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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทสโก้โลตัสในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 FACTORS AFFECTING THE MOTIVATION OF EMPLOYEES 

WORKING AT TESCO LOTUS LOCATED WITHIN BANGKOK 

องัศดา  สังวาลทิพย ์1  กิตติพนัธ์  คงสวสัด์ิเกียรติ 2  

………………………………………………………………………… 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระ เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัของพนกังานเทสโกโ้ลตสั สาขาบางแค (2) 

เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั สาขาบาง

แคจําแนกตาม  ด้านค วา มสํ า เ ร็จใ นก ารป ฏิบัติง าน กา รย อมรับนับถื อ 

ความกา้วหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน 

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ พนกังานเทสโก ้โลตสั สาขาบางแค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ไดม้าโดยวิธีการเก็บตามความสะดวก 

(Convenience sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติ

ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T-test และ 

F- test ซ่ึงประมวลผลขอ้มูลโดยโปรแกรมทางสังคมศาสตร์ 

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานเทสโก้โลตัส มีระดับการจูงใจในการ

ปฏิบติังานสูงสุดคือ ดา้นความมัน่คงปลอดภยั และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และด้านท่ีมีระดับการจูงใจตํ่าท่ีสุดคือ ด้านสภาพการทํางาน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายประเด็นของแต่ละดา้นพบวา่ 

 

____________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 
2อาจารย์ประจําหลัก สู ตรบริหาร ธุร กิจม หา บัณฑิต  คณะบ ริหา รธุ รกิ จ 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

1. ด้านความสําเร็จในการปฏิบติังาน พบว่า พนักงานเทสโก้โลตสั มี

ความคิดเห็นวา่ การมีความอดทนในการปฏิบติังาน การคอยติดตามงานท่ีทาํอยา่ง

สมํ่าเสมอ และความกงัวลใจถา้หากงานไม่สําเร็จลุล่วงตามเวลา มีระดบัการจูงใจ

ในการทาํงานสูงท่ีสุด 

 2. ดา้นการยอมรับนบัถือ พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า 

การไดรั้บความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชามีระดบัการจูงใจในการปฏิบติังานอยู่

ในระดบัสูง  

 3. ด้านความก้าวหน้า พบว่า พนักงานเทสโก้โลตสัมีความคิดเห็นว่า 

ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงจูงใจท่ีสาํคญัอยา่งยิง่ในการปฏิบติังาน มีระดบัการจูง

ใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง  

 4. ดา้นนโยบายและการบริการ พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิด

เห็นวา่ พนกังานสามารถปฏิบติัตามนโยบายของหน่วยงานไดดี้ มีระดบัการจูงใจ

ในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 

 5. ดา้นความมัน่คงปลอดภยั  พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็น

ว่า พนักงานได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติงานมีระดับการจูงใจในการ

ปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง 

 6. ดา้นสภาพการทาํงาน  พบวา่ พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า 

อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทาํงานมีพร้อมมีระดบัการจูงใจในการปฏิบติังานอยู่ใน

ระดบัสูง  

 7. แรงจูงใจขอ้มูลในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน พบวา่พนกังาน

เทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า พนกังานมีความผูกพนักบัเพื่อนร่วมงานมีระดบั

การจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง  

Abstract 

The objectives of the independent study were to study personal factors 

affecting to job motivation of Tesco Lotus staffs, Bang Khae Branch, to study 

motivation affecting to practice of Tesco Lotus staffs, Bang Khae Branch 
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classified by practice accomplishment, respect, job achievement, policy and 

administration, stability, job condition and relationship with colleague. 

The samples were 400 Tesco Lotus staffs, Bang Khae Branch Bangkok 

were randomly recruited by using convenience sampling. Questionnaire was a 

tool to collect data and then processed data by Social science program. The 

arithmetic mean, the percentages, the standard deviation, T-test and F-test were 

used as analytical statistics. 

The result of the study revealed that the highest areas of motivation in 

practice of Tesco Lotus staffs were security and relationship with colleague 

while job condition was the lowest area of motivation. When consider by each 

area, it found that  

1. Practice accomplishment area, Tesco Lotus staffs considered that the 

highest level motivation in practice were endurance in practice, regularly 

tracking and anxiety about unfinished job. 

