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บทที ่ 5 

 

สรุปผลการวจัิย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ยูเน่ียนเบ็ลท ์           
อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร  มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนักงานบริษทั ยูเน่ียนเบ็ลทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั และเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 

สรุปผลการวจิยั 

 
 1.//การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   พนกังานท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 58.71 อาย ุ25 – 35 ปี และ 
36 – 45 ปี  ร้อยละ 40.65 รองลงมาต ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 9.68 สถานภาพ สมรส ร้อยละ 66.45 
รองลงมาโสด ร้อยละ 31.61 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 65.16 รองลงมาต ่ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 32.90 ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 7 ปี ร้อยละ 42.58 รองลงมา 1 – 3 ปี ร้อยละ 
26.45 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท ร้อยละ 52.26 รองลงมา 10,000 – 15,000 บาท 
และมากกวา่ 20,000 บาท ร้อยละ 16.13   
 2. //การวิเคราะห์แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเน่ียนเบ็ลท์

อนิดัสตร้ีส์ จ ากดั จังหวดัสมุทรสาคร 

  พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการปฏิบติังานในบริษทั ยูเน่ียนเบ็ลท์
อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร ในภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.39)  เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น ดงัน้ี 
  ด้านนโยบายและการบริหาร 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.54 – 3.74) จ านวน 3 รายการ คือ  
  1.  หน่วยงานมีนโยบายชดัเจนในการปฏิบติังาน 
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  2.  หน่วยงานมีโครงสร้างและอตัราก าลงัเหมาะสมกบัสภาพในปัจจุบนั 
  3.  หน่วยงานมีการมอบหมายงานใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศหญิง อายุ 26 – 45 ปี สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างาน 4 – 7 ปี 

  ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.32) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.76 – 3.88) จ านวน 2 รายการ คือ  
  1.  ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  2.  การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน 

  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี 
สถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่ร้าง ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างาน           
1 – 3 ปี และ 4 – 7 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.25) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.83 – 3.86) จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. รู้สึกพอใจในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในขณะน้ี 
  2. เพื่อนร่วมงานบางคนท่ีปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง
เร็วกวา่ท่าน 

  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ25 – 35 ปี 36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี 
สถานภาพโสด และสมรส ประสบการณ์ในการท างาน 1 – 3 ปี 4 – 7 ปี และมากกว่า 7 ปี รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท 
  ด้านความมั่นคงในการท างาน 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.69) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.97 – 4.45) จ านวน 3 รายการ คือ 
  1. บริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นท่ีรู้จกัของบุคคลทัว่ไป 
  2. ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
  3. บริษทัท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง 
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  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี สถานภาพโสด 
และสมรส ประสบการณ์ในการท างาน 1 – 3 ปี 4 – 7 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 
บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 
  ด้านบรรยากาศในการท างาน 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.58 – 3.95) จ านวน 3 รายการ คือ 
  1. การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน มี ผลท าใหก้ารปฏิบติังานดีข้ึน 
  2. สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าใหมี้ความสุขในการท างาน 
  3. สถานทีท างานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ36 – 45 ปี และมากกว่า 45 ปี สถานภาพ
โสด และสมรส ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 7 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000 – 15,000 
บาท และมากกวา่ 20,000 บาท 
  ด้านความรับผดิชอบ 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.09) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 2.65 – 3.31) ทุกรายการ คือ  
  1. มีอิสระในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  2. สามารถเลือกวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  3. มีอ  านาจในการรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  4.ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานท่ีไม่เคยปฏิบติัมาก่อน 
  5.ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานท่ีบุคคลอ่ืนปฏิบติัไม่ได ้
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย และเพศหญิง อาย ุ25 – 35 ปี และ 36 – 45 ปี 
ทุกกลุ่มสถานภาพ ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างาน 1 – 3 ปี และ 4 – 7 ปี 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 บาท 

  ด้านการปกครองบังคบับัญชา 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.47) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59 – 3.86) จ านวน 2 รายการ คือ  
  1. ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความรู้ ความสามารถในการบริหารงาน 
  2. ท่านมีโอกาสท่ีจะพบและปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาไดส้ะดวก 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ25 – 35 ปี 
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  ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 

