจงูใจ
ในการทาํงานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ (2) เพื
อศกึษาแนวโน้มพฤตกิรรมในการทํางานใน
อนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ และ (3) เพื
อศกึษาความแตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล
กบัแรงจงูใจในการทาํงาน และแนวโน้มพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอร์
มารเ์กต็ โดยไดท้าํการศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่งซึ
งเป็นพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งหนึ
ง ดว้ย
วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื
องมอืในการรวบรวมขอ้มลู สถติทิี
ใช้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี
 ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี
ย ค่าส่วนเบี
ยงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว ในบทนี�ผูศ้กึษาจะนําเสนอเนื�อหา โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัต่อไปนี� 
 
  5.1 สรปุผลการศกึษา 

 5.2 อภปิรายผลการศกึษา 

 5.3 ขอ้เสนอแนะที
ไดจ้ากการศกึษา  

 5.4 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครั �งต่อไป 
 
 

5.1 สรปุผลการศึกษา 
 
 ผลการศกึษาสามารถสรุปไดด้งันี� 
 
 1. ปัจจยัส่วนบคุคล ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 
59.00) มอีายรุะหว่าง 21 - 25 ปี (รอ้ยละ 39.00) มสีถานภาพโสด (รอ้ยละ 59.50) มกีารศกึษา 
ระดบั ปวส. /อนุปรญิญา (รอ้ยละ 40.50) เป็นพนกังานประจาํ (รอ้ยละ 20.50) โดยส่วนใหญ่เป็น
พนกังานระดบั Staff (รอ้ยละ 71.50) สงักดัฝา่ยปฏบิตักิาร (รอ้ยละ 60.00) มอีตัราเงนิเดอืนน้อย
กว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท (รอ้ยละ 70.00) โดยมรีายไดอ้ื
นๆ ต่อเดอืน เป็นเงนิน้อยกว่าหรอื
เท่ากบั 1,000 บาท (รอ้ยละ 68.00) มอีายงุานน้อยกว่า 1 ปี (รอ้ยละ 83.00) กลุม่ตวัอยา่งส่วน
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ใหญ่ไมเ่คยยา้ยงาน (รอ้ยละ 66.50) และเคยยา้ยงาน (รอ้ยละ 33.50) โดยมสีาเหตุหลกัที
ออก
จากที
ทาํงานเดมิ เพราะตอ้งการยา้ยกลบัมาทาํงานใกลบ้า้น/ ครอบครวั (รอ้ยละ 25.37) 
 
 2. ระดบัความพึงพอใจในการทาํงาน     ผลการศกึษาจากกลุ่มตวัอยา่งสามารถเรยีง 
ลาํดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นต่างๆ ดงันี�  
 

1) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
พงึพอใจมากมคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.97  

 
2) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นความมั 
นคงในการทาํงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึ

พอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.92  
 
3) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นความสมัพนัธก์บัเพื
อนรว่มงาน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.88   
 
4) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นสภาพการทํางานและอุปกรณ์เครื
องมอื ในภาพรวมอยู่

ในระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.86  
 
5) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นลกัษณะของงานที
ปฏบิตั ิ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึ

พอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.82  
 
6) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบั 

บญัชา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.81  
 
7) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที
การงาน ในภาพรวม

อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.76  
 
8) ความพงึพอใจต่อปจัจยั ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

พงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.70  
 
9) ความพงึพอใจต่อปจัจยัดา้นค่าตอบแทนสวสัดกิารและขวญัในการปฏบิตังิาน ใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.68 ตามลาํดบั 
 



117 
 

 3. แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต ผลการศกึษา พบว่า แนวโน้มพฤตกิรรม
ในการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ของกลุ่มตวัอยา่ง ในระดบัความคดิเหน็ต่อ
การโยกยา้ยงานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ย มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 
3.88 และระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ พบว่า ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัอาจจะทาํงานต่อไปกบับรษิทัแห่งนี� มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.88 
 
 4. การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล กบัปัจจยัแรงจงูใจใน
การทาํงาน ผลการศกึษาในส่วนนี� พบว่า อาย ุระดบัการศกึษา ฝา่ยงาน อตัราเงนิเดอืน อายงุาน 
และการเคยยา้ยงานมาก่อนที
แตกต่างกนัของพนกังาน มผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี
ระดบั 0.05 ส่วนปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอื
นๆ ที
แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ี
ผลต่อแรงจงูใจในการทาํงาน ดงัตารางที
 5.1 
 
 
ตารางที� 5.1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                 จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล แรงจงูใจในการทาํงาน 

1. เพศ ต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทุกดา้น 
 

2. อาย ุ ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั 3 ดา้น คอื 
    1) ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั (Sig .001)  
    2) ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื
องมอื (Sig .006) 
    3) ดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที
การงาน (Sig .022) 

3. สถานภาพการสมรส ต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทุกดา้น 
 

4. ระดบัการศกึษา ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั 1 ดา้น คอื 
    ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั (Sig .045)  
 

5. ประเภทการจา้งงาน ต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทุกดา้น 
 

6. ตาํแหน่งงาน ต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทุกดา้น 
 

7. ฝา่ยงาน ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั 1 ดา้น คอื 
     ดา้นความมั 
นคงในการทาํงาน (Sig .037) 
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ตารางที� 5.1 แสดงผลการเปรยีบเทยีบแรงจงูใจในการทาํงานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
                 จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล (ต่อ) 
 

ปัจจยัส่วนบคุคล แรงจงูใจในการทาํงาน 

8. อตัราเงนิเดอืน ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั 3 ดา้น คอื 
     1) ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั (Sig .000)  
     2) ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื
องมอื (Sig .002) 
     3) ดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที
การงาน (Sig .048) 

9. อายุงาน ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั 5 ดา้น คอื 
     1) ดา้นนโยบายการบรหิารงานของบรษิทั (Sig .002) 
     2) ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื
องมอื (Sig .017)    
     3) ดา้นลกัษณะของงานที
ปฏบิตั ิ(Sig .024)  
     4) ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Sig .017) 
     5) ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที
การงาน (Sig .026) 

10. การเคยยา้ยงาน 
     มาก่อน 

ต่างกนัอย่างมนียัสาํคญั 5 ดา้น คอื 
     1) ดา้นนโยบายการบรหิารงานของบรษิทั (Sig .001)   
     2) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บั  
        ผูบ้งัคบับญัชา (Sig .017)    
     3) ดา้นสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื
องมอื (Sig .000)    
     4) ดา้นความกา้วหน้าในตาํแหน่งหน้าที
การงาน (Sig .000)     
     5) ดา้นคา่ตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน  
         (Sig .001) 

*Sig < 0.05 

 
 5. การทดสอบค่าความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล กบัแนวโน้มพฤติกรรม
การทาํงานในอนาคต ผลการศกึษา พบว่า อตัราเงนิเดอืน และการเคยยา้ยงานมาก่อน ที

แตกต่างกนัของพนกังานมผีลต่อความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงานอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ ส่วน
ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอื
นๆ ที
แตกต่างกนัของพนกังานไมม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการทาํงาน
ในอนาคตทั �งดา้นความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงานและดา้นแนวโน้มการทํางานจนเกษยีณอาย ุ
ดงัตารางที
 5.2 
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ตารางที� 5.2 แสดงผลการเปรยีบเทยีบแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังาน 
        ไฮเปอรม์ารเ์กต็ จาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล  
 

ปัจจยัส่วนบคุคล แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต 

1. เพศ ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

2. อาย ุ ต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั 1 ดา้น คอื 
     แนวโน้มการทาํงานจนเกษยีณอาย ุ(Sig .030) 

3. สถานภาพการสมรส ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

4. ระดบัการศกึษา ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

5. ประเภทการจา้งงาน ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

6. ตําแหน่งงาน ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

7. ฝา่ยงาน ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

8. อตัราเงนิเดอืน ต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั 1 ดา้น คอื 
     ความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงาน (Sig .015) 

9. อายงุาน ต่างกนัอยา่งไม่มนีัยสาํคญัทุกดา้น 
 

10. การเคยยา้ยงานมาก่อน ต่างกนัอยา่งมนียัสําคญั 1 ดา้น คอื 
     ความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ยงาน (Sig .015) 

*Sig < 0.05 

 
 6. ปัจจยัต่างๆ ที�มีความสมัพนัธก์บัการบริหารงานทรพัยากรบคุคล กลุ่มตวัอยา่ง
ไดแ้สดงความคดิเหน็ไดโ้ดยอสิระ ใน 3 ประเดน็คาํถาม ดงันี� (1) ปจัจยัที
กระตุ้นใหพ้นกังาน
ไฮเปอรม์ารเ์กต็มแีรงจงูใจในการทาํงานมากที
สุดคอื เงนิเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 27.51 (2) ปจัจยัที

จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็เกดิความทอ้ถอยในการทาํงาน มากที
สุด คอื การทะเลาะ 
/ขดัแยง้/ ขาดความสามคัคใีนการทาํงาน คดิเป็นรอ้ยละ 21.55 และ (3) ประเดน็ที
เสนอใหบ้รษิทั
พฒันาดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เพื
อจงูใจพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ทํางานที
บรษิทัแห่งนี�
จนเกษยีณอายุมากที
สุด คอื ปรบัฐานเงนิเดอืนใหส้งูขึ�น คดิเป็นรอ้ยละ 17.00 
 



120 
 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
  การอภปิรายผลการศกึษา ผูศ้กึษาขอนําเสนอโดยเรยีงลําดบัตามวตัถุประสงคข์อง
การศกึษา ดงันี� 
 
 1. แรงจงูใจในการทาํงานของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็  

 
 จากการศกึษา พบว่า แรงจงูใจในการทํางานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ ในแต่ละ
ปจัจยัอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ซึ
งจะผลการศกึษาที
ไดนี้� ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งจะอยูใ่น
ระดบัสงูกว่าที
 รชัดา กาญจนสุวรรณ (2547) รายงานว่า พนกังานบรษิทั บิUกซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์
จาํกดั (มหาชน) มคีวามเหน็ต่อปจัจยัดา้นการจงูใจภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู ส่วนความคดิเหน็ต่อ
การจงูใจในการปฏบิตังิาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 
 โดยเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ที
มคีวามพงึพอใจ ต่อปจัจยัดา้นนโยบายการบรหิาร
ของบรษิทั ในภาพรวมมากที
สุด (ค่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.97) ซึ
งสอดคลอ้งกบั ณฐันิช ปญัญาสม 
(2548) ที
ไดร้ายงานว่าผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสําคญัในอนัดบัแรก คอื ดา้นนโยบายและการ
บรหิารของบรษิทั ไดแ้ก่ การเขยีนนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  และสอดคลอ้งกบัที
 องัศดา 
สงัวาลทพิย ์ และกติตพินัธ ์ คงสวสัดิ Vเกยีรต ิ (2554) โดยผลศกึษาพบว่า พนกังานเทสโกโ้ลตสัมี
ความคดิเหน็ว่า พนกังานสามารถปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานไดด้ ี มรีะดบัการจงูใจในการ
ปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงู ต่อดา้นนโยบายและการบรกิารของบรษิทั แต่ไมส่อดคลอ้งกบั อุกฤษฏ ์
เกตุกณัหา (2549) ที
รายงานว่า กลุ่มตวัอย่าง มคีวามพงึพอใจต่อดา้นนโยบายและการบรหิาร 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นสภาพการทํางาน ในระดบัปานกลาง 
 
 
 2. แนวโน้มพฤติกรรมในการทาํงานในอนาคตของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 
 จากการศกึษาที
พบว่า ระดบัความคดิเหน็ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเหน็ดว้ยต่อการโยกยา้ย
งานของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.88 และในรายขอ้มคีวามคดิเหน็ในระดบั
เหน็ดว้ยทุกขอ้ โดยขอ้การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางานในแผนก/ฝา่ยอื
นๆ สามารถช่วยปรบัตําแหน่ง
และเงนิเดอืนใหส้งูขึ�นได ้ มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด แสดงว่าพนกังานยอมรบัไดใ้นการโยกยา้ยแผนก/
ฝา่ย เพราะถอืว่าไดเ้พิ
มประสบการณ์และโอกาสในการไดร้บัตําแหน่งและเงนิเดอืนที
สงูขึ�น แต่
เมื
อมาพจิารณาถงึการถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางานที
สาขาอื
นๆ ในเครอืเดยีวกนั พนักงานกเ็ขา้ใจดี
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ว่าเป็นการเพิ
มประสบการณ์ในการทาํงาน และเหน็ดว้ยว่าการถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางานที
สาขาอื
น
สามารถช่วยปรบัตําแหน่งและเงนิเดอืนใหส้งูขึ�นได ้ 
 
 แต่ปรากฏว่าพนกังานกลบัมคีวามพงึพอใจในขอ้เมื
อบรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทํางาน
ที
สาขาอื
นเป็นสิ
งที
ควรปฏบิตัติาม เพราะถอืเป็นหน้าที
ของพนกังานอยูใ่นระดบัค่าเฉลี
ยที
ตํ
าที
สุด 
เนื
องจากหากพจิารณาปจัจยัส่วนบุคคลประกอบแลว้จะเขา้ใจว่า พนกังานตอ้งการยา้ยกลบัมา
ทาํงานยงัภูมลิาํเนาเดมิของตนเอง เพื
อมาอยูใ่กลบ้า้น หรอืใกลค้รอบครวั ดงันั �นจงึมคีวามรูส้กึไม่
อยากถูกโยกยา้ยใหไ้ปทํางานที
สาขาอื
นเท่าใดนกั ซึ
งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปจัจบุนัของ
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ว่าเมื
อมกีารเปิดสาขาใหม ่จะมพีนกังานส่วนหนึ
งยนิดโียกยา้ยเพื
อกลบัไปทาํงาน
ที
สาขาที
เปิดในภูมลิาํเนาเดมิของพนกังาน แต่เมื
อพนกังานมปีระสบการณ์ทาํงานสูง แลว้บรษิทั
ตอ้งการใหโ้ยกยา้ยเพื
อไปช่วยพฒันางานในสาขาอื
น พนกังานจะไมค่่อยยนิดยีา้ยสาขา และมกั
ยนืยนัว่าจะทํางานในสาขาเดมิ แมว้่าจะไมไ่ดเ้ลื
อนตําแหน่งหรอืปรบัเงนิเดอืนกต็าม ส่งผลให้
สาขาที
เปิดใหบ้รกิารใหม่มกัจะขาดพนกังานที
มปีระสบการณ์สงูๆ ไปช่วยพฒันา ดงันั �นบรษิทั
ควรพยายามทําความเขา้ใจและพยายามปรบัเปลี
ยนทศันคตต่ิอการโยกยา้ยงานของพนกังาน 
เพื
อใหเ้กดิการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 สาํหรบัผลการศกึษา เกี
ยวกบั ระดบัแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของ
พนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ ที
พบว่า ในภาพรวมอยูใ่นระดบัอาจจะทาํงานต่อไปกบับรษิทัแห่งนี� มี
ค่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.88 และในรายขอ้อยูใ่นระดบัอาจจะทาํงานต่อไปกบับรษิทัแห่งนี�เช่นเดยีวกนั 
ซึ
งเป็นผลการศกึษาที
สอดคลอ้งกบั เสาวรส คหูาปญัญา (2552) ที
ไดร้ายงานว่า แนวโน้ม
พฤตกิรรมการทํางานในอนาคตของพนกังานบรษิทัต่างประเทศแห่งหนึ
ง มรีะดบัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการทํางานในภาพรวมอยูใ่นระดบัอาจจะทาํต่อไป และพนกังานไมไ่ดห้าขอ้มลูการ
ทาํงานใหมใ่นองคก์รอื
น มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด 
 
 หากพจิารณาเป็นรายขอ้ จะพบว่าขอ้มคีวามภาคภมูใิจที
บอกกบัคนทั 
วไปว่า “เป็น
พนกังานของบรษิทัแห่งนี�” มคี่าเฉลี
ยมากที
สุดนั �น แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานส่วนใหญ่มคีวาม
ภาคภมูใิจที
ไดเ้ป็นพนกังานของบรษิทัแห่งนี� และ มกีารวางแผนเพื
อที
จะอยูใ่นบรษิทันี�ใหน้าน
ที
สุด ซึ
งถอืว่าเป็นสิ
งที
ดมีากสําหรบับรษิทัที
พนกังานมคีวามรูส้กึดต่ีอบรษิทัและคดิว่าจะรว่ม
ทาํงานกบับรษิทัใหน้านที
สุด ดงันั �นบรษิทัควรหาวธิเีพื
อธาํรงรกัษาความรูส้กึดีๆ  ของพนกังานไว้
ใหน้านที
สุดเช่นเดยีวกนั 
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 3. ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบคุคลกบัแรงจงูใจในการทาํงาน และแนวโน้ม
พฤติกรรมในการทาํงานในอนาคตของพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
 
 จากการศกึษาครั �งนี�ไดแ้สดงว่า อาย ุ ระดบัการศกึษา อตัราเงนิเดอืน อายงุาน และการ
เคยยา้ยงานมาก่อนที
แตกต่างกนัมผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานที
แตกต่างกนั ซึ
งไม่
สอดคลอ้งทั �งหมดกบั รชัดา กาญจนสุวรรณ (2547) ที
รายงานว่า เมื
อเปรยีบเทยีบแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังาน โดยจาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบว่า การปฏบิตังิานของ
พนกังานที
ม ี เพศ ระดบัการศกึษา ตําแหน่ง และรายไดต่้างกนัมกีารจงูใจในการปฏบิตังิาน
ต่างกนั นอกนั �นไมแ่ตกต่างกนั และยงัไมส่อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ กว ีแยม้กลบี และคณะ 
(2550) ที
ว่า เพศ สถานภาพสมรส ตําแหน่งงาน แผนกงาน ต่างกนัมกีารจงูใจในการปฏบิตังิาน
ต่างกนั นอกนั �นไมแ่ตกต่างกนั 
 
 
 
5.3 ข้อเสนอแนะที�ได้จากการศึกษา 
 
 สาํหรบัการศกึษาคน้ควา้อสิระในครั �งนี� ผูศ้กึษาไดนํ้าขอ้มลูที
ไดจ้ากการศกึษามาใชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการจดัทาํขอ้เสนอแนะจากการวจิยั ผูศ้กึษาขอใชเ้ฉพาะขอ้มลูจากผลการศกึษา
ความคดิเหน็ของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ที
มต่ีอองคก์ารเท่านั �น โดยไมนํ่าขอ้มลูสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารดา้นอื
นๆ มาประกอบ ซึ
งเมื
อไดพ้จิารณาปจัจยัเกี
ยวกบัแรงจงูใจในการทํางานแต่ละ
ดา้น พบว่ามปีระเดน็สาํคญัซึ
งองคก์ารควรนํามาพจิารณาดงัต่อไปนี� 
 
 1. ปัจจยัด้านนโยบายการบริหารของบริษทั จากผลการศกึษา ที
ไดพ้บว่าความพงึ
พอใจของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นนโยบายการบรหิาร
ของบรษิทั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.97 และในรายขอ้มคีวามพงึ
พอใจในระดบัมาก โดยขอ้ประสทิธภิาพของนโยบายการบรหิารงาน การควบคุมการทาํงาน และ
การตรวจสอบภายใน มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด เท่ากบั 4.08 แสดงว่ากลุ่มตวัอยา่งคดิว่า ประสทิธภิาพ
ของนโยบายการบรหิารงาน การควบคุม การทาํงาน และการตรวจสอบภายในที
บรษิทัไดว้างไว้
เป็นสิ
งที
เป็นรปูธรรม ชดัเจน จบัตอ้งได ้โดยมปีระสทิธภิาพอยูใ่นระดบัดมีาก  
   
