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ปัจจัยทีม่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา  บริษัท เคซีอ ีอเีลคโทรนิคส์ จํากดั (มหาชน) 

Factors of Motivation Result in Operation of KCE Electronic public company 

ทว ีทองอยู ่1   รศ. กาญจนาท เรืองวรากร
2

 

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

    บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาอิสระคร้ังน้ีเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลแรงจูงใจใน

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) จาํแนกตามเพศ,อายุ,การศึกษา,

ประสบการณ์การทาํงานและตาํแหน่งงานประชากรในการศึกษาน้ีมี 80 คนท่ีทาํงาน

อยู่ท่ี บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) ท่ีนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

กรุงเทพฯ เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีสามารถตอบได ้ 5 ระดบั 

การศึกษา  SPSS ใช ้(Statistical Package for the Social Science) โปรแกรม

คอมพิวเตอร์น้ีถูกนํามาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวม ผลทางสถิติท่ี

ประกอบข้ึนจากร้อยละความถ่ีและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมมติฐานคือการทดสอบ

ค่าระดบันยัสาํคญั 0.05 

ผลของการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นวา่ปัจจยัของผลการสร้างแรงจูงใจใน บริษทั เคซี

อี อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) มีระดับของแรงจูงใจสําหรับปัจจยัทั้งสองของ

แรงจูงใจท่ีไดค้่าเท่ากบั 3.509 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมากและในปัจจยัจูงใจมีค่ารวมเท่ากบั 

3.150 อยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีค่าเท่ากบั 3.806 อยูใ่นระดบั

มากดังนั้ นจากผลการวิจัยจึงควรปรับปรุงปัจจัยจูงใจท่ีมีค่าน้อยอยู่ 3 ค่าคือด้าน

ลกัษณะงานเท่ากบั 2.695, ดา้นการยกยอ่งเท่ากบั 2.658 และดา้นความเจริญกา้วหนา้

เท่ากบั 2.691 เพื่อระดบัปัจจยัจูงใจโดยรวมดีข้ึนจากระดบัปานกลาง   

___________________________________________________________________ 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
2 อาจารยป์ระจาํ โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการรุ่นใหม่ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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จากผลการทดสอบค่า T-Test และ F-Test เพื่อวดัผลกระทบสรุปไดว้า่ อายุท่ี

แตกต่างกนัมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยัคํ้าจุน และในส่วนอายุงานท่ีแตกต่าง

กนัมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจและในส่วนวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อ

ปัจจยัคํ้าจุน และสุดทา้ยตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนัจะมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ 

คําสําคญั : แรงจูงใจ,ปฏิบติังาน,บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 

Abstract 

The objectives of this independent study was to study factors of motivation 

result in operation of the KCE Electronic public company classified by gender ,age, 

education ,work experience , and position. 

The population of this study was 80 persons who were working at KCE 

Electronic public company at Latkrabang Industrial Estate Bangkok. Data were 

collected by questionnaires thus separate into 5 levels. 

This study used SPSS (Statistical Package for the Social Science) computer 

program were analyzed the data from collected. The Result of Statistical was 

composed of percentage, frequency, mean and standard deviation. A hypothesis was 

tested value is 0.05 level of significance. 

The result of this studies indicated that factors of motivation result in the 

KCE Electronic public company had level of motivation for both factors of 

motivation that got exactly value was 3.509 which is high value and motivating 

factors was 3.150 which is medium level when compare to  factors of hygiene mean 

that got value was 3.806 which is high value  

Although from these results of this research that should be improved the 

motivating factors at low value. There are three factors were the work is 2.695, the 

praise is 2.658 and the progress is 2.691 in order to increase to medium and more 

level.  
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From the results of the test T-Test and F-Test in order to measure affects 

and conclude that this difference age had affect to motivating factors and factors of 

hygiene and The difference age of working had affected to motivating factors only 

and The difference educational background had affected to factors of hygiene and 

Eventually the difference job postings had affected to motivating factors. 

