
102 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 4 ) 

อทิธิพลด้านวฒันธรรมองค์กรทีม่ีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Organizational culture actors influencing motivation of private sector in 

Bangkok 

รุจารินทร์  จิตตแ์กว้
1  กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ

2
 

_________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวจิยัเร่ือง อิทธิพลดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของ

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

ภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้าน

สวสัดิการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานภาคเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ (1) ลกัษณะส่วนบุคคล ดา้นอายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา รายได ้และอายุงาน ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ .05 (2) ปัจจยัวฒันธรรมองค์กรกบัปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มี เพียงว ัฒนธรรมเน้นท่ีงานท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 (3) ปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัปัจจยัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน มีเพียงสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

คําสําคัญ: วฒันธรรมองคก์ร, แรงจูงใจ, สวสัดิการ, ภาคเอกชน 

______________________________ 
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2 ผูอ้าํนวยการศูนยศึ์กษาสาทรธานี มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 

The purpose of this study was to examine and comparison analysis on 

various factors relating to Organizational Culture Factors Influencing Motivation of 

Private Sector in Bangkok. Specifically, there were three main aspects to the studies 

which can be summarized as follow. Comparison of the effect of individual factors 

on the motivation of private sector employees in Bangkok. Examination of the 

effects of organizational culture factors and motivation of private sector employees 

in Bangkok. Examination of the effects of welfare factors and motivation of private 

sector employees in Bangkok. 

The results of hypothesis testing found that individual factors; age, status, 

education, income, and position had effect on motivation of employees in statistical 

significantly .05. Organization culture; Role Culture opinion, Existential Culture, 

and Leader Culture had no effect on motivation of employees while Task Oriented 

Culture  had effect on motivation of employees in statistical significantly .05. 

Finally, Welfare; Health Benefits and Other Benefits had effect on motivation of 

employees in statistical significantly .05 while Social and Recreation Welfare had 

no effect on motivation of employees. 

Keywords: organizational culture, motivation, welfare, private sector 

บทนํา 

การบริหารทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการดาํเนินการท่ีเก่ียวกบับุคคลท่ีถือว่า เป็น

ทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององคก์รเพื่อให้สามารถปฏิบติังานไดส้ําเร็จตามวตัถุประสงค ์

พร้อมทั้งดาํเนินการธาํรงรักษาและพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรมีคุณภาพ

ชีวติในการทาํงานท่ีดี ส่ิงน้ีจึงเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารทุกระดบัท่ีจะตอ้งรับผิดชอบต่อ

การจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยก่อนท่ีองค์กรต่างๆ จะเร่ิมเห็นความสําคญัของการ

จดัการทรัพยากรมนุษยน์ั้น บุคคลเคยถูกมองเห็นว่าเป็นเพียงแค่ปัจจยัอย่างหน่ึงใน

การผลิต และให้ความสําคญัเป็นแค่แรงงานหรือกาํลงัคน แต่ในปัจจุบนั บุคคลไดรั้บ
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การนิยามใหม่พัฒนาความสําคัญเป็นทรัพยากรมนุษย์ ส่วนแผนกหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกบับุคคลในองคก์รก็กาํลงัเปล่ียนบทบาทจากงานบริหารบุคคลและ

ธุรการไปเป็นการจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเปล่ียนจากการจดัการเฉพาะ

หนา้ ไปเป็นการใช ้กลยทุธ์เชิงรุกอยา่งเตม็ตวัและต่อเน่ืองไปในระยะยาว 

พนกังานในองค์กรทุกคนตอ้งการแรงจูงใจในการทาํงานท่ีเหมาะสม การท่ี

องค์กรสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ย่อมทาํให้เกิดขวญัและกาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน 

และทาํงานอย่างเต็มกาํลังความสามารถด้วยความเต็มใจ ทาํให้มีความสุขในการ

ทาํงาน แรงจูงใจและการสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงานเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอย่างยิ่งใน

การกระตุน้ และรักษาบุคลากรท่ีมีคุณค่าให้อยู่กบัองค์กรในระยะยาว รวมถึงพฒันา

ศกัยภาพของตวับุคลากรเพื่อความเจริญเติบโตและความสาํเร็จขององคก์รนั้นๆ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังานภาคเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ของการวจัิย 

1. ผลการศึกษาจะทาํให้ทราบถึงอิทธิพลด้านวฒันธรรมองค์กร และปัจจยั

ดา้นสวสัดิการท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของภาคเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางสําหรับผูบ้ริหารท่ีจะนาํผลการวิจยัไปเป็น

