ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
บริษทั การบินไทย จากัด(มหาชน) สานักงานใหญ่
น.ส.ณัฐกานต์ สิงห์ทองสุข *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การศึ ก ษามี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส ารวจปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิบั ติ ง านของ
พนักงาน บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และเปรียบเทียบแรงจูงใจของบุคคล
ในการปฏิบัติงาน
โดยการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด จากพนักงาน บริษัทการบิน
ไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และนาข้ อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เชิง
สถิติแบบ t-Test และ One Way ANOVA เป็ นตัวทดสอบสมมุติฐานระดับนัยความสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 จากการศึกษาพบว่า
1. พนั ก งาน บริ ษั ท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) ที่ป ฏิบั ติ ง าน ณ ส านั ก งานใหญ่ มี
แรงจูงใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ระดับ
ปัจจัยจูงใจระดับมากคือ การได้ รับการยกย่องนับถือ รองลงมาคือ ด้ านลักษณะของงาน , ด้ าน
การประสบผลสาเร็จในหน้ าที่การงาน , ด้ านความรับผิดชอบ , ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน
2. พนั ก งาน บริ ษัท การบิ น ไทย จ ากั ด (มหาชน) ที่ป ฏิบั ติ งาน ณ ส านั ก งานใหญ่ มี
แรงจู งใจเกี่ยวกับปั จจัยคา้ จุ นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
การควบคุมบังคับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่ วมงาน , ด้ านสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน , ด้ านสถานภาพในการทางาน มีระดับปัจจัยคา้ จุ นอยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านนโยบาย
และการบริหารงาน , ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ , ด้ านความมั่นคงในการทางาน มีระดับปัจจัย
คา้ จุนอยู่ในระดับปานกลาง

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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3. พนั กงาน บริ ษัท การบิ นไทย จากัด (มหาชน) ที่ป ฏิบัติงาน ณ สานั กงานใหญ่ ที่มี
ปั จจั ยส่ว นบุ คคลที่แตกต่ า งกันในด้ าน เพศ , ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน , ระดับการศึกษา ,
รายได้ จะมีระดับแรงจู งใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในส่วนของปั จจัยจู งใจได้ แก่ ด้ านการ
ประสบผลสาเร็จในหน้ าที่การงาน , ด้ านการได้ รับการยกย่องนับถือ , ด้ านลักษณะของงาน , ด้ าน
ความก้ าวหน้ าในการทางาน มีระดับแรงจู งใจที่ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของปั จจัยคา้ จุ นได้ แก่ ด้ าน
นโยบายและการบริ หารงาน , ด้ านการควบคุมบังคับบัญชา , ด้ านความสัมพันธ์ระหว่ างเพื่ อน
ร่วมงาน , ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน , ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ , ด้ านความมั่นคงใน
การท างาน , ด้ า นสถานภาพในการท างาน และในส่ ว นของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า น อายุ แ ละ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้นมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน

บทนา
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) เป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจ ด้ านการ
บินพาณิชย์ในการขนส่งผู้โดยสารสินค้ า และไปรษณียภัณฑ์ บริษัทฯ ถือเป็ นหน่วยงานขนาดใหญ่
ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินต่างชาติอ่ นื ๆ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ทั้งนี้
บริษัทฯเป็ นธุรกิจระดับประเทศที่ต้องมีการปรับตัวมีการแข่งขัน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
การด าเนิ น การขององค์ ก รเป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และประสิ ท ธิผ ลสามารถแข่ ง ขั น กั บ
นานาชาติ ไ ด้ ใ นการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที่ผ่ า นมานั้ น มี บ ทบาทและภารกิจ ที่เ พิ่ ม ขึ้ น การ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานจึงต้ องเป็ นไปอย่ างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อภารกิจ
ที่เ พิ่ มมากขึ้น แต่ เ นื่ องจากปั จ จุ บัน ได้ เ กิดภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ างบประมาณขององค์ กรมี จากัด
