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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์        

ในกรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING THE JOB MOTIVATION SATISFACTION 

OF EMPLOYEES BIG C SUPERCENTER AT BANGKOK 

ก่ิงดาว เกิดประดิษฐ์1กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา (1) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซู5เปอร์เซ็นเตอร์5 (2) ศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นพนกังานของหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ขอ้มูลโดย

การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี, ค่าร้อยละ, ค่าตํ่าสุด, ค่าสูงสุด, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, 

t-Test, F-Test, การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (MRA) ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานห้างบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุอยูร่ะหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  

สถานภาพสมรส  ตาํแหน่งงานปฏิบติัการ อายุงานตํ่ากว่า 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

15,001 - 20,000 บาท   

ผลการวจิยั พบวา่ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ, ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อ

แรงจูงใจ   แต่อายุ ,ระดบัการศึกษา , สถานภาพ ,ตาํแหน่งงาน ,อายุงาน,รายไดเ้ฉล่ีย

                                                 
1นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานห้างบ๊ิกซี 

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน,ดา้น

ความมัน่คงปลอดภยั , ดา้นสภาพการทาํงาน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานอยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 แต่ดา้นการยอมรับนบัถือ, ดา้นความกา้วหนา้,ดา้น

นโยบายและการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

หา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ABSTRACT 

This study aimed to study  (1) the difference of personal factors that 

influence satisfaction in the motivation of the employees Big C Supercenter At 

Bangkok (2) the study of the job motivation factorsaffecting satisfaction in the 

performance of the employees Big C Supercenter At Bangkok 

The sample used in this research was an employee of the Big C Supercenter 

At Bangkok amount 400 people. The research tools used is the questionnaire and 

Data were analyzed by using Statistical Packet for the Social Sciences. The statistics 

used to analysis data is frequency, percent, minimum, maximum, mean, standard 

deviation, t-Test, F-Test, One Way ANOVA and Multiple Regression Analysis 

(MRA) a significance level of 0.05. 

The results showed that the sample is representative of the employees of the 

Big C Supercenter At Bangkok. Most are female, age between 26 to 35 years, 

education Bachelor's degree, position operating, work experience lower 5 years , 

married status, the average monthly income of 15,001 to 20,000 baht. 

1. Personal factors including sex, position or functionand work 

experience that different have no result of the job motivation satisfaction  but age, 
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educational level, status, work experience , average monthly income that different 

have result of the job motivation satisfaction  

2. Motivation factors including Achievement , Safety and Security , 

Working Condition have result of the job motivation satisfaction. Correlated with 

satisfaction with the performance of the employees Big C Supercenter At Bangkok. 

Statistically significant at the level 0.05.but The Esteem, Growth and Position and 

Administration have no result of the job motivation satisfaction. 

KEYWORD: MOTIVATION , BIG C 

1. บทนํา  

 ทรัพยากรทางการบริหารขององคก์ารประกอบไปดว้ยปัจจยัการบริหาร อนั

ไดแ้ก่ คน เงิน วสัดุส่ิงของ และเทคนิควิธีการทาํงาน  เห็นไดว้า่ ทรัพยากรมนุษยน์ั้น

เป็นหน่ึงในทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคญัอย่างยิ่ง  เพราะมนุษย์เป็นผูบ้ริหาร

จัดการปัจจัยการบริหารอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ  อย่างเกิด

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพด้วยความประหยดั ซ่ึงในทางตรงกันข้ามนั้ น 

ทรัพยากรมนุษยเ์องก็สร้างปัญหาให้กบัองค์การไดเ้ช่นเดียวกนั มนุษยใ์นองค์การมี

ความหลากหลายและมีชีวติจิตใจ รวมถึงความคาดหวงัและความตอ้งการจากองคก์าร   

แรงจูงใจเป็นกลไกของพฤติกรรม ซ่ึงประกอบไปดว้ยกระบวนการของการ

เร่ิมต้น การดาํเนินต่อไป และควบคุมกิจกรรม แรงจูงใจเป็นแรงกระตุน้ให้บุคคล

แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงออกมา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามท่ีตอ้งการเกิดจาก