2. Respect area, they thought that being trust worthy by supervisor was 

high level motivation in practice. 

3. Job achievement area, they pointed that promotion was the most 

important and high level motivation. 

4. Policy and administration, staffs considered that following 

organization’s policy was high level motivation. 

5. Stability, they thought that protection during working was high level 

motivation. 

6. Job condition, completion of materials and tool was high level 

motivation in working. 

7. Relationship with colleague, the staffs considered that good 

relationship with coworkers was a high level motivation. 
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1. บทนํา 

ในการบริหารจดัการในองคก์รจะตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนัหลายฝ่าย

ให้การสนบัสนุนในทุก ๆ ดา้น มิเช่นนั้นการทาํงานก็มกัจะมีอุปสรรคในการ

ดําเนินงานอยู่เสมอ องค์กรท่ีมีบุคลากรร่วมกันทํางานเช่นน้ีต้องอาศัย

กระบวนการบริหารท่ีก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของบุคลากรรวมถึงการแสดงออก

ถึงปฏิกิริยาของบุคคลมีส่วนสําคัญท่ีจะช่วยช้ีให้ทราบว่าหน่วยงานนั้ นเป็น

อยา่งไร มีความกา้วหนา้ประสบความสําเร็จหรือลม้เหลว ทาํให้ผูร่้วมงานมีความ

พึงพอใจหรือผิดหวงัไม่อยากทาํงานดงันั้น เม่ือผูบ้ริหารทราบปฏิกิริยาเช่นน้ีใน

องคก์ารจึงเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อนาํมาปรับปรุงการ

บริหารงานในองค์กรเพื่อให้การบริหารดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ผูป้ฏิบติังานก็มีความพึงพอใจด้วย ในองค์กรทุกแห่ง จะมีฝ่ายบุคคลท่ีเป็น

ประสานงาน 

ดงันั้นการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถจะตอ้งอาศยัการบริหารงาน

บุคคล (Personal Administrator) เน่ืองจากวา่ปัจจยัพื้นฐานของการบริหารงานคือ

บุคลากรซ่ึงเป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดเพราะวา่บุคลากรจะเป็นผูป้ฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีกาํหนดข้ึนในองค์กรนั้น ๆ ความพึงพอใจในงานเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั

อย่างหน่ึงในการบริหารงานบุคคล เพราะความพึงพอใจในงานของบุคคลใน

องคก์รมีผลต่อความสําเร็จของงานและองคก์ร รวมทั้งความสุขของผูท้าํงานดว้ย 

องค์กรใดก็ตาม หากบุคคลมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีผลทางบวกต่อการ

ปฏิบติังานคือบุคคลจะอุทิศกาํลงักายกาํลงัใจและกาํลงัสติปัญญาให้แก่งานอยา่ง

เต็มท่ี อนัจะนาํมาซ่ึงผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสูงไปด้วย 

ดงันั้น การสร้างขวญั กาํลงัใจและความพึงพอใจในการทาํงานจึงเป็นกุญแจหรือ

หวัใจของการทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการทาํงานดว้ยความสมคัรใจ

ของผูป้ฏิบติังานเองนอกจากน้ี ความพึงพอใจในงานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดง

ประสิทธิภาพของการปฏิบติังานและภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารงาน หากหน่วยงาน

ใดได้เห็นความสําคญัของการสร้างความพึงพอใจในงานและทาํให้เกิดข้ึนกบั
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บุคลากรในหน่วยงานของตนอย่างไรก็ตามความพึงพอใจในงานของบุคคลใน

องคก์รมีผลต่อความสาํเร็จของงานต่อองคก์รนั้น 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานขององคก์รจึงเป็น

ส่ิงสาํคญั การท่ีจะให้พนกังานในองคก์รทาํงานโดยรับผิดชอบและก่อประโยชน์

สูงสุดแก่องค์กรนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งหาวิธีการจูงใจให้ผูบ้งัคบับญัชาทาํงานดว้ย

ความรับผดิชอบอยา่งเตม็ใจ ไดแ้ก่ 

 1. การใหผ้ลตอบแทนท่ีไดจ้ากการทาํงานของเขา 

 2. การให้ความคาดหวงัว่าจะได้รับผลตอบแทนจากงานน้ีมากน้อย

เพียงใด 

เทสโก ้โลตสั  เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร จึงมุ่งเน้นเร่ืองการพฒันาและการจูงใจให้