Key Words: Motivation, Operation, KCE Electronic public company 

1. บทนํา 

การสร้างแรงจูงใจในการทาํงานเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัในการทาํงานของ

บุคคลและต่อองคก์ร เน่ืองจากบุคคลแต่ละบุคคลมีแรงจูงใจในการทาํงานท่ีแตกต่าง

กนั แรงจูงใจทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงาน ทั้งน้ีถา้หากบุคคลในองคก์รไดรั้บ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม ยอ่มทาํใหเ้กิดขวญักาํลงัใจท่ีดีในการทาํงาน และทาํงานไดอ้ยา่ง

เต็มกาํลงัความสามารถด้วยความเต็มใจแรงจูงใจและการสร้างขวญักาํลังใจในกา

ทาํงานเป็นส่ิงจาํเป็นอยา่งยิ่งในการท่ีจะกระตุน้และรักษาพนกังานท่ีมีคุณค่าให้อยูก่บั

องคก์รวมถึงพฒันาศกัยภาพของตวัพนกังานเองเพื่อความเจริญเติบโตและความสําเร็จ

ขององคก์รนั้นๆ ทั้งน้ีการท่ีจะรักษาไวซ่ึ้งพนกังานท่ีมีคุณภาพ  วฒันธรรมองคก์รและ

ปัจจยัท่ีทาํให้เกิดแรงจูงใจในการทาํงานเหล่าน้ีมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน

พนักงานในองค์กรจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในงานท่ีทาํมีความรู้สึกและ

ทัศนคติท่ีดีต่อการทํางาย่อมนําไปสู่การปฏิบัติงานท่ีดีมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่างเราถูกจูงใจให้มีการกระทาํหรือ

พฤติกรรม หลายรูปแบบ เพื่อหานํ้ าและอาหารมาด่ืมกิน สนองความตอ้งการทางกาย 

แต่นอกจากน้ียงัมีความตอ้งการมากกวา่นั้น เช่น ตอ้งการความสําเร็จ ตอ้งการเงิน คาํ

ชมเชย อาํนาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตวส์ังคม คนยงัตอ้งการมีอารมณ์ผูกพนัและอยู่

รวมกลุ่มกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจจึงเกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก 

วกิฤติสินเช่ือซบัไพรม ์(subprime mortgage crisis) หรือ วิกฤติซบัไพรม ์และ

ยงัรู้จักกันในช่ือ วิกฤติสินเช่ือด้อยคุณภาพ (ในประเทศไทยอาจเรียกว่า วิกฤติ
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แฮมเบอร์เกอร์) เป็นปัญหาวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ เศรษฐกิจท่ีปรากฏให้เห็นชัด

ในช่วงปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 จุดเด่นของวิกฤติน้ี คือการท่ีความคล่องตวัของ

ตลาดสินเช่ือทัว่โลกและระบบธนาคารลดลงซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากความซบเซาของ

ตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นสหรัฐอเมริกา การกูย้มืและการให้กูย้ืมท่ีมีความเส่ียงสูง และ

ระดบัหน้ีสินของบริษทัและบุคคลท่ีสูงเกินไป วิกฤติคร้ังน้ีมีผลหลายขั้นและค่อย ๆ 

เผยใหเ้ห็นความอ่อนแอในระบบการเงินและระบบการควบคุมทัว่โลก 

จากสภาพวิกฤติสินเช่ือซับไพรม์ดงักล่าวท่ีผ่านมาทางบริษทัก็ไม่สามารถ

หลีกเล่ียงผลกระทบต่างๆท่ีเกิดข้ึนได ้ดงันั้นในช่วงนั้นบริษทัไดอ้อกมาตรการรองรับ 

โดยกําหนดนโยบายหลักในด้านของการประหยดัต้นทุนค่าใช้จ่ายทุกด้านจาก

นโยบายดงักล่าวทาํให้เกิดผลกระทบต่อขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 

ซ่ึงเป็นผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทาํงาน 

โดยรวมของบริษัท  ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานของพนกังานในบริษทั เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติัในบริษทัต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

  1.เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จาํกดั (มหาชน)   

 2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์ จาํกัด (มหาชน) โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ อายุงานในบริษทั วุฒิ

การศึกษา และระดบัตาํแหน่งงาน  

 3.เพื่อเสนอแนะแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)    

ขอบเขตในการวจัิย 

 ในการศึกษา ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตไวด้งัน้ีขอบเขตดา้นเน้ือหาเป็น

การศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน ของ พนกังาน  บริษทัเคซีอี อีเลค

โทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน)  กาํหนดใหต้วัแปรตาม ไดแ้ก่  
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1. ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัยดึถือแนวคิดของ แมสโลวแ์ละเฮิร์ซเบิร์กเป็นกรอบใน

