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แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ: 

กรณีศึกษา ธุรกจิอัญมณใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

 (WORKING MOTIVATION OF EMPLOYEES IN OPERATIONAL 

LEVEL: A CASE STUDY OF GEM BUSINESS IN BANGKOK) 

ศกัด์ิดา กรรณนุช 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ ท่ีมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับ

ปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณี ในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและ

ผลตอบแทน ท่ีมีกับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มพนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีท่ีตั้งอยูใ่นเขตบาง

รักของกรุงเทพมหานคร รวม 50 แห่ง คิดเป็น 400 ตัวอย่างในระหว่างเดือน

กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2555   

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-29 

ปี  มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/ 

ปวช.)  มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท และมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานหรือประสบการณ์การทาํงานระหว่าง 1-2 ปี  โดยมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ งานมีระบบการประเมินและแจง้ผลการปฏิบติั ในดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงานและผลตอบแทน โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ไดรั้บความช่วยเหลือเก้ือกูลจากเพื่อนร่วมงาน ทั้งน้ี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจ

ในการทาํงาน ซ่ึงใหค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ผล

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั    

ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญั

มณี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ปัจจยัด้านหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบและ

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน/ผลตอบแทนส่วนใหญ่มี  และไม่ มี

ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ ของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ระดบัปฏิบติัการ, ธุรกิจอญัมณี 

    ABSTRACT 

This study has objectives to study difference of demographic characteristics 

that influence working motivation of employees in operational level of gem 

business in Bangkok and to study relations of job and working environment/ 

compensation factors and their motivation.  This uses questionnaire to collect data 

with 400 samples who are group of operational employees of 50 gem businesses in 

Bangkok during July – November 2012. 

The findings show most samples are female; have age in range of 20-29 

years; are single; have the highest educational level of senior secondary or in an 

equivalence; have monthly income in range of 10,001 - 15,000 baht; and have 

working duration or experience in range of 1 – 2 years. For their comments, they 

focus on various most important factors,  including  job evaluation for their job/ 

responsibility and assistance from their colleagues for their working environment 

and compensation.  Herewith, they focus on their  job/ responsibility as the most 

important factor for the working motivation. The results of hypothesis testing show 

all different factors of demographic characteristics have no influence on their 

working motivation.  Most factors of job/ responsibility and working environment/ 
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compensation have and have no relation with their working motivation at significant 

level of .05 respectively.  

KEY WORDS:  MOTIVATION, OPERATIONAL LEVEL, GEM BUSINESS 

บทนํา 

การทาํงานเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของมนุษย ์ และมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ

ทาํงาน เน่ืองจากการทาํงานเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัในการดาํรง

ชีพ โดยเป้าหมายสําคญัในการทาํงานคือคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดี ในปัจจุบนัมีการ

จา้งงานเพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยั

การผลิตหลักท่ีสําคญัท่ีสุด การพฒันาบุคลากรควบคู่กับการพฒันาเทคโนโลย ี

ก่อให้เกิดการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ท่ีมีอยูสู่งใน

ยคุโลกาภิวฒัน์  

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการ

บริหารงาน เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใชท้รัพยากรบริหารอ่ืนๆ เม่ือองคก์าร

เร่ิมตน้ดว้ยการมีบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสมกบั

งาน ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็จะดีตามมา การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสําคญัต่อการ

พฒันาองคก์ร เพื่อใหส้ามารถปฎิบติังานไดส้ําเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร พร้อม

ทั้งดาํเนินการธาํรงรักษา และพฒันาให้ทรัพยากรมนุษยข์ององค์กรมีคุณภาพชีวิตใน

การทาํงาน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กบัการจูงใจในการทาํงาน

เพื่อช่วยเพิ่มพลังและความพยายามในการทาํงานให้บุคคล และช่วยให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการทาํงานของบุคคล รวมไปถึงการช่วยเสริมสร้างคุณค่าของ

ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้บุคคล และการใช้เป็นแนวทางธํารงรักษาบุคลากรท่ีดีมี

คุณภาพไวก้บัองคก์รได ้ 

อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดับไทย เป็นอีกหน่ึงอุตสาหกรรมท่ีมี

ความสําคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงสามารถทาํรายได้เขา้ประเทศไดปี้ละกว่า

แสนลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศคู่แข่งขนัดงัเช่นประเทศจีนและอินเดียท่ีมี