บุคคลในองคก์รเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานจนเห็นการเปล่ียนแปลงผล

การดาํเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจน ในระยะเวลาท่ีผา่นมา โดยมีนโยบายมุ่งพฒันาใน

ทุกดา้นใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึนมีความหลากหลาย 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานเทสโกโ้ลตสั  

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

จาํแนกตาม ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ ความกา้วหน้า 

นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์กบั

เพื่อนร่วมงาน 

สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ อายุ ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงาน สถานภาพ และรายไดท่ี้แตกต่าง

กนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ด้านความสําเร็จในการปฏิบติังาน การ

ยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภัย 
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สภาพการทํางาน และความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

1. เพื่อทาํใหท้ราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

2. เพื่อนาํผลในการศึกษาไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานเทสโกโ้ลตสั 

3. เพื่อนาํผลการศึกษาคน้ควา้สามารถใชเ้ป็นแนวทางให้แก่ผูส้นใจศึกษาเก่ียวกบั

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานในเร่ืองต่อไป 

กรอบแนวคิด 

 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ   อาย ุ

- ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร

ปฏิบติังาน 

- ระดบัการศึกษา  

- ตาํแหน่งงาน  

- สถานภาพสมรส  

- รายได ้
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ 

- ความสาํเร็จปฏิบติังาน  

- การยอมรับนบัถือ  

- ความกา้วหนา้  

- นโยบายและกา ร  

บริหาร  

- ความมัน่คงปลอดภยั  

- สถานภาพการทาํงาน 

  

 

แรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 
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2. แนวคิด 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั

ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้รวบรวมทั้งเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

ตามลาํดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

การใชก้ลยุทธ์เพื่อกระตุน้การปฏิบติังานของผูร่้วมงานให้ไปสู่เป้าหมาย

ท่ีตอ้งการนั้นมิใช่ของใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมเกิดข้ึนในเร็วๆ น้ี ในสมยัโบราณก็มีการใช้