 แต่ขอ้ที
กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยที
สุดคอื ประสทิธภิาพของการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในบรษิทั ซึ
งแสดงใหเ้หน็ว่า ถงึแมว้่าบรษิทัจะมกีาร
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กําหนดนโยบายและเป้าหมายอย่างชดัเจน แต่การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บรษิทั ยงัมขีอ้บกพรอ่งทาํใหก้ารทํางานไมเ่ตม็ประสทิธภิาพอย่างสงูสุด ซึ
งบรษิทัควรใหค้วาม
สนใจในประเดน็นี�  
 
 2. ปัจจยัด้านการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา จากผล
การศกึษาที
พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.81 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้
ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหพ้บและปรกึษาหารอืไดอ้ยา่งสะดวก มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด จงึหมายถงึ
ว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามโีอกาสที
จะไดเ้ขา้พบผูบ้งัคบับญัชาเพื
อปรกึษาหารอืไดอ้ยา่งสะดวก ซึ
งได้
ส่งผลใหร้ะดบัความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัดมีาก  
 
 แต่อยา่งไรกต็ามจากผลการศกึษาไดพ้บว่า ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารูส้กึว่า ผูบ้งัคบับญัชายงัมี
วธิกีารกระจายความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทยีมกนัใน
ระดบัไมด่เีท่าที
ควร ซึ
งอาจเป็นเพราะในการทาํงานโดยทั 
วๆ ไปแลว้ ผูท้าํงานมกัคดิอยูเ่สมอว่า
ตนเองทาํงานหนกักว่าผูอ้ื
นกเ็ป็นได ้ แต่อยา่งไรกต็าม บรษิทัและหวัหน้างานควรพจิารณาถงึ
ภาระงานของพนกังานแต่ละคน และมกีารกระจายงานใหพ้นกังานแต่ละตําแหน่งงานอย่างเท่า
เทยีมกนั เพื
อจะไดล้ดความรูส้กึที
กดดนัของพนกังานลงได ้
 
 3. ปัจจยัด้านความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน จากผลการศกึษา ที
ไดพ้บว่า ความพงึ
พอใจของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นความสมัพนัธก์บั
เพื
อนรว่มงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.88 และในรายขอ้มคีวาม
พงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้เพื
อนรว่มงานยนิดช่ีวยทาํงานเมื
อตอ้งการความช่วยเหลอื มี
ค่าเฉลี
ยมากที
สุด  
 
 นอกจากนี�เพื
อนรว่มงานยงัใหค้วามรว่มมอืในการตดิต่อประสานงานแสดงใหเ้หน็ว่าการ
ทาํงานในบรษิทัแห่งนี�นั �น พนกังานทาํงานดว้ยความสุข เพราะไดร้บัการช่วยเหลอืจากเพื
อน
รว่มงานเป็นอยา่งด ี ผลการศกึษาประเดน็นี�มคีวามสาํคญัเพราะการที
บุคลกรทํางานรว่มกนัอยา่ง
เหน็ใจกนั ใหค้วามช่วยเหลอืกนัเป็นอยา่งดนีั �น ยอ่มสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสามคัคทีี
เกดิขึ�นใน
องคก์าร ซึ
งจะช่วยใหก้ารทํางานต่างๆ สามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ดด้ว้ยด ี 
 
 4. ปัจจยัด้านสภาพการทาํงาน และอปุกรณ์เครื�องมือ จากผลการศกึษา ที
พบว่า 
ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้นสภาพการ
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ทาํงานและอุปกรณ์เครื
องมอื ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.86 และใน
รายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้เครื
องมอืและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมจีาํนวน
เพยีงพอและอยูใ่นสภาพสมบรูณ์เหมาะกบัการใชง้าน มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด ไดแ้สดงใหเ้หน็ว่า
องคก์ารไดบ้รหิารจดัการทรพัยากรที
ใชใ้นการดําเนินงานอยา่งเพยีงพอ เหมาะสม อกีทั �งยงัมกีาร
จดัหอ้งอาบนํ�า / หอ้งสุขา และตูล้อ็กเกอรใ์ส่ของใหบ้รกิารกบัพนกังานอย่างความเหมาะสมและ
เพยีงพอดว้ย  
 
 แต่ประเดน็ที
พนกังานใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง คอื สภาพแวดลอ้มในที

ทาํงาน เช่น แสงสว่าง เสยีง อุณหภมู ิ เป็นต้น ซึ
งประเดน็นี�บรษิทัควรตรวจสอบจากบรเิวณ
ต่างๆ ในสถานประกอบการว่ามสีภาพแวดลอ้มในการทํางานจดุไหนบา้งที
ควรไดร้บัการแกไ้ข 
ปรบัปรงุใหด้ขี ึ�น 
 
 5. ปัจจยัด้านลกัษณะของงานที�ปฏิบติั จากผลการศกึษา ที
พบว่า ความพงึพอใจของ
กลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นลกัษณะของงานที
ปฏบิตั ิ ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.82 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบั
มาก โดยขอ้บรษิทัไดช้ี�แจงใหท้ราบถงึหน้าที
และความรบัผดิชอบในตําแหน่งงานอยา่งชดัเจน มี
ค่าเฉลี
ยมากที
สุด แสดงใหเ้หน็ว่าฝา่ยทรพัยากรมนุษยไ์ดม้กีารชี�แจงถงึหน้าที
และความ 
รบัผดิชอบ กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถงึการอบรม การชี�แจง ต่างๆ 
ดว้ย ซึ
งปจัจยัดา้นนี�ถอืว่าเป็นประเดน็สาํคญัในการทาํงานทุกตําแหน่ง เพราะหากพนกังานไม่
ทราบบทบาท หน้าที
 ของตนเองอยา่งชดัเจนแลว้จะส่งผลเสยีต่อการทาํงานที
ไมเ่ตม็หน้าที
 
ตามที
บรษิทัตอ้งการ ดงันั �นจงึถอืว่าในประเดน็นี�มคีวามเหมาะสม  
 
 แต่อยา่งไรกต็าม พนกังานยงัเหน็ว่าจาํนวนพนกังานในแต่ละแผนก /ฝา่ย ยงัไม่ค่อยมี
ความเหมาะสมกบัปรมิาณงานที
ทาํอยู ่ ดงันั �นหวัหน้างานและฝา่ยทรพัยากรมนุษยจ์าํเป็นจะตอ้ง
ทบทวนภาระงานและจาํนวนพนกังานในแต่ละฝา่ยงานใหเ้หมาะสมดว้ย 
 
 6. ปัจจยัด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ จากผลการศกึษา ที
พบว่า ความพงึพอใจ
ของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.70 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมาก โดยขอ้งานที
ไดร้บัมอบหมายมกัสาํเรจ็ตามเป้าหมายที
วางไว ้ มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด 
แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานมคีวามตั �งใจในการปฏบิตังิานเป็นอย่างด ี ทาํใหง้านต่างๆ ที
ไดร้บั
มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาสามารถทาํใหส้ําเรจ็ตามเป้าหมายที
วางไวไ้ด ้ แต่ผลจากการศกึษา
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พบว่า พนกังานยงัรูส้กึว่าผลงานที
ไดท้าํสําเรจ็จะไดร้บัการแสดงความยนิดจีากเพื
อนรว่มงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา ค่อนขา้งน้อย  
 
 ดงันั �น บรษิทัควรจดัฝึกอบรมเทคนิคการทาํงานรว่มกนัอยา่งมคีวามสุขระหว่างเพื
อน
พนกังานและระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื
อช่วยเพิ
มระดบัความสมัพนัธ์
ระหว่างกนัใหส้งูขึ�น 
 
 7. ปัจจยัด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงาน จากการศกึษา ที
พบว่า 
ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ดา้น
ความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที
การงาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 
3.76 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้การปฏบิตังิานในตําแหน่งนี�มโีอกาส
กา้วหน้า มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานมคีวามหวงัว่าเมื
อไดป้ฏบิตังิานในตําแหน่ง
งานปจัจบุนัแลว้จะมโีอกาสกา้วหน้า ไดเ้ลื
อนตําแหน่งงานตามความรูค้วามสามารถของตนเองใน
อนาคต แต่ในการประเมนิความพงึพอใจดา้นการมโีอกาสไดเ้ลื
อนตําแหน่งตามความรู ้
ความสามารถในหน้าที
การงานอยูใ่นระดบัที
น่าพอใจนั �น พนกังานยงัเหน็ว่าตนเองยงัไมไ่ดร้บั
การเลื
อนตําแหน่งตามความรู ้ความสามารถในหน้าที
การงานอยูใ่นระดบัที
น่าพอใจมากนกั  
 
 ดงันั �นบรษิทัจงึควรสนับสนุนในการพฒันาความรู ้ ความสามารถ เช่น การศกึษาต่อ 
ฝึกอบรม สมัมนา เป็นตน้ และเมื
อมกีารขยายตําแหน่งงาน หรอืมตีําแหน่งงานว่างลง บรษิทัควร
ใหก้ารสนับสนุนพนกังานใหม้โีอกาสเลื
อนขั �นก่อนที
จะประกาศรบัสมคัรงานจากบุคคลภายนอก 
เพื
อเป็นการส่งเสรมิกําลงัใจในการทาํงานใหพ้นกังานคนอื
นๆ ไดรู้ส้กึว่าหากพวกเขาตั �งใจทํางาน
แลว้ จะมโีอกาสไดเ้ลื
อนขั �นเพื
อใหเ้หมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ อกีทั �งยงัช่วยเพิ
มอตัรา
เงนิเดอืนและระดบัสวสัดกิารใหส้งูขึ�นไดอ้กีดว้ย 
 
 8. ปัจจยัด้านค่าตอบแทน สวสัดิการ และขวญัในการปฏิบติังาน จากผลการศกึษา 
ที
พบว่า ความพงึพอใจของกลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
ค่าตอบแทนสวสัดกิารและขวญัในการปฏบิตังิาน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ย
เท่ากบั 3.68 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก โดยขอ้สวสัดกิาร ดา้นชุดฟอรม์ เงนิ
ช่วยเหลอื การจดังานเลี�ยง ฯลฯ มคีวามเหมาะสม มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด แต่โดยภาพรวมของทุก
ปจัจยัแลว้ปจัจยัดา้นดา้นค่าตอบแทนสวสัดกิารและขวญัในการปฏบิตังิานมคี่าเฉลี
ยตํ
าที
สุด ซึ
ง
แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานยงัมคีวามรูส้กึว่า ตนเองยงัไดร้บัค่าตอบแทนที
ไม่มากเพยีงพอกบั
ความรูค้วามสามารถ หรอืภาระงานที
ไดร้บัมอบหมาย   
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 ในประเดน็นี�ผูศ้กึษามคีวามเหน็ว่า หากบรษิทัทําการชี�แจงใหพ้นกังานทราบถงึอตัรา
ผลตอบแทนเฉลี
ยของบรษิทัแห่งอื
น หรอืชี�แจงใหเ้ขา้ใจถงึรายไดอ้ื
นๆ เช่น โบนัสประจาํปี ค่า
คอมมชิชั 
น รวมถงึผลตอบแทนดา้นสวสัดกิารที
มากกว่าที
อื
นๆ ซึ
งหากพนกังานมคีวามเขา้ใจ
เป็นอยา่งดแีลว้ ระดบัขวญัในการปฏบิตังิานกจ็ะเพิ
มขึ�น ภาพรวมของบรรยากาศในการทาํงาน
จะดขีึ�น พนกังานมเีพิ
มความทุ่มเทในการปฏบิตังิาน ช่วยลดอตัราการลาออก เพิ
มความ
จงรกัภกัดต่ีอบรษิทัใหส้งูขึ�น อนัจะส่งผลใหบ้รษิทัสามารถรกัษาพนกังานใหป้ฏบิตังิานจน
เกษยีณอายไุด ้
 
 9. ปัจจยัด้านความมั �นคงในการทาํงาน จากผลการศกึษา พบว่า ความพงึพอใจของ
กลุ่มตวัอยา่งที
มต่ีอปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความมั 
นคงในการทาํงาน ใน
ภาพ รวมอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก มคี่าเฉลี
ยเท่ากบั 3.92 และในรายขอ้มคีวามพงึพอใจในระดบั
มาก โดยขอ้ไดท้ํางานในบรษิทัที
มชีื
อเสยีง มคี่าเฉลี
ยมากที
สุด ในปจัจยัดา้นนี�ถอืเป็นการสะทอ้น
ถงึความภูมใิจของพนกังานที
ไดท้าํงานในบรษิทัขนาดใหญ่ มชีื
อเสยีง มคีวามมั 
นคง ปลอดภยั 
เนื
องจากธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ในปจัจบุนัมอีตัราการขยายตวัอยูใ่นระดบัสงู นอกจากนี�ยงัไดร้บั
ความนิยมจากลกูคา้เมื
อตอ้งการจบัจา่ยใชส้อยสนิคา้อุปโภคบรโิภค ทั �งลกูคา้คา้ส่งและคา้ปลกี 
ส่งผลใหพ้นกังานรูส้กึเกดิความมั 
นคงในอาชพีหากยงัคงทาํงานอยูใ่นธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็  
 
 อยา่งไรกต็ามประเดน็ที
บรษิทัควรพจิารณากค็อื พนกังานมคีวามรูส้กึมั 
นใจในตําแหน่งที

ปฏบิตัหิน้าที
อยูใ่นระดบัคะแนนเฉลี
ยตํ
าที
สุดในปจัจยัดา้นนี� ซึ
งแสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานยงัไม่
ค่อยมั 
นใจว่าตําแหน่งงานที
ตนทาํอยู่นั �นจะมคีวามมั 
นคงมากน้อยแค่ไหน อย่างไร  ดงันั �นบรษิทั
ควรสรา้งความมั 
นใจในตําแหน่งงานของพนกังาน รวมทั �งควรวางแผนการส่งเสรมิความกา้วหน้า
ในการทาํงานใหก้บัพนกังานทั �งพนกังานประจาํและพนักงานชั 
วคราว (สญัญาจา้ง) ดว้ย ซึ
งเมื
อ
พนกังานทุกคนมคีวามรูส้กึมั 
นใจในตําแหน่งงานของตนเองแลว้ กจ็ะมคีวามมั 
นใจในการทํางาน
เพื
อบรษิทัอยา่งเตม็ที
 และจะไมแ่สวงหางานในองคก์ารอื
นๆ อกีต่อไป 
 
 10. ปัจจยัที�มีความสมัพนัธก์บัการบริหารงานทรพัยากรบคุคลขององคก์าร ผล
จากการศกึษาที
พบว่า  
 

10.1 ปจัจยัที
กระตุน้ใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็มแีรงจงูใจในการทาํงานมากที
สุด
คอื เงนิเดอืน มผีูต้อบจาํนวน 52 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.51 รองลงมา คอื ค่าทํางานล่วงเวลา /
คอมมชิชั 
น /โบนสั สวสัดกิาร และเพื
อนรว่มงาน จาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.52 เท่ากนั จาก
ขอ้มลูดงักล่าวนี� จะเหน็ว่าพนกังานใชอ้ตัราเงนิเดอืนเป็นเป้าหมายหลกัในการเลอืกทาํงาน 
หรอืไมท่ํางานกบับรษิทั  ซึ
งในปี พ.ศ. 2556 รฐับาลภายใตก้ารนําของ น.ส. ยิ
งลกัษณ์ ชนิวตัร 
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ไดก้ําหนดใหอ้ตัราค่าแรงขั �นตํ
าอยูท่ี
วนัละ 300 บาท ส่งผลใหทุ้กกจิการตอ้งปรบัค่าแรงขั �นตํ
าขึ�น
ตามที
รฐับาลกําหนด อยา่งไรกต็ามไฮเปอรม์ารเ์กต็แห่งที
ไดท้าํการสํารวจขอ้มลูนี� มนีโยบายใน
การใหอ้ตัราจา้งสงูกว่าตลาดแรงงาน เพื
อดงึดดูใหไ้ดพ้นกังานที
มคีวามรูค้วามสามารถมาทํางาน
กบับรษิทัอยูแ่ลว้ นอกจากนี�แลว้บรษิทัแห่งนี�เป็นบรษิทัที
มกีารจา่ยเงนิโบนสัสงูกว่าไฮเปอรม์าร์
เกต็แห่งอื
นๆ จงึยิ
งเป็นปจัจยัที
สอดคลอ้งกบัปจัจยัที
กระตุน้ใหพ้นกังานตดัสนิใจเลอืกทาํงานกบั
บรษิทัไดง้่ายขึ�น   

 
10.2 ปจัจยัที
จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็เกดิความทอ้ถอยในการทํางาน 

มากที
สุด คอื การทะเลาะ /ขดัแยง้ /ขาดความสามคัคใีนการทาํงาน มผีูใ้หค้าํตอบจาํนวน 25 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.55 รองลงมา คอื เพื
อนรว่มงานไม่ด ีจาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.52 การ
ถูกหวัหน้าดุด่าว่ากล่าว และการควบคุม/ การบรหิารงานของหวัหน้างานจาํนวน 12 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 10.34 เท่ากนั จากผลการศกึษาจะเหน็ว่าปจัจยัที
จะเป็นเหตุใหพ้นกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็
เกดิความทอ้ถอยในการทํางานมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ในภาพรวม คอื “บุคลากร” นั 
นหมายความ
ว่าพนกังานมองว่าหวัหน้างาน และเพื
อนรว่มงาน เป็นปจัจยัหลกัที
จะก่อใหเ้กดิบรรยากาศในการ
ทาํงานที
ไมด่ ี  ดงันั �นบรษิทัควรใหค้วามสาํคญัในการสรา้งสมัพนัธภาพระหว่างหวัหน้างานกบั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และระหว่างพนกังานดว้ยกนัเองเพื
อที
จะทําใหเ้กดิความสามคัค ี เกดิความ
เขา้ใจอนัดรีะหว่างกนั ช่วยลดช่องว่างในการทํางาน   นอกจากนี�จะทําใหก้ารประสานงานเป็นไป
ดว้ยความราบรื
น ซึ
งจะก่อใหเ้กดิบรรยากาศในการทํางานที
ดขี ึ�นได ้ 

  
และอกีประเดน็หนึ
งที
สาํคญั คอื พนกังานคดิว่าการถูกหวัหน้างานว่ากล่าวตกัเตอืน

อยา่งไม่มเีหตุผล หรอืการถูกว่ากล่าวต่อหน้าลกูคา้ เป็นสิ
งที
ทาํใหพ้นกังานเกดิความทอ้ถอยใน
การทํางาน   ดงันั �นบรษิทัควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมหวัหน้างานเกี
ยวกบับทบาท หรอืเทคนิคการ
บงัคบับญัชา หรอืเทคนิคการสรา้งทมีงาน เพื
อฝึกอบรมใหห้วัหน้างานไดเ้ขา้ใจถงึบทบาท หน้าที
 
เทคนิคในการบรหิารงานและบรหิารคน เป็นตน้ ซึ
งหากหวัหน้างานมคีวามเขา้ใจและมจีติวทิยา
ในการบรหิารคน กจ็ะส่งผลใหพ้นกังานมคีวามสุขในการทาํงานมากยิ
งขึ�น 
 

10.3 ประเดน็ที
พนกังานเสนอใหบ้รษิทัพฒันาดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ เพื
อ 
ที
จะจงูใจพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ทาํงานที
บรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอายุ มากที
สุด คอื ปรบัฐาน
เงนิเดอืนใหส้งูขึ�นจาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.00 รองลงมา คอื ปรบัเพิ
มสวสัดกิาร จาํนวน 
15 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.00 จากผลการศกึษานี�จะเหน็ไดว้่าปจัจยั “เงนิ”  เป็นปจัจยัที
พนกังาน
ใหค้วามสาํคญัและเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิแรงจงูใจในการทาํงานมากที
สุด และกเ็ป็นปจัจยัที
ก่อให ้
เกดิความเสี
ยงต่อบรษิทัมากที
สุดเช่นเดยีวกนั ซึ
งตคีวามไดว้่าหากมบีรษิทัอื
นๆ เสนออตัรา
ค่าจา้งที
สงูกว่าอตัราที
พนกังานไดร้บัในปจัจบุนั พนกังานกอ็าจจะยา้ยสถานที
ทาํงานใหมไ่ดง้า่ย 
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ดงันั �น บรษิทัควรทาํการตรวจสอบอตัราเงนิเดอืนเฉลี
ยของธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็อยา่งสมํ
าเสมอ
เพื
อที
จะรกัษาอตัราค่าจา้งใหส้งูกว่าคู่แขง่ขนัตามนโยบายของบรษิทัได ้

