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บทที ่1 

 

บทน ำ 

          
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 
 จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัท่ีมีสภาพการแข่งขนัสูงทั้งในระดบัประเทศ และระดบั

นานาชาติ องคก์ารธุรกิจต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เพื่อรับมือกบัความเส่ียงและความสามารถในการแข่งขนัของตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง โดยการใช้

ขอ้มูลส่ือสาร เทคโนโลยี วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร การบริหารจดัการ และคุณภาพของทรัพยากร

มนุษย์ในแต่ละองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและเพิ่มความสามารรถในการใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 การบริหารจดัการเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับทุกองคก์ร ปัจจยัการบริหารซ่ึงประกอบไปดว้ย 

คน (man) เงิน (money) วสัดุส่ิงของ (material) และวิธีการ (management) นั้น คนหรือทรัพยากร

มนุษย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างสรรค์งานให้เจริญก้าวหน้า การท่ีองค์กรจะประสบ

ความส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่นั้น ผูบ้ริหารตอ้งแน่ใจว่าพนักงานทุกคนในองคก์ร

จะตอ้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถา้พนกังานปฏิบติังานอยา่งไม่เตม็ท่ี ไร้ประสิทธิภาพใน

การท างาน หรือไม่มีความแน่นอนแลว้ ก็ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลิตภาพ (productivity) ซ่ึงจะท าให้

เกิดความล่าช้า และมีผลกระทบต่อความส าเร็จของงาน การแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเป็นส่ิงจ าเป็น 

ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าพนกังานจะปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ

สม ่าเสมอ และไวว้างใจได ้ ประการท่ีส าคญัผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัอยูต่ลอดเวลาว่าพนกังานแต่

ละคนมีศกัยภาพและมีความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบติังาน สามารถตดัสินใจท่ีดีได ้และสามารถ

ด าเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบร่ืน ถ้าหากผูบ้ริหารคอยแต่ตรวจสอบ ควบคุม 

แมก้ระทัง่รายละเอียดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ คอยช้ีแนะในเร่ืองซ ้ า ๆ ก็จะส่งผลใหผ้ลิตภาพและคุณภาพของ

งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท,์ 2545) 
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 ช่องว่างระหว่างพนกังานท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานท่ีดี กบัพนกังานท่ีสมคัรใจ

และเตม็ใจปฏิบติังานให้ไดดี้คือ แรงจูงใจ นัน่เอง ฉะนั้นผูบ้ริหารจึงจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีจูงใจ เพื่อให้

พนกังานใชค้วามสามารถและเต็มใจท่ีจะด าเนินงาน ซ่ึงพนกังานท่ีปฏิบติังานภายใตภ้าวะท่ีมีการ

โน้มน้าวใจ การจูงใจท่ีดี จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีคุณภาพมากกว่าพนักงานท่ีถูกปล่อยให้

ปฏิบติังานโดยขาดการจูงใจ ซ่ึงจะกลายเป็นขอ้จ ากดัอนัน าไปสู่การหมดก าลงัใจในการท างาน  

 การท่ีพนกังานในองคก์รจะปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งอาศยัแรงจูงใจใน

การปฏิบติังาน โดยแรงจูงใจในการปฏิบติังานนั้นอาจเกิดจากลษัณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น การท่ี

บุคคลนั้นมีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่ในตนเอง ตอ้งการความกา้วหน้าในชีวิต หรือการมี

ทศันคติท่ีดีต่องาน ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความถนดัเน่ืองจาก

งานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงกบัความรู้ความสามารถ มีเพื่อนร่วมงานท่ีดี รวมทั้งการมีทศันคติท่ีดีต่อ

องคก์ร ซ่ึงอาจเกิดจากความภาคภูมิใจในช่ือเสียงขององคก์ร ความเช่ือมัน่ในนโยบายขององคก์ร

ตลอดจนการมีความรัก ความผูกพนักับองค์กร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน้ีอาจส่งผลให้พนักงานเกิด

แรงจูงใจในการท างานสามารถท าให้ประสบส าเร็จ หรืออาจกล่าวไดว้่าเป็นส่ิงกระตุน้ใหบุ้คคลเกิด