วิธีการดงักล่าวทั้งกบัมนุษยด์ว้ยกนัและกบัสัตวท่ี์จดัเป็น ผูร่้วมงาน ดว้ยเช่นกนั 

กลยุทธ์ท่ีนาํมาใชบ้างประการเป็นไปโดยทาํให้ผูป้ฏิบติัเกิดความพอใจ สมคัรใจ

ท่ีจะทาํ กลยทุธ์บางประการแมจ้ะไดผ้ลในการสร้างแรงกระตุน้ให้ทาํงานไดม้าก

ข้ึน แต่ผูป้ฏิบติัอาจมีเจตคติทางลบต่อผูบ้ริหาร เพราะถูกเอารัดเอาเปรียบเกินไป 

หรือบุคคลภายนอกอาจมองโดยไม่ยอมรับนกั เพราะเอารัดเอาเปรียบกนั 

ความสําคัญของแรงจูงใจในการทาํงาน 

            การทาํความเขา้ใจเร่ืองความสําคญัของแรงจูงใจในการทาํงานอาจโดย

ตั้ ง ปัญหาถาม -ตอบ เ ก่ียวกับพฤติกรรมของคนบางคนท่ี เราพบเห็นใน

ชีวติประจาํวนั ตวัอยา่งรายการปัญหา เช่น เพราะอะไรนกัวิทยาศาสตร์บางคนจึง

ใชเ้วลามากมายเหลือเกินอยูใ่นห้องทดลอง บางคนใช้เวลาส่วนใหญ่เกือบตลอด

ชีวิตของเขาทีเดียวเพื่อการทดลองนั้ นๆ เพราะอะไรนักกีฬาบางคนจึงสู้ทน

เหน่ือยยากกบัการฝึกซ้อมซํ้ าๆ ซากๆ เป็นเวลาแรมเดือน แรมปี ก่อนเขา้แข่งขนั

กีฬานดัสําคญั เพราะอะไรคนบางคนจึงยอมอดทน เสียสละ ทาํงานหนกั และใช้

พลงัทั้งหมดในตวัตลอดชีวิตของเขา เพื่อการคน้พบโลกอนาคตในบางลกัษณะท่ี

ยงัไม่มีใครพบไดม้าก่อน ในขณะท่ีคนบางคนทาํในลกัษณะเดียวกนั แต่เพื่อการ

คน้หาร่องรอยอดีตของโลกดึกดาํบรรพไ์ม่สนใจใฝ่รู้ในโลกอนาคต เป็นตน้ 

            จากตัวอย่างปัญหาท่ียกมาน้ี ค ําตอบต่อปัญหาดังกล่าวคือ เพราะ

พฤติกรรมเหล่านั้นมีส่ิงผลกัดนัหรือมีแรงจูงใจให้เกิดข้ึน คือ เป็นพฤติกรรมท่ีมี

แรงจูงใจ พฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจจะเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้ จริงจงั 

ลงทุนลงแรง กระทาํในส่ิงนั้นเพื่อให้ผลงานหรือผลการกระทาํ บรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการกล่าวสรุปเป็นขอ้ๆ ถึงความสาํคญัของแรงจูงใจในการทาํงานไดด้งัน้ี 
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 1) แรงจูงใจช่วยเพิม่พลงัในการทาํงานให้บุคคล 

            พลงั (energy) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีสําคญัต่อการกระทาํหรือพฤติกรรม

ของมนุษย ์ในการทาํงานใดๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ย่อมทาํให้

ขยนัขนัแข็ง กระตือรือร้น กระทาํให้สําเร็จ ซ่ึงตรงกันข้ามกับบุคคลท่ีทาํงาน

ประเภท “เชา้ชาม เยน็ชาม” ท่ีทาํงานเพียงเพื่อใหผ้า่นไปวนัๆ 

 2) แรงจูงใจช่วยเพิม่ความพยายามในการทาํงานให้บุคคล 

            ความพยายาม (persistence) ทาํใหบุ้คคลมีความมานะ อดทน บากบัน่ คิด

หาวิธีการนําความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่องานให้มากท่ีสุด ไม่ทอ้ถอยหรือละความพยายามง่ายๆ แมง้านจะมี

อุปสรรคขดัขวาง และเม่ืองานได้รับผลสําเร็จด้วยดีก็มกัคิดหาวิธีการปรับปรุง

พฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

            3) แรงจูงใจช่วยให้เกดิการเปลีย่นแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล 

            การเปล่ียนแปลง (variability) รูปแบบการทาํงานหรือวิธีทาํงานใน

บางคร้ัง ก่อให้เกิดการคน้พบช่องทางดาํเนินงานท่ีดีกว่าหรือประสบผลสําเร็จ

มากกว่า นกัจิตวิทยาบางคนเช่ือว่าการเปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองหมายของความ

เจริญกา้วหนา้ของบุคคล แสดงให้เห็นวา่บุคคลกาํลงัแสวงหาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

ใหชี้วติ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง เม่ือด้ินรนเพื่อจะบรรลุวตัถุประสงค์

ใดๆ หากไม่สาํเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาส่ิงผดิพลาดเลยพยายามแกไ้ขให้ดีข้ึน

ในทุกวิถีทาง ซ่ึงทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงการทาํงานจนในท่ีสุดทาํให้คน้พบ

แนวทางท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 

 4) แรงจูงใจในการทํางานช่วยเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนที่

สมบูรณ์ให้บุคคล 

 บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการทาํงาน จะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ทาํงานให้เกิด

ความเจริญกา้วหนา้ และการมุ่งมัน่ทาํงานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญกา้วหนา้ จดัวา่

บุคคลผูน้ั้นมีจรรยาบรรณในการทาํงาน (work ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการ

ทาํงานจะเป็นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบ มัน่คงในหนา้ท่ี มีวินยัในการทาํงาน ซ่ึง

ลกัษณะดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงความสมบูรณ์ ผูมี้ลกัษณะดงักล่าวน้ีมกัไม่มีเวลา
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เหลือพอท่ีจะคิดและทาํในส่ิงท่ีไม่ดีจากท่ีกล่าวมาทั้ง 4 ประการ จะเห็นไดว้่า 

องค์การใดท่ีมีทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง ย่อมส่งผลให้

องคก์ารนั้นๆ บรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ เจริญกา้วหนา้ เพราะพนกังานดงักล่าวจะ