 
ส่วนดา้นสวสัดกิารนั �น พนกังานตอ้งการใหบ้รษิทัปรบัสวสัดกิารใหม้ากขึ�น ทั �งนี�

บรษิทัควรทําการสาํรวจความตอ้งการดา้นสวสัดกิารของพนกังาน และสาํรวจเปรยีบเทยีบ
สวสัดกิารของคู่แขง่ขนัว่ามสีวสัดกิารใดบา้ง มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง เพื
อเป็นขอ้มลู
สาํหรบัประกอบการปรบัสวสัดกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังาน และอยูใ่นระดบัที

เหนือกว่าคู่แขง่ขนั ในการที
จะธาํรงรกัษาบุคลกรใหท้ํางานกบับรษิทัจนเกษยีณอายุ แต่อยา่งไรก็
ตามบรษิทัตอ้งพจิารณาถงึความพรอ้มดา้นงบประมาณของบรษิทัดว้ย 

 
 
แผนกลยทุธ์การสร้างแรงจงูใจในการทาํงานให้กบัพนักงานไฮเปอรม์ารเ์กต็  
 
จากขอ้มลูที
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นี� ผูศ้กึษาจงึไดนํ้ามาสรปุเป็นแผนกลยุทธก์ารสรา้ง

แรงจงูใจในการทํางานใหก้บัพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซึ
งผูศ้กึษาไดว้างแผนตามตวักําหนด
สมรรถนะระบบบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร  5 มติ ิดงักลยทุธต่์อไปนี� 
 
 มิติที� 1 ความสอดคล้องเชิงยทุธศาสตร ์มกีลยทุธด์งันี�  
 
 1) ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ารรว่มจดัทาํแผนงานรว่มกบัฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ เพื
อ
กําหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรฐานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ โดยตอ้งกําหนดให้
สอดคลอ้งกบั พนัธกจิ เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ารที
ตั �งไว ้มกีารทบทวนแผนงานทุก
ปีตามและสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และตามสถานการณ์ดา้นทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร  
 
 2) ฝา่ยทรพัยากรมนุษยส์าํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของไฮเปอรม์ารเ์กต็ กําหนด
แผนและพยายามบรหิารกําลงัคน (Man power) ใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลุภารกจิและความ
จาํเป็นทั �งในปจัจุบนัและในอนาคต โดยใชข้อ้มลูจากประวตัอิตัราการเขา้-ออก (Turnover rate) 
ของพนกังาน แนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานของพนกังาน รวมถงึพจิารณาจากแผนการ
ดาํเนินการขยายสาขาขององคก์ารมาประกอบการวางแผน เพื
อคดัเลอืก สรรหา และบรรจุ
พนกังานใหไ้ดต้ามเป้าหมายที
กําหนดไว ้
 
 3) กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
เพื
อดงึดดูใหไ้ดม้า พฒันา และรกัษาไวซ้ึ
งพนกังานที
มทีกัษะ หรอืสมรรถนะสงู สบืเนื
องจาก
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ผลการวจิยัที
ระบุไวว้่า ธุรกจิคา้ปลกีจะมอีตัราการลาออกมากกว่ารอ้ยละ 20 ดงันั �นการกําหนด
กลยทุธใ์นประเดน็นี�ตอ้งดาํเนินการดว้ยความรอบครอบ โดยพจิารณาถงึทางเลอืกที
ดทีี
สุดในการ
สรรหาพนกังานใหม ่ซึ
งอาจสรรหาจากสถาบนัการศกึษา จากคู่แขง่ขนั หรอืจากบรษิทัจดัหางาน
เอกชน สาํหรบัการพฒันาและรกัษาพนกังานที
มทีกัษะหรอืสรรถนะสงูใหอ้ยูก่บัองคก์ารใหน้าน
ที
สุด ถอืเป็นกลยทุธท์ี
สําคญัซึ
งจะรกัษาใหพ้นกังานเกดิความจงรกัภกัดต่ีอองคก์าร มคีวามเตม็
ใจที
จะทุ่มเทเพื
อองคก์าร อนัจะส่งผลใหอ้งคก์ารเตบิโตอยา่งยั 
งยนื นอกจากนี�แลว้การที
องคก์าร
สามารถรกัษาพนกังานไวไ้ดย้าวนานนั �น จะช่วยลดค่าใชจ้่ายในการสรรหา คดัเลอืก และ
ฝึกอบรมลงไดอ้กีดว้ย 
 
 4) วางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เพื
อสรา้งและพฒันาผูบ้รหิารทุกระดบัอย่างต่อเนื
อง 
โอกาสและความก้าวหน้าในอาชพีถอืเป็นสิ
งที
พนกังานทุกคนคาดหวงัซึ
งประเดน็นี�มคีวามสําคญั 
เป็นอยา่งยิ
งสําหรบัธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ที
มอีตัราการขยายสาขาใหมส่งู ดงันั �นองคก์ารจงึ
จาํเป็นตอ้งมกีารวางแผนพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ เพื
อสรา้งและพฒันาผูบ้รหิารทุกระดบัอยา่ง
ต่อเนื
องใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการอตัรากําลงัในการขยายสาขาและทดแทนพนกังานที
ไดเ้ลื
อน
ตําแหน่งสู่ระดบัที
สูงขึ�น ซึ
งกลยทุธก์ารพฒันาสู่ระดบัผูบ้รหิารนี�จะส่งผลใหพ้นกังานเกดิแรงจงูใจ
ในการทาํงานไดเ้ป็นอย่างด ี เพราะพนกังานจะเหน็ถงึโอกาสในความก้าวหน้าทางตําแหน่งงาน 
และผลประโยชน์ตอบแทนที
เพิ
มสงูขึ�น 
 
 มิติที� 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์มกีลยทุธด์งันี�  
 
 1) กําหนดกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามถูกตอ้งและทนัเวลา ในการ
บรหิารทรพัยากรมนุษยข์องธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ จะใชน้โยบายการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ั �ง
การรวมศูนยอ์ํานาจและกระจายอํานาจ คอื นโยบายการรวมศูนยอ์ํานาจไวท้ี
สาํนกังานใหญ่ เพื
อ 
กําหนดนโยบาย วางแผนงาน ดาํเนินการสรรหาคดัเลอืกพนกังานระดบัผูบ้รหิาร พจิารณาการ
เลื
อนตําแหน่งงาน ดาํเนินการฝึกอบรม ส่วนการกระจายอํานาจที
สาขานั �น มกัจะกําหนดว่าให้
ดาํเนินการไดเ้ฉพาะงานบุคคล ที
เกี
ยวขอ้งกบัลงเวลาปฏบิตังิาน การจดัการเงนิเดอืนและ
สวสัดกิารตามระเบยีบ การพจิารณาการลากจิ-ปว่ย-พกัผ่อน ส่วนการสรรหาคดัเลอืกจะ
ดาํเนินการไดเ้ฉพาะในตําแหน่งพนกังานระดบัปฏบิตักิาร หรอืพนกังานชั 
วคราวเท่านั �น  ซึ
งใน
การบรหิารงานแบบนี�จะมทีั �งขอ้ดขีอ้เสยี โดยการทาํงานของสาํนกังานสาขาจะถูกจาํกดั และตอ้ง
ผ่านการพจิารณาจากสํานกังานใหญ่เท่านั �น ทําใหก้ารทาํงานเกดิความล่าชา้ ดงันั �นองคก์ารจงึ
ตอ้งมวีธิกีารกําหนดกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์หม้คีวามถูกตอ้งและทนัเวลา รวมถงึ
กจิกรรมอื
นๆ อยา่งเป็นรปูธรรม ชดัเจน และมคีวามทนัต่อเหตุการณ์ดว้ย 
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 2) พฒันาระบบฐานขอ้มลู ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยท์ี
มคีวามถูกตอ้ง เที
ยงตรง 
ทนัสมยัและนํามาใชป้ระกอบการตดัสนิใจและการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ดจ้รงิ โดยระบบ
ฐานขอ้มลูดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยจ์ะตอ้งสามารถเชื
อมโยงขอ้มลูไดท้ั �งองคก์าร ดว้ยการ
ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศที
มปีระสทิธภิาพ ซึ
งจะสามารถจดัระดบัอํานาจในการเขา้ถงึขอ้มลู
ตามระดบัการบงัคบับญัชาขององคก์ารได ้ นอกจากนี�ระบบยงัตอ้งสามารถประมวลผล และ
วเิคราะหข์อ้มลูอยา่งถูกตอ้ง เที
ยงตรง ทนัสมยั เพื
อผูบ้รหิารจะสามารถนําขอ้มลูที
ไดม้าใช้
ประกอบการตดัสนิใจในการบรหิารทรพัยากรมนุษยอ์ยา่งถูกตอ้ง 
 
 3) บรหิารสดัส่วนค่าใชจ้า่ยสาํหรบักจิกรรม และกระบวนการบรหิารทรพัยากรมนุษยต่์อ
งบประมาณรายจ่ายมคีวามเหมาะสมและสะทอ้นผลติภาพของบุคลากร  ตลอดจนความคุม้ค่า 
เนื
องจากค่าใชจ้า่ยเป็นตวัสะทอ้นถงึผลประกอบการ ทําใหบ้างองคก์ารพยายามลดค่าใชจ้่ายดา้น
บุคลากรลงซึ
งส่งผลใหเ้กดิอตัราการลาออกที
สงู ดงันั �นธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็ควรกําหนดวธิกีาร
บรหิารค่าใชจ้่ายใหม้คีวามเหมาะสมในการเพิ
มผลติภาพของบุคลากรอย่างมปีระสทิธผิล 
 
 4) นําเทคโนโลยแีละเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชเ้พื
อปรบัปรงุการบรหิารและการบรกิาร
ในกจิกรรมบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ โดยองคก์ารจะตอ้งมกีารศกึษาเกี
ยวกบัเทคโนโลยแีละ
เครื
องมอือุปกรณ์ที
ทนัสมยัอยา่งสมํ
าเสมอ รวมถงึตอ้งกําหนดงบประมาณการจดัซื�อระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยม์าใชใ้นองคก์ารดว้ย 
 
 มิติที� 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรมนุษย ์มกีลยทุธด์งันี�  
 
 1) ตดิตาม ตรวจสอบผลการรกัษาไวซ้ึ
งพนกังานที
จาํเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย พนัธกจิ 
ขององคก์าร โดยการกําหนดใหม้กีารตดิตาม ตรวจสอบ อตัราการเขา้ออกของพนักงาน และมี
การจดัทํารายงานดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นประจาํทุกเดอืน เพื
อใหฝ้า่ยบรหิารได้
ขอ้มลูที
เป็นปจัจบุนัและทําใหส้ามารถวเิคราะหข์อ้มลูออยา่งถูกตอ้งและเป็นปจัจบุนัมากที
สุด 
 
 2) ดาํเนินการศกึษาวจิยั ถงึความพงึพอใจของพนกังานที
มต่ีอนโยบายแผนงานโครงการ 
และมาตรการดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นประจาํทุกปี โดยฝา่ยทรพัยากรมนุษยต์อ้ง
วางแผนดําเนินการศกึษาวจิยัถงึความพงึพอใจของบุคลากรดว้ยแบบสอบถาม ซึ
งอาจทําการสุ่ม
แบบโควตาตามจาํนวนพนกังานในแต่ละสาขา หรอือาจเกบ็ขอ้มลูจากพนกังานทุกคนเพื
อใหไ้ด้
ขอ้มลูที
ครบถว้นมากที
สุด จากนั �นใหนํ้าผลวจิยัที
ไดม้าใชว้างแผนงานและพฒันามาตรการดา้น
การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของพนกังานมากที
สุด 
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 3) ใหก้ารสนบัสนุนพนกังานเพื
อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาอย่างต่อเนื
อง รวมทั �ง
สง่เสรมิใหม้กีารแบ่งปนัแลกเปลี
ยนขอ้มลูขา่วสารและความรูร้ะหว่างกนั ในปจัจุบนัเป็นยคุ
เทคโนโลยสีารสนเทศและสงัคมฐานความรู ้ ดงันั �นองคก์ารควรใหก้ารสนับสนุนพนักงานทุกระดบั
ใหม้กีารเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถอยา่งรอบดา้นอยา่งต่อเนื
อง นอกจากนี�
องคก์ารควรจดัทาํช่องทางการสื
อสารภายในองคก์าร เพื
อสื
อสารและแลกเปลี
ยนขอ้มลูที
เป็น
ประโยชน์ระหว่างองคก์ารกบัพนกังานและระหว่างพนกังานดว้ยกนัเอง และควรส่งเสรมิให้
พนกังานใชศ้กัยภาพของตนเองรว่มกนัคดิคน้นวตักรรมในการทํางาน เพื
อใหเ้กดิการ
เปลี
ยนแปลงที
ดขี ึ�นสาํหรบัองคก์าร 
 
 4) พฒันาระบบการบรหิารผลงานประจาํปีที
เน้นประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และพฒันา
วธิกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานที
สามารถจาํแนกความแตกต่าง และจดัลําดบัผลการปฏบิตังิาน
ของพนกังานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมและยตุธิรรม ผลจากการศกึษาในประเดน็ดา้นค่าตอบแทน 
การปรบัเงนิเดอืน และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของหวัหน้างาน พบว่า พนกังานมคีวาม
กงัวลใจในความยตุธิรรมของการประเมนิผลการปฏบิตังิาน ดงันั �นองคก์ารควรพฒันาระบบและ
วธิกีารประเมนิผลงานอยา่งเป็นรปูธรรมและยตุธิรรม พรอ้มทั �งตอ้งมกีารชี�แจงทาํความเขา้ใจกบั
พนกังานเพื
อลดความกงัวลใจและความไมพ่อใจ นอกจากนี�องคก์ารยงัตอ้งกําหนดระดบั
ผลตอบแทนเป็นพเิศษสาํหรบัพนกังานที
มผีลงานดเีด่น และบทลงโทษสาํหรบัพนกังานที
มี
ผลงานตํ
ากว่ามาตรฐานดว้ย 
 
 มิติที� 4 ความพร้อมรบัผิดด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย ์มกีลยทุธด์งันี� 
 
 1) จดัทาํมาตรฐานจรรยาบรรณวชิาชพี สาํหรบัพนกังานระดบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 
ในฝา่ยบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร เพื
อส่งเสรมิใหผู้เ้กี
ยวขอ้งทุกคนไดต้ระหนกัถงึความ
รบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจ และตระหนกัถงึผลของการตดัสนิใจดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
ซึ
งมุง่หวงัใหผู้เ้กี
ยวขอ้งดําเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัถงึผลกระทบที
จะเกดิขึ�น โดยเฉพาะ
อยา่งยิ
งการดําเนินการต่อพนกังานดา้นวนิยั ที
ตอ้งคาํนึงถงึคุณธรรม จรยิธรรม นิตธิรรมดว้ย 
 
 2) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบความโปรง่ใส ในทุกกระบวนการของการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์ และกําหนดใหม้คีวามพรอ้มรบัผดิดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ทรกอยูใ่น
ทุกกจิกรรม เพื
อใหก้ารดาํเนินการภายในองคก์ารเป็นไปตามคุณลกัษณะของบรรษทัภบิาลที
ด ี
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 มิติที� 5 คณุภาพชีวิตและความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการทาํงาน มกีลยทุธด์งันี�  
  
 1) พฒันาและยกระดบัความพงึพอใจของพนกังาน ที
มต่ีอสภาพแวดลอ้มในการทํางาน 
บรรยากาศ และระบบงานโดยไมส่ญูเสยีรปูแบบการใชช้วีติส่วนตวั การจดัสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงานของธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนหน้า ซึ
งเป็นส่วนที
ใหบ้รกิารลกูคา้
ในการจดัจาํหน่ายสนิคา้ พรอ้มกบัเป็นสถานที
ทํางานของพนกังานดว้ย และส่วนหลงั ซึ
งเป็น
ส่วนที
ลกูคา้มองไมเ่หน็ เป็นส่วนสาํนกังาน พื�นที
เกบ็สนิคา้ดา้นหลงั หอ้งเยน็ รวมถงึหอ้งเกบ็
ขยะและเศษวสัดุ  ดงันั �นการออกแบบผงัของอาคารควรคาํนึงถงึความสะดวกและประโยชน์ใน
การใชง้านทั �งในมมุมองของลกูคา้ที
มาใชบ้รกิารและพนักงานที
ตอ้งปฏบิตังิาน โดยตอ้งปรบั
สภาพแวดลอ้มทั �งดา้น สิ
งก่อสรา้ง แสงสว่าง อุณหภมู ิ อุปกรณ์เครื
องมอื ความดงัเสยีง บรเิวณ
พกัผ่อนในช่วงเวลาพกัใหก้บัพนกังาน และการสรา้งบรรยากาศโดยรวมที
ด ี รวมถงึองคก์ารตอ้ง
พจิารณาเรื
องความปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิดว้ย 
 
   2) ศกึษาถงึความตอ้งการของพนกังาน เกี
ยวกบัสวสัดกิารและสิ
งอํานวยความสะดวกที

องคก์ารควรมเีพิ
มเตมิจากสวสัดกิารที
บงัคบัตามกฎหมาย และจดัทําเป็นแผนการพฒันา
สวสัดกิารขึ�นมา โดยกําหนดแผนใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานและความพรอ้มของ
องคก์าร ซึ
งผลจากการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามพบว่า ไดม้พีนกังานเสนอใหป้รบัสวสัดกิารให้
ครอบคลุมถงึครอบครวัของพนกังาน ตอ้งการใหอ้งคก์ารพจิารณาถงึสวสัดกิารภายหลงัการ
เกษยีณอายดุว้ย หรอืตอ้งการใหจ้ดัสวสัดกิารสําหรบัพนกังานชั 
วคราว (สญัญาจา้ง) ซึ
งปจัจบุนั
จะไมไ่ดร้บัสวสัดกิารแต่จะไดร้บัเพยีงเงนิค่าจา้งเท่านั �น  ดงันั �นองคก์ารจาํเป็นตอ้งพจิารณาถงึ
ความเหมาะสมและความพรอ้มในการจดัสรรงบประมาณดา้นสวสัดกิาร ระบบการบรหิาร
สวสัดกิาร ระบบผลตอบแทน เพื
อที
จะดแูลพนกังานใหอ้ยูเ่กดิความรูส้กึพงึพอใจ มคีวามภกัดต่ีอ
องคก์ารและจะเกดิความทุ่มเทในการทาํงานอยา่งเตม็ที
ในที
สุด 
  
 3) ส่งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดขีองพนกังาน โดยมกีารวางแผนและจดัสรรงบประมาณ
ส่วนกลางและสาขา เพื
อใชใ้นการจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานระดบับรหิารกบั
พนกังานระดบัปฏบิตักิาร และในระหว่างพนกังานระดบับรหิาร และพนกังานระดบัปฏบิตักิาร
ดว้ยกนัเอง เช่น การฝึกอบรม งานเลี�ยง การท่องเที
ยวประจาํปี การทาํกจิกรรมเพื
อสงัคม การ
แขง่ขนักฬีา กจิกรรมวนัสงกรานต ์ เป็นตน้ เมื
อความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานอยู่ในระดบัดกีจ็ะ
ทาํใหก้ารทํางานรว่มกนัเป็นไปดว้ยความราบรื
น ลดช่องว่างในการทํางานระหว่างพนกังานลงได ้
เพิ
มความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหม้ากขึ�น นอกจากนี�ยงัสรา้ง
บรรยากาศที
ดใีนการทาํงาน ใหพ้นกังานมคีวามสุขในการทาํงานรว่มกบัเพื
อนรว่มงานเสมอืน
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เป็นครอบครวัเดยีวกนั มคีวามสามคัคกีนั อนัจะส่งผลใหส้ามารถทาํงานรว่มกนัเพื
อใหบ้รรลุ
เป้าประสงคข์ององคก์ารได ้
 