ความมานะพยายามท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี

องคก์รไดต้ั้งไว ้ การจูงใจนับว่าเป็นหลกัปฏิบติัท่ีส าคญัอย่างหน่ึงในทกัษะการบริหาร เพื่อให้

สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลแลว้ ผูบ้ริหารองคก์รและพนกังานก็จะยิง่กา้วไปสูสัมฤทธ์ิ

ผลไดม้า ซ่ึงจะน าพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีไดว้างไว ้(สิริพร อ าไพศรี, 2547, หนา้ 2) 

 พนักงานขององคก์ารเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจกต่าง ๆ ขององคก์ารให้

บรรลุตามเป้าหมายขององคก์าร  ดงันั้นจะเห็นไดว้่าองคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จไดก้็เน่ืองมาจาก

ประสิทธิภาพของพนักงานในองค์การเป็นส าคัญ ถ้าพนักงานขาดประสิทธิภาพไม่ความรู้

ความสามารถ ขาดแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีความรักความผกูพนัต่อองคก์ารแลว้ ก็จะเกิดปัญหา

ต่อการปฏิบติังานตามมา เช่น การท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพท าใหไ้ม่ไดผ้ลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ เกิด

การโยกยา้ยเปล่ียนงานบ่อย อตัราการเขา้ออกจากงานค่อนขา้งสูง ซ่ึงในท่ีสุดองค์การนั้นก็จะ

กลายเป็นองคก์ารท่ีไม่สามารถประสบผลส าเร็จ ในทางกลบักนัถา้องคก์ารมีพนักงานท่ีมีความรู้

ความสามารถ เหมาะสมกบัหนา้ท่ี มีความมานะอุตสาหะต่อการท างาน มีความรักความผกูพนักบั

องคก์ารแลว้ โอกาสท่ีจะท างานใหไ้ดรั้บผลส าเร็จตามท่ีตอ้งการยอ่มง่ายข้ึนเป็นอนัมาก  

 ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ

พนักงานในองคก์ร เพื่อจะสามารถท าให้พนักงานท างานไดอ้ย่างมีความสุข และทุ่มเทก าลงักาย 
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ก าลงัใจ สติปัญญา เพื่อให้งานนั้นประสบความส าเร็จสูงสุด ส่งผลให้องคก์รบรรลุเป้าหมายตามท่ี

คาดหวงัไว ้จึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อให้ทราบว่ามีปัจจยัดา้น

ไหนบา้งท่ีมีผลต่อแรงจูงใจท่ีมีต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั 

จังหวดัสมุทรสาคร ทั้ งน้ีเพื่อน าผลการศึกษามาเป็นขอ้มูลให้หน่วยงานน าไปปรับปรุงให้กับ

พนักงานอย่างเป็นธรรม และเหมาะสม ซ่ึงผูศึ้กษาเช่ือว่า หากมีการจัดการองค์กรให้มีความ

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์แลว้ จะเป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการท่ีจะท าให้พนกังานมี

ความรักองคก์ร พร้อมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอนัเป็นปัจจยั

ส าคญัในการขบัเคล่ือนใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 

 
 1.//เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัต
ร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร 
 2.//เพื่อเปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ยูเน่ียน
เบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 

สมมติฐำนของกำรวจิยั 

 
  แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ยูเน่ียนเบ็ลท์อินดัสตร้ีส์ จ  ากัด 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกนั 
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
   
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียน
เบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีขอบเขตของการวิจยัดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขอบเขตด้ำนประชำกร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานในบริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ 
จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร จ  านวน 260 คน ( ท่ีมา: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล, มกราคม 2557) เลือก
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เป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (simple random sampling) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
155 คน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากตารางก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Morgan          
( 1970 , p. 608 ) 
 2.  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