ทุ่มเทพลงังานและความสามารถอย่างเต็มท่ีและโดยไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือยเพื่อให้

ผลงานสําเร็จตามนโยบายและเป้าหมายของงาน นอกจากนั้นยงัมีบุคคลอีกส่วน

หน่ึงซ่ึงเช่ือว่าการสร้างแรงจูงใจให้บุคคลมุ่งมัน่ทาํงานให้เจริญกา้วหน้า ยงัช่วย

เสริมสร้างความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้แก่ผูน้ั้น ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 

และช่วยสร้างคนให้ดีได้เพราะการทาํงานเป็นหัวใจสําคญัส่วนหน่ึงของชีวิต

มนุษย ์ทาํใหชี้วติมีคุณค่า 

3. ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่ง

ศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั กรณีศึกษา สาขา

บางแคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผูว้ิจยั ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

งานวจิยั เพื่อนาํมาวเิคราะห์ จาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จาก

ขอ้มูลท่ีมีผูร้วบรวม เช่น หนงัสือพิมพธุ์รกิจ วารสารต่างๆ หนงัสือทางวิชาการ 

บทความ วทิยานิพนธ์ และรายงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

 2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บ

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานในห้างเทสโก้

โลตสั กรณีศึกษา สาขา บางแค ในเขตกรุงเทพมหานคร   มีจาํนวนทั้งส้ิน 3,895 

คน ผูว้ิจยัจึงใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamana, 1973, p1073) (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2548, 

หนา้77) ดงัต่อไปน้ี โดยให้มีค่าความคลาดเคล่ือนได ้0.05 จากการคาํนวณแลว้

พบวา่สามารถมีกลุ่มตวัอยา่งได ้362.74 คนและเพื่อป้องกนัความผิดพลาดจึงเก็บ

แบบสอบถามเพิ่มอีก 10% หรือคิดเป็นกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ใช้การเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อตอบแบบสอบถาม  โดยวิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) (Zikmund. 2000: 450) เม่ือไดแ้บบสอบถามคืนมาแลว้

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล โดยดาํเนินการตามลาํดบั ดงัน้ี การวิเคราะห์สถิติเชิง
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พรรณนา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา จะใชค้่าร้อย

ละ (Percentage) ในการอธิบาย ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ โดยนาํมาแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และนาํเสนอเป็นร้อยละ (Percentage) 

ผูว้ิจยัไดท้าํการทดสอบแบบสอบถามก่อนการเก็บแบบสอบถามจริง 30 

ชุด แบบสอบถามน้ีมีค่าความเช่ือมัน่ดงัต่อไปน้ี 

 จาํนวนคาํถาม Alpha 

1. ค ว า ม สํ า เ ร็ จ ใ น ก า ร    

ปฏิบติังาน 

6 0.77 

2. การยอมรับนบัถือ 2 0.79 

3. ความกา้วหนา้ 6 0.87 

4. นโยบายและการบริหาร 5 0.86 

5. ความมัน่คงปลอดภยั 5 0.89 

4. สภาพการทาํงาน 5 0.72 

5. ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน 

3 0.82 

 

4. ผลการวเิคราะห์ 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานเทสโก ้โลตสั  

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเทสโก้โลตสั พบว่า พนักงานตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.8 เป็นเพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 47.3 

 2. มีอายอุยูใ่นช่วง 21 – 30 ปีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมา

มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28 อายุ ต ํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 18 และอาย ุ

40 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 7.3 

3. พนักงานส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 59.5 

รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 33.5 และเป็นหมา้ย หรือหย่าร้างคิด

เป็นร้อยละ 7 
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 4. ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 56 

รองลงมา จบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 36.8 และ

สูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 5. ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานเป็นพนกังานคิดเป็นร้อยละ 88.5 และระดบั

หวัหนา้ ร้อยละ 11.5 

 6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มีรายไดร้ะดบั 6,501 – 10,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 46.8 รองลงมามีรายได ้10,001 – 15,000 บาท รายได ้15,001 บาทข้ึน

ไป คิดเป็นร้อยละ 19.3 และรายได ้ตํ่ากวา่ 6,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 

7. พนกังานส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 2 – 8 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 59 รองลงมา มีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 9 – 14 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 ตํ่า

กวา่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ 15 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.5 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสั 