 จากขอ้เสนอแนะซึ
งเป็นแผนกลยทุธท์ี
ผูศ้กึษาไดเ้สนอมานี� ธุรกจิไฮเปอรม์ารเ์กต็
สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัแต่ละสภาพแวดลอ้มขององคก์าร โดยผูศ้กึษามคีวาม
มุง่หวงัว่าเมื
อองคก์ารใหค้วามสําคญักบัการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ป็นอยา่งดแีลว้ พนกังานก็
จะมคีวามเตม็ใจและเกดิความรูส้กึทุ่มเทในการทํางานใหก้บัองคก์ารเช่นเดยีวกนั ช่วยลดอตัรา
การลาออก ช่วยลดค่าใชจ้า่ยในการสรรหา คดัเลอืก ฝึกอบรม ช่วยดงึดดูใจพนกังานใหมใ่หเ้ขา้
มาทํางานเพื
อตอบสนองการขยายธุรกจิในอนาคต ช่วยเพิ
มความผกูพนัของพนกังานที
มต่ีอ
องคก์าร และจงูใจใหพ้นักงานทํางานจนเกษยีณอายุ อกีทั �งองคก์ารยงัสามารถพฒันาทกัษะ
ความสามารถของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการขององคก์ารในระยะยาวไดอ้กีดว้ย 
 
 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั Dงต่อไป 
 
 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครั �งต่อไป มดีงัต่อไปนี� 
  
 1. ควรทาํการศกึษาวจิยั เรื
องปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานของพนักงาน
ไฮเปอรม์ารเ์กต็ในทุกกจิการพรอ้มกนั โดยอาจเลอืกเกบ็ขอ้มลูเฉพาะเขตพื�นที
ใดพื�นที
หนึ
ง หรอื
เกบ็ขอ้มลูทั 
วประเทศ เพื
อจะไดม้าซึ
งขอ้มลูที
แสดงถงึผลรวมในระดบัที
มคีวามเชื
อมั 
นเพิ
มขึ�น  
 
 2. ควรทาํการศกึษาวจิยั เรื
องปจัจยัที
มผีลต่อแรงจงูใจในการทาํงานของพนักงาน
ไฮเปอรม์ารเ์กต็รายใดรายหนึ
งในทุกสาขาพรอ้มกนั และศกึษาเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจ
ในการทาํงานและแนวโน้มพฤตกิรรมการทํางานของพนักงานในแต่ละสาขา ซึ
งมปีจัจยั
สภาพแวดลอ้มต่างกนั เพื
อใหไ้ดข้อ้มลูวจิยัที
ละเอยีดสาํหรบัประกอบการจดัทาํแผนการพฒันา
ดา้นการบรหิารทรพัยากรมนุษยข์ององคก์าร 
 

3. ควรศกึษาวจิยัเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์รของพนกังานของฝา่ยต่างๆ ในบรษิทั
เดยีวกนั เพื
อนําผลที
ไดม้าเปรยีบเทยีบว่าจะใหผ้ลแตกต่างกนัอยา่งไร เนื
องจากมลีกัษณะการ
ทาํงานที
แตกต่างกนั  
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แบบสอบถาม 

เรื�อง แรงจงูใจในการทาํงานของพนักงานธรุกิจไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
…………………………………………………………………………… 

 
คาํชี)แจง:  
 1. แบบสอบถามนี�เป็นส่วนหนึ�งของการศกึษา ตามหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ 
วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ โดยผลที�ได้จะนําไปใช้เพื�อวตัถปุระสงคท์าง
การศึกษาเท่านั)น 
 2. ผูศ้กึษาขอความรว่มมอืจากท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ ตามความ
เป็นจรงิ ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ และไมต่อ้งลงชื�อในแบบสอบถาม  
 3. ผูศ้กึษาถอืว่าขอ้มลูและคาํตอบของท่านเป็นความลบั และจะนําขอ้มลูทั �งหมดมา
วเิคราะหเ์พื�อประกอบการศกึษาเท่านั �น ซึ�งจะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที�การงานของท่านแต่
อย่างใด  

…………………………………………………………………………… 

 
ส่วนที� 1 ข้อมลูส่วนบคุคล 

 กรุณาทาํเครื�องหมาย √√√√  ลงใน (  ) ที�กาํหนดใหต้ามความเป็นจรงิเกี�ยวกบัตวัท่าน 

1) เพศ 
 �ชาย      � หญงิ 
2) อาย ุ
 � 21 - 25 ปี     � 26 - 30 ปี    
 � 31 - 35 ปี     � 36 - 40 ปี     
 � 41 - 45 ปี    � 45 ปีขึ�นไป 
3) สถานภาพสมรส 
 � โสด      � สมรส / อยู่ดว้ยกนั    
 � หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่
4) ระดบัการศึกษา 
 � มธัยมศกึษาปีที� 6 / ปวช.  � ปวส. / อนุปรญิญา 
 � ปรญิญาตร ี    � สงูกว่าปรญิญาตร ี
5) ประเภทการจ้างงาน 
 � พนกังานชั �วคราว   � พนกังานประจาํ 
 
 

ชุดที� ��� 
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6) ตาํแหน่งงาน 
 � พนกังานสญัญาจา้ง (Sub-contract)      � พนกังานระดบั Staff 
 � พนกังานระดบั Supervisor   � พนกังานระดบั Manager 
7) ฝ่ายงาน 
 � ฝา่ยปฏบิตักิาร     � ฝา่ยบรกิาร  
 � ฝา่ยสนบัสนุน     � ฝา่ยสาํนกังาน  
8) อตัราเงินเดือน 
 � น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท   � 10,001 – 15,000 บาท 
 � 15,001 – 20,000 บาท     � 20,001 – 25,000 บาท 
 � 25,001 – 30,000 บาท    � 30,001 บาทขึ�นไป 
9) รายได้อื�นๆ ต่อเดือน (เช่น ค่าลว่งเวลา ค่าขยนั ค่าเดินทาง เงินพิเศษอื�นๆ) เป็นต้น 
 � น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท    � 1,001 – 1,500 บาท 
 � 1,501 – 2,000 บาท     � 2,001 – 2,500 บาท 
 � 2,501 – 3,000 บาท    � 3,001 บาทขึ�นไป 
10) อายุงาน 
 � น้อยกว่า 1 ปี      � 1 – 5 ปี    
 � 6 – 10 ปี     � 11 – 15 ปี   
 � 15 ปีขึ�นไป 
11) ท่านเคยย้ายงานก่อนที�จะมาทาํงานกบับริษทัแห่งนี)หรอืไม ่

� ไมเ่คย 
� เคย  โดยมสีาเหตหุลกัที�ออกจากที�ทาํงานเดิม คอื..... (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อเท่านั)น) 
 
 � ไม่พอใจนโยบายการบรหิารของบรษิทั 
 � ไม่พอใจการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 � ไม่พอใจความสมัพนัธก์บัเพื�อนร่วมงาน 
 � ไม่พอใจสภาพการทาํงานและอุปกรณ์เครื�องมอื 
 � ไม่พอใจลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ
 � ไม่ไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 � ไมม่คีวามกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 
 � ไม่พอใจค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 
 � ไมม่คีวามมั �นคงในการทาํงาน 
 � ไม่พอใจเพราะถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานในแผนก หรอืฝ่าย อื�นๆ ภายในบริษทั  
 � ไม่พอใจเพราะถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น หรอืบริษทัอื�นๆ ในเครอื 
 � อื�นๆ (โปรดระบ.ุ................................................................................................) 
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ส่วนที� 2 ปัจจยัที�มีผลต่อแรงจงูใจในการปฏิบติังานด้านต่างๆ 

 กรุณาทาํเครื�องหมาย √√√√  ลงในช่องที�กาํหนดให ้ตามความคดิเหน็ของท่านมากที�สดุ 
 

ข้อที� ปัจจยั ระดบัความคิดเหน็ 
พึง

พอใจ
มาก
ที�สดุ 
(5) 

พึง
พอใจ
มาก 

 
(4) 

พึง
พอใจ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

พึง
พอใจ 
น้อย 

 
(2) 

พึง
พอใจ
น้อย
ที�สดุ 
(1) 

1 ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั      
1.1 การกาํหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏบิตังิานที�ชดัเจน

ของบรษิทัที�พนกังานสามารถปฏบิตัติามได ้
     

1.2 ประสทิธภิาพของนโยบายการบรหิารงาน การควบคุม 
การทาํงาน และการตรวจสอบภายใน 

     

1.3 การเปิดโอกาสใหพ้นกังานไดแ้สดงความคดิเหน็ในการ
กาํหนดแนวทางในการปฏบิตังิานและการแกไ้ขปญัหา 

     

1.4 ประสทิธภิาพของการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ภายในบรษิทั 

     

1.5 รปูแบบและความสมํ�าเสมอในการส่งขอ้มลูขา่วสารต่างๆ 
เพื�อการสื�อสารภายในบรษิทั 

     

2. ด้านการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 
2.1 ผูบ้งัคบับญัชามคีวามรู ้ความสามารถ มคีวามเป็นผูนํ้า 

ในการบรหิารงาน  
     

2.2 ผูบ้งัคบับญัชามคีวามเป็นธรรมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
โดยเทา่เทยีมกนั 

     

2.3 ผูบ้งัคบับญัชากระจายความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิาน 
ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเท่าเทยีมกนั 

     

2.4 ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนุนความกา้วหน้าของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

     

2.5 ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหพ้บและปรกึษาหารอื 
ไดอ้ย่างสะดวก 

     

3. ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื�อนรว่มงาน      
3.1 เพื�อนรว่มงานใหค้วามร่วมมอืในการตดิต่อ 

ประสานงานกบัทา่น 
     

3.2 เพื�อนรว่มงานยนิดชีว่ยทาํงานใหท้่าน เมื�อท่านตอ้งการ
ความช่วยเหลอื 

     

3.3 เพื�อนรว่มงานยอมรบัความสามารถในการทาํงานของท่าน 
 

     

3.4 เพื�อนรว่มงานใหค้าํแนะนําในการทาํงานเป็นอย่างด ี
 

     

3.5 ทา่นกบัเพื�อนรว่มงานมคีวามเขา้ใจซึ�งกนัและกนั 
ไมว่า่จะเป็นเรื�องงานหรอืเรื�องสว่นตวั 
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ข้อที� ปัจจยั ระดบัความคิดเหน็ 
พึง

พอใจ
มาก
ที�สดุ 
(5) 

พึง
พอใจ
มาก 

 
(4) 

พึง
พอใจ 
ปาน
กลาง 
(3) 

พึง
พอใจ 
น้อย 

 
(2) 

พึง
พอใจ
น้อย
ที�สดุ 
(1) 

4. ด้านสภาพการทาํงาน และอปุกรณ์เครื�องมือ      
4.1 เครื�องมอืและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏบิตังิานมจีาํนวนเพยีงพอ

และอยู่ในสภาพสมบรูณ์เหมาะกบัการใชง้าน 
     

4.2 สภาพแวดลอ้มในที�ทาํงาน เช่น แสงสว่าง เสยีง อุณหภมูมิี
ความเหมาะสมในการปฏบิตังิาน 

     

4.3 หอ้งอาบนํ�า / หอ้งสุขา และตูล้อ็กเกอรใ์ส่ของ  
มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 

     

4.4 มบีรเิวณพกัผ่อนสาํหรบัพนกังานที�เหมาะสม 
และเพยีงพอ 

     

4.5 หอ้งรบัประทานอาหารมขีนาดที�เหมาะสม 
และเพยีงพอ 

     

5. ด้านลกัษณะของงานที�ปฏิบติั      
5.1 บรษิทัไดช้ี�แจงใหท้ราบถงึหน้าที�และความรบัผดิชอบ 

ในตําแหน่งงานของท่านอย่างชดัเจน 
     

5.2 ลกัษณะงานที�ท่านทาํอยู่ตรงกบัความรูค้วามสามารถ 
ของท่านทาํใหท้่านมโีอกาสแสดงความสามารถในการ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที� 

     

5.3 กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั รางวลั และบทลงโทษในการปฏบิตังิาน
ที�บรษิทักาํหนด มคีวามเหมาะสมและ 
สามารถปฏบิตัติามได ้

     

5.4 ลกัษณะงานที�ท่านทาํเปิดโอกาสใหท้่านไดพ้ฒันา 
ศกัยภาพตนเองใหส้งูขึ�น 

     

5.5 จาํนวนพนกังานในแต่ละแผนก/ฝา่ยมคีวามเหมาะสม 
กบัปรมิาณงานที�ทาํอยู ่

     

6. ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ      
6.1 ผูบ้งัคบับญัชามกัยอมรบัฟงัความคดิเหน็ที�ท่านเสนอ 

 
     

6.2 งานที�ท่านไดร้บัมอบหมายมกัสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 
ที�วางไว ้

     

6.3 ผลงานของท่านไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา 
 

     

6.4 ผูบ้งัคบับญัชามกักล่าวชมเชยผลการปฏบิตังิานของท่าน 
 

     

6.5 ท่านไดร้บัการแสดงความยนิดจีากเพื�อนรว่มงาน 
เมื�อท่านปฏบิตังิานบรรลุผลสาํเรจ็  
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ข้อที� ปัจจยั ระดบัความคิดเหน็ 
พึง

พอใจ
มาก
ที�สดุ 
(5) 

พึง
พอใจ
มาก 

 
(4) 

พึง
พอใจ 
ปาน 
กลาง 
(3) 

พึง
พอใจ 
น้อย 

 
(2) 

พึง
พอใจ
น้อย
ที�สดุ 
(1) 

7. ด้านความก้าวหน้าในตาํแหน่งหน้าที�การงาน      
7.1 การปฏบิตังิานในตําแหน่งของท่านมโีอกาสกา้วหน้า      
7.2 บรษิทัสนบัสนุนท่านในการพฒันาความรู ้ความสามารถ เช่น 

การศกึษาต่อ ฝึกอบรม สมัมนา เป็นตน้ 
     

7.3 บรษิทัสนบัสนุนท่านใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า 
ตามความรูค้วามสามารถ และสายงาน 

     

7.4 ท่านมโีอกาสไดเ้ลื�อนตําแหน่งตามความรู ้ความสามารถ 
ในหน้าที�การงานของท่านอยู่ในระดบัที�ท่านพอใจ 

     

7.5 ผูบ้งัคบับญัชามกีารพจิารณาผลงานความดคีวามชอบ  
อย่างยุตธิรรม 

     

8. ด้านค่าตอบแทน  สวสัดิการ และขวญัในการปฏิบติังาน 
8.1 เงนิเดอืนที�ไดร้บัมคีวามเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ 

 
     

8.2 ค่าล่วงเวลา (OT) / เงนิพเิศษอื�นๆ  มคีวามเหมาะสม 
 

     

8.3 จาํนวนวนัการลากจิ ลาปว่ย ลาพกัรอ้น มคีวามเหมาะสม 
 

     

8.4 สวสัดกิารดา้นชุดฟอรม์ เงนิช่วยเหลอื การจดังานเลี�ยง ฯลฯ  
มคีวามเหมาะสม 

     

8.5 บรษิทัส่งเสรมิและสรา้งขวญัใหก้บัพนกังานตลอดเวลา 
ทาํใหท้่านมขีวญักาํลงัใจที�ดใีนการปฏบิตังิาน 

     

9. ด้านความมั �นคงในการทาํงาน      
9.1 ท่านไดท้าํงานในบรษิทัที�มคีวามมั �นคง  

 
     

9.2 ท่านไดท้าํงานในบรษิทัที�มชี ื�อเสยีง 
 

     

9.3 บรษิทัมขีนาดใหญ่ทาํใหท้่านรูส้กึเกดิความมั �นคงในอาชพี 
 

     

9.4 ท่านรูส้กึม ั �นใจในตําแหน่งที�ปฏบิตัหิน้าที�อยู่  
 

     

9.5 มมีาตรการรกัษาความปลอดภยัในบรเิวณสถานที�ทาํงาน  
อย่างรดักุมและเพยีงพอ  
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ส่วนที� 3 พฤติกรรมในการทาํงานในอนาคต 

 กรุณาทาํเครื�องหมาย √√√√  ลงใน (  ) ที�กาํหนดใหต้ามความคดิเหน็ของท่านมากที�สดุ 

Sakonkrit 
ข้อที� แนวโน้มพฤติกรรมการทาํงานในอนาคต ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็
ด้วย
อย่าง
ยิ�ง 
(5) 

เหน็
ด้วย 

 
 

(4) 

ไม่ 
แน่ใจ 
 
 

(3) 

ไม่ 
เหน็
ด้วย 

 
(2) 

ไม่ 
เหน็ด้วย
อย่างยิ�ง 

 
(1) 

1 การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานในแผนก / ฝ่าย อื�นๆ  
ถอืเป็นการเพิ�มประสบการณ์ในการทาํงานของท่าน 

     

2 การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานในแผนก / ฝ่าย อื�นๆ  
สามารถช่วยปรบัตําแหน่งและเงนิเดอืนของท่านใหส้งูขึ�นได ้

     

3 เมื�อบรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทาํงานในแผนก / ฝ่าย 
อื�นๆ เป็นสิ�งที�ควรปฏบิตัติามเพราะถอืเป็นหน้าที� 
ของพนกังาน 

     

4 การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น 
ถอืเป็นการเพิ�มประสบการณ์ในการทาํงานของท่าน 

     

5 การถูกโยกยา้ยใหไ้ปทาํงานที�สาขาอื�น 
สามารถช่วยปรบัตําแหน่งและเงนิเดอืนของท่านใหส้งูขึ�นได ้

     

6 เมื�อบรษิทัตอ้งการใหโ้ยกยา้ยไปทาํงานที�สาขาอื�น 
เป็นสิ�งที�ควรปฏบิตัติามเพราะถอืเป็นหน้าที�ของพนกังาน 

     

7 ท่านมคีวามภาคภมูใิจที�บอกกบัคนทั �วไปว่า  
“ท่านเป็นพนักงานของบริษทัแห่งนี)” 

     

8 ท่านยงัไมค่ดิมองหางานใหมใ่นบรษิทัแห่งอื�น      

9 ท่านไมเ่คยคดิที�จะลาออกจากบรษิทันี� 
     

10 ท่านมกีารวางแผนเพื�อที�จะอยู่ในบรษิทันี�ใหน้านที�สุด 
     

11 ท่านคดิว่าจะทาํงานกบับรษิทัแห่งนี�จนเกษยีณอาย ุ
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ส่วนที� 4 ข้อเสนอแนะเกี�ยวกบัการบริหารทรพัยากรบคุคลของบริษทั 
 

1. ปัจจยัที�กระตุ้นให้ท่านมีแรงจงูใจในการทาํงานมีอะไรบา้ง 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

2. ปัจจยัที�จะเป็นเหตใุห้ท่านเกิดความท้อถอยในการทาํงานมีอะไรบา้ง 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

3. ท่านคิดวา่บริษทัควรพฒันาในเรื�องใดบ้างที�จะจงูใจให้ท่านทาํงานที�บริษทัแห่งนี) 

จนกระทั �งเกษียณอายงุาน 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

----ขอขอบคณุที�ท่านให้ความรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม --- 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข. 

ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ� แอลฟ่าของการทดสอบแบบสอบถาม 
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ตารางที# ข.1 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของการทดสอบแบบสอบถาม เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อ
        แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.963 45 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

นโยบาย1 174.43 586.392 .902 .961 

นโยบาย2 174.20 593.269 .860 .961 

นโยบาย3 174.47 599.706 .632 .962 

นโยบาย4 174.17 616.764 .347 .964 

นโยบาย5 174.33 610.230 .504 .963 

ปกครอง1 174.13 620.051 .237 .964 

ปกครอง2 174.37 619.137 .238 .964 

ปกครอง3 174.33 617.195 .263 .964 

ปกครอง4 174.57 613.013 .350 .964 

ปกครอง5 174.23 620.047 .363 .963 

เพื�อนร่วมงาน1 174.03 614.309 .506 .963 

เพื�อนร่วมงาน2 174.00 613.379 .578 .963 

เพื�อนร่วมงาน3 174.17 610.351 .556 .963 

เพื�อนร่วมงาน4 174.17 609.040 .594 .963 

เพื�อนร่วมงาน5 174.10 614.162 .455 .963 

สภาพการงาน1 174.17 617.868 .282 .964 

สภาพการงาน2 174.03 611.068 .612 .963 

สภาพการงาน3 174.20 603.614 .536 .963 

สภาพการงาน4 174.00 602.276 .642 .962 

สภาพการงาน5 174.00 608.138 .529 .963 
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ตารางที# ข.1 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของการทดสอบแบบสอบถาม เกี�ยวกบัปจัจยัที�มผีลต่อ
        แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน (ต่อ) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ลกัษณะของงาน1 174.10 611.679 .528 .963 

ลกัษณะของงาน2 174.43 605.633 .511 .963 

ลกัษณะของงาน3 174.23 600.254 .538 .963 

ลกัษณะของงาน4 174.47 610.257 .375 .964 

ลกัษณะของงาน5 175.00 596.552 .640 .962 

การยอมรบั1 174.57 576.323 .931 .961 

การยอมรบั2 174.17 604.144 .649 .962 

การยอมรบั3 173.90 602.507 .777 .962 

การยอมรบั4 174.47 587.982 .801 .962 

การยอมรบั5 174.07 600.202 .749 .962 

ความกา้วหน้า1 174.33 600.644 .651 .962 

ความกา้วหน้า2 175.07 578.409 .887 .961 

ความกา้วหน้า3 175.30 605.183 .377 .964 

ความกา้วหน้า4 174.83 584.489 .813 .962 

ความกา้วหน้า5 175.03 582.792 .713 .962 

คา่ตอบแทน1 174.53 591.775 .736 .962 

คา่ตอบแทน2 174.60 595.007 .685 .962 

คา่ตอบแทน3 174.40 596.869 .685 .962 

คา่ตอบแทน4 174.27 591.651 .791 .962 

คา่ตอบแทน5 174.20 602.234 .816 .962 

ความมั �นคง1 174.07 594.892 .768 .962 

ความมั �นคง2 173.73 611.375 .748 .962 

ความมั �นคง3 173.80 605.062 .807 .962 

ความมั �นคง4 174.17 600.144 .624 .962 

ความมั �นคง5 173.90 608.093 .663 .962 
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ตารางที# ข.2 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
        ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.838 .833 5 

 
Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item Means 3.947 3.800 4.100 .300 1.079 .018 5 

Item Variances .768 .576 .971 .395 1.687 .031 5 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

นโยบาย1 15.90 6.300 .885 .877 .726 

นโยบาย2 15.67 7.264 .776 .828 .767 

นโยบาย3 15.93 7.651 .578 .450 .825 

นโยบาย4 15.63 9.344 .373 .269 .867 

นโยบาย5 15.80 8.234 .622 .502 .811 
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ตารางที# ข.3 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
        ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.769 .763 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item Means 3.940 3.700 4.133 .433 1.117 .026 5 

Item Variances .712 .309 .907 .598 2.933 .060 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ปกครอง1 15.57 7.357 .275 .142 .809 

ปกครอง2 15.80 5.890 .601 .435 .704 

ปกครอง3 15.77 5.151 .749 .670 .642 

ปกครอง4 16.00 5.310 .691 .631 .667 

ปกครอง5 15.67 7.609 .435 .324 .763 

 
 

 

 



151 
 

ตารางที# ข.4 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
        ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื�อนรว่มงาน 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.818 .820 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item Means 4.173 4.100 4.267 .167 1.041 .006 5 

Item Variances .447 .340 .507 .167 1.490 .006 5 

 
 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

เพื�อนร่วมงาน1 16.63 4.378 .647 .881 .772 

เพื�อนร่วมงาน2 16.60 4.662 .580 .422 .792 

เพื�อนร่วมงาน3 16.77 4.254 .580 .541 .792 

เพื�อนร่วมงาน4 16.77 4.185 .608 .587 .783 

เพื�อนร่วมงาน5 16.70 4.148 .642 .889 .772 
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ตารางที# ข.5 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
                 ดา้นสภาพการทาํงาน และอุปกรณ์เครื�องมอื 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.820 .815 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.187 4.067 4.267 .200 1.049 .009 5 

Item Variances .701 .392 .961 .569 2.452 .042 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

สภาพการงาน1 16.83 8.420 .218 .364 .891 

สภาพการงาน2 16.70 8.079 .486 .344 .819 

สภาพการงาน3 16.87 5.361 .855 .839 .700 

สภาพการงาน4 16.67 5.747 .889 .853 .695 

สภาพการงาน5 16.67 6.506 .713 .872 .755 
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ตารางที# ข.6 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
        ดา้นลกัษณะของงานที�ปฏบิตั ิ

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.716 .730 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum 

Maximu
m Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.820 3.267 4.167 .900 1.276 .118 5 

Item Variances .951 .489 1.206 .717 2.468 .079 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean 

if Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ลกัษณะของงาน1 14.93 8.271 .589 .465 .645 

ลกัษณะของงาน2 15.27 7.857 .445 .438 .679 

ลกัษณะของงาน3 15.07 6.823 .540 .445 .639 

ลกัษณะของงาน4 15.30 7.734 .407 .373 .696 

ลกัษณะของงาน5 15.83 7.454 .450 .466 .679 
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ตารางที# ข.7 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
        ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.930 .943 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.033 3.700 4.367 .667 1.180 .077 5 

Item Variances .866 .516 1.390 .874 2.693 .141 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

การยอมรบั1 16.47 9.844 .766 .704 .935 

การยอมรบั2 16.07 11.651 .840 .856 .912 

การยอมรบั3 15.80 11.959 .891 .825 .908 

การยอมรบั4 16.37 9.964 .865 .752 .905 

การยอมรบั5 15.97 11.620 .844 .806 .911 
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ตารางที# ข.8 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
        ดา้นความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที�การงาน 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.881 .887 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item Means 3.353 2.967 3.933 .967 1.326 .133 5 

Item Variances 1.382 .823 1.771 .948 2.152 .132 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

ความกา้วหน้า1 12.83 17.316 .700 .551 .865 

ความกา้วหน้า2 13.57 14.599 .819 .852 .831 

ความกา้วหน้า3 13.80 16.510 .512 .445 .906 

ความกา้วหน้า4 13.33 15.195 .784 .826 .840 

ความกา้วหน้า5 13.53 13.568 .825 .700 .828 
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ตารางที# ข.9 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
                 ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 

Items N of Items 

.897 .902 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.867 3.667 4.067 .400 1.109 .029 5 

Item Variances .909 .478 1.099 .621 2.298 .062 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

คา่ตอบแทน1 15.60 9.559 .838 .964 .852 

คา่ตอบแทน2 15.67 9.885 .796 .954 .863 

คา่ตอบแทน3 15.47 11.085 .626 .593 .900 

คา่ตอบแทน4 15.33 10.368 .752 .668 .873 

คา่ตอบแทน5 15.27 11.926 .772 .673 .878 
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ตารางที# ข.10 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของปจัจยัที�มผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
          ดา้นความมั �นคงในการทํางาน 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.879 .888 5 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.333 4.100 4.533 .433 1.106 .033 5 

Item Variances .575 .257 .921 .663 3.576 .087 5 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

ความมั �นคง1 17.47 5.223 .852 .729 .817 

ความมั �นคง2 17.13 7.913 .528 .580 .892 

ความมั �นคง3 17.20 6.579 .838 .765 .831 

ความมั �นคง4 17.57 5.495 .725 .623 .859 

ความมั �นคง5 17.30 6.700 .731 .603 .850 
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ตารางที# ข.11 แสดงค่าสมัประสทิธิ �แอลฟา่ของพฤตกิรรมในการทาํงานในอนาคต 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.886 .891 11 

 
 

Summary Item Statistics 

 
Mean Minimum Maximum Range 

Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.976 3.267 4.267 1.000 1.306 .093 11 

Item Variances .878 .392 1.390 .998 3.545 .093 11 

 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

พฤตกิรรม1 39.63 45.344 .304 .670 .892 

พฤตกิรรม2 39.50 44.259 .584 .589 .879 

พฤตกิรรม3 39.67 38.782 .800 .941 .862 

พฤตกิรรม4 39.47 39.292 .870 .885 .859 

พฤตกิรรม5 39.47 40.947 .744 .921 .868 

พฤตกิรรม6 39.57 43.426 .608 .667 .877 

พฤตกิรรม7 39.90 42.162 .523 .655 .881 

พฤตกิรรม8 39.70 38.217 .743 .939 .866 

พฤตกิรรม9 39.93 42.340 .456 .485 .886 

พฤตกิรรม10 40.47 41.292 .529 .673 .881 

พฤตกิรรม11 40.03 39.206 .604 .517 .877 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

ค่าสถิติของการวิเคราะหข้์อมลูจากแบบสอบถาม 
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ตารางที  ค.1 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามเพศ 
 

เพศ_sex 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 82 41.0 41.0 41.0 

หญงิ 118 59.0 59.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

 
ตารางที  ค.2 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามอายุ 

อาย_ุage 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 21 - 25 ปี 78 39.0 39.0 39.0 

26 - 30 ปี 61 30.5 30.5 69.5 

31 - 35 ปี 42 21.0 21.0 90.5 

36 - 40 ปี 12 6.0 6.0 96.5 

41 - 45 ปี 6 3.0 3.0 99.5 

45 ปีขึAนไป 1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
 

 

ตารางที  ค.3 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส_status 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid โสด 119 59.5 59.5 59.5 

สมรส / อยู่ดว้ยกนั 68 34.0 34.0 93.5 

หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู ่ 13 6.5 6.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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ตารางที  ค.4 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามระดบัการศกึษา 
 

การศึกษา_education 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid มธัยมศกึษาปีทีM 6 / ปวช. 79 39.5 39.5 39.5 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 40.5 40.5 80.0 

ปรญิญาตร ี 39 19.5 19.5 99.5 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 .5 .5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
 

 
ตารางที  ค.5 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามประเภทการจา้งงาน 
 

ประเภทการจ้างงาน_working_type 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid พนกังานชั Mวคราว 41 20.5 20.5 20.5 

พนกังานประจาํ 159 79.5 79.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

 

ตารางที  ค.6 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามตําแหน่งงาน 
ตาํแหน่งงาน_position 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid พนกังานระดบั Staff  
(สญัญาจา้งชั Mวคราว) 

41 20.5 20.5 20.5 

พนกังานระดบั Staff 143 71.5 71.5 92.0 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.5 3.5 95.5 

พนกังานระดบั Manager 9 4.5 4.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
 



162 
 

ตารางที  ค.7 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามฝา่ยงาน 
ฝายงาน_department 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 60.0 60.0 60.0 

ฝา่ยบรกิาร 49 24.5 24.5 84.5 

ฝา่ยสนบัสนุน 23 11.5 11.5 96.0 

ฝา่ยสาํนกังาน 8 4.0 4.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

ตารางที  ค.8 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามอตัราเงนิเดอืน 
อตัราเงินเดือน_salary 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid น้อยกว่าหรอืเท่ากบั  
10,000 บาท 

140 70.0 70.0 70.0 

10,001 – 15,000 บาท 48 24.0 24.0 94.0 

15,001 – 20,000 บาท 9 4.5 4.5 98.5 

30,001 บาทขึAนไป 3 1.5 1.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 
ตารางที  ค.9 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามรายไดอ้ืMนๆ 

รายได้อื นๆ_others income 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 1,000 บาท 136 68.0 68.0 68.0 

1,001 – 1,500 บาท 43 21.5 21.5 89.5 

1,501 – 2,000 บาท 8 4.0 4.0 93.5 

2,001 – 2,500 บาท 3 1.5 1.5 95.0 

2,501 – 3,000 บาท 1 .5 .5 95.5 

3,001 บาทขึAนไป 9 4.5 4.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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ตารางที  ค.10 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามอายงุาน 
อายุงาน_working year 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid น้อยกว่า 1 ปี 166 83.0 83.0 83.0 

1 - 5 ปี 23 11.5 11.5 94.5 

6 – 10 ปี 9 4.5 4.5 99.0 

11 – 15 ปี 2 1.0 1.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

 

ตารางที  ค.11 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามการยา้ยงานมาก่อนทีMจะทาํงาน 
                   กบับรษิทัแห่งนีA 

เคยยา้ยงานมาก่อน_job changing 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ไม่เคย 133 66.5 66.5 66.5 

เคย 67 33.5 33.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  
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ตารางที  ค.12 แสดงจาํนวนรอ้ยละของพนกังาน จาํแนกตามสาเหตุของการออกจากงาน 
 

สาเหตอุอก_job_changing_reason 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ไม่พอใจนโยบายการบรหิาร
ของบรษิทั 

9 4.5 13.4 13.4 

ไม่พอใจการปกครองบงัคบั
บญัชาและความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชา 

5 2.5 7.5 20.9 

ไม่พอใจความสมัพนัธก์บัเพืMอน
ร่วมงาน 

2 1.0 3.0 23.9 

ไม่พอใจสภาพการทาํงานและ
อุปกรณ์เครืMองมอื 

2 1.0 3.0 26.9 

ไม่พอใจลกัษณะของงานทีM
ปฏบิตั ิ

3 1.5 4.5 31.3 

ไม่ไดร้บัการยอมรบันบัถอื 1 .5 1.5 32.8 

ไม่มคีวามกา้วหน้าในตําแหน่ง
หน้าทีMการงาน 

6 3.0 9.0 41.8 

ไม่พอใจค่าตอบแทน สวสัดกิาร 
และขวญัในการปฏบิตังิาน 

9 4.5 13.4 55.2 

ไม่มคีวามมั Mนคงในการทาํงาน 6 3.0 9.0 64.2 

ไม่พอใจเพราะถูกโยกยา้ยให้
ไปทาํงานในแผนก หรอืฝา่ย 
อืMนๆ ภายในบรษิทั 

1 .5 1.5 65.7 

อืMนๆ (โปรดระบุ) 23 11.5 34.3 100.0 

Total 67 33.5 100.0  

Missing System 133 66.5   

Total 200 100.0   
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ตารางที  ค.13 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นนโยบายการบรหิารของบรษิทั 
  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

นโยบาย1 200 1 5 4.07 .935 

นโยบาย2 200 2 5 4.08 .856 

นโยบาย3 200 1 5 3.88 .959 

นโยบาย4 200 1 5 3.82 .867 

นโยบาย5 200 1 5 3.86 .843 

รวมนโยบาย 200 1.80 5.00 3.9410 .73609 

Valid N (listwise) 200     
 

 

 
ตารางที  ค.14 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

ปกครอง1 200 1 5 775 3.88 .929 

ปกครอง2 200 1 5 757 3.78 .956 

ปกครอง3 200 1 5 742 3.71 .944 

ปกครอง4 200 1 5 762 3.81 .948 

ปกครอง5 200 1 5 777 3.89 .936 

รวมปกครอง 200 1.20 5.00 762.60 3.8130 .84736 

Valid N (listwise) 200      
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ตารางที  ค.15 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นความสมัพนัธก์บัเพืMอนรว่มงาน 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

เพืMอนร่วมงาน1 200 2 5 3.91 .765 

เพืMอนร่วมงาน2 200 2 5 3.99 .773 

เพืMอนร่วมงาน3 200 1 5 3.81 .861 

เพืMอนร่วมงาน4 200 2 5 3.86 .812 

เพืMอนร่วมงาน5 200 2 5 3.83 .771 

รวมเพืMอนร่วมงาน 200 2.00 5.00 3.8790 .70029 

Valid N (listwise) 200     

 

 
 
ตารางที  ค.16 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นสภาพการทํางาน และอุปกรณ์เครืMองมอื 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

สภาพการงาน1 200 2 5 806 4.03 .891 

สภาพการงาน2 200 1 5 806 4.03 .929 

สภาพการงาน3 200 1 5 801 4.01 .927 

สภาพการงาน4 200 1 5 737 3.69 1.096 

สภาพการงาน5 200 1 5 710 3.55 1.133 

รวมสภาพการงาน 200 1.80 5.00 772.00 3.8600 .84282 

Valid N (listwise) 200      
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ตารางที  ค.17 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นลกัษณะของงานทีMปฏบิตั ิ
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

ลกัษณะของงาน1 200 2 5 780 3.90 .750 

ลกัษณะของงาน2 200 1 5 767 3.83 .794 

ลกัษณะของงาน3 200 2 5 766 3.83 .771 

ลกัษณะของงาน4 200 1 5 770 3.85 .831 

ลกัษณะของงาน5 200 2 5 734 3.67 .892 

รวมลกัษณะของงาน 200 2.00 5.00 763.40 3.8170 .68252 

Valid N (listwise) 200      

 

 
ตารางที  ค.18 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

การยอมรบั1 200 1 5 737 3.68 .938 

การยอมรบั2 200 2 5 766 3.83 .815 

การยอมรบั3 200 1 5 745 3.73 .874 

การยอมรบั4 200 1 5 718 3.59 .925 

การยอมรบั5 200 1 5 737 3.69 .883 

รวมการยอมรบั 200 1.20 5.00 740.60 3.7030 .78529 

Valid N (listwise) 200      
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ตารางที  ค.19 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นความกา้วหน้าในตําแหน่งหน้าทีMการงาน 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

ความกา้วหน้า1 200 1 5 768 3.84 .937 

ความกา้วหน้า2 200 1 5 756 3.78 .973 

ความกา้วหน้า3 200 1 5 756 3.78 .920 

ความกา้วหน้า4 200 1 5 734 3.67 .957 

ความกา้วหน้า5 200 1 5 742 3.71 .970 

รวมความกา้วหน้า 200 1.20 5.00 751.20 3.7560 .84143 

Valid N (listwise) 200      

 

 
 

ตารางที  ค.20 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นค่าตอบแทน สวสัดกิาร และขวญัในการปฏบิตังิาน 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

คา่ตอบแทน1 200 1 5 715 3.58 .943 

คา่ตอบแทน2 200 1 5 709 3.54 1.021 

คา่ตอบแทน3 200 1 5 726 3.63 .876 

คา่ตอบแทน4 200 1 5 767 3.84 .895 

คา่ตอบแทน5 200 2 5 765 3.83 .817 

รวมคา่ตอบแทน 200 1.20 5.00 736.40 3.6820 .77166 

Valid N (listwise) 200      
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ตารางที  ค.21 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูของความพงึพอใจ  
          ดา้นความมั Mนคงในการทํางาน 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

ความมั Mนคง1 200 1 5 797 3.99 .836 

ความมั Mนคง2 200 2 5 809 4.05 .791 

ความมั Mนคง3 200 1 5 794 3.97 .838 

ความมั Mนคง4 200 1 5 759 3.79 .870 

ความมั Mนคง5 200 1 5 760 3.80 .891 

รวมความมั Mนคง 200 1.60 5.00 783.80 3.9190 .70891 

Valid N (listwise) 200      

 

 

ตารางที  ค.22 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ต่อการโยกยา้ย 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

พฤตกิรรม1 200 1 5 783 3.92 .837 

พฤตกิรรม2 200 2 5 787 3.94 .809 

พฤตกิรรม3 200 2 5 774 3.87 .739 

พฤตกิรรม4 200 1 5 776 3.88 .871 

พฤตกิรรม5 200 1 5 787 3.93 .815 

พฤตกิรรม6 200 1 5 754 3.77 .872 

รวมพฤตกิรรม1 200 1.83 5.00 776.83 3.8842 .66377 

Valid N (listwise) 200      
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ตารางที  ค.23 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูแนวโน้มพฤตกิรรม 
          การทาํงานในอนาคตของพนกังานไฮเปอรม์ารเ์กต็ 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

พฤตกิรรม7 200 1 5 816 4.08 .870 

พฤตกิรรม8 200 1 5 770 3.85 .912 

พฤตกิรรม9 200 1 5 772 3.86 .924 

พฤตกิรรม10 200 1 5 784 3.92 .882 

พฤตกิรรม11 200 1 5 741 3.71 .955 

รวมพฤตกิรรม2 200 1.00 5.00 776.60 3.8830 .77194 

Valid N (listwise) 200      

 
 

ตารางที  ค.24 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          เพศกบัแรงจงูใจในการทํางาน 

Group Statistics 

 เพศ_sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

รวมนโยบาย ชาย 82 3.9634 .70071 .07738 

หญงิ 118 3.9254 .76227 .07017 

รวมปกครอง ชาย 82 3.8488 .81259 .08974 

หญงิ 118 3.7881 .87327 .08039 

รวมเพืMอนร่วมงาน ชาย 82 3.9000 .71682 .07916 

หญงิ 118 3.8644 .69128 .06364 

รวมสภาพการงาน ชาย 82 3.9293 .79714 .08803 

หญงิ 118 3.8119 .87327 .08039 

รวมลกัษณะของงาน ชาย 82 3.8634 .67978 .07507 

หญงิ 118 3.7847 .68546 .06310 

รวมการยอมรบั ชาย 82 3.7878 .79526 .08782 

หญงิ 118 3.6441 .77620 .07145 
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ตารางที  ค.24 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          เพศกบัแรงจงูใจในการทํางาน (ต่อ) 
 

Group Statistics 

 เพศ_sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

รวมความกา้วหน้า ชาย 82 3.7707 .83570 .09229 

หญงิ 118 3.7458 .84879 .07814 

รวมค่าตอบแทน ชาย 82 3.7341 .74572 .08235 

หญงิ 118 3.6458 .79029 .07275 

รวมความมั Mนคง ชาย 82 3.9512 .68462 .07560 

หญงิ 118 3.8966 .72736 .06696 

 

 

ตารางที  ค.25 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างเพศกบัแรงจงูใจในการทํางาน 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig.  