แรงงานจาํนวนมหาศาล ท่ีมีความได้เปรียบทางประเทศไทยในการแข่งขนัในด้าน
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ต้นทุนและค่าจ้างแรงงานท่ีตํ่า ทั้ งน้ี ยงัทาํให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและ

เคร่ืองประดับของประเทศจีนและอินเดียในตลาดโลก มีการขยายตัวในระดับท่ี

ใกลเ้คียงกนัหรือมากกวา่ร้อยละ 20 ต่อปีในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมา ผูว้ิจยัเล็งเห็น

ถึงความสําคญัและโอกาสดงักล่าว ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจอญัมณี 

พบว่า อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับไทยมีจุดแข็งจากการท่ีอญัมณีและ

เคร่ืองประดบัท่ีผลิตในประเทศไทยมีความประณีตและสวยงาม เน่ืองจากแรงงานท่ีมี

ทกัษะและความชาํนาญสูงในการทาํเคร่ืองประดบัท่ีตรงตามมาตรฐานสากล จนเป็นท่ี

ยอมรับจากทัว่โลก แต่มีจุดอ่อนของอุตสาหกรรมน้ีจากการท่ีมีแรงงานท่ีมีทกัษะและ

ฝีมือเป็นจาํนวนน้อยและขาดแคลน อีกทั้ง สภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีตอ้งอยูก่บั

เคร่ืองจกัรก่อเกิดมลภาวะต่างๆ ไดแ้ก่ เสียง แสง ฝุ่ นละออง และสารเคมีท่ีเป็นพิษ ท่ี

อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย ซ่ึงมีส่วนลดระดบัแรงจูงใจในการ

ทํางานส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพของงานและองค์กรได้  จึง เลือก

ทาํการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน

ระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีมีกบั

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และ

ผลตอบแทน ท่ีมีกับแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
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1. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัระดบัแรงจูงใจในมุมมองต่างๆ ในการทาํงานของ

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทาํให้ไดข้อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ

ในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการของธุรกิจอัญมณีอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรมนุษยใ์น

ธุรกิจอญัมณี โดยเฉพาะการนํามาประยุกต์ใช้วางแผนและกาํหนดกลยุทธ์ในการ

พฒันาและสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติังานในฝ่ายการ

ผลิตท่ีผูว้จิยัดูแลรับผิดชอบอยูใ่ห้มีความเหมาะสมตรงกบัความตอ้งการของพนกังาน

มากข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังานต่อไป  

3. ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีสามารถนาํไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานใน

ธุรกิจอญัมณีและใชพ้ิจารณาร่วมประกอบการวางแนวทางปรับปรุงแกไ้ขและพฒันา

องคก์รในภาคอุตสาหกรรมอญัมณีและธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงหรือเก่ียวขอ้งกนัให้มีผลการ

ดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั    มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์

กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาแรงจูงใจในการ

ทํางานของพนักงานในระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา ธุรกิจอัญมณีในเขต

กรุงเทพมหานครครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

Welleutein (2006 อา้งถึงในจารุณีย ์ศรีสถาพร, 2549) ความพึงพอใจ เป็น

ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลสําเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็นความรู้สึกขั้น

สุดทา้ยท่ีไดรั้บผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์

สถาบนัการศึกษาในเครือศรีวรการ (2554) แรงจูงใจ หมายถึง ส่ิงท่ีควบคุม

พฤติกรรมของมนุษย์ท่ีเกิดจากความตอ้งการ พลงักดดนัหรือความปรารถนา ท่ีจะ

พยายามด้ินรน เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจเกิดจากธรรมชาติหรือ

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

 

 ปัจจัยด้านหน้าทีก่ารงานทีรั่บผดิชอบ 

ดา้นความสาํเร็จของงาน  ดา้นการยอมรับนบัถือ 
ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผดิชอบ 
ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน 

ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานและผลตอบแทน 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงาน 
ดา้นวธีิการบงัคบับญัชา   
ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพ 
ดา้นสภาพการทาํงาน  ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

 
แรงจูงใจใน

การทาํงาน

ของ

พนักงานใน

ระดับ

ปฏิบัติการ

ของธุรกจิ 

อญัมณใีน

เขตกรุงเทพ 

มหานคร 
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จากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิดไดท้ั้งจากภายในและภายนอกตวับุคคล  

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (2549) การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีสําคญัอย่างหน่ึงในการบริหารงาน เน่ืองจาก

บุคลากรเป็นผูจ้ ัดหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ เม่ือองค์การเร่ิมต้นด้วยการมี

บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน ปัจจยัดา้น

อ่ืนๆ ก็จะดีตามมา ดงันั้นการบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความสําคญัต่อการพฒันา

องคก์ร 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา โดยใช้แบบสอบถาม

แบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลระหว่างเดือนสิงหาคม-กนัยายน 2555 กบักลุ่ม

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีไทย 50 แห่งในพื้นท่ีเขตบางรักของ

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงปกติเป็นทั้งผูค้ ้าส่ง และค้าปลีกภายในประเทศและส่งออก

ต่างประเทศ  ณ วนัท่ี 1 กนัยายน 2555 มีจาํนวน 1,634 แห่งทัว่ประเทศ จึงกาํหนด

ตวัแทนแห่งละ 1 คนและใชสู้ตรของทาโรยามาเน่กาํหนดขนาดตวัอย่างจากจาํนวน

ประชากรท่ีทราบแน่นอนหรือ n = N / (1+(Ne2)) ณ ระดบัคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดท่ี้

ร้อยละ 5 ได้ 322 ตวัอย่าง และเพิ่มตวัอย่างสํารองอีก 78 ตวัอย่าง รวมเป็น 400 

ตวัอยา่ง ประมาณแห่งละ 4-12 ตวัอยา่งหรือ 8 ตวัอยา่งต่อแห่งโดยเฉล่ีย  

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-

test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)   

สรุปผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี มี

สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ม.6/ ปวช.) มี

รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001 - 15,000 บาท และมีระยะเวลาในการปฏิบติังานหรือ

ประสบการณ์การทาํงานระหวา่ง 1-2 ปี  โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็น

โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นงานมีระบบการประเมิน และแจง้ผลการ

ปฏิบติั ดา้นงานช่วยใหไ้ดรั้บการยอมรับจากสังคม ดา้นงานมีลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ

http://www.google.co.th/url?q=http://pharmacy.hcu.ac.th/&sa=U&ei=TynTTa9yivetB7m81LsJ&ved=0CBAQFjAA&usg=AFQjCNF_6ue1uO0XyxGuZuvSgsuG3CsA-Q
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ความรู้และความชํานาญเฉพาะ ด้านงานเปิดโอกาสให้ได้รับผิดชอบอย่างเต็ม

ความสามารถ และดา้นงานช่วยสร้างความพึงพอใจในการปฏิบติั สําหรับปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการทาํงานและผลตอบแทน  ให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้น

การไดรั้บความช่วยเหลือเก้ือกูลจากเพื่อนร่วมงาน ดา้นผูบ้งัคบับญัชามีความสามารถ

ในการบริหารจดัการและแก้ไขปัญหา ด้านองค์กรมีความมัน่คง ด้านระเบียบการ

ป้องกนัภยัเฉพาะดา้น และดา้นความเหมาะสมตรงกบัท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้ทั้งน้ี มี

ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการทาํงาน โดยให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผดิชอบ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างกนั    ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณี ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

สําหรับปัจจยัดา้นหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ส่วนใหญ่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในก า รทํา ง านข อง พ นัก งา นใ นระ ดับป ฏิ บัติก า รของ ธุ ร กิ จอัญม ณี  ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ปัจจยัดา้นการยอมรับ

นับถือและลักษณะของงาน  แต่ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานและ

ผลตอบแทน ส่วนใหญ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน

ระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ยกเวน้ ความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพและสภาพการทาํงาน 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.596 ปฏิเสธ 



353 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

   อาย ุ F-Test 0.539 ปฏิเสธ 

   สถานภาพ F-Test 0.166 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.562 ปฏิเสธ 

   รายไดต้่อเดือน F-Test 0.123 ปฏิเสธ 

   ระยะเวลาในการปฏิบติังาน F-Test 0.790 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัด้านหน้าทีก่ารงานทีรั่บผดิชอบ 

   ดา้นความสาํเร็จของงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นการยอมรับนบัถือ MRA 0.848 ปฏิเสธ 

   ดา้นลกัษณะของงาน MRA 0.766 ปฏิเสธ 

   ดา้นความรับผิดชอบ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นโอกาสกา้วหนา้ในงาน MRA 0.015 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงานและผลตอบแทน 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาหรือ  

เพ่ือนร่วมงาน 
MRA 0.756 

ปฏิเสธ 

   ดา้นวธีิการบงัคบับญัชา MRA 0.076 ปฏิเสธ 

   ดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในอาชีพ MRA 0.038 ยอมรับ 

   ดา้นสภาพการทาํงาน MRA 0.000 ยอมรับ 

   ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ MRA 0.914 ปฏิเสธ 

 