 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 

1.ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมี

แรงจูงใจในระดบัมาก โดยมี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.07  

2. ด้านการยอมรับนบัถือในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.15 

3. ดา้นความกา้วหนา้ในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง

มีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.14 

4. ดา้นนโยบายและบริการในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอยา่งมีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.06 

5. ดา้นความปลอดภยัในการปฏิบติังาน พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่ง

มีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.11 

6. ดา้นสภาพการทาํงานในการปฏิบติังาน พบว่า โดยภาพรวมกลุ่ม

ตวัอย่างมีแรงจูงใจในระดับมาก โดยมี และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

2.07 
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7. ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานในการปฏิบติังาน พบว่า โดย

ภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในระดบัมาก โดยมีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 2.09 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ  

 สรุปผลการวจัิย 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 . ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานได้แก่ เพศ อาย ุ

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษาสูงสุด ตาํแหน่งงาน สถานภาพ และ

รายได้แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานเทสโก้

โลตสั 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ในด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน การยอมรับนบัถือ ความกา้วหนา้ นโยบายและการบริหาร ความมัน่คง

ปลอดภยั สภาพการทาํงาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร 

อยูใ่นระดบัมาก 

 อภิปรายผลการวจัิย 

 ผลการวจิยัในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลการวจิยัได ้ดงัต่อไปน้ี  

 1. ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น เป็นท่ี

สังเกตว่าพนักงานเทสโก้โลตัส มีความคิดเห็นว่า การมีความอดทนในการ

ปฏิบติังาน การคอยติดตามงานท่ีทาํอยา่งสมํ่าเสมอ และความกงัวลใจถา้หากงาน

ไม่สําเร็จลุล่วงตามเวลา มีระดบัแรงจูงใจในการทาํงานสูงท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด

กวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความรู้สึกวา่งานท่ีตนเองทาํมีความหมายต่อ

หน่วยงานของตน ต่อสังคม และมีการแข่งขนักนัสูง อยูภ่ายใตค้วามกดดนัต่างๆ 

จึงตอ้งมีความอดทน เพื่อความสาํเร็จลุล่วงของงาน เป็นส่ิงจูงใจให้คนทาํงานมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิวโรจน์ เทพขุน (2542) ท่ีพบวา่ความพึงพอใจ

ในการปฏิบติังานของขา้ราชการกองกลางสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร จะเห็นวา่ปัจจยัดา้นความสําเร็จและการยอมรับนบัถือความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมาก 
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 2. ดา้นการยอมรับนบัถือ เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็น เป็นท่ีสังเกตว่า 

พนักงานเทสโก้โลตัส มีความคิดเห็นว่า  การได้รับความไว้วางใจจาก

ผูบ้งัคบับญัชามีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่

ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็น

พลงัจูงใจท่ีมุ่งไปสู่ความสาํเร็จสมใจตนเองและความสาํเร็จในชีวติ  

 3. ดา้นความกา้วหน้า เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่าพนกังาน

เทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นว่า ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนเป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญัอยา่งยิ่ง

ในการปฏิบติังาน มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูง

กวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความตอ้งการเรียกร้องท่ีตอ้งการความโดด

เด่น และความภาคภูมิใจ เม่ือได้รับรู้ว่ามีโอกาสก้าวหน้า ก็จะมีความหวงัและ

ความมัน่คงในจิตใจ ทาํให้มีกาํลงัใจในการทาํงานเพราะเป็นความคาดหวงัของ

ชีวติ 

 4. ดา้นนโยบายและการบริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตวา่

พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นวา่ พนกังานสามารถปฏิบติัตามนโยบายของ

หน่วยงานไดดี้ มีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่

ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ความตอ้งการความภูมิใจในตนเองท่ีจะปฏิบติั

ตามคาํสั่งหรือกฎระเบียบของบริษทัท่ีถูกตอ้งสมเหตุสมผลและปฏิบติัหนา้ท่ีใน

ทิศทางท่ีชอบธรรม 

 5. ด้านความมัน่คงปลอดภยั  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่า

พนักงานเทสโก้โลตสัมีความคิดเห็นว่า พนักงานได้รับความคุม้ครองในการ

ปฏิบติังานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุก

ประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก คนทาํงานต้องเรียกร้องเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่รอด