แนวทางในการพฒันาโครงสร้างวฒันธรรมองค์กร วางแผนระบบการบริหารงาน 

ปรับปรุงบรรยากาศในการทาํงาน ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

2. เพื่อทาํให้เกิดความเข้าใจถึงลักษณะและความแตกต่างของปัจจัยด้าน

วฒันธรรมองคก์ร และปัจจยัดา้นสวสัดิการ 

3. เพื่อนาํขอ้มูลไปเสนอแนะในการปรับปรุงแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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และวิธีการจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในบริษทั เพื่อทาํให้การบริหารงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

4. เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้าใจและการปรับตัวของ

พนกังานในแต่ละองคก์รท่ีมีวฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างกนั 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ 

(Independent variable) และ ตวัแปรตาม (Dependent variable) ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 3 กลุ่มคือ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบั

ตาํแหน่งงาน รายได ้และ อายงุาน 

2. ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ร ซ่ึงผูว้จิยัเลือกใชแ้นวความคิดของ Charles 

Handy (1995) ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท (Apollo หรือ Role 

Culture) วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) วฒันธรรมท่ีเนน้

บทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล (Dionysus หรือ Existential) และวฒันธรรมแบบเนน้

ผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) 

3. ปัจจยัดา้นสวสัดิการ ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสังคม และ

นนัทนาการ และดา้นอ่ืนๆ 

ตัวแปรตาม คือ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน  

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาวจิยัเร่ือง อิทธิพลดา้นวฒันธรรมองคก์รท่ีมีผลต่อการสร้าง

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัไดส้รุป 

แนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์ร 

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจ 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสวสัดิการ 

4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัวัฒนธรรมองค์กร 

Charles Handy (1995) รูปแบบวฒันธรรมตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมซ่ึง

สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะต่างๆของเทพเจา้กรีกโบราณ แบ่งเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท (Apollo หรือ Role Culture) เป็นวฒันธรรมท่ี

มุ่งเนน้ตาํแหน่ง บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ โครงสร้างขององคก์รกาํหนดไว้

ชดัเจน และมีกฏระเบียบขอ้บงัคบัชดัเจน ซ่ึงเป็นวฒันธรรมทัว่ไปในหน่วยงานใหญ่ 

2. วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน (Athena หรือ Task Oriented Culture) เป็นวฒันธรรม

ท่ีเน้นการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคนพฒันา

และใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี เพื่อผลงานและการพฒันาท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ  

3. ว ัฒนธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตัวบุคคล (Dionysus หรือ 

Existential) ผูท่ี้ปฏิบติังานในองคก์ร จะกาํหนดกฎเกณฑ์ของตนเองมีความเป็นอิสระ

สูง ความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีหลากหลายจาํเป็นและมีผลต่อประสิทธิภาพและ

ช่ือเสียงขององคก์รเป็นอยา่งยิง่  

4. วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ (Zeus หรือ Leader Culture) รูปแบบวฒันธรรมท่ี

ผู ้นําจะมีกลุ่มผู ้บริหารท่ีสามารถเป็นท่ีปรึกษา หรือเป็นผู ้สนองรับหรือนําการ

ตดัสินใจ นโยบาย แนวทางและแผนงานไปปฏิบติัใหบ้รรลุผล  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจูงใจ 

แรงจูงใจทฤษฎีสองปัจจยั (Two–factor theory) เป็นทฤษฎีท่ีเฮอร์ซเบิร์ก 

(Herzberg) พฒันาข้ึนมาโดยการสอบถามคนเป็นร้อยๆคน ดว้ยคาํถามวา่ เม่ือไรมี

ความพอใจในการทาํงานท่ีงานนั้นทาํให้เกิดการจูงใจสูงกบัเม่ือไรท่ีรู้สึกไม่พอใจใน

การทาํงานท่ีงานนั้นไม่จูงใจใหอ้ยากทาํ เม่ือพบคาํตอบวา่คนเหล่านั้นมีความพึงพอใจ

ในการทาํงาน เขาจะเรียกปัจจยัเหล่านั้นวา่ ปัจจยัท่ีสร้างความพอใจ (Satisfied factor) 

และเม่ือพบคาํตอบว่าคนไม่มีความพอใจในการทาํงานเขาเรียกปัจจยันั้นว่าปัจจยัท่ี

จาํเป็น (Hygiene factor) โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีจาํเป็นหรือปัจจยัอนามยั (Hygiene factor) คือ แหล่งท่ีมาของการ