 

 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของปรีชา แซ่เจ็น (2549) 

ท่ีพบว่าบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิทให้ความสําคญัต่อปัจจยัดา้น

ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และการยอมรับนบัถืออยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก โดย

ปัจจยัด้านความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา ลกัษณะงาน ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 



354 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน และความมัน่คงในหน้าท่ีการงานอยู่ในระดบัปาน

กลางและผลการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาของกิตติกร จงจิรวิศาล (2549) ท่ี

พบวา่เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สถานภาพ และระยะเวลาการทาํงานไม่มีผลต่อความพึง

พอใจในงานของพนักงานขายบัตรเครดิต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 

แตกต่างกนั ผลการศึกษาของญาณวฒิุ พรหมเดชากุล (2549) ท่ีพบวา่เพศ อายุ อายุการ

ทาํงาน สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และรายไดท่ี้แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อระดบั

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู โรงพยาบาล

กรุงเทพ (ซอยศูนยว์จิยั)   และผลการศึกษาของก่ิงกาญจน์  ปรางอุดม (2549)  ท่ีพบวา่

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานพนักงาน บริษทั พระ

นครยนตรการ จาํกดัแตกต่างกนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา

ต่างๆ ได้แก่ ผลการศึกษาของปภาภรณ์  เจริญศรีสันต์ (2548) ท่ีพบว่าเพศและ

สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานในโรงงาน

อุตสาหกรรมเคร่ืองปรุงรส ศึกษาเฉพาะบริษทั หย ัน่ หวอ่ หยุ่น จาํกดั และบริษทัใน

เครือในภาพรวมแตกต่างกนั โดยอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ในดา้นความสาํเร็จในการทาํงานและดา้นทศันคติส่วนตวัแตกต่างกนั ระดบัการศึกษา

ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บ และดา้น

ความสัมพนัธ์กบัทีมงานแตกต่างกนั และประสบการณ์ในการทาํงานท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานในดา้นทศันคติส่วนตวัแตกต่างกนั และผลการศึกษา

ของปรีชา แซ่เจ็น (2549) ท่ีพบว่าอายุ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของบุคลากรพยาบาล

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขมุวทิ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังนี้ 

ด้านหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ถือว่าเป็นปัจจยัท่ีมีความคิดเห็นว่า มี

ความสําคญัมากท่ีสุด และมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานใน
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ระดับปฏิบัติการ เน่ืองจากงานท่ีรับผิดชอบเป็นงานท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีต้องการ

ความรู้ ทกัษะ และความชาํนาญเฉพาะ จึงเป็นงานท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคมและ

ตลาดแรงงาน ส่งผลทาํให้เกิดความภาคภูมิใจกบัการได้รับการยอมรับและนับถือ 

องค์กรธุรกิจอญัมณีจึงควรกาํหนดแผนงาน และเป้าหมายในการปฏิบติังานไวใ้ห้

ชัดเจนและเขา้ใจง่ายตรงกนั เพื่อทาํให้พนักงานปฏิบติังานโดยรับผิดชอบต่อส่วน

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและสะดวกต่อการปฏิบติังานตามให้บรรลุความสําเร็จ อีกทั้งควร

มีการประเมินและแจง้ผลการปฏิบติังานต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ   ส่งผลทาํให้

เกิดความพึงพอใจและมัน่ใจในงานและองคก์ร  รวมทั้งเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

อยา่งสุดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

ดา้นสังคม ถือว่าเป็นอีกปัจจยัท่ีพนกังานในระดบัปฏิบติัการให้ความสําคญั

มาก โดยเป็นปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับจากสังคม ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดต่อความพึงพอใจ และการสร้างแรงจูงใจในงานต่อการยอมรับนบัถือ 

ถึงแมปั้จจยัดงักล่าวน้ี ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงงานจูงใจในการทาํงานจากการอา้งอิง

ผลการทดสอบสมมติฐานก็ตาม องค์กรธุรกิจอญัมณีจึงควรนาํปัจจยัดา้นน้ีพิจารณา

ร่วมกนักบัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ในการส่งเสริมการสร้างแรงใจในการปฏิบติังานดว้ย 

ด้านการพฒันาและใช้ศกัยภาพ ถึงแม้พนักงานในระดับปฏิบติัการได้ให้

ความสาํคญันอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามปัจจยัดา้นน้ีมีความสาํคญัต่อการพฒันาบุคลากรและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงช่วยสะทอ้นถึงลกัษณะเด่นและโอกาส