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวมนโยบาย Equal variances assumed 2.968 .086 .358 198 .721 .03799 .10606 -.17116 .24714 

Equal variances not assumed   .364 183.221 .717 .03799 .10446 -.16811 .24409 

รวมปกครอง Equal variances assumed .958 .329 .497 198 .620 .06064 .12206 -.18005 .30134 

Equal variances not assumed   .503 182.021 .615 .06064 .12048 -.17707 .29836 

รวมเพืMอน 

รว่มงาน 

Equal variances assumed .512 .475 .353 198 .725 .03559 .10090 -.16339 .23458 

Equal variances not assumed   .350 170.289 .726 .03559 .10157 -.16490 .23609 
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ตารางที  ค.25 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างเพศกบัแรงจงูใจในการทํางาน (ต่อ) 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig.  

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวมนโยบาย Equal variances assumed 2.968 .086 .358 198 .721 .03799 .10606 -.17116 .24714 

Equal variances not assumed   .364 183.221 .717 .03799 .10446 -.16811 .24409 

รวมปกครอง Equal variances assumed .958 .329 .497 198 .620 .06064 .12206 -.18005 .30134 

Equal variances not assumed   .503 182.021 .615 .06064 .12048 -.17707 .29836 

รวมเพืMอน

รว่มงาน 

Equal variances assumed .512 .475 .353 198 .725 .03559 .10090 -.16339 .23458 

Equal variances not assumed   .350 170.289 .726 .03559 .10157 -.16490 .23609 

รวมสภาพ

การงาน 

Equal variances assumed 2.684 .103 .969 198 .334 .11740 .12119 -.12159 .35639 

Equal variances not assumed   .985 183.894 .326 .11740 .11921 -.11780 .35261 

รวมลกัษณะ

ของงาน 

Equal variances assumed .097 .756 .801 198 .424 .07867 .09821 -.11501 .27235 

Equal variances not assumed   .802 175.310 .424 .07867 .09807 -.11488 .27221 

รวมการ 

ยอมรบั 

Equal variances assumed .040 .842 1.275 198 .204 .14374 .11272 -.07855 .36603 

Equal variances not assumed   1.270 171.660 .206 .14374 .11322 -.07974 .36722 

รวมความ 

กา้วหน้า 

Equal variances assumed 1.283 .259 .206 198 .837 .02497 .12126 -.21417 .26410 

Equal variances not assumed   .206 176.104 .837 .02497 .12092 -.21368 .26361 

รวมค่า 

ตอบแทน 

Equal variances assumed 1.197 .275 .796 198 .427 .08838 .11104 -.13060 .30736 

Equal variances not assumed   .804 180.610 .422 .08838 .10988 -.12844 .30521 

รวมความ 

มั Mนคง 

Equal variances assumed .568 .452 .535 198 .593 .05461 .10210 -.14674 .25596 

Equal variances not assumed   .541 180.867 .589 .05461 .10099 -.14466 .25388 
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ตารางที  ค.26 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          อายกุบัแรงจงูใจในการทํางาน 
 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for 

Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมนโยบาย 21-25 ปี 78 4.1231 .65046 .07365 3.9764 4.2697 2.00 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.9574 .65941 .08443 3.7885 4.1263 2.40 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.5476 .89340 .13785 3.2692 3.8260 1.80 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 4.0105 .63412 .14548 3.7049 4.3162 2.80 5.00 

Total 200 3.9410 .73609 .05205 3.8384 4.0436 1.80 5.00 

รวมปกครอง 21-25 ปี 78 3.8385 .82749 .09369 3.6519 4.0250 1.20 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.8361 .76290 .09768 3.6407 4.0315 2.20 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.5857 .99304 .15323 3.2763 3.8952 1.20 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 4.1368 .76609 .17575 3.7676 4.5061 2.20 5.00 

Total 200 3.8130 .84736 .05992 3.6948 3.9312 1.20 5.00 

รวมเพืMอนร่วมงาน 21-25 ปี 78 3.8308 .76214 .08630 3.6589 4.0026 2.00 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.8754 .67148 .08597 3.7034 4.0474 2.00 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.9476 .68725 .10604 3.7335 4.1618 2.40 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 3.9368 .57755 .13250 3.6585 4.2152 2.80 5.00 

Total 200 3.8790 .70029 .04952 3.7814 3.9766 2.00 5.00 

รวมสภาพการงาน 21-25 ปี 78 4.0333 .79244 .08973 3.8547 4.2120 1.80 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.8656 .84121 .10771 3.6501 4.0810 1.80 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.4810 .85888 .13253 3.2133 3.7486 1.80 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 3.9684 .80626 .18497 3.5798 4.3570 2.00 5.00 

Total 200 3.8600 .84282 .05960 3.7425 3.9775 1.80 5.00 
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ตารางที  ค.26 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          อายกุบัแรงจงูใจในการทํางาน (ต่อ) 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมลกัษณะของงาน 21-25 ปี 78 3.8179 .67241 .07614 3.6663 3.9696 2.80 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.8426 .63047 .08072 3.6812 4.0041 2.60 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.6714 .76486 .11802 3.4331 3.9098 2.00 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 4.0526 .66947 .15359 3.7300 4.3753 2.60 5.00 

Total 200 3.8170 .68252 .04826 3.7218 3.9122 2.00 5.00 

รวมการยอมรบั 21-25 ปี 78 3.6872 .80942 .09165 3.5047 3.8697 2.00 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.7311 .76584 .09806 3.5350 3.9273 2.20 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.5667 .81799 .12622 3.3118 3.8216 1.20 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 3.9789 .63908 .14661 3.6709 4.2870 3.00 5.00 

Total 200 3.7030 .78529 .05553 3.5935 3.8125 1.20 5.00 

รวมความกา้วหน้า 21-25 ปี 78 3.9103 .79847 .09041 3.7302 4.0903 1.40 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.7639 .84024 .10758 3.5487 3.9791 1.20 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.4190 .87659 .13526 3.1459 3.6922 1.60 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 3.8421 .78762 .18069 3.4625 4.2217 2.40 5.00 

Total 200 3.7560 .84143 .05950 3.6387 3.8733 1.20 5.00 

รวมค่าตอบแทน 21-25 ปี 78 3.7359 .76447 .08656 3.5635 3.9083 1.40 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.6459 .79949 .10236 3.4411 3.8507 1.20 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.5286 .80100 .12360 3.2790 3.7782 1.60 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 3.9158 .60117 .13792 3.6260 4.2055 2.80 5.00 

Total 200 3.6820 .77166 .05456 3.5744 3.7896 1.20 5.00 

รวมความมั Mนคง 21-25 ปี 78 3.8487 .76697 .08684 3.6758 4.0216 1.60 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.9934 .65825 .08428 3.8249 4.1620 2.20 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.8143 .70315 .10850 3.5952 4.0334 2.40 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 4.2000 .56569 .12978 3.9273 4.4727 3.00 5.00 

Total 200 3.9190 .70891 .05013 3.8202 4.0178 1.60 5.00 
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ตารางที  ค.27 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA 
          ระหว่างอายกุบัแรงจงูใจในการทํางาน 
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมนโยบาย Between Groups 9.194 3 3.065 6.090 .001 
Within Groups 98.630 196 .503   
Total 107.824 199    

รวมปกครอง Between Groups 4.245 3 1.415 2.001 .115 
Within Groups 138.641 196 .707   
Total 142.886 199    

รวมเพืMอนร่วมงาน Between Groups .444 3 .148 .298 .827 
Within Groups 97.148 196 .496   
Total 97.592 199    

รวมสภาพการงาน Between Groups 8.603 3 2.868 4.234 .006 
Within Groups 132.757 196 .677   
Total 141.360 199    

รวมลกัษณะของงาน Between Groups 1.985 3 .662 1.430 .235 
Within Groups 90.717 196 .463   
Total 92.702 199    

รวมการยอมรบั Between Groups 2.295 3 .765 1.245 .295 
Within Groups 120.423 196 .614   
Total 122.718 199    

รวมความกา้วหน้า Between Groups 6.769 3 2.256 3.297 .022 
Within Groups 134.124 196 .684   
Total 140.893 199    

รวมค่าตอบแทน Between Groups 2.333 3 .778 1.312 .272 
Within Groups 116.162 196 .593   
Total 118.495 199    

รวมความมั Mนคง Between Groups 2.684 3 .895 1.802 .148 
Within Groups 97.324 196 .497   
Total 100.008 199    
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ตารางที  ค.28 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง  
          ระหว่างสถานภาพสมรสกบัแรงจงูใจในการทาํงาน  

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมนโยบาย โสด 119 3.9580 .71254 .06532 3.8286 4.0873 2.00 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.9382 .81790 .09919 3.7403 4.1362 1.80 5.00 
หมา้ย/ หยา่รา้ง/ แยก 13 3.8000 .48305 .13397 3.5081 4.0919 3.20 4.60 
Total 200 3.9410 .73609 .05205 3.8384 4.0436 1.80 5.00 

รวมปกครอง โสด 119 3.8168 .87782 .08047 3.6575 3.9762 1.20 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.7676 .81670 .09904 3.5700 3.9653 1.40 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง /แยก 13 4.0154 .74145 .20564 3.5673 4.4634 2.80 5.00 
Total 200 3.8130 .84736 .05992 3.6948 3.9312 1.20 5.00 

รวมเพืMอนรว่มงาน โสด 119 3.8807 .74439 .06824 3.7455 4.0158 2.00 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.8676 .63491 .07699 3.7140 4.0213 2.40 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง/ แยก 13 3.9231 .65594 .18192 3.5267 4.3195 2.80 5.00 
Total 200 3.8790 .70029 .04952 3.7814 3.9766 2.00 5.00 

รวมสภาพการงาน โสด 119 3.8403 .86026 .07886 3.6842 3.9965 1.80 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.8882 .85998 .10429 3.6801 4.0964 1.80 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง/ แยก 13 3.8923 .60341 .16736 3.5277 4.2569 3.00 5.00 
Total 200 3.8600 .84282 .05960 3.7425 3.9775 1.80 5.00 

รวมลกัษณะของงาน โสด 119 3.8286 .72030 .06603 3.6978 3.9593 2.00 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.7971 .64599 .07834 3.6407 3.9534 2.20 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง/ แยก 13 3.8154 .53828 .14929 3.4901 4.1407 3.00 5.00 
Total 200 3.8170 .68252 .04826 3.7218 3.9122 2.00 5.00 

รวมการยอมรบั โสด 119 3.7328 .87654 .08035 3.5737 3.8919 1.20 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.6382 .66580 .08074 3.4771 3.7994 2.00 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง /แยก 13 3.7692 .39872 .11058 3.5283 4.0102 3.40 4.60 
Total 200 3.7030 .78529 .05553 3.5935 3.8125 1.20 5.00 

รวมความกา้วหน้า โสด 119 3.7345 .86047 .07888 3.5783 3.8907 1.20 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.7853 .86270 .10462 3.5765 3.9941 1.60 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง/แยก 13 3.8000 .54160 .15021 3.4727 4.1273 3.00 4.80 
Total 200 3.7560 .84143 .05950 3.6387 3.8733 1.20 5.00 
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ตารางที  ค.28 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง  
          ระหว่างสถานภาพสมรสกบัแรงจงูใจในการทาํงาน (ต่อ) 

 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมคา่ตอบแทน โสด 119 3.6370 .81676 .07487 3.4887 3.7852 1.20 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.7235 .74195 .08997 3.5439 3.9031 1.60 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง/ แยก 13 3.8769 .41262 .11444 3.6276 4.1263 3.00 4.60 
Total 200 3.6820 .77166 .05456 3.5744 3.7896 1.20 5.00 

รวมความมั Mนคง โสด 119 3.8639 .75192 .06893 3.7274 4.0004 1.60 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.9794 .66749 .08094 3.8178 4.1410 2.20 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง/แยก 13 4.1077 .44434 .12324 3.8392 4.3762 3.40 5.00 
Total 200 3.9190 .70891 .05013 3.8202 4.0178 1.60 5.00 

 

 

ตารางที  ค.29 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA 
           ระหว่างสถานภาพสมรสกบัแรงจงูใจในการทาํงาน  

ANOVA 

  Sum of df Mean F Sig. 
รวมนโยบาย Between Groups .293 2 .147 .269 .765 

Within Groups 107.531 197 .546   
Total 107.824 199    

รวมปกครอง Between Groups .674 2 .337 .467 .628 
Within Groups 142.212 197 .722   
Total 142.886 199    

รวมเพืMอนรว่มงาน Between Groups .034 2 .017 .035 .966 
Within Groups 97.557 197 .495   
Total 97.592 199    

รวมสภาพการงาน Between Groups .114 2 .057 .079 .924 
Within Groups 141.246 197 .717   
Total 141.360 199    
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ตารางที  ค.29 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA 
           ระหว่างสถานภาพสมรสกบัแรงจงูใจในการทาํงาน (ต่อ) 
 

ANOVA 

  Sum of df Mean F Sig. 
รวมลกัษณะของงาน Between Groups .043 2 .022 .046 .955 

Within Groups 92.659 197 .470   
Total 92.702 199    

รวมการยอมรบั Between Groups .448 2 .224 .361 .698 
Within Groups 122.270 197 .621   
Total 122.718 199    

รวมความกา้วหน้า Between Groups .139 2 .069 .097 .908 
Within Groups 140.754 197 .714   
Total 140.893 199    

รวมคา่ตอบแทน Between Groups .852 2 .426 .714 .491 
Within Groups 117.643 197 .597   
Total 118.495 199    

รวมความมั Mนคง Between Groups 1.073 2 .536 1.068 .346 
Within Groups 98.935 197 .502   
Total 100.008 199    

 

 
ตารางที  ค.30 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง  
          ระหว่างระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการทํางาน  

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max   Lower Upper 

รวมนโยบาย มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 79 3.9266 .74433 .0837 3.7599 4.0933 1.80 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 4.0667 .69426 .0771 3.9132 4.2202 2.00 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่ 40 3.7150 .76311 .1206 3.4709 3.9591 2.00 5.00 

Total 200 3.9410 .73609 .0520 3.8384 4.0436 1.80 5.00 
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ตารางที  ค.30 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง  
          ระหว่างระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการทํางาน (ต่อ) 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max   Lower Upper 

รวมปกครอง มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.8886 .82197 .0924
8 

3.7045 4.0727 1.20 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.7679 .82550 .0917
2 

3.5854 3.9504 1.40 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.7550 .94623 .1496
1 

3.4524 4.0576 1.20 5.00 

Total 200 3.8130 .84736 .0599
2 

3.6948 3.9312 1.20 5.00 

รวมเพืMอนร่วมงาน มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.9139 .72514 .0815
8 

3.7515 4.0763 2.00 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.7778 .69570 .0773
0 

3.6239 3.9316 2.00 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 4.0150 .64432 .1018
8 

3.8089 4.2211 2.60 5.00 

Total 200 3.8790 .70029 .0495
2 

3.7814 3.9766 2.00 5.00 

รวมสภาพการงาน มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.8228 .87060 .0979
5 

3.6278 4.0178 1.80 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.9704 .83792 .0931
0 

3.7851 4.1556 1.80 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.7100 .78571 .1242
3 

3.4587 3.9613 2.20 5.00 

Total 200 3.8600 .84282 .0596
0 

3.7425 3.9775 1.80 5.00 

รวมลกัษณะของงาน มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.8785 .71713 .0806
8 

3.7179 4.0391 2.00 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.7852 .61788 .0686
5 

3.6486 3.9218 2.60 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.7600 .74311 .1175
0 

3.5223 3.9977 2.20 5.00 

Total 200 3.8170 .68252 .0482
6 

3.7218 3.9122 2.00 5.00 

รวมการยอมรบั มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.7316 .84239 .0947
8 

3.5430 3.9203 1.20 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.6741 .74996 .0833
3 

3.5082 3.8399 2.00 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.7050 .75514 .1194
0 

3.4635 3.9465 2.40 5.00 

Total 200 3.7030 .78529 .0555
3 

3.5935 3.8125 1.20 5.00 

รวมความกา้วหน้า มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.7241 .84082 .0946
0 

3.5357 3.9124 1.60 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.8765 .86520 .0961
3 

3.6852 4.0679 1.20 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.5750 .77286 .1222
0 

3.3278 3.8222 1.80 5.00 

Total 200 3.7560 .84143 .0595
0 

3.6387 3.8733 1.20 5.00 
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ตารางที  ค.30 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง  
          ระหว่างระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการทํางาน (ต่อ) 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max   Lower Upper 

รวมคา่ตอบแทน มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.6684 .82641 .0929
8 

3.4832 3.8535 1.40 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.7259 .73583 .0817
6 

3.5632 3.8886 1.20 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.6200 .74393 .1176
3 

3.3821 3.8579 2.00 5.00 

Total 200 3.6820 .77166 .0545
6 

3.5744 3.7896 1.20 5.00 

รวมความมั Mนคง มธัยมศกึษาปีทีM 6 / 
ปวช. 

79 3.9266 .76001 .0855
1 

3.7563 4.0968 2.20 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.8741 .68662 .0762
9 

3.7223 4.0259 1.60 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่
ปรญิญาตร ี

40 3.9950 .65709 .1039
0 

3.7849 4.2051 2.40 5.00 

Total 200 3.9190 .70891 .0501
3 

3.8202 4.0178 1.60 5.00 

 

 
 
ตารางที  ค.31 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA 
     ระหว่างระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการทาํงาน  

ANOVA 

  Sum of df Mean F Sig. 