  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.48) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.53 – 3.89) จ านวน 2 รายการ คือ  
  1. ท่านสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน 
  2. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามคัคีกนั 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อาย ุ25 – 35 ปี   
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  พนกังานมีความคิดเห็นโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.19) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 3.07 – 3.49) ทุกรายการ คือ  
  1. ผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 
  2. ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นท่ีท่านเสนอ 
  3. ผูบ้งัคบับญัชากล่าวยกยอ่งชมเชยผลการปฏิบติัของท่าน 
  4. เพื่อนร่วมงานมีความพอใจในการปฏิบติังานของท่าน 
  5. ท่านไดรั้บการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงาน เม่ือท่านปฏิบติังานบรรลุผล
ส าเร็จ 
  ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัพนกังานเพศชาย อายตุ  ่ากว่า 25 ปี 25 – 35 ปี และมากกว่า 45 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี  
และ 4 – 7 ปี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท 10,000 – 15,000 บาท และ 15,001 – 20,000 
บาท 
 3.//การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ยูเน่ียนเบ็ลท์อนิดัสตร้ีส์ จ ากดั จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และรายได้ เฉล่ียต่อเดือน พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จ าแนกตามเพศ พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และจ าแนกตามสถานภาพ พบว่าไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น ดงัน้ี 

  ด้านนโยบายและการบริหาร 
  พนักงานท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีนโยบายชดัเจนในการปฏิบติังาน 
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  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ หน่วยงานมีนโยบายชดัเจนในการ
ปฏิบติังาน 

  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. หน่วยงานมีโครงสร้างและอตัราก าลงัเหมาะสมกบัสภาพในปัจจุบนั 
  2.  หน่วยงานมีการมอบหมายงานใหแ้ก่พนกังานอยา่งเหมาะสม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ 
หน่วยงานมีนโยบายชดัเจนในการปฏิบติังาน 
  ด้านเงินเดือนและสวสัดิการ  
  พนักงานท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ  
  1.  ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  2.  การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน 
  3. เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บท าใหมี้ชีวิตอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางานอ่ืน
เพิ่ม 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1.  ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  2.  การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน 

  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บท า
ใหมี้ชีวิตอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางานอ่ืนเพิ่ม 
  และแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ
สวสัดิการท่ีไดรั้บคลอบคลุม 
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  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 4 รายการ คือ 
  1.  ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  2.  การพิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน 
  3.  สวสัดิการท่ีไดรั้บคลอบคลุม 
  4. เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บท าใหมี้ชีวิตอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางานอ่ืน
เพิ่ม 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ บริษทั
ใหค่้าจา้งและผลตอบแทนนอ้ยกวา่ท่ีอ่ืน 

  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 4 รายการ คือ 
  1.  ค่าจา้งท่ีไดรั้บจากการท างานเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 
  2.  บริษทัใหค่้าจา้งและผลตอบแทนนอ้ยกวา่ท่ีอ่ืน 
  3.  สวสัดิการท่ีไดรั้บคลอบคลุม 
  4. เงินเดือนและสวสัดิการท่ีไดรั้บท าใหมี้ชีวิตอยา่งสุขสบาย ไม่ตอ้งด้ินรนหางานอ่ืน
เพิ่ม 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ การ
พิจารณาความดีความชอบหรือปรับเงินเดือนข้ึนอยูก่บัผลการปฏิบติังาน 

  ด้านความก้าวหน้าในการท างาน  
  พนักงานท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ รู้สึกพอใจในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานใน
ขณะน้ี 

  และแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ งานท่ี
ท าอยูมี่โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. งานท่ีท าอยูมี่โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
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  2. ท่ีท างานสนบัสนุนใหไ้ปฝึกอบรมเพื่อเพิมพนูความรู้และประสบการณ์ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ รู้สึก
พอใจในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในขณะน้ี 