กา้วหน้าในอนาคตของงานท่ีรับผิดชอบ องค์กรธุรกิจอญัมณีไม่ควรมองขา้มปัจจยั

สําคญัดา้นน้ี รวมทั้งการเลือกใช้ศกัยภาพของแต่บุคคลให้เหมาะสมและคุม้ค่า โดย

เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถ และการยกย่องชมเชยผลงานของ

พนกังานตามโอกาส 

ดา้นผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือนและสวสัดิการประเภทต่างๆ ควรพิจารณา

ให้มีความเหมาะสมอย่างน้อยท่ีสุด สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตามท่ีกฎหมายบงัคบั

หรือกาํหนดไว ้และตรงกบัหนา้ท่ีความรับผดิชอบในแต่ละหนา้ท่ี ควบคู่กบัปัจจยัดา้น

การสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดีของพนกังาน 
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ด้านสภาพแวดล้อมในการทาํงาน ควรช่วยสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมการ

ปฏิบติังานท่ีดี โดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งพนกังานกบัผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือ

เพื่อนร่วมงาน โดยผูบ้งัคบับญัชาควรมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการและ

แกไ้ขปัญหาควบคู่กบัการปกครอง โดยควรมีความชาํนาญในการจดัระบบการสั่งการ

ตามสายงาน เพื่อช่วยสนบัสนุนแผนงานและแนวทางปฏติังานของพนกังานให้เขา้ใจ

และบรรลุเป้าหมายไดง่้ายข้ึน รวมทั้งการให้ความสําคญัต่อระบบการส่ือสารภายในท่ี

มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรับรู้ขอ้มูลท่ีจาํเป็นของพนกังาน โดยควรมุ่งเน้นโดย

ให้ความสําคัญเก่ียวกับระบบรักษาความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ทั้ งด้าน

กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัเฉพาะดา้นท่ีพึงปฏิบติั และอุปกรณ์ป้องกนัและรักษา

ความปลอดภยั ทั้งน้ี รวมไปถึงการจดัให้มีจาํนวนบุคลากรและอุปกรณ์และเคร่ืองมือ

ท่ีจาํเป็นต่อการปฏิบติังานใหเ้พียงพอพร้อมสําหรับการใชง้านดว้ย ซ่ึงถือวา่เป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ 

ทั้งน้ี ไม่ควรมองขา้มปัจจยัดา้นความเป็นธรรมและความเสมอภาค ถึงแมผ้ล

การศึกษาระบุว่าพนักงานในระดบัปฏิบติัการได้ให้ความสําคญัน้อยท่ีสุด ซ่ึงอาจมี

สาเหตุมาจากการไดรั้บรู้ถึงความเท่าเทียมกนัในท่ีทาํงานในปัจจุบนัอยู่แลว้ จึงทาํให้

ไม่ใส่ใจหรือใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัดงักล่าว 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

ดา้นตวัแปร ควรทาํการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ นอกเหนือปัจจยัท่ีเลือกทาํการศึกษา

ในคร้ังน้ีเพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองท่ีหลากหลายและแตกต่างมากข้ึน 

ด้านกลุ่มตวัอย่างและพื้นท่ี ควรเลือกทาํการศึกษากบักลุ่มตวัอย่าง ท่ีเป็น

พนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณี ในพื้นท่ีเขตอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 

นอกเหนือจากพื้น ท่ี เ ป้าหมายท่ีทําการศึกษาในคร้ัง น้ี  รวมทั้ งพื้ นท่ีนอกเขต

กรุงเทพมหานครหรือในจังหวดัต่างๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลจากตัวแทนประชากรท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ีกวา้งขวางมากข้ึน 

ดา้นเคร่ืองมือวิจยั ควรพิจารณาเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมประเภทอ่ืนๆ ประกอบกนั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์และมีความน่าเช่ือ
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มากข้ึน สําหรับใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดา้นระยะเวลา ควรมีการทบทวนในการศึกษาเป็นระยะตามความเหมาะสม 

เพื่อไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของพนกังานในปัจจุบนัมากท่ีสุด 

ซ่ึงมีส่วนช่วยให้สามารถกําหนดแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน ให้มี

ประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง  
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http://www.git.or.th 

สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). รายช่ือผู้

ส่งออกไทย. ขอ้มูลออนไลน์, 2555 เขา้ถึงไดจ้าก 

http://gemandjewelrydb.git.or.th 
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