ทาํให้เกิดความไม่พอใจในการทาํงานส่วนใหญ่เกิดจากสภาพงาน (Job context) ท่ี
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ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั คือ สภาพการทาํงาน ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล นโยบายและ

การบริหารขององคก์ร ความรู้ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชา และค่าตอบแทน  

2. ปัจจยัท่ีสร้างความพอใจ (Satisfier factor) เป็นแหล่งท่ีมาของการทาํให้เกิด

ความพอใจในการทาํงาน ส่วนใหญ่เกิดจากเน้ืองาน (Job content) ประกอบดว้ย 

ความรู้สึกท่ีทาํใหเ้กิดความสาํเร็จ ความรู้สึกวา่ไดรั้บการยอมรับ ความรู้สึกรับผิดชอบ 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน และลกัษณะของงาน  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัสวัสดิการ 

สวสัดิการ คือ การดาํเนินการใดๆ ไม่ว่าโดยนายจา้ง สหภาพแรงงาน หรือ

รัฐบาลท่ีมีความมุ่งหมายเพื่อให้ลูกจา้งสามารถมีระดบัความเป็นอยู่ท่ีดีพอสมควร มี

ความผาสุขทั้งกายและใจ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความปลอดภยัในการทาํงาน มีความ

เจริญกา้วหนา้ มีความมัน่คงในการดาํเนินชีวติไม่เฉพาะแต่ตวัลูกจา้งเท่านั้น แต่รวมถึง

ครอบครัวของลูกจา้งดว้ย  

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศิริพร ม่านกลาง (2552) ไดศึ้กษาเร่ือง วฒันธรรมองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สํานกังาน

ใหญ่ ผลการวจิยัพบวา่ วฒันธรรมองคก์รของพนกังาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

การปฏิบติังานของพนกังาน มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

วฒันธรรมองคก์รกบัการปฏิบติังาน พบวา่ มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 

นนทชั ฟรอมไธสง (2552) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสําคญัต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่

ในระดบัสูงโดยเรียงลาํดบัตามความสําคญัไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้น

การยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบด้านลักษณะงานท่ีปฏิบติั และด้าน

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน  

กิตตินันต์ พิศสุวรรณ (2553) ได้วิจยัเร่ือง ความต้องการสวสัดิการของ

พนกังาน กรณีศึกษา บริษทั ลานนาอุตสาหกรรมเกษตร จาํกดั ผลการวิจยัพบวา่ ความ
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ตอ้งการในสวสัดิการของกลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยท่ีด้านสุขภาพอนามยัเป็นอนัดบัแรก พนักงานท่ีมีภูมิลาํเนาระยะเวลาในการ

ทาํงานและประเภทการจา้งงานต่างกนัมีความตอ้งการในสวสัดิการต่างกนั พนกังานท่ี

มีเพศ อายุ สถานภาพระดบัการวิจยัท่ีมีสังกดัแผนกและรายไดต่้อเดือนต่างกนัมีความ

ตอ้งการในสวสัดิการทุกดา้นต่างกนั โดยความตอ้งการของพนกังานท่ีมีต่อสวสัดิการ

ท่ีไดรั้บทั้ง 4 ดา้นท่ีไดรั้บต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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กรอบแนวความคิดการวจัิย  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ระดับตําแหน่งงาน รายได้ และอายุงานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน 

ปัจจัยด้านลกัษณะทางบุคคล 

- เพศ                     

- อาย ุ                    

- สถานภาพ           

- ระดบัการศึกษา  

- ระดบัตาํแหน่ง 

- รายได ้

- อายงุาน 

ปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร 

- วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท 

- วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน 

- วฒันธรรมท่ีเนน้บทบาท

อิสระเฉพาะตวับุคคล 

- วฒันธรรมแบบเป็นผูน้าํ 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 

ปัจจัยด้านสวสัดิการ 

- ดา้นสุขภาพอนามยั 

- ดา้นสังคมและ

นนัทนาการ 

- ดา้นอ่ืนๆ 
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2. ปัจจยัด้านวฒันธรรมองค์กรท่ีประกอบไปด้วยวฒันธรรมท่ีเน้นบทบาท 

วฒันธรรมเนน้ท่ีงาน วฒันธรรมท่ีเน้นบทบาทอิสระเฉพาะตวับุคคล และวฒันธรรม

แบบเป็นผูน้าํมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

3. ปัจจยัดา้นสวสัดิการท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นสังคมและ