สาเหตุหลายประการ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัเป็นในฐานะพนกังานคนหน่ึง

ของหา้งบ๊ิกซี มีความสนใจอยา่งยิง่ท่ีจะทาํการศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานหา้งบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จาํแนกตามดา้น 
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ความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า นโยบายและการ

บริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ประโยชน์ของการวจัิยทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

2. เพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการดาํเนินงานทางธุรกิจ 

3. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการดาํเนินงาน 

4. เพื่อใชป้ระโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

     5.เพื่อใชป้ระโยชน์ทางดา้นวิชาการ 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  

ตาํแหน่งงาน อายงุาน สถานภาพ และรายได ้แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

แตกต่างกนั  

2.ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนบั

ถือ  ความกา้วหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั สภาพการทาํงาน 

แตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 

ขอบเขตในการวจัิย 

1.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  

 2.  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,800 คน กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่

พนกังานพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ในปี

2556 โดยใช้สูตรคาํนวณ ณ ระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต์ เม่ือยอมให้ความ

คลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 5 ของประชากร ตามสูตรของ Yamane 
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3.  ขอบเขตระยะเวลาท่ีดาํเนินการ 

การเก็บขอ้มูลและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึง  

เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

กรอบแนวคิดในการวจัิย   

                ตวัแปรตน้                                                              ตวัแปรตาม

  

 

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

• ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน 

• ดา้นการยอมรับนบัถือ 

• ดา้นความกา้วหนา้ 

• ดา้นนโยบายและการบริหาร 

• ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 

• สภาพการทาํงาน 

 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ในกรุงเทพมหานคร 

 

ANOVA 

MRA 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศึกษา 

• ตาํแหน่ง/หนา้ท่ีปัจจุบนั 

• อายงุาน 

• สถานภาพ 

• รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

ณฐัวตัร สนหอม (2550) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ 

ปฏิบติังานของพนกังาน: กรณีศึกษา บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน)” มีวตัถุประสงค ์

1) เพื่อศึกษาถึงระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั สัมมากร จาํกดั 

(มหาชน) และ 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน บริษทั สัมมากร จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

เรียงจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นบรรยากาศในการทาํงาน ดา้นการ

ไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสําเร็จในการทาํงาน ดา้นความกา้วหนา้

ในการทาํงาน ด้านวิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน

ร่วมงาน ดา้นเง่ือนไขสภาพแวดล้อมในการทาํงน และดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 

และปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน จากการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ อายุ

งาน ตาํแหน่ง ในขณะท่ีเพศอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัท่ีไม่มีผล

ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ปริญญา สัตยธรรม(2550)ได้ศึกษางานวิจัยเ ร่ืองความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษา : บริษทั วาย เอช เอส อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั

ผลการวิจยั พบวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (1) มี

ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ลกัษณะงานท่ีทาํ,สภาพและส่ิงแวดลอ้มในการ

ทาํงาน, ผูบ้งัคบับญัชา, การทาํงานร่วมกันเพื่อนร่วมงาน และความมัน่คงในการ

ทาํงาน (2) มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่เงินเดือนและสวสัดิการ, 

ความกา้วหนา้ในการทาํงาน 

สุรัตน์จี คูตระกลู (2550) ศึกษาเร่ือง “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังาน: กรณีศึกษาธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน และศึกษาลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ผลการวิจยัพบว่า 

ค่าเฉล่ียแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมของพนกังานธนาคารพาณิชยไ์ทยในเขต
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กรุงเทพมหานครในทุก ๆ ด้าน มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง จาํนวน 9ด้าน โดย

ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลมีค่าเฉล่ีย 3.59 ส่วน

ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการมีค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ 2.80 และมีค่าอยูใ่นระดบัสูง 2 ดา้น 