ในขณะที่ภารกิจใน การปฏิบัติงานยังมีอยู่มาก บริษัทฯ จึงจาเป็ นที่จะต้ องส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ของพนักงานให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการพยายามสร้ างจิตสานึก และกระตุ้นให้ พนักงาน
ทุกคนใช้ ความรู้ความสามารถ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ก่อให้ เกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติให้ สงู ขึ้น
ดังนั้นการศึกษาวิจัยแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริ ษัท การบิ นไทย จากัด
(มหาชน) จึงมีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิ่งต่อหน่วยงานในการที่จะทราบข้ อมูลเบื้องต้ นว่ามี
ปั จ จั ยอะไรบ้ า งที่มีผลต่ อแรงจู งใจของบุ คลากรในหน่ ว ยงาน ทั้งนี้ สาเหตุ ของแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานเหล่านี้ เช่น ความเหนื่อยล้ าในการทางานการปฏิบัติงานในปริมาณเหมาะสม การได้
เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สภาพแวดล้ อมในการทางานรวมทั้งค่าตอบแทน
สุทธิ ผลประโยชน์ ต่างๆที่ได้ รับ ฯลฯ ปั จจั ยเหล่ านี้ ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่ อแรงจู งใจของ
พนักงานเพื่อที่จะทาให้ องค์กรมีความเจริญก้ าวหน้ าต่อไป จะเห็นได้ ว่าแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน และผลงานที่มีประสิทธิภาพตลอดจนความก้ าวหน้ าของ
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องค์ ก ร และเป็ นองค์ ป ระกอบหลั ก ส าหรั บ ความส าเร็จ ขององค์ ก รหนึ่ ง ซึ่ ง มี ปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งการสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทาให้ พนักงาน
เกิดความกระตือรือร้ น และทุม่ เทความรู้ ความสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลใน
งานซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จของหน่วยงาน และองค์กรในอนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.) เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท การบินไทยสานักงาน
ใหญ่
2.) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ง งาน
บริษัท การบินไทย สานักงานใหญ่

วิธีดาเนินการวิจยั
เครื่ อ งมื อ ที่ใช้ ใ นการศึ ก ษาคื อ แบบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท การบินไทย จากัด(มหาชน) สานักงานใหญ่ โดย
รวบรวมจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุการทางาน รายได้ รวมทั้งสิ้น 7ข้ อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจู งใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้ ทฤษฎีสองปั จจัย
ของเฮอร์เบอร์ก เป็ นแนวในการจัดทาแบบสอบถาม เนื่องจากมีความเที่ยงตรงและเป็ นที่ยอมรับ
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ขั้ น ต อ น ดั ง ต่ อ ไ ป นี้
ผู้วิจัยทาการแจกแบบสอบถามด้ วยความร่ วมมือจากฝ่ ายทรัพยากรบุคคลประจาสานักงานใหญ่
โดยแจกแบบสอบถามจานวน 400ชุด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
นัดวัน – เวลาขอรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืน โดยนัดวันไปรับแบบสอบถามกลับ
คืนในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
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ทาการตรวจสอบความถูกต้ อง ตรวจให้ คะแนน และเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ แ ละประมวลด้ ว ยการใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สาเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธที างสถิติท่ใี ช้ วิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจั ยบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการแจกแจง
ค่าความถี่ ( Frequency) โดยแสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ ( Percentage) และค่าเฉลี่ย ( Mean)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยจู งใจในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
3. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยคา้ จุนในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
4. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในงานตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลใช้ การวิเคราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยด้ วย