นนัทนาการ และดา้นอ่ืนๆ มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากร คือ พนกังานภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 คน ซ่ึงไดม้าจากการกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Yamane 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1973, pp. 886-887) โดยใชว้ธีิการจบัสลาก 3 เขต 

คือ เขตบางกะปิ เขตคนันายาว และเขตบางนา 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล คือ แบบสอบถาม จาํนวน 4 ส่วน ส่วนท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามด้าน

วฒันธรรมองค์กร ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามด้านสวสัดิการ ส่วนท่ี 4 เป็น

แบบสอบถามปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 

1. หาความถ่ีและสัดส่วนร้อยละ (Frequency & percentage) โดยการสรุป

ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นของปัจจยัดา้นวฒันธรรมองค์กร 

ปัจจยัดา้นสวสัดิการ และปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

3. วิเคราะห์หาค่าความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั โดย

ใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 

4. วเิคราะห์หาความแตกต่างกนัระหวา่ง 2 ตวัแปรข้ึนไป โดยใชก้ารวิเคราะห์

ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way analysis of variance : ANOVA) 

5. วิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

โดยใชว้เิคราะห์ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อตวัแปรตาม 
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ผลการวจัิย     ตาราง 1  

   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยด้าน

สวสัดิการต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta t Sig. Tolerance VIF 

(Constant) 

1. วฒันธรรมท่ี

เนน้บทบาท 

2. วฒันธรรมเนน้

ท่ีงาน 

3. วฒันธรรมท่ี

เนน้บทบาท

อิสระเฉพาะตวั

บุคคล 

4. วฒันธรรม

แบบเนน้ผูน้าํ 

5. ดา้นสุขภาพ

อนามยั 

6. ดา้นสงัคมและ

นนัทนาการ 

7. ดา้นอ่ืนๆ 

4.660 

.037 

 

.267 

 

.119 

 

 

 

-.020 

 

.136 

 

.023 

 

-.088 

.218 

.071 

 

.082 

 

.080 

 

 

 

.075 

 

.048 

 

.040 

 

.037 

 

.053 

 

.385 

 

.172 

 

 

 

-.031 

 

.216 

 

.045 

 

-.156 

21.400 

.522 

 

3.247 

 

1.497 

 

 

 

-.269 

 

2.819 

 

.583 

 

-2.411 

.000 

.602 

 

.001* 

 

.135 

 

 

 

.788 

 

.005* 

 

.560 

 

.016* 

 

.146 

 

.106 

 

.113 

 

 

 

.116 

 

.255 

 

.251 

 

.357 

 

6.828 

 

9.447 

 

8.878 

 

 

 

8.644 

 

3.926 

 

3.987 

 

2.805 

R = .672  R2 = .452 S.E.E. = .98079 F = 43.401 Sig. = .000 

สรุป 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นเพศ ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกนั  

2. ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านอายุต่อปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการ
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ปฏิบติังานระหวา่งพนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัเป็นรายคู่ พบวา่ พนกังานภาคเอกชนท่ี

มีอายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี กบั อาย ุ25-35 ปี อายุต ํ่ากวา่ 25 ปี กบั อายุ 36-45 ปี และอายุต ํ่ากวา่ 

25 ปี กบั อายุ 46 ปีข้ึนไป มีปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติ 0.05  

3. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นสถานภาพต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 

4. ลักษณะส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษาต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

5. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นระดบัตาํแหน่งงานต่อปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั  

6. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นรายได้ต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานระหว่างพนักงานท่ีมีรายได้แตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า พนักงาน

ภาคเอกชนท่ีมีรายได้ ตํ่ากว่า 10,000 บาท กับ รายได้ 10,001-20,000 บาท ตํ่ากว่า 

10,000 บาท กบั รายได ้20,001-30,000 บาท ตํ่ากวา่ 10,000 บาท กบั รายได ้30,000 

บาทข้ึนไป 10,001-20,000 บาท กับ 30,000 บาทข้ึนไป มีปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

7. ลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นอายุงานต่อปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบปัจจยัแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานระหว่างพนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกันเป็นรายคู่ พบว่า พนักงาน

ภาคเอกชนท่ีมีอายุงาน 1-5 ปี กับ 10 ปีข้ึนไป มีปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

8. ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยว ัฒนธรรมองค์กรกับปัจจัยแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน มี เพียงว ัฒนธรรมเน้นท่ีงานท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

9. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นสวสัดิการกบัปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน มี

เพียงสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน 
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การปฏิบติังาน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05  

 อภิปรายผล 

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานนั้น มีเฉพาะ

ด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ และอายุงาน แตกต่างกันท่ีระดับ