รวมนโยบาย Between Groups 3.339 2 1.669 3.147 .045 

Within Groups 104.485 197 .530   

Total 107.824 199    

รวมปกครอง Between Groups .751 2 .375 .520 .595 

Within Groups 142.135 197 .721   

Total 142.886 199    

รวมเพืMอนร่วมงาน Between Groups 1.666 2 .833 1.711 .183 

Within Groups 95.926 197 .487   

Total 97.592 199    
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ตารางที  ค.31 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA 
     ระหว่างระดบัการศกึษากบัแรงจงูใจในการทาํงาน (ต่อ) 

ANOVA 

  Sum of df Mean F Sig. 

รวมสภาพการงาน Between Groups 1.996 2 .998 1.411 .246 

Within Groups 139.364 197 .707   

Total 141.360 199    

รวมลกัษณะของงาน Between Groups .511 2 .255 .545 .580 

Within Groups 92.192 197 .468   

Total 92.702 199    

รวมการยอมรบั Between Groups .133 2 .066 .107 .899 

Within Groups 122.585 197 .622   

Total 122.718 199    

รวมความกา้วหน้า Between Groups 2.568 2 1.284 1.829 .163 

Within Groups 138.325 197 .702   

Total 140.893 199    

รวมค่าตอบแทน Between Groups .325 2 .162 .271 .763 

Within Groups 118.170 197 .600   

Total 118.495 199    

รวมความมั Mนคง Between Groups .399 2 .200 .395 .674 

Within Groups 99.609 197 .506   

Total 100.008 199    
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ตารางที  ค.32 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          ประเภทการจา้งงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 
 

Group Statistics 

 ประเภทการจา้งงาน N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

รวมนโยบาย พนกังานชั Mวคราว 41 3.9220 .71537 .11172 

พนกังานประจาํ 159 3.9459 .74347 .05896 

รวมปกครอง พนกังานชั Mวคราว 41 3.9756 .84285 .13163 

พนกังานประจาํ 159 3.7711 .84609 .06710 

รวมเพืMอนร่วมงาน พนกังานชั Mวคราว 41 3.9268 .78199 .12213 

พนกังานประจาํ 159 3.8667 .67979 .05391 

รวมสภาพการงาน พนกังานชั Mวคราว 41 3.7024 .89120 .13918 

พนกังานประจาํ 159 3.9006 .82795 .06566 

รวมลกัษณะของงาน พนกังานชั Mวคราว 41 3.9220 .64943 .10142 

พนกังานประจาํ 159 3.7899 .69018 .05474 

รวมการยอมรบั พนกังานชั Mวคราว 41 3.7024 .80514 .12574 

พนกังานประจาํ 159 3.7031 .78268 .06207 

รวมความกา้วหน้า พนกังานชั Mวคราว 41 3.6341 .89878 .14037 

พนกังานประจาํ 159 3.7874 .82606 .06551 

รวมค่าตอบแทน พนกังานชั Mวคราว 41 3.6976 .81501 .12728 

พนกังานประจาํ 159 3.6780 .76271 .06049 

รวมความมั Mนคง พนกังานชั Mวคราว 41 3.9024 .79514 .12418 

พนกังานประจาํ 159 3.9233 .68761 .05453 
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ตารางที  ค.33 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างประเภทการจา้งงานกบัแรงจงูใจในการทํางาน  
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Differenc

e 

Std. 
Error 
Differe
nce Lower Upper 

รวมนโยบาย Equal variances assumed 1.235 .268 -.185 198 .853 -.02396 .12924 -.27883 .23091 

Equal variances not assumed   -.190 64.125 .850 -.02396 .12633 -.27632 .22840 

รวมปกครอง Equal variances assumed .143 .705 1.381 198 .169 .20454 .14808 -.08748 .49656 

Equal variances not assumed   1.384 62.422 .171 .20454 .14775 -.09076 .49984 

รวมเพืMอน 
ร่วมงาน 

Equal variances assumed 1.641 .202 .490 198 .625 .06016 .12290 -.18219 .30251 

Equal variances not assumed   .451 56.564 .654 .06016 .13350 -.20720 .32753 

รวมสภาพ
การงาน 

Equal variances assumed .000 .996 -1.345 198 .180 -.19819 .14733 -.48872 .09234 

Equal variances not assumed   -1.288 59.046 .203 -.19819 .15389 -.50612 .10974 

รวมลกัษณะ
ของงาน 

Equal variances assumed .342 .560 1.105 198 .271 .13201 .11948 -.10361 .36763 

Equal variances not assumed   1.145 65.290 .256 .13201 .11525 -.09814 .36217 

รวมการ
ยอมรบั 

Equal variances assumed .180 .672 -.005 198 .996 -.00071 .13789 -.27264 .27122 

Equal variances not assumed   -.005 60.953 .996 -.00071 .14023 -.28111 .27970 

รวมความ 
กา้วหน้า 

Equal variances assumed .092 .762 -1.040 198 .300 -.15328 .14735 -.44385 .13730 

Equal variances not assumed   -.990 58.619 .326 -.15328 .15490 -.46327 .15672 

รวม
ค่าตอบแทน 

Equal variances assumed .012 .912 .144 198 .885 .01957 .13549 -.24762 .28677 

Equal variances not assumed   .139 59.340 .890 .01957 .14092 -.26238 .30153 

รวมความ 
มั Mนคง 

Equal variances assumed 1.396 .239 -.167 198 .867 -.02083 .12447 -.26630 .22463 

Equal variances not assumed   -.154 56.384 .878 -.02083 .13563 -.29248 .25082 
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ตารางที  ค.34 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
         ตําแหน่งงานกบัแรงจงูใจในการทํางาน 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Min Max   Lower Upper 

รวมนโยบาย พนกังานระดบั Staff 41 3.9220 .71537 .11172 3.6962 4.1478 1.80 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.9315 .75586 .06321 3.8065 4.0564 2.00 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.8286 .29277 .11066 3.5578 4.0993 3.40 4.20 

พนกังานระดบั Manager 9 4.2667 .76158 .25386 3.6813 4.8521 3.00 5.00 

Total 200 3.9410 .73609 .05205 3.8384 4.0436 1.80 5.00 

รวมปกครอง พนกังานระดบั Staff 41 3.9756 .84285 .13163 3.7096 4.2416 1.40 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.7538 .86062 .07197 3.6116 3.8961 1.20 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.7143 .38048 .14381 3.3624 4.0662 3.00 4.00 

พนกังานระดบั Manager 9 4.0889 .87242 .29081 3.4183 4.7595 3.00 5.00 

Total 200 3.8130 .84736 .05992 3.6948 3.9312 1.20 5.00 

รวมเพืMอนรว่มงาน พนกังานระดบั Staff 41 3.9268 .78199 .12213 3.6800 4.1737 2.40 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.8434 .68634 .05739 3.7299 3.9568 2.00 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.8286 .37289 .14094 3.4837 4.1734 3.00 4.00 

พนกังานระดบั Manager 9 4.2667 .68557 .22852 3.7397 4.7936 3.00 5.00 

Total 200 3.8790 .70029 .04952 3.7814 3.9766 2.00 5.00 

รวมสภาพการงาน พนกังานระดบั Staff 41 3.7024 .89120 .13918 3.4211 3.9837 1.80 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.8923 .83910 .07017 3.7536 4.0310 1.80 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.5714 .37289 .14094 3.2266 3.9163 3.00 4.00 

พนกังานระดบั Manager 9 4.2889 .81921 .27307 3.6592 4.9186 3.00 5.00 

Total 200 3.8600 .84282 .05960 3.7425 3.9775 1.80 5.00 

รวมลกัษณะของงาน พนกังานระดบั Staff 41 3.9220 .64943 .10142 3.7170 4.1269 2.80 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.7650 .69821 .05839 3.6496 3.8805 2.00 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.8571 .19024 .07190 3.6812 4.0331 3.60 4.00 

พนกังานระดบั Manager 9 4.1333 .76158 .25386 3.5479 4.7187 3.00 5.00 

Total 200 3.8170 .68252 .04826 3.7218 3.9122 2.00 5.00 

รวมการยอมรบั พนกังานระดบั Staff 41 3.7024 .80514 .12574 3.4483 3.9566 2.00 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.6825 .79411 .06641 3.5512 3.8138 1.20 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.6571 .39521 .14938 3.2916 4.0227 3.00 4.00 

พนกังานระดบั Manager 9 4.0667 .79373 .26458 3.4566 4.6768 3.00 5.00 

Total 200 3.7030 .78529 .05553 3.5935 3.8125 1.20 5.00 
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ตารางที  ค.34 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
     ตําแหน่งงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน (ต่อ) 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Min Max   Lower Upper 

รวมความกา้วหน้า พนกังานระดบั Staff 41 3.6341 .89878 .14037 3.3505 3.9178 1.40 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.7706 .83883 .07015 3.6320 3.9093 1.20 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.6286 .53452 .20203 3.1342 4.1229 3.00 4.40 

พนกังานระดบั Manager 9 4.1778 .75792 .25264 3.5952 4.7604 3.00 5.00 

Total 200 3.7560 .84143 .05950 3.6387 3.8733 1.20 5.00 

รวมคา่ตอบแทน พนกังานระดบั Staff 41 3.6976 .81501 .12728 3.4403 3.9548 1.40 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.6601 .77788 .06505 3.5315 3.7887 1.20 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 3.7143 .42984 .16246 3.3168 4.1118 3.00 4.00 

พนกังานระดบั Manager 9 3.9333 .72801 .24267 3.3737 4.4929 2.60 5.00 

Total 200 3.6820 .77166 .05456 3.5744 3.7896 1.20 5.00 

รวมความมั Mนคง พนกังานระดบั Staff 41 3.9024 .79514 .12418 3.6515 4.1534 1.60 5.00 

พนกังานระดบั Staff 143 3.9063 .69720 .05830 3.7910 4.0215 2.20 5.00 

พนกังานระดบั Supervisor 7 4.0000 .30551 .11547 3.7175 4.2825 3.60 4.60 

พนกังานระดบั Manager 9 4.1333 .76158 .25386 3.5479 4.7187 3.00 5.00 

Total 200 3.9190 .70891 .05013 3.8202 4.0178 1.60 5.00 
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ตารางที  ค.35 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA   
          ระหว่างตําแหน่งงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน  
 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมนโยบาย Between Groups 1.071 3 .357 .655 .580 
Within Groups 106.753 196 .545   
Total 107.824 199    

รวมปกครอง Between Groups 2.338 3 .779 1.087 .356 
Within Groups 140.548 196 .717   
Total 142.886 199    

รวมเพืMอนรว่มงาน Between Groups 1.646 3 .549 1.121 .342 
Within Groups 95.946 196 .490   
Total 97.592 199    

รวมสภาพการงาน Between Groups 3.406 3 1.135 1.613 .188 
Within Groups 137.954 196 .704   
Total 141.360 199    

รวมลกัษณะของงาน Between Groups 1.750 3 .583 1.257 .290 
Within Groups 90.953 196 .464   
Total 92.702 199    

รวมการยอมรบั Between Groups 1.265 3 .422 .680 .565 
Within Groups 121.453 196 .620   
Total 122.718 199    

รวมความกา้วหน้า Between Groups 2.354 3 .785 1.110 .346 
Within Groups 138.539 196 .707   
Total 140.893 199    

รวมคา่ตอบแทน Between Groups .654 3 .218 .363 .780 
Within Groups 117.841 196 .601   
Total 118.495 199    

รวมความมั Mนคง Between Groups .494 3 .165 .324 .808 
Within Groups 99.514 196 .508   
Total 100.008 199    
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ตารางที  ค.36 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          ฝา่ยงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 

Descriptives 

  
N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. 
Error 

95% Confidence 
Min Max   Lower Upper 

รวมนโยบาย ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.9983 .71361 .06514 3.8693 4.1273 1.80 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.8898 .75395 .10771 3.6732 4.1064 2.00 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.7565 .72352 .15086 3.4436 4.0694 2.40 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.9250 1.00818 .35645 3.0821 4.7679 2.00 5.00 
Total 200 3.9410 .73609 .05205 3.8384 4.0436 1.80 5.00 

รวมปกครอง ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8417 .78383 .07155 3.7000 3.9833 1.20 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.7755 .95885 .13698 3.5001 4.0509 1.20 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.7913 .83225 .17354 3.4314 4.1512 2.20 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.6750 1.19970 .42416 2.6720 4.6780 1.60 5.00 
Total 200 3.8130 .84736 .05992 3.6948 3.9312 1.20 5.00 

รวมเพืMอนรว่มงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8533 .70137 .06403 3.7266 3.9801 2.00 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.9020 .72356 .10337 3.6942 4.1099 2.00 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.9391 .61625 .12850 3.6726 4.2056 3.00 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.9500 .87342 .30880 3.2198 4.6802 3.00 5.00 
Total 200 3.8790 .70029 .04952 3.7814 3.9766 2.00 5.00 

รวมสภาพการงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.9517 .84057 .07673 3.7997 4.1036 1.80 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.6980 .86229 .12318 3.4503 3.9456 1.80 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.7217 .70772 .14757 3.4157 4.0278 2.60 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.8750 1.05796 .37405 2.9905 4.7595 2.20 5.00 
Total 200 3.8600 .84282 .05960 3.7425 3.9775 1.80 5.00 

รวมลกัษณะของงาน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8383 .67278 .06142 3.7167 3.9599 2.00 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.7673 .66752 .09536 3.5756 3.9591 2.20 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.7739 .68305 .14243 3.4785 4.0693 2.60 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.9250 .99103 .35038 3.0965 4.7535 2.60 5.00 
Total 200 3.8170 .68252 .04826 3.7218 3.9122 2.00 5.00 

รวมการยอมรบั ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.6933 .82357 .07518 3.5445 3.8422 1.20 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.6898 .69888 .09984 3.4891 3.8905 2.40 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.8087 .68352 .14252 3.5131 4.1043 2.60 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.6250 1.06603 .37690 2.7338 4.5162 2.00 5.00 
Total 200 3.7030 .78529 .05553 3.5935 3.8125 1.20 5.00 
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ตารางที  ค.36 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          ฝา่ยงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน(ต่อ) 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมความกา้วหน้า ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8133 .83484 .07621 3.6624 3.9642 1.20 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.7061 .89359 .12766 3.4495 3.9628 1.80 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.5391 .71715 .14954 3.2290 3.8493 2.20 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.8250 .97651 .34525 3.0086 4.6414 2.20 5.00 
Total 200 3.7560 .84143 .05950 3.6387 3.8733 1.20 5.00 

รวมคา่ตอบแทน ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.6900 .74871 .06835 3.5547 3.8253 1.20 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 3.7020 .79490 .11356 3.4737 3.9304 1.60 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.6000 .79315 .16538 3.2570 3.9430 2.20 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.6750 1.03060 .36437 2.8134 4.5366 2.00 5.00 
Total 200 3.6820 .77166 .05456 3.5744 3.7896 1.20 5.00 

รวมความมั Mนคง ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8100 .73191 .06681 3.6777 3.9423 1.60 5.00 
ฝา่ยบรกิาร 49 4.0980 .68084 .09726 3.9024 4.2935 2.40 5.00 
ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.9739 .55039 .11476 3.7359 4.2119 3.00 5.00 
ฝา่ยสาํนกังาน 8 4.3000 .66762 .23604 3.7419 4.8581 3.00 5.00 
Total 200 3.9190 .70891 .05013 3.8202 4.0178 1.60 5.00 
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ตารางที  ค.37 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA   
    ระหว่างฝา่ยงานกบัแรงจงูใจในการทํางาน 

 

ANOVA 

  Sum of df Mean F Sig. 
รวมนโยบาย Between Groups 1.308 3 .436 .802 .494 

Within Groups 106.516 196 .543   
Total 107.824 199    

รวมปกครอง Between Groups .331 3 .110 .152 .929 
Within Groups 142.556 196 .727   
Total 142.886 199    

รวมเพืMอนรว่มงาน Between Groups .229 3 .076 .153 .927 
Within Groups 97.363 196 .497   
Total 97.592 199    

รวมสภาพการงาน Between Groups 2.736 3 .912 1.290 .279 
Within Groups 138.624 196 .707   
Total 141.360 199    

รวมลกัษณะของงาน Between Groups .311 3 .104 .220 .882 
Within Groups 92.391 196 .471   
Total 92.702 199    

รวมการยอมรบั Between Groups .325 3 .108 .174 .914 
Within Groups 122.393 196 .624   
Total 122.718 199    

รวมความกา้วหน้า Between Groups 1.636 3 .545 .768 .513 
Within Groups 139.257 196 .710   
Total 140.893 199    

รวมคา่ตอบแทน Between Groups .182 3 .061 .101 .960 
Within Groups 118.313 196 .604   
Total 118.495 199    

รวมความมั Mนคง Between Groups 4.226 3 1.409 2.882 .037 
Within Groups 95.782 196 .489   
Total 100.008 199    
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ตารางที  ค.38 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          อตัราเงนิเดอืนกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 

Group Statistics 

 

Salary NEW N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 
Mean 

รวมนโยบาย น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 4.0657 .69092 .05839 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.6500 .76147 .09830 

รวมปกครอง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.8486 .81739 .06908 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.7300 .91528 .11816 

รวมเพืMอนร่วมงาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.8743 .73096 .06178 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.8900 .62861 .08115 

รวมสภาพการงาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.9786 .84639 .07153 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.5833 .77266 .09975 

รวมลกัษณะของงาน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.8657 .65851 .05565 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.7033 .72859 .09406 

รวมการยอมรบั น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.7086 .80372 .06793 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.6900 .74690 .09642 

รวมความกา้วหน้า น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.8329 .86785 .07335 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.5767 .75293 .09720 

รวมค่าตอบแทน น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.7357 .78301 .06618 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.5567 .73562 .09497 

รวมความมั Mนคง น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.9400 .70912 .05993 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.8700 .71196 .09191 
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ตารางที  ค.39 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างอตัราเงนิเดอืนกบัแรงจงูใจในการทํางาน  
 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวมนโยบาย Equal variances assumed .996 .320 3.780 198 .000 .41571 .10997 .19886 .63257 

Equal variances not assumed   3.636 102.561 .000 .41571 .11434 .18894 .64249 

รวมปกครอง Equal variances assumed .204 .652 .906 198 .366 .11857 .13081 -.13939 .37653 

Equal variances not assumed   .866 101.207 .388 .11857 .13687 -.15294 .39009 

รวมเพืMอน 

รว่มงาน 

Equal variances assumed 1.789 .183 -.145 198 .885 -.01571 .10832 -.22933 .19790 

Equal variances not assumed   -.154 128.829 .878 -.01571 .10199 -.21751 .18608 

รวมสภาพ

การงาน 

Equal variances assumed .360 .549 3.104 198 .002 .39524 .12732 .14417 .64631 

Equal variances not assumed   3.220 121.632 .002 .39524 .12275 .15224 .63824 

รวมลกัษณะ

ของงาน 

Equal variances assumed 1.628 .203 1.547 198 .123 .16238 .10495 -.04458 .36934 

Equal variances not assumed   1.486 102.225 .140 .16238 .10929 -.05439 .37915 

รวมการ 

ยอมรบั 

Equal variances assumed .423 .516 .153 198 .879 .01857 .12147 -.22097 .25811 

Equal variances not assumed   .157 119.588 .875 .01857 .11795 -.21497 .25211 

รวมความ 

กา้วหน้า 

Equal variances assumed 1.212 .272 1.988 198 .048 .25619 .12888 .00203 .51035 

Equal variances not assumed   2.104 127.736 .037 .25619 .12177 .01524 .49714 

รวมค่า 

ตอบแทน 

Equal variances assumed .096 .758 1.509 198 .133 .17905 .11869 -.05501 .41311 

Equal variances not assumed   1.547 118.362 .125 .17905 .11575 -.05016 .40826 

รวมความ 

มั Mนคง 

Equal variances assumed .176 .676 .639 198 .524 .07000 .10955 -.14603 .28603 

Equal variances not assumed   .638 111.295 .525 .07000 .10973 -.14742 .28742 
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ตารางที  ค.40 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
           อายงุานกบัแรงจงูใจในการทํางาน 
 