  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ รู้สึกพอใจใน
ความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในขณะน้ี 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม  แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 5 รายการ คือ  
  1. งานท่ีท าอยูมี่โอกาสท่ีจะไดเ้ล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน 
  2. ท่ีท างานสนบัสนุนใหไ้ปฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 
  3. ท่านไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองการท างานและการแต่งตั้งโยกยา้ย 
  4. รู้สึกพอใจในความกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในขณะน้ี 
  5. เพื่อนร่วมงานบางคนท่ีปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง
เร็วกวา่ท่าน 

  ด้านความมั่นคงในการท างาน 

  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยัต่อ
ชีวิตและทรัพยสิ์น 
  พนักงานท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. บริษทัท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง 
  2. ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ  ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
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  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ   
  1. บริษทัท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง 
  2. งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
  3. ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ   
  1. บริษทัท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง 
  2. การปฏิบติังานของท่านถูกกลัน่แกลง้จากหวัหนา้งาน 
  3. ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 

  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ   
  1. บริษทัท่ีท าอยูใ่นขณะน้ีมีความมัน่คงและเจริญรุ่งเรือง 
  2. งานท่ีปฏิบติัอยูมี่ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
  3. ท่านภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร 
  และแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือการ
ปฏิบติังานของท่านถูกกลัน่แกลง้จากหวัหนา้งาน 

  ด้านบรรยากาศในการท างาน 

  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ  
  1. สภาพแวดลอ้มภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมท าใหมี้ความสุขในการท างาน 
  2. สถานท่ีท างานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน 
  3. อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ 
  พนักงานท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานมีเพียงพอ
และใชก้ารไดดี้ 
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  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชใ้นการ
ปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ 

  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้
ในการปฏิบติังานมีเพียงพอและใชก้ารไดดี้ 

  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ สถานท่ี
ท างานเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติังาน 

  ด้านความรับผดิชอบ  
  พนักงานท่ีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั โดยรวม ไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ มีอ านาจในการรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม  ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ มีอิสระในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. สามารถเลือกวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  2. มีอ านาจในการรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. สามารถเลือกวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  2. มีอ านาจในการรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1.ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบงานท่ีไม่เคยปฏิบติัมาก่อน 
  2. มีอิสระในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ 
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  1. มีอิสระในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  2. สามารถเลือกวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  3. มีอ านาจในการรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 3 รายการ คือ 
  1. มีอิสระในการปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
  2. สามารถเลือกวิธีการท างานไดด้ว้ยตนเอง 
  3. มีอ  านาจในการรับผดิชอบงานไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

  ด้านการปกครองบังคบับัญชา 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีลกัษณะ
ของความเป็นผูน้ าท่ีท่านปรารถนา 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสท่ีจะพบและ
ปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาไดส้ะดวก 

  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสท่ีจะพบและ
ปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาไดส้ะดวก 

  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านมีโอกาสท่ีจะพบและ
ปรึกษาหารือกบัผูบ้งัคบับญัชาไดส้ะดวก 

  ด้านความสัมพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน 

  พนักงานท่ีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
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  1. ท่านกบัเพื่อนร่วมงานมีการเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ือง
ส่วนตวั 
  2. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามคัคีกนั 
  พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความ
สามคัคีกนั 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านกบั
เพื่อนร่วมงานมีการเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ืองส่วนตวั 