การศึกษา 

2. ขอบเขตด้านพื้นท่ี โดยทาํการศึกษาจากพนกังาน บริษทั เคซีอี อีเลค โทร

นิคส์ จาํกดั (มหาชน) ขอ้มูลประจาํเดือน เมษายน 2556 จาํนวน 80 คน 

สมมติฐานของการวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัผูศึ้กษา

ตั้งสมมติฐานไวด้งัน้ี 

            1.ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลกระทบต่อปัจจัย จูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั 

2.ลักษณะส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลกระทบต่อปัจจัยคํ้ าจุนใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั  

นิยามศัพท์ 

1. พนักงาน หมายถึง บุคคลท่ีทาํงานใน บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั

(มหาชน) ในตาํแหน่งพนกังานระดบัผูจ้ดัการอาวุโส ผูจ้ดัการ หวัหนา้แผนก เจา้หน้า

อาวโุส และเจา้หนา้/พนกังาน  

2. บริษัท หมายถึง บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) สํานกังาน

และโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี 125-125/1, 1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลอง

กรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

3. ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ปัจจยัท่ีทาํให้พนักงานมี

ความรู้สึกพอใจและปฏิบติังานใหดี้ดว้ยความเตม็ใจ และบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1.สามารถนําผลวิจัยให้แก่ผูบ้ริหารขององค์กร เพื่อตัดสินใจในการหา

แนวทางท่ีจะเพิ่มระดับแรงจูงใจในการทํางาน ทําให้ผลการดํา เ นินงาน มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 2.เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการจดัการท่ีเหมาะสมต่อพนักงานทาํให้

พนกังานมีความผกูพนั ความภกัดีต่อองคก์ร และยงัลดอตัราการเขา้ทาํงาน-ออกจาก

งาน ซ่ึงจะทาํให้องค์กรได้รับการยอมรับจากบุคคลทัว่ไป ทาํให้มีบุคลากรคุณภาพ

สนใจในการเขา้ร่วมงานกนัในอนาคต 

กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

 

ตัวแปรอสิระ                          ตัวแปรตาม 

 
 

2.ทฤษฎแีละแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การจูงใจของ Herzberg Frederick ไดคิ้ดคน้ทฤษฎีการจูงใจในการทาํงานซ่ึง

เป็นท่ียอมรับกนัอยา่งกวา้งขวางในวงการบริหาร ช่ือทฤษฎีของ Herzberg มีช่ือเรียก

แตกต่างกันออกไป คือ “Motivation-Maintenance Theory” หรือ “Dual Factor 

Theory”หรือ “The Motivation-Hygiene Theory” ในการเร่ิมตน้คน้ควา้เพื่อสร้าง

ทฤษฎี Herzberg ไดด้าํเนินการสัมภาษณ์นกัวิศวกรและนกับญัชี ซ่ึงจุดมุ่งหมายของ
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การคน้ควา้ เพื่อศึกษาทศันคติท่ีเก่ียวกบังานเพื่อท่ีจะให้มีหนทางเพิ่มผลผลิต ลดการ

ขาดงาน และสร้างความสัมพนัธ์อนัดีในการทาํงาน และเพื่อประโยชน์ทัว่ไปสําหรับ

ทุก ๆ คนก็คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัอิทธิพลต่างๆท่ีจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงขวญั 

และกาํลงัใจท่ีจะส่งผลใหทุ้กคนมีความสุขกายสบายใจและมีความพึงพอใจมากยิง่ข้ึน 

จากการวเิคราะห์คาํตอบจากขอ้ความท่ีผูถู้กสัมภาษณ์ตอบมา ปรากฏวา่ ปัจจยัหลายๆ

อยา่งท่ีแตกต่างกนัมีส่วนสัมพนัธ์โดยตรงกบัความรู้สึกท่ีดีและท่ีไม่ดีท่ีเกิดข้ึน ปัจจยั

ต่างๆเหล่าน้ีสามารถแยกออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

เหตุการณ์ท่ีดีและมีผลเก่ียวกับความพึงพอใจเก่ียวกับงานท่ีทาํก็คือ ความสําเร็จ 

(Achievement) การยอมรับ (Recognition) ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และ

คุณลกัษณะของงานท่ีทาํอยู ่คือ ฐานะ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัหวัหนา้งาน กบั

เพื่อนร่วมงานกบัลูกน้อง เทคนิคในการบงัคบับญัชา นโยบายของบริษทัและการ

บริหาร ความมัน่คงในงาน สภาพการทาํงาน เงินเดือน และเร่ืองราวส่วนตวัท่ีถูก

กระทบโดยสภาพของงาน Herzberg ให้ช่ือปัจจยักลุ่มหลงัน้ีว่า “ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการ

บาํรุงรักษาจิตใจ” (Hygiene or Maintenance Factors) เหตุผลท่ีเรียกช่ือเช่นน้ีเพราะ

ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีมีผลในทางป้องกันเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ 

ปัจจยัเหล่าน้ีจะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได ้แต่อาจป้องกนัมิให้แรงจูงใจเกิดข้ึนมาได ้

การตอ้งสนใจติดตามดูปัจจยัท่ีจาํเป็นเพื่อการรักษาจิตใจน้ี จึงนบัวา่เป็นเร่ืองท่ีจาํเป็น 

แต่ปัจจยักลุ่มน้ีเพียงกลุ่มเดียวย่อมไม่เป็นการเพียงพอ สําหรับท่ีจะให้เป็นเง่ือนไข

สาํหรับการสร้างแรงจูงใจ 

1. ปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor)                    

   2.ปัจจยัคํ้าจุน  (Maintenance Factor) 

ปัจจยัจูงใจ เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรัก

งานปฏิบติั เป็นการกระตุน้ให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การ ได้แก่ 

ความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล ,การไดรั้บการยอมรับนบัถือ, ลกัษณะของงานท่ี

ปฏิบติั, ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ปัจจยัคํ้ าจุน หรืออาจเรียกว่า ปัจจยั

สุขอนามัย หมายถึง ปัจจัยท่ีจะคํ้ าจุนให้แรงจูงใจในการทํางานของบุคคลมีอยู่

ตลอดเวลา ไดแ้ก่ เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรั้บ,ความกา้วหนา้ในอนาคต ความสัมพนัธ์
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กบัผูบ้งัคบับญัชา, สถานะของอาชีพ , นโยบายและการบริหารงาน , สภาพการทาํงาน  

ความเป็นอยูส่่วนตวั , ความมัน่คงในการทาํงาน และวธีิการปกครองของ  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการทาํงานมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ในท่ีน้ีได

นาํมานาํเสนอเฉพาะผลงานวิจยัในประเทศไทยโดยสังเขป ดงัน้ี 

 มณฑล รอยตระกูล (2548:บทคัดย่อ) ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการ

ปฏิบติังานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบั

การปฏิบติังานของสรรพากรพื้นท่ีสาขา 2) ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

สรรพากรพื้นท่ีสาขา และ 3) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของสรรพากรพื้นท่ี

สาขา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มผูด้าํรงตาํแหน่งสรรพากรพื้นท่ีสาขา หรือ

ผูรั้กษาการในตาํแหน่งสรรพากรพื้นท่ีสาขา จาํนวน 265 คน 

 ธีระพจน์ วรรณพุทธรักษ์ (2552:บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การทาํงานของพนกังานบริษทั แซนมินา ไซ ซีสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั การศึกษา

คน้ควา้คร้ังน้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังาน บริษทัแซมมินา ไซ ซึสเท็มส์ (ประเทศไทย) จาํกดั (2) เปรียบเทียบ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั แซนมินา ไซ ซีสเท็มส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั จาํแนกตามเพศอาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน 

ระดบัตาํแหน่ง (3) เสนอแนวทางการเสริมแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังาน บริษทั 

แซมมินาไซ ซีสเทม็ส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 ธเนศ เหลืองวิริยะแสง (2550:บทคัดย่อ) ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานบริษทัวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝ่ังแห่งหน่ึง  การวิจยัคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานบริษทัวิศวกรรม

ก่อสร้างนอกชายฝ่ังแห่งหน่ึง 2) ลกัษณะบุคลิกภาพ การรับรู้บรรยากาศองคก์ารและ

การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การของพนกังานบริษทัวิศวกรรมก่อสร้างนอกชายฝ่ัง

แห่งหน่ึง 3) ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานบริษทัวิศวกรรม

ก่อสร้างนอกชายฝ่ังแห่งหน่ึง 
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 ศิวพร แก้วคุ้ม (2554:บทคัดย่อ)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ท่ีสังกดัสํานกังานธุรกิจ

บริการ สาขาเขต 6 กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา

ระดบัการสร้างแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการทาํงานของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั 

(มหาชน) สังกดัสาํนกังานบริการธุรกิจสาขาเขต 6 กรุงเทพมหานคร 

วธีิดําเนินการวจัิย 

1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดรั้บกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรของพนกังาน 

บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวนทั้งหมด 80 คน ซ่ึงปฏิบติังานในปี 

พ ศ 2556 โดยจะใชห้ลกัการแปรผนัร่วมกนัระหวา่งขนาดของกลุ่มตวัอย่างกบัความ

คาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างตามสูตรการคาํนวณ (Sampling Size) ของทาโร ยา

มาเน  ดงัสูตรดงัต่อไปน้ี 

n=N/(1+Ne^2) 

เม่ือ n หมายถึง ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 

N หมายถึง ขนาดของประชากร 

𝑒 หมายถึง ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวนผูป้ฏิบติังานกลุ่มงานต่างๆในบริษทั มีจาํนวนทั้งส้ิน 100 คนโดย ผูว้ิจยัได้

กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อย 95 และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม

ตวัอยา่งยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 หรือท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ดงัน้ี 

= 100/1+(100x0.0025) = 80 

ดงันั้นจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณ มีจาํนวนทั้งส้ิน 80 คน โดย

วธีิการเลือกตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วจิยัจากจาํนวนประชากรทั้งหมด แบ่งตามลาํดบัตาํแหน่งงาน ดงัน้ี 

1. ระดบัผูบ้ริหาร       กลุ่มตวัอยา่ง      7    คน     จากประชากร   10      คน 

2. ระดบัหวัหนา้งาน  กลุ่มตวัอยา่ง      11  คน     จากประชากร   20      คน 

3. ระดบัปฏิบติัการ   กลุ่มตวัอยา่ง       62   คน    จากประชากร   70      คน 
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2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) ทีสร้าง

ข้ึนโดยจะมีขั้นตอนและลาํดบัดงัน้ี 

 1.การศึกษาเอกสาร ตาํรา และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.การจดัทาํโครงสร้างของแบบสอบถาม ให้มีเน้ือหาครอบคลุมวตัถุประสงค์

ของการวจิยัคร้ังน้ี โดยแบ่งเน้ือหาของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นขอ้คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานภาพส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุานบริษทั ระดบัการศึกษา และตาํแหน่งงาน ซ่ึงคาํถามในตอนน้ีมี

ลกัษณะเป็นขอ้คาํถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถาม ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานของพนกังาน ใน 2 ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัสุขอานามยั ซ่ึงเป็นเป็นคาํถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า(rating scale) ตามมาตรประมาณแบบลิเคริร์ม (Likert) โดยแต่

ละคาํถามจะมีระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ย

ท่ีสุด ซ่ึงคาํถามท่ีใช ้เป็นคาํถามเพื่อทดสอบสมมุติฐานของระดบัแรงจูงในการทาํงาน

ดา้นต่างๆ  

 3. นาํขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ความเท่ียงของแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรม 

SPSS หาค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงหรือค่าเช่ือมัน่แบบอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha) จาก

แบบสอบถาม30 ชุดไดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั 0.728 ดงันั้นสรุปไดว้า่เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีมีความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการวจิยัคร้ังน้ี 

 4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยโดยการาส่ง

แบบสอบถามจากพนกังานบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 80 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามตอบดว้ยตนเอง โดยมีระเวลาเก็บรวบรวมขอ้มูล

ประมาณ 30 วนั 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนาํข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวมรวม

ไดม้าดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ทุกชุดและนาํมาประมวลผลพร้อมทาํ
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การวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาค่าสถิติท่ี

ใชใ้นการวจิยั ซ่ึงกาํหนดค่านยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ท่ีระดบั 0.05 ประกอบดว้ย 

1.กาํหนดตัวแปรในการวจัิย มี ดังนี ้

     1.1ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา ระยะเวลาการทาํงาน

และ  ระดบัตาํแหน่งงาน 

     1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจ และ ปัจจยัคํ้าจุน 

2.การประมวลผลข้อมูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

      2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุด 

     2.2 บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นรหสัลงในแบบบนัทึกขอ้มูลและเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     2.3 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

     2.4 ประมวลผลขอ้มูลตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวจิยั 

3.อธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากร  โดยการใชส้ถิติพรรณนา จากการหาค่า

ร้อยละ 

4.การวิเคราะห์ข้อมูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์และสมมติฐาน โดย

สถิติท่ีใชใ้นการนาํเสนอขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน ประกอบ