Group Statistics 

 
Year NEW N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

รวมนโยบาย น้อยกว่า 1 ปี 166 4.0133 .71796 .05572 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.5882 .73186 .12551 

รวมปกครอง น้อยกว่า 1 ปี 166 3.8494 .83715 .06498 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.6353 .88690 .15210 

รวมเพืMอนร่วมงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.9145 .70231 .05451 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.7059 .67372 .11554 

รวมสภาพการงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.9241 .84697 .06574 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.5471 .75848 .13008 

รวมลกัษณะของงาน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.8663 .68238 .05296 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.5765 .63963 .10970 

รวมการยอมรบั น้อยกว่า 1 ปี 166 3.7482 .80180 .06223 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.4824 .66627 .11427 

รวมความกา้วหน้า น้อยกว่า 1 ปี 166 3.8157 .83470 .06479 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.4647 .82495 .14148 

รวมค่าตอบแทน น้อยกว่า 1 ปี 166 3.7289 .76436 .05933 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.4529 .77742 .13333 

รวมความมั Mนคง น้อยกว่า 1 ปี 166 3.9410 .71122 .05520 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.8118 .69795 .11970 
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ตารางที  ค.41 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างอายงุานกบัแรงจงูใจในการทํางาน  
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 
for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference Lower Upper 

รวม
นโยบาย 

Equal variances assumed .289 .592 3.135 198 .002 .42502 .13559 .15763 .69240 

Equal variances not assumed   3.095 46.927 .003 .42502 .13733 .14874 .70129 

รวม
ปกครอง 

Equal variances assumed .034 .854 1.345 198 .180 .21410 .15919 -.09982 .52802 

Equal variances not assumed   1.294 45.838 .202 .21410 .16540 -.11886 .54707 

รวมเพืMอน 
ร่วมงาน 

Equal variances assumed .055 .814 1.588 198 .114 .20858 .13132 -.05040 .46755 

Equal variances not assumed   1.633 48.841 .109 .20858 .12776 -.04818 .46533 

รวม
สภาพ
การงาน 

Equal variances assumed 1.557 .214 2.405 198 .017 .37704 .15678 .06786 .68622 

Equal variances not assumed   2.587 51.339 .013 .37704 .14575 .08449 .66959 

รวม
ลกัษณะ
ของงาน 

Equal variances assumed .079 .780 2.279 198 .024 .28979 .12715 .03906 .54053 

Equal variances not assumed   2.379 49.639 .021 .28979 .12181 .04508 .53451 

รวมการ
ยอมรบั 

Equal variances assumed 1.249 .265 1.809 198 .072 .26584 .14699 -.02403 .55571 

Equal variances not assumed   2.043 54.521 .046 .26584 .13011 .00504 .52664 

รวม
ความกา้ว
หน้า 

Equal variances assumed .083 .773 2.238 198 .026 .35096 .15682 .04170 .66021 

Equal variances not assumed   2.255 47.870 .029 .35096 .15560 .03807 .66384 

รวมค่า
ตอบ 
แทน 

Equal variances assumed .041 .840 1.913 198 .057 .27597 .14430 -.00859 .56054 

Equal variances not assumed   1.891 46.993 .065 .27597 .14593 -.01760 .56955 

รวมความ
มั Mนคง 

Equal variances assumed .187 .666 .968 198 .334 .12920 .13347 -.13400 .39240 

Equal variances not assumed   .980 48.095 .332 .12920 .13181 -.13581 .39421 
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ตารางที  ค.42 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          การเคยยา้ยงานกบัแรงจงูใจในการทํางาน 

Group Statistics 

 เคยยา้ยงาน 
มาก่อน N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

รวมนโยบาย ไม่เคย 133 4.0602 .70838 .06142 

เคย 67 3.7045 .73802 .09016 

รวมปกครอง ไม่เคย 133 3.9233 .75467 .06544 

เคย 67 3.5940 .97606 .11924 

รวมเพืMอนร่วมงาน ไม่เคย 133 3.8872 .72126 .06254 

เคย 67 3.8627 .66169 .08084 

รวมสภาพการงาน ไม่เคย 133 4.0226 .79226 .06870 

เคย 67 3.5373 .85295 .10420 

รวมลกัษณะของงาน ไม่เคย 133 3.8571 .70821 .06141 

เคย 67 3.7373 .62591 .07647 

รวมการยอมรบั ไม่เคย 133 3.7714 .78823 .06835 

เคย 67 3.5672 .76720 .09373 

รวมความกา้วหน้า ไม่เคย 133 3.9293 .79055 .06855 

เคย 67 3.4119 .83911 .10251 

รวมค่าตอบแทน ไม่เคย 133 3.8090 .75513 .06548 

เคย 67 3.4299 .74692 .09125 

รวมความมั Mนคง ไม่เคย 133 3.9278 .70768 .06136 

เคย 67 3.9015 .71637 .08752 
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ตารางที  ค.43 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
         ระหว่างการเคยยา้ยงานกบัแรงจงูใจในการทาํงาน 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวม

นโยบาย 

Equal variances assumed .123 .726 3.305 198 .001 .35567 .10763 .14343 .56791 

Equal variances not assumed   3.260 127.723 .001 .35567 .10910 .13980 .57155 

รวม

ปกครอง 

Equal variances assumed 5.523 .020 2.632 198 .009 .32928 .12510 .08259 .57597 

Equal variances not assumed   2.421 106.891 .017 .32928 .13602 .05963 .59893 

รวมเพืMอน 

รว่มงาน 

Equal variances assumed .891 .346 .233 198 .816 .02453 .10516 -.18285 .23192 

Equal variances not assumed   .240 143.032 .811 .02453 .10221 -.17750 .22656 

รวมสภาพ

การงาน 

Equal variances assumed .312 .577 3.984 198 .000 .48524 .12180 .24506 .72543 

Equal variances not assumed   3.888 124.114 .000 .48524 .12481 .23821 .73228 

รวม

ลกัษณะ

ของงาน 

Equal variances assumed 3.481 .064 1.173 198 .242 .11983 .10216 -.08162 .32128 

Equal variances not assumed   1.222 147.838 .224 .11983 .09807 -.07398 .31364 

รวมการ

ยอมรบั 

Equal variances assumed .834 .362 1.745 198 .083 .20426 .11705 -.02655 .43508 

Equal variances not assumed   1.761 135.671 .081 .20426 .11600 -.02514 .43367 

รวม

ความกา้ว

หน้า 

Equal variances assumed .023 .879 4.279 198 .000 .51738 .12091 .27895 .75582 

Equal variances not assumed   4.195 125.657 .000 .51738 .12332 .27333 .76144 

รวม

ค่าตอบแท

น 

Equal variances assumed .210 .648 3.364 198 .001 .37917 .11272 .15689 .60146 

Equal variances not assumed   3.376 133.737 .001 .37917 .11231 .15703 .60131 

รวมความ

มั Mนคง 

Equal variances assumed .194 .660 .247 198 .805 .02633 .10646 -.18361 .23626 

Equal variances not assumed   .246 131.013 .806 .02633 .10689 -.18512 .23778 
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ตารางที  ค.44 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          เพศกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 
 

Group Statistics 

 เพศ_sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

รวมพฤตกิรรม1 ชาย 82 3.8659 .61833 .06828 

หญงิ 118 3.8969 .69591 .06406 

รวมพฤตกิรรม2 ชาย 82 3.9171 .79003 .08724 

หญงิ 118 3.8593 .76160 .07011 

 

 

ตารางที  ค.45 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างเพศกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวม 

พฤตกิรรม1 

Equal variances assumed 1.375 .242 -.325 198 .746 -.03104 .09565 -.21965 .15758 

Equal variances not assumed   -.332 186.381 .741 -.03104 .09363 -.21575 .15367 

รวม 

พฤตกิรรม2 

Equal variances assumed .403 .526 .519 198 .604 .05775 .11119 -.16151 .27701 

Equal variances not assumed   .516 170.246 .607 .05775 .11192 -.16319 .27869 
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ตารางที  ค.46 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง 
          ระหว่างอายกุบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for 

Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมพฤตกิรรม1 21-25 ปี 78 3.9444 .64671 .07323 3.7986 4.0903 2.67 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.8852 .71850 .09199 3.7012 4.0693 1.83 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.6905 .59761 .09221 3.5042 3.8767 2.00 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 4.0614 .64120 .14710 3.7524 4.3705 2.83 5.00 

Total 200 3.8842 .66377 .04694 3.7916 3.9767 1.83 5.00 

รวมพฤตกิรรม2 21-25 ปี 78 3.8077 .73956 .08374 3.6409 3.9744 2.40 5.00 

26 - 30 ปี 61 3.9672 .85571 .10956 3.7481 4.1864 1.00 5.00 

31 - 35 ปี 42 3.7143 .73004 .11265 3.4868 3.9418 2.40 5.00 

36 ปีขึAนไป 19 4.2947 .54719 .12553 4.0310 4.5585 3.40 5.00 

Total 200 3.8830 .77194 .05458 3.7754 3.9906 1.00 5.00 

 

 
ตารางที  ค.47 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA    
         ระหว่างอายกุบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมพฤตกิรรม1 Between Groups 2.456 3 .819 1.883 .134 

Within Groups 85.222 196 .435   

Total 87.678 199    

รวมพฤตกิรรม2 Between Groups 5.291 3 1.764 3.052 .030 

Within Groups 113.291 196 .578   

Total 118.582 199    
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ตารางที  ค.48 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง 
          ระหว่างสถานภาพสมรสกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมพฤตกิรรม1 โสด 119 3.8739 .65346 .0599 3.7553 3.9926 1.83 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.9216 .70445 .0854 3.7511 4.0921 2.00 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง / แยก 13 3.7821 .56267 .1560 3.4420 4.1221 2.83 4.83 
Total 200 3.8842 .66377 .0469 3.7916 3.9767 1.83 5.00 

รวมพฤตกิรรม2 โสด 119 3.8924 .72943 .0668 3.7600 4.0249 2.40 5.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 68 3.8765 .84077 .1019 3.6730 4.0800 1.00 5.00 
หมา้ย / หยา่รา้ง / แยก 13 3.8308 .83605 .2318 3.3256 4.3360 2.60 5.00 
Total 200 3.8830 .77194 .0545 3.7754 3.9906 1.00 5.00 

 
 
 

ตารางที  ค.49 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA   
          ระหว่างสถานภาพสมรสกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมพฤตกิรรม1 Between Groups .243 2 .122 .274 .761 

Within Groups 87.435 197 .444   

Total 87.678 199    

รวมพฤตกิรรม2 Between Groups .049 2 .024 .041 .960 

Within Groups 118.533 197 .602   

Total 118.582 199    
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ตารางที  ค.50 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง       
    ระหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมพฤตกิรรม1 มธัยมศกึษาปีทีM 6 / ปวช. 79 3.8861 .61530 .06923 3.7483 4.0239 2.00 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.9053 .74206 .08245 3.7413 4.0694 1.83 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่ปรญิญาตร ี 40 3.8375 .59854 .09464 3.6461 4.0289 2.67 5.00 

Total 200 3.8842 .66377 .04694 3.7916 3.9767 1.83 5.00 

รวมพฤตกิรรม2 มธัยมศกึษาปีทีM 6 / ปวช. 79 3.9316 .74413 .08372 3.7650 4.0983 2.40 5.00 

ปวส. / อนุปรญิญา 81 3.8593 .83033 .09226 3.6757 4.0429 1.00 5.00 

ปรญิญาตร ี/สงูกวา่ปรญิญาตร ี 40 3.8350 .71452 .11298 3.6065 4.0635 2.40 5.00 

Total 200 3.8830 .77194 .05458 3.7754 3.9906 1.00 5.00 

 
 

ตารางที  ค.51 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA   
          ระหว่างระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมพฤตกิรรม1 Between Groups .124 2 .062 .139 .870 

Within Groups 87.554 197 .444   

Total 87.678 199    

รวมพฤตกิรรม2 Between Groups .325 2 .162 .271 .763 

Within Groups 118.257 197 .600   

Total 118.582 199    
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ตารางที  ค.52 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          ประเภทการจา้งงานกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 
 

Group Statistics 

 ประเภทการจา้งงาน N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

รวมพฤตกิรรม1 พนกังานชั Mวคราว 41 3.9512 .59540 .09299 

พนกังานประจาํ 159 3.8669 .68096 .05400 

รวมพฤตกิรรม2 พนกังานชั Mวคราว 41 3.8780 .66765 .10427 

พนกังานประจาํ 159 3.8843 .79854 .06333 

 

 

 

ตารางที  ค.53 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างประเภทการจา้งงานกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 

 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวม 

พฤตกิรรม1 

Equal variances assumed 1.895 .170 .725 198 .470 .08434 .11640 -.14520 .31389 

Equal variances not assumed   .784 69.531 .435 .08434 .10753 -.13015 .29883 

รวม 

พฤตกิรรม2 

Equal variances assumed 3.005 .085 -.046 198 .963 -.00623 .13555 -.27353 .26108 

Equal variances not assumed   -.051 72.457 .959 -.00623 .12199 -.24939 .23694 
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ตารางที  ค.54 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          ตําแหน่งงานกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต  

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมพฤตกิรรม1 ระดบั Staff  
(สญัญาจา้งชั Mวคราว) 
 

41 3.9512 .59540 .09299 3.7633 4.1392 2.67 5.00 

ระดบั Staff 143 3.8718 .66775 .05584 3.7614 3.9822 1.83 5.00 
ระดบั Supervisor 7 3.4286 .79266 .29960 2.6955 4.1617 2.00 4.00 
ระดบั Manager 9 4.1296 .72542 .24181 3.5720 4.6872 3.00 5.00 
Total 200 3.8842 .66377 .04694 3.7916 3.9767 1.83 5.00 

รวมพฤตกิรรม2 ระดบั Staff  
(สญัญาจา้งชั Mวคราว) 

41 3.8780 .66765 .10427 3.6673 4.0888 2.40 5.00 

ระดบั Staff 143 3.8755 .77270 .06462 3.7478 4.0033 2.40 5.00 
ระดบั Supervisor 7 3.5714 1.25129 .47294 2.4142 4.7287 1.00 5.00 
ระดบั Manager 9 4.2667 .75498 .25166 3.6863 4.8470 3.00 5.00 
Total 200 3.8830 .77194 .05458 3.7754 3.9906 1.00 5.00 

 

 

ตารางที  ค.55 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA   
          ระหว่างตําแหน่งงานกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมพฤตกิรรม1 Between Groups 2.201 3 .734 1.683 .172 
Within Groups 85.476 196 .436   
Total 87.678 199    

รวมพฤตกิรรม2 Between Groups 2.013 3 .671 1.128 .339 
Within Groups 116.569 196 .595   
Total 118.582 199    
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ตารางที  ค.56 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          ฝา่ยงานกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต  

Descriptives 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Min Max 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

รวมพฤตกิรรม1 ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8972 .65472 .05977 3.7789 4.0156 2.67 5.00 

ฝา่ยบรกิาร 49 3.8776 .70610 .10087 3.6747 4.0804 1.83 5.00 

ฝา่ยสนบัสนุน 23 3.8478 .62546 .13042 3.5774 4.1183 2.83 5.00 

ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.8333 .76116 .26911 3.1970 4.4697 2.67 5.00 

Total 200 3.8842 .66377 .04694 3.7916 3.9767 1.83 5.00 

รวมพฤตกิรรม2 ฝา่ยปฏบิตักิาร 120 3.8200 .76626 .06995 3.6815 3.9585 2.40 5.00 

ฝา่ยบรกิาร 49 3.9714 .73371 .10482 3.7607 4.1822 2.80 5.00 

ฝา่ยสนบัสนุน 23 4.0609 .67537 .14082 3.7688 4.3529 2.60 5.00 

ฝา่ยสาํนกังาน 8 3.7750 1.26237 .44631 2.7196 4.8304 1.00 5.00 

Total 200 3.8830 .77194 .05458 3.7754 3.9906 1.00 5.00 

 
 
 

ตารางที  ค.57 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่าง ANOVA   
          ระหว่างฝา่ยงานกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 

ANOVA 

  Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

รวมพฤตกิรรม1 Between Groups .074 3 .025 .055 .983 

Within Groups 87.604 196 .447   

Total 87.678 199    

รวมพฤตกิรรม2 Between Groups 1.680 3 .560 .939 .423 

Within Groups 116.902 196 .596   

Total 118.582 199    
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ตารางที  ค.58 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          อตัราเงนิเดอืนกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
 

Group Statistics 

 
Salary NEW N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

รวมพฤตกิรรม1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.9583 .67770 .05728 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.7111 .60043 .07752 

รวมพฤตกิรรม2 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 140 3.8957 .74966 .06336 

10,001บาท ขึAนไป 60 3.8533 .82738 .10681 

 

  

 

ตารางที  ค.59 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างอตัราเงนิเดอืนกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวม 

พฤตกิรรม1 

Equal variances assumed 1.324 .251 2.444 198 .015 .24722 .10117 .04772 .44672 

Equal variances not assumed   2.565 125.175 .011 .24722 .09638 .05648 .43797 

รวม 

พฤตกิรรม2 

Equal variances assumed .152 .697 .355 198 .723 .04238 .11938 -.19303 .27779 

Equal variances not assumed   .341 102.438 .734 .04238 .12419 -.20394 .28870 
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ตารางที  ค.60 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
                   อายงุานกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต  
 

Group Statistics 

 
Year NEW N Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

รวมพฤตกิรรม1 น้อยกว่า 1 ปี 166 3.9207 .66076 .05128 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.7059 .65912 .11304 

รวมพฤตกิรรม2 น้อยกว่า 1 ปี 166 3.8831 .75612 .05869 

เท่ากบั หรอืมากกว่า 1 ปี 34 3.8824 .85722 .14701 

 

 

 

 

ตารางที  ค.61 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
          ระหว่างอายงุานกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวม 

พฤตกิรรม1 

Equal variances assumed .006 .937 1.728 198 .086 .21480 .12433 -.03039 .45999 

Equal variances not assumed   1.730 47.580 .090 .21480 .12413 -.03483 .46443 

รวม 

พฤตกิรรม2 

Equal variances assumed .000 .985 .005 198 .996 .00078 .14568 -.28650 .28806 

Equal variances not assumed   .005 44.131 .996 .00078 .15829 -.31821 .31977 
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ตารางที  ค.62 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่าความแตกต่างระหว่าง 
          การเคยยา้ยงานกบัพฤตกิรรมการทํางานในอนาคต 
 
 

Group Statistics 

 เคยยายงานมาก่อน 
job changing N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

รวมพฤตกิรรม1 ไม่เคย 133 3.9649 .67203 .05827 

เคย 67 3.7239 .62128 .07590 

รวมพฤตกิรรม2 ไม่เคย 133 3.9383 .78400 .06798 

เคย 67 3.7731 .74092 .09052 

 

 

 

ตารางที  ค.63 แสดงค่าสถติขิองการวเิคราะหข์อ้มลูค่า Independent Samples T Test 
         ระหว่างการเคยยา้ยงานกบัพฤตกิรรมการทาํงานในอนาคต 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

รวม 

พฤตกิรรม1 

Equal variances assumed 1.935 .166 2.454 198 .015 .24103 .09821 .04736 .43470 

Equal variances not assumed   2.519 142.057 .013 .24103 .09569 .05187 .43019 

รวม 

พฤตกิรรม2 

Equal variances assumed 2.330 .128 1.432 198 .154 .16521 .11534 -.06225 .39267 

Equal variances not assumed   1.459 139.293 .147 .16521 .11320 -.05861 .38903 
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