  2.1//ตวัแปรอิสระ ( independent variables )ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบ 
ถาม ประกอบดว้ย  
   -  เพศ  
   -   อาย ุ 
   -   สถานภาพสมรส  
   -   ระดบัการศึกษา  
   -   ประสบการณ์ในการท างาน  
   -   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  2.2//ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน แบ่งออกเป็น 9 ดา้น 
คือ 
   - ดา้นนโยบายและการบริหาร 
   - ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
   - ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
   -   ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
   - ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
   - ดา้นความรับผดิชอบ 
   -  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
   -  ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
   -  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 3.   ขอบเขตด้ำนเวลำ 
  ระยะเวลาในการศึกษา ระหวา่งเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557 
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ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส  
- ระดบัการศึกษา   
- ประสบการณ์ในการท างาน   
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

กรอบแนวคดิในกำรวจิยั 

  
 การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสั 
ตร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจการปฏิบติังานของ 
Gillmer ( 1967) และผลงานวิจยัของ นวะรัตน์ พึ่งโพธ์ิสภ (2552) มาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
         ตัวแปรอสิระ                                      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การกระท า หรือพฤติกรรมในตวัของบุคคลซ่ึงถูก
กระตุน้โดยส่ิงเร้า หรือส่ิงจูงใจ ให้แสดงออกซ่ึงความตอ้งการในการกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท่ีจะเป็น
พลงัผลกัดนัให้บุคคลกระท าการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้และเม่ือประสบความส าเร็จก็จะ
รู้สึกภาคภูมิใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จต่อไป  
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
- ดา้นนโยบายและการบริหาร 
- ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ 
- ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
- ดา้นความกา้วหนา้ในการท างาน 
 - ดา้นบรรยากาศในการท างาน 
- ดา้นความรับผดิชอบ 
-  ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
-  ดา้นความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
-  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
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 ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล หมายถึง สถานภาพส่วนบุคคลของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ท์
อินดสั ตร้ีส์ จ  ากดั ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 พนักงำน หมายถึง บุคคลท่ีท างานในระดบัปฏิบติัการจนถึงระดบัหวัหนา้ฝ่ายท่ีปฏิบติังาน

อยูใ่นแต่ละฝ่าย ท่ีปฏิบติังานอยูท่ี่ บริษทั ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสั ตร้ีส์ จ  ากดั 

 บริษัท ยูเน่ียนเบ็ลท์อนิดัส ตร้ีส์ จ ำกดั หมายถึง บริษทัเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจ  

 นโยบำยและกำรบริหำร หมายถึง การจดัการและการบริหารงานขององค์การและการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์าร 

 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน และการเล่ือนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นท่ีพอใจของ

บุคคลท่ีท างาน 

 ควำมก้ำวหน้ำในงำน หมายถึง การท่ีงานท่ีปฏิบติัมีความส าเร็จและกา้วหนา้ การมีโอกาส

ไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือไดรั้บการฝึกอบรม 

 ควำมมั่นคงในกำรท ำงำน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมัน่คงในการท างาน 

ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัง่คงขององคก์ร 

 บรรยำกำศในกำรท ำงำน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ 

ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ควำมรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานใหม่ ๆ และมีอิสระในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอยา่งใกลชิ้ด 

 กำรปกครองบัญชำ หมายถึง ความสามารถของผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานหรือความ

ยติุธรรมในการบริหาร 

 ควำมสัมพันธ์กบัเพือ่นร่วมงำน หมายถึง การติดต่อไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงถึง

ความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัอยา่งดี 

 กำรได้รับกำรยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนบัถือไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนผูม้าขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับน้ีอาจจะเป็นการยกยอ่งชมเชย 

แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใด ท่ีก่อให้เห็นถึงการยอมรับใน

ความสามารถ 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
              1.//ท าใหท้ราบถึงระดบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ยเูน่ียนเบล็ท์
อินดสั ตร้ีส์ จ  ากดั จงัหวดัสมุทรสาคร 
              2.//ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั              
ยเูน่ียนเบล็ทอิ์นดสัตร้ีส์ จ  ากดั และสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการสร้างแรงจูงใจของบุคลากรได้
อยา่งเหมาะสม 
              3.//สามารถน าผลท่ีได้รับจากการศึกษาไปเป็นแนวทางในการวางนโยบายการจดัการ
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร และการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานให้ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 