  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความ
สามคัคีกนั 
  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 4 รายการ คือ 
  1. ท่านสามารถท างานร่วมกบัเพื่อนร่วมงาน 
  2. เพื่อนร่วมงานสามารถช่วยเหลือท่านไดเ้ม่ือไดรั้บความเดือดร้อน 
  3. ท่านกบัเพื่อนร่วมงานมีการเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ือง
ส่วนตวั 
  4. ท่านและเพื่อนร่วมงานมีความสามคัคีกนั 
  พนักงานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. เพื่อนร่วมงานสามารถช่วยเหลือท่านไดเ้ม่ือไดรั้บความเดือดร้อน 
  2. ท่านกบัเพื่อนร่วมงานมีการเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานหรือเร่ือง
ส่วนตวั 
  ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
  พนักงานเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
โดยรวม ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  แตกต่างกนัอยา่งมี
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นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 1 รายการ คือ เพื่อนร่วมงานมีความพอใจในการปฏิบติังาน
ของท่าน 
  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั 
โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จ านวน 1 รายการ คือผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความ
คิดเห็นท่ีท่านเสนอ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 3 รายการ คือ 
  1. ผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 
  2. ผูบ้งัคบับญัชากล่าวยกยอ่งชมเชยผลการปฏิบติัของท่าน 
  3. ท่านไดรั้บการแสดงความยินดีจากเพื่อนร่วมงาน เม่ือท่านปฏิบติังานบรรลุผล
ส าเร็จ 
  พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจใน
การปฏิบติั โดยรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จ านวน 1 รายการ คือ ท่านไดรั้บการแสดง
ความยนิดีจากเพื่อนร่วมงาน เม่ือท่านปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จ 
  และแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จ านวน 2 รายการ คือ 
  1. ผลงานของท่านไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชา 
  2. ผูบ้งัคบับญัชายอมรับฟังความคิดเห็นท่ีท่านเสนอ 
 

อภปิรายผล 

 
 การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ยูเน่ียนเบ็ลท์อินดสัตร้ีส์ 

จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร ไดข้อ้มูลท่ีควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 

 พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงานในบริษัท ยูเน่ียนเบ็ลท์

อินดสัตร้ีส์ จ  ากดั ในภาพรวม อยู่ในระดบัปานกลาง และผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนน

ความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

 ด้านนโยบายและการบริหาร พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พนกังานท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมี
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นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน
โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ด้านความก้าวหน้าในการท างาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และพนักงานท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างาน ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านความมั่นคงในการท างาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบัมาก พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 
 ด้านบรรยากาศในการท างาน พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน
โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมีเพศ  ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ด้านความรับผดิชอบ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการปฏิบติังานโดยรวม 
อยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนักงานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านการปกครองบังคบับัญชา พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการปฏิบติังาน
โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมีเพศต่างกนั มีความ
คิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบติังานโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน และรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และพนกังานท่ีมี
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
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 ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พนักงานมีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจต่อการ
ปฏิบติังานโดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 ซ่ึงมีค่าสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนวะรัตน์ พึ่งโพธ์ิสภ (2552) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ ากดั พบว่าปัจจยัในการปฏิบติังานใน
ภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือปัจจยัในการปฏิบติังานดา้นนโยบายและการบริหาร 
เงินเดือนและสวสัดิการ ความกา้วหนา้ในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน และบรรยากาศใน
การท างาน ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังานใน
ภาพรวมและทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ แรงจูงใจในดา้นความพยายาม ความทุ่มเท ความ
ร่วมมือ และความผกูพนั  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และอายุงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่าทุกปัจจัยมีความสัมพนัธ์กับ
แรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัต ่า ส่วนปัจจยัในการปฏิบติังานในภาพรวม ปัจจยัในการ
ปฏิบติังานดา้นนโยบายและการบริหาร ความกา้วหนา้ในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน และ
บรรยากาศในการท างานมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัปานกลาง ส่วน
ปัจจยัจูงใจดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานในระดบัต ่า
และสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของรัชภรณ์ วงศาโรจน์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัจูงใจท่ีมีต่อการ
บริหารจดัการ ของพนกังาน บริษทั โอบออ้มอุตสาหกรรม ( 1994 ) พบว่าผลการเปรียบเทียบปัจจยั
จูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการของพนกังาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่าเฉพาะพนกังาน ท่ีมี
ต าแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจเก่ียวกับปัจจัยจูงใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการ ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะงาน
ท่ีปฏิบติั พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัและต าแหน่งงานต่างกนั มีความพึงพอใจแตกต่างกนั
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และดา้นความรับผิดชอบ พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั    
มีความพึงพอใจแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจมีความส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร แรงจูงใจท า
ใหเ้กิดการเร่ิมตน้ของพฤติกรรม ควบคุมทิศทางการท างานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานอะไร ส่ิงส าคญั
ท่ีสุดท่ีจะท าให้งานส าเร็จคือความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการท างาน ถา้ไม่มีการจูงใจ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกก็จะเป็นไปในลกัษณะเหน่ือยหน่ายไม่ตั้งใจไม่กระตือรือร้นในการท างาน
แรงจูงใจจะท าหนา้ท่ีเป็นตวักระตุน้ใหค้นมีการกระท าเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทาง แรงจูงใจเก่ียวกบั
โอกาสกา้วหนา้ในการท างาน ความมัน่คงในการท างาน การไดรั้บความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา 
การมีโอกาสไดเ้ล่ือนต าแหน่งการงานสูงข้ึน การมีโอกาสกา้วหนา้จากความสามารถในการท างาน
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ย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจในงาน ความพอใจต่อสถานท่ีท างาน ช่ือเสียงของสถาบนัและการ
ด าเนินงานของสถาบนั  ส่ิงตอบแทนหรือประโยชน์เก้ือกูลต่าง ๆ เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการ
สร้างแรงจูงใจในการท างานให้กบับุคลากรในองคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูท่ี้มีความรับผิดชอบ
ด้านบุคลากรควรให้ความส าคญักับเร่ืองดังกล่าว ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจัยความตอ้งการโดยตรงท่ี
บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการในชีวิตการท างาน เพราะการประสบผลส าเร็จในดา้นการท างาน จะช่วย
ส่งเสริมใหคุ้ณภาพชีวิตความเป็นอยูดี่ข้ึนดว้ย 
 