คือ ด้านความสําเร็จในงานมีค่าเฉล่ีย 3.91 ด้านความมัน่คงปลอดภยัมีค่าเฉล่ีย 3.71 

และพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทยท่ีมีปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ ด้านสังกัด

ธนาคาร ดา้นระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน และดา้นสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ส่วนปัจจัย

ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านตาํแหน่งงาน และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มี

แรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั 

3. วธีิดําเนินการศึกษา 

3.1  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 

 3.1.1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

สุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งตาม

ลกัษณะของสถานประกอบการ การกาํหนดขนาดตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967) 

โดยสุ่มตวัอยา่งพนกังาน  จาํนวน  400 คน จากนั้นใชก้ารสุ่มตวัอยา่งโดยไม่ใชค้วาม

น่าจะเป็น (Non-Probability Sampling)  โดยวธีิแบบสะดวก  โดยการแจก

แบบสอบถามจากพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

3.1.2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามระดบัความคิดเห็น

ของพนักงานของห้างบ๊ิกซี  ซู เปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่ง

แบบสอบถามเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) มีขอ้คาํถามจาํนวน 8 

ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายุงาน สถานภาพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน  เป็นคาํถามปลายปิด (closed ended question) แบบให้ผูต้อบเลือกตอบ

เพียงขอ้เดียว 
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ตอนท่ี 2เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจลกัษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 

ถึงระดบั 10เป็นคาํถามเชิงบวกโดยมีขอ้คาํถามเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  

แบ่งออกเป็น6ดา้น จาํนวน 30 ขอ้  

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจของพนักงาน ลักษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มีคาํตอบให้เลือก 11

ระดบั ตั้งแต่ระดบั 0 ถึงระดบั 10 เป็นคาํถามเชิงบวก จาํนวน 5 ขอ้  

3.2 การสร้างเคร่ืองมือ 

3.2.1  ผูว้ิจยัทาํการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ประกอบงานวจิยั เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

3.2.2  ผูว้ิจยัทาํการการสร้างแบบสอบถามจากตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม

จากกรอบแนวความคิดท่ีไดก้าํหนดไว ้

3.2.3  ผูว้จิยัทาํการทดสอบแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน โดยทาํการสุ่มสํารวจกบั

กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 ชุด และนาํผลไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่  (Reliability) โดย

ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิ  

 3.2.4  ผูว้จิยัทาํการแจกแบบทดสอบไปยงักลุ่มประชากรตวัอยา่ง คือหา้งบ๊ิกซี  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด 

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.3.1 แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ  (Secondary data) ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก 

เอกสารอา้งอิง บทความในวารสาร อินเตอร์เน็ต และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลแบบปฐมภูมิ 

ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลข้ึนมาใหม่ตามกลุ่มประชากรท่ีกาํหนด จาํนวน  400  คน โดย

ไดรั้บความร่วมมือจากห้างบ๊ิกซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสํานักงานใหญ่ ราชดาํริ จาก

กลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3.1  การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย 

ดาํเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัน้ี 
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จาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ( Population and Sampling Procedures)  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ พนักงานในห้างบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ฝ่ายออฟฟิซ และฝ่ายปฏิบติัการ จาํนวน  3,800  คน ซ่ึงการ

เลือกประชากรกลุ่มดังกล่าว เน่ืองจากเป็นผู ้วิจ ัยต้องการทราบแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน โดยสุ่มตวัอย่างตาม (Taro Yamane,1973:725) จาํนวน 400 คนโดยใช้

เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม 

ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร   

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน อายงุาน สถานภาพ และรายได ้

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยความสําเร็จในการปฏิบติังาน การยอมรับนบั

ถือ ความก้าวหน้า นโยบายและการบริหาร ความมัน่คงปลอดภยั และสภาพการ

ทาํงาน 

ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

4. การวเิคราะห์และสรุปผล 

4.1 ผลการศึกษาจากขอ้มูลทัว่ไป   

  ผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานหา้งบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ

อยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  สถานภาพสมรส  ตาํแหน่งงาน