ไปดว้ยดงัน้ี 

 4.1ข้อมูลทั่วไปของประชากร และแรงจูงใจในการทํางาน ใช้สถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจดัทาํเป็นหมวดหมู่ และเพื่อทราบความคิดเห็น

ของประชากรศึกษาในคร้ังน้ี จะทาํการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ Percentage 

และค่าเฉล่ีย Mean 

 4.2การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน โดยใช้

ค่ามชัฌิมเลขคณิต(X) และส่วนเบ่ียงเบนมารตราฐาน (S.D) 

 4.3การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงาน

ของพนกังาน โดยใชส้ถิติ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One 

way ANONA)  
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สรุปผลการศึกษา 

ผลของการศึกษาน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ปัจจยัของผลการสร้างแรงจูงใจในบริษทั เคซีอี 

อีเลคโทรนิคส์จาํกดั (มหาชน) มีระดบัของแรงจูงใจสาํหรับปัจจยัทั้งสองของแรงจูงใจ

ท่ีไดค้่าเท่ากบั 3.509 ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีมากและในปัจจยัจูงใจมีค่ารวมเท่ากบั 3.150 อยู่

ในระดบัปานกลางเม่ือเทียบกบัปัจจยัคํ้าจุนท่ีมีค่าเท่ากบั 3.806 อยูใ่นระดบัมากดงันั้น

จากผลการวจิยัจึงควรปรับปรุงปัจจยัจูงใจท่ีมีค่านอ้ยอยู3่ค่าคือดา้นลกัษณะงานเท่ากบั 

2.695, ดา้นการยกย่องเท่ากบั 2.658 และดา้นความเจริญกา้วหนา้เท่ากบั 2.691 เพื่อ

ระดบัปัจจยัจูงใจโดยรวมดีข้ึนจากระดบัปานกลาง   

 จากการทดสอบT-Test,F-Testเพื่อวดัผลกระทบการจูงใจพบว่าปัจจยัส่วน

บุคคลดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

ในดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุงานท่ีแตกต่างกนัมีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานในด้านปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัคํ้าจุน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นวุฒิการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัจูงใจ แต่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติัของพนกังานในดา้นปัจจยัคํ้าจุน 

 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนักงานในด้านปัจจยัจูงใจ แต่ไม่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบติังานของพนกังานในดา้นปัจจยัคํ้าจุน 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั ผลการ

ทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

เพศท่ีแตกต่างกนั T-Test 0.688 ปฏิเสธ 

อายท่ีุแตกต่างกนั F-Test 0.001 ยอมรับ 

อายงุานในบริษทัท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.043 ยอมรับ 

วฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.068 ปฏิเสธ 

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.047 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยคํา้จุนในการปฏิบัติงาน 

เพศท่ีแตกต่างกนั T-Test 0.443 ปฏิเสธ 

อายท่ีุแตกต่างกนั F-Test 0.031 ยอมรับ 

อายงุานในบริษทัท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.219 ปฏิเสธ 

วฒิุการศึกษาท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.049 ยอมรับ 

ตาํแหน่งท่ีแตกต่างกนั F-Test 0.100 ปฏิเสธ 

 

ข้อเสนอแนะ 

        ปัจจยัท่ีสามารถนาํไปพิจารณาปรับปรุงโดยผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

                1.ดา้นลกัษณะงาน สนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เช่น

การลดของเสียในการผลิตอาจจะทาํให้พนกังาน เสนอความคิดเห็นและคดัเลือกเพื่อ

นาํไปปฏิบติังานลักษณะของงานท่ีมอบหมายให้แก่ผูป้ฏิบติัจะต้องท้าทายความรู้

ความสามารถ ไม่ซํ้ าซากจาํเจ และสร้างความรู้สึกวา่มีความกา้วหนา้ 

                2.ด้านได้รับการยกย่องหรือการยอมรับนับถือเช่นสนับสนุนให้มีการ

ประกวดพนักงานดีเด่นด้านต่างๆมีการชมเชยและมอบรางวลัให้สําหรับพนักงาน

ดีเด่น การท่ีใหร้างวลัแก่พนกังานท่ีมีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นกาํลงัใจแก่พนกังาน  
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                3.ดา้นความกา้วหนา้ มีการสอบเล่ือนตาํแหน่งภายใน ตาํแหน่งบางตาํแหน่ง

วา่งอาจมีการสอบหรือรับสมคัรจากภายในก่อนเพื่อเป็นโอกาสของพนกังานท่ีมีอยูใ่น

องคก์รไดรั้บความกา้วหนา้ 
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