ข้อเสนอแนะ 

 
 1.  บริษทั ควรให้ความส าคญัในการก าหนดนโยบายและพฒันาแนวทางรูปแบบในการ
บริหารองคก์รให้มีความชดัเจนและเหมาะสมกบัสภาพงานและสถานการณ์ท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั 
ทั้งน้ี เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบติังานของพนักงานให้มีความคล่องตวัในการปฏิบติังานต่อ
สภาพงานในปัจจุบนั 

 2.  บริษทั ควรให้ความส าคญัเก่ียวกบัการปรับอตัราเงินเดือนของพนักงานให้มีความ
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะการครองชีพในปัจจุบนัและปรับสวสัดิการให้
มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากข้ึน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาของบุตร เป็นตน้ เพื่อให้
พนกังานมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

 3.  บริษทั ควรส่งเสริมพนกังานให้มีความกา้วหนา้ในการท างานมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของ
การปรับเล่ือนต าแหน่งท่ีเป็นธรรมชัดเจนและยุติธรรม การสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในดา้นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  

 4.  บริษัท ควรมีการสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานในด้านความมั่นคงและความ
เจริญรุ่งเรือง การมีช่ือเสียงท่ีดีของบริษทั ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นในขณะปฏิบติังาน 
ทั้งน้ีเพื่อใหพ้นกังานรู้สึกภาคภูมิใจท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร  
 5  บริษัท ควรส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคม์ากข้ึน และเลือกวิธีการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 
 6.  บริษทั ควรส่งเสริมและสนับสนุนดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ให้มีความ
พร้อมและเพียงพอต่อความตอ้งการ และเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบติังานอยูเ่สมอ เพื่อเป็น
การเพิ่มศกัยภาพในการปฎิบติังานของพนกังาน 
 7.  การบริหารงานภายในบริษทัควรใชร้ะบบคุณธรรมและใหค้วามเป็นธรรมต่อพนกังาน
โดยเท่าเทียมกนั 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาคร้ังต่อไป 

 
 ควรศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตในการท างานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัตร้ี 

จ  ากดั  และศึกษาเก่ียวกบัความผูกพนัต่อองคก์รของพนักงานบริษทั ยูเน่ียนเบ็ลทอิ์นดสัตร้ี จ  ากดั  

เพื่อน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์และพฒันาปรับปรุงคุณภาพการท างานของพนกังานต่อไป   