ปฏิบติัการ อายงุานตํ่ากวา่ 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท   

 4.2 การทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ   และ ตาํแหน่งงาน ท่ีแตกต่างกนัมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่

แตกต่างกนั 
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    -  อาย ุ การศึกษา อายงุาน สถานภาพ รายได ้ท่ีแตกต่างกนัมีมีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั 

    4.3  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

  ปัจจยัดา้นความสําเร็จในการปฏิบติังานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนักงานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจยัดา้นความก้าวหน้า ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

      ปัจจยัด้านนโยบายและการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

  ปัจจัยด้านความมั่นคงปลอดภัย มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังาน ของพนักงานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดับ

นยัสาํคญั 0.05 

ปัจจยัด้านสภาพการทาํงาน มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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1ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่า

นยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.440 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.000 ยอมรับ 

การศึกษา F-Test 0.000 ยอมรับ 

ตาํแหน่ง F-Test 0.289 ปฏิเสธ 

อายงุาน F-Test 0.000 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.010 ยอมรับ 

รายได ้ F-Test 0.000 ยอมรับ 

 

สมมติฐานท่ี 2ดา้นแรงจูงใจในการทาํงาน 

ดา้นความสาํเร็จในการปฏิบติังาน MRA 0.155 ปฏิเสธ 

ดา้นการยอมรับนบัถือ   MRA 0.045 ยอมรับ 

ดา้นความกา้วหนา้ MRA -0.011 ยอมรับ 

ดา้นนโยบายและการบริหาร MRA 0.030 ยอมรับ 

ดา้นความมัน่คงปลอดภยั MRA 0.124 ปฏิเสธ 

ดา้นสภาพการทาํงาน   MRA 0.181 ปฏิเสธ 
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ตาราง แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อ

แรงจูงใจ  

ตัวแปรทาํนาย 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 4.397 0.646  6.808 0.000* 

ความสาํเร็จ 0.155 0.064 0.140 2.435 0.015* 

การยอมรับนบัถือ   0.045 0.062 0.041 0.720 0.472 

ความกา้วหนา้ -0.011 0.057 -0.011 -0.194 0.847 

นโยบาย/การบริหาร   0.030 0.055 0.030 0.546 0.586 

ความมัน่คงปลอดภยั    0.124 0.057 0.118 2.196 0.029* 

สภาพการทาํงาน 0.181 0.054 0.175 3.371 0.001* 

F 8.447     

Sig. 0.000     

R 0.338a     

R Square 0.114     

Adjusted R Square 0.101     

Std. Error of the Estimate 0.882     

  

จากตาราง 4.28 สรุปได้ว่า มีตวัแปร 3 ตวัแปร คือ ปัจจยัด้านความสําเร็จในการ

ปฏิบติังาน(X1) ปัจจยัดา้นความมัน่คงปลอดภยั(X2) และปัจจยัดา้นสภาพการทาํงาน

(X3) ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน(Y) ซ่ึงตวัแปรทั้งสามสามารถ

ร่วมกนัทาํนายแรงจูงใจในการปฏิบติังานไดเ้ท่ากบัร้อยละ 88.2 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั  0.338  จากการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถเขียนสมการ
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ถดถอยพหุคูณท่ีสร้างจากค่าพยากรณ์สัมประสิทธ์ิถดถอยสหสัมพนัธ์ของคะแนนดิบ

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 Y = 4.397 + 0.155X1 + 0.124X2 + 0.118X3 

 และสามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 

 Z = 0.140X1 + 0.118X2 + 0.175X3  

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวจัิย 

-ผลการศึกษาวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนพนกังานหา้งบ๊ิกซี  ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ

อยู่ระหว่าง 26 - 35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส ตาํแหน่งงาน

ปฏิบติัการ อายงุานตํ่ากวา่ 5 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท   

-โดยจากสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อความพึง

พอใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

แตกต่างกนั พบว่าพนักงานท่ีมีเพศ, ตาํแหน่งงาน แตกต่างกนัไม่มีแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานต่างกัน  แต่อายุ, สถานภาพ, รายได้เฉล่ียต่อเดือน, ระดับการศึกษา, ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็น

เตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

โดยจากสมมติฐานท่ีวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ 

พนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร  พบวา่ ปัจจยัดา้นความสําเร็จ

ในการปฏิบติังาน  ปัจจยัด้านความมัน่คงปลอดภยั ปัจจยัด้านสภาพการทาํงาน  มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ของพนกังานห้างบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 

ในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 และปัจจยัดา้นการยอมรับนบัถือ ปัจจยั

ดา้นความกา้วหนา้ ปัจจยัดา้นนโยบายและการบริหาร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังาน ของพนกังานหา้งบ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

จากการสาํรวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั 



206 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 4(ตุลาคม –ธนัวาคม 2556) 

 

ส่วนบุคคลเก่ียวกบัตาํแหน่งงาน ซ่ึงขา้พเจา้เห็นวา่ ตาํแหน่งงานน่าจะมีความแตกต่าง

กนัในการจูงใจให้พนักงานปฏิบติังานทางผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะว่าควรจะนําขอ้มูล

ดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนดาํเนินงาน กิจกรรมของแผนกทรัพยากร

มนุษย์ รวมทั้ งการกําหนดกลยุทธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ทางด้าน

ตาํแหน่งงานให้มีความสําคัญและสามารถดึงดูดใจให้พนักงานทาํงานอย่างเต็ม

ความสามารถ 

จากการสาํรวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั 

ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจดา้น ความกา้วหนา้ ท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการทาํงาน   

ทางผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ ขององคก์รสามารถกาํหนดแผนดาํเนินงานกิจกรรมของแผนกทรัพยากรมนุษย ์ 

รวมทั้งการวางแนวทางการปฎิบติังานและกาํหนดกลยุทธ์ในดา้นความกา้วหน้าใน

ตาํแหน่งงานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บัพนกังาน 

 จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ

แรงจูงใจในการทาํงานพบวา่ เงินเดือนและค่าตอบแทน ความคาดหวงัท่ีไดรั้บจากการ

ทาํงาน  กลบัมีคะแนนนอ้ยทางผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็น

แนวทางในการกาํหนดระบบค่าตอบแทนให้มีความดึงดูดใจให้พนกังานมีแรงจูงใจ

ในการทาํงานมากกว่าน้ี และส่ิงจูงใจ ผลประโยชน์อ่ืน ๆ รวมถึงสวสัดิการของ

หน่วยงานเป็นไปอยา่งเหมาะสมและยติุธรรม,มีความสะดวก รวดเร็ว 

 จากการสํารวจการแสดงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั

สภาพการทาํงานทางผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะวา่ควรจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาเป็นแนวทาง

ในกาํหนดนโยบาย ภารกิจและหนา้ท่ีของหน่วยงานการวางแผนพฒันาบุคลากรและ

องคก์รควบคู่กนัไป กาํหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการทาํงานขององคก์ร 

รวมทั้งการกาํหนดกลยุทธ์ของการบริหารงานทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํหนดกลยุทธ์

องคก์รทางดา้นการพฒันาองคก์ร 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาเพิ่มเติมดว้ยการศึกษารายละเอียดในเชิงลึก โดยใชเ้คร่ืองมือ 
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วจิยัท่ีมีประสิทธิภาพอ่ืน ๆ ควบคู่กนั เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ ท่ีจะช่วย

ส่งเสริมการศึกษาใหมี้ความละเอียดมากข้ึนในมุมมองท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั 

 ควรทาํการศึกษาซํ้ าในเร่ืองน้ีและติดตามผลเป็นระยะเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมี

ความทนัสมยัตรงตามความตอ้งการของพนกังานเน่ืองจากแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังานเป็นเร่ืองของความรู้สึกและทศันคติของแต่ละคนท่ีอาจจะเปล่ียนแปลง

ไดต้ามระยะเวลาและสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอด 
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