นยัสําคญัทางสถิติ .05 เม่ือพิจารณาจากผลการวิจยัขา้งตน้แลว้ พบว่าสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ นนทชั ฟรอมไธสง (2552) ซ่ึงได้วิจยัเร่ือง แรงจูงใจการปฏิบติังาน

ของพนกังานโรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคลทางดา้นอายุ การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และรายได้ ของพนกังานท่ี

แตกต่างกนั ทาํให้ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัจจยัด้านวฒันธรรมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนกังานนั้นมีเพียงดา้น วฒันธรรมเน้นท่ีงาน ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 ท่ีมีรูปแบบของวฒันธรรมคือ การทาํงานเป็นทีม สนบัสนุนการ

ใช้ความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ศิริพร 

ม่านกลาง (2552) ซ่ึงได้วิจัยเ ร่ือง ว ัฒนธรรมองค์กรท่ีมีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) สํานกังานใหญ่ 

พบวา่ เม่ือองคก์รมีวฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้การทาํงานเป็นทีมท่ีดี จะทาํให้พนกังานมี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยจะตอ้งมีการบริหารและการวางแผนท่ีให้ทุกคนมี

ส่วนร่วม ซ่ึงพนักงานในบริษทัให้ความสําคญั ทาํให้วฒันธรรมองค์กรท่ีเน้นการ

ปฏิบติังานเป็นทีมมีความสัมพนัธ์ในระดบัสูง  

ปัจจยัด้านสวสัดิการท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานนั้น เฉพาะสวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั และด้านอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตตินนัต์ พิศสุวรรณ ซ่ึง

วิจัยเร่ือง ความต้องการสวสัดิการของพนักงาน กรณีศึกษา : บริษัท ลานนา

อุตสาหกรรมเกษตร จาํกดั พบวา่ ความตอ้งการท่ีมีต่อสวสัดิการของพนกังานต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .05 ซ่ึงมีความตอ้งการในดา้นสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยั

เป็นอนัดบัแรก 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การปฏิบัติการจริง 

1. จากผลการวิจยั เห็นไดว้า่ ลกัษณะส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนักงาน โดยเฉพาะด้าน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได ้และอายุงาน ผูบ้ริหารบริษทัภาคเอกชนจึงควรให้ความสําคญัในเร่ืองลกัษณะ

ส่วนบุคคลใหม้ากยิง่ข้ึน 

2. จากผลการวจิยั พบวา่ วฒันธรรมองคก์รมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน โดยเฉพาะ วฒันธรรมเน้นท่ีงาน ผูบ้ริหารบริษทัภาคเอกชน

จึงควรให้ความสําคญักบัวฒันธรรมองค์กรในดา้นท่ีกล่าวไป คือ ให้ความสําคญัใน

การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม สนบัสนุนและส่งเสริมให้พนักงานพฒันาและใช้ความรู้

ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ี เพื่อผลงานและการพฒันาท่ีริเร่ิมใหม่อยูเ่สมอ 

3. จากผลการวิจัย พบว่า สวสัดิการมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน โดยเฉพาะ ดา้นสุขภาพอนามยั และดา้นอ่ืนๆ ผูบ้ริหารบริษทั

ภาคเอกชนจึงควรให้ความสําคญักบัสวสัดิการในดา้นท่ีกล่าวไป คือ ให้ความสําคญั

ในด้านสุขภาพอนามยัของพนักงาน ยกตวัอย่างเช่น การประกันสุขภาพ สถานท่ี

ทาํงานท่ีถูกสุขลกัษณะอนามยั การตรวจสุขภาพประจาํปี และสวสัดิการด้านอ่ืนๆ 

ยกตวัอยา่งเช่น การจดัสัมมนาเพื่อเสริมสร้างทกัษะการทาํงาน ให้การสนบัสนุนดา้น

การศึกษา มีการจ่ายเงินล่วงเวลา (OT) และ โบนสั เพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังาน 

 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัภายในสูง

โดยเฉพาะดา้น วฒันธรรมเนน้ท่ีบทบาท และวฒันธรรมเนน้ท่ีงาน จึงขอให้นกัวิจยัทาํ

การวจิยัในคร้ังต่อไปเนน้เฉพาะตวัแปรดงักล่าวน้ี 

2. งานวิจัยเร่ืองน้ีศึกษาถึงปัจจัยด้านวฒันธรรมองค์กร และปัจจัยด้าน

สวสัดิการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานเท่านั้น ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป ควร

เพิ่มการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
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