อย่างถาวร ไม่ตอ้งหวัน่เกรงภยัท่ีจะมากระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของตน

และครอบครัว 

 6. ด้านสภาพการทาํงาน  เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่า

พนกังานเทสโกโ้ลตสัมีความคิดเห็นวา่ อุปกรณ์เคร่ืองมือในการทาํงานมีพร้อมมี

ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ี
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อาจเน่ืองมาจากอุปกรณ์ท่ีอาํนวยความสะดวกท่ีมีพร้อม ครบครันเพียงพอต่อ

พนกังานเป็นส่ิงจูงใจอย่างหน่ึงท่ีทาํให้พนกังานสามารถปฏิบติังานไดดี้ เพราะ

อุปกรณ์ต่างๆ ช่วยในการอาํนวยความสะดวก ให้แก่พนักงาน เพื่อใช้ในการ

บริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภค  

 7. แรงจูงใจขอ้มูลในดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน เม่ือพิจารณา

เป็นรายประเด็นท่ีสังเกตว่าพนักงานเทสโก้โลตสัมีความคิดเห็นว่า พนกังานมี

ความผกูพนักบัเพื่อนร่วมงานมีระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัสูง มี

ค่าเฉล่ียสูงกวา่ทุกประเด็น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความเรียกร้องความตอ้งการท่ีมา

จากความตอ้งการทางสังคมท่ีตอ้งการรวมกลุ่ม จึงตอ้งการความเป็นเพื่อนทั้งใน

ชีวิตการทาํงานและในชุมชน การมีส่วนร่วมในการทาํงานจะช่วยให้บุคคลมี

ความรู้และเขา้ใจปัญหาและผลงาน การมีส่วนร่วมไม่ไดท้าํให้ผูบ้ริหารอ่อนแอ 

แต่จะช่วยให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบคอบ และส่ิงสําคญัก็คือ บุคคลจะ

สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจริญ ศกัด์ิศิริศิลป์ 

(2544) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของพนักงานบริษทั ฮาร์

เวสทอิ์นเตอร์เนชัน่แนล (ไทยแลนด)์ จาํกดั มีความพึงพอใจในดา้นความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคลมากท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะการวจัิย 

จากการศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนกังานเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใคร่ขอเสนอแนะดงัต่อไปน้ี 

1. ควรให้ความสนใจในการส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มพูนในปัจจยัท่ี

เก่ียวกับ สภาพการทาํงาน เคร่ืองมืออุปกรณ์ เน่ืองจากผลการวิจัยในคร้ังน้ี 

ช้ีให้เห็นว่าปัจจัยด้านสภาพการทํางานอยู่ในลําดับท้ายสุด และส่วนใหญ่

พนกังานมีความรู้สึกไม่พึงพอใจ จึงควรไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนเพิ่มพูนให้ดี

ข้ึน เพื่อใหพ้นกังานรู้สึกวา่บริษทัเหมือนบา้น ท่ีสวยงามน่าอยูแ่ละมีความสุขท่ีได้

อยูอ่าศยัดว้ย   

 2. ควรมีนโยบายในการสนบัสนุนให้พนกังานไดมี้การศึกษาเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกเวลางาน หรือเสริมสร้างบรรยากาศให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
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เน่ืองจากพนกังานส่วนใหญ่ เป็นผูท่ี้มีการศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ

เทียบเท่า และ ปริญญาตรี เท่านั้น เป็นวยัหนุ่มสาวซ่ึงน่าจะไดรั้บการพฒันาให้

ความรู้เพิ่มเติม อนัจะเป็นโอกาสให้พนกังานไดส้ะสมความรู้ เพื่อเป็นหนทาง

นาํไปสู่ความกา้วหนา้ในโอกาสต่อไป 

 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ควรทาํการศึกษาสํารวจ เร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานเทสโกโ้ลตสัในสาขาอ่ืนๆ ดว้ย เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความ

พึงพอใจในการปฏิบติังาน และจะเป็นผลรวมท่ีมีความเช่ือมัน่เพิ่มข้ึน 

2. ควรทาํการศึกษาสํารวจ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของเทสโก้

โลตสั ในตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึน โดยแยกตามสายงาน เพื่อเปรียบเทียบความคลา้ย

หรือ ความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน 
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