4.1. ค่า T - test ใช้ ในการทดสอบการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรอิสระที่มีการแบ่งกลุ่มเป็ น 2 กลุ่ม
4.2. ค่า F - test ใช้ ในการทดสอบความเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
ตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป

ผลการวิจยั
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบถามคือ พนักงาน ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ
56.00 อายุ คิดเป็ นร้ อยละ 39.80 ระยะเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ
43.40 รายได้ ระหว่าง 15,001 – 60,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 47.00
สรุปปัจจัยทีม่ ีผลต่อระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ระดับแรงจูงใจเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน
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แรงจู ง ใจโดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง เมื่อ พิ จารณาเป็ นรายข้ อ ด้ า นพบว่ า ด้ า นการ
ประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงาน, ด้ านการได้ รับการยกย่องนับถือ , ด้ านลักษณะของงาน
พนักงานมีแรงจู งใจระดับมาก ยกเว้ น ด้ านความรับผิดชอบ, ด้ านความก้ าวหน้ าในการทางาน,
พนักงานมีแ รงจู งใจในการปฏิบั ติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งจาแนกรายละเอียดเป็ นรายข้ อ
ดังต่อไปนี้
1. ด้ านประสบความสาเร็จในหน้ าที่การงาน แรงจู งใจโดยรวมอยู่ ในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่ า มีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก ได้ แก่ ท่านสามารถแก้ ไขปั ญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทางานได้ ด้วยตนเอง, ท่านมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ท่านได้ ทาลุล่วงไป
แล้ ว ยกเว้ น ท่านได้ รับการยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเห็น
ระดับปานกลาง
2. ด้ านการได้ รับการยกย่องนับถือ แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็น ระดับมากในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ เพื่อนร่วมงานเห็นว่าท่านเป็ น
คนมีความสามารถและทางานร่วมกลุ่มได้ , ผลงานของท่านได้ รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ,
ท่านได้ รับมอบหมายให้ ทางานที่มีความสาคัญ และเร่งด่วนเสมอ
3.ด้ านลักษณะของงานแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า
มีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกๆข้ อย่อยได้ แก่งานที่ท่านปฏิบัติมีลักษณะท้ าทายความรู้
ความสามารถของท่าน , ท่านมีอิสระในการวางแผนการทางานได้ ด้วยตัวเอง , ท่านได้ ใช้ ความรู้
ความสามารถที่ทา่ นมีอยู่ได้ อย่างเต็มที่
4.ด้ านความรับผิดชอบ แรงจูงใจโดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ ท่านมีอานาจหน้ าที่เหมาะสมกับ
ความรั บผิดชอบในงานที่ผ้ ูบังคับบัญชามอบหมายให้ , บริษัท การบินไทยฯ ได้ กาหนดขอบเขต
และหน้ าที่ท่ที า่ นรับผิดชอบถูกระบุไว้ อย่างชัดเจน , ท่านพยายามคิดหาวิธีการทางานใหม่ๆเพื่อให้
งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็จ
5. ความก้ าวหน้ าในการทางาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้ แก่ การทางานของท่านทาให้ ท่านมี
ประสบการณ์และความชานาญเพิ่มมากขึ้น บริษัท การบินไทยฯสนับสนุนให้ ท่านมีโอกาสพัฒนา ,
ความสามารถในอาชีพอย่างดีเช่ น การจัดไปอบรม/สัมมนาดูงานหรือศึกษาต่อ ยกเว้ นท่านมี
โอกาสที่จ ะได้ รั บ การสนั บ สนุ น ให้ เ ลื่ อ นตาแหน่ งได้ ตามความสามารถของท่า น มี ร ะดั บ ความ
คิดเห็นระดับน้ อย
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ระดับแรงจูงใจเกี่ยวกับปัจจัยคา้ จุนในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ด้ านการควบคุม
บังคับบัญชา , ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล , ด้ านสภาพแวดล้ อมในการทางาน , สถานภาพ
ในการทางาน มีแรงจูงใจระดับมาก ยกเว้ น ด้ านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท , ด้ าน
เงิ น เดื อ นและสวั ส ดิ ก าร และด้ า นความมั่ น คงในงาน มี แ รงจู ง ใจระดั บ ปานกลาง ซึ่ ง จ าแนก
รายละเอียดเป็ นรายข้ อดังต่อไปนี้
1. นโยบายและการบริ หารของบริ ษัท แรงจู งใจโดยรวมอยู่ ในระดับ ปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีระดับ ความคิดเห็นระดับมาก ได้ แก่ นโยบายในการบริหารของ
หน่วยงานท่านง่ายต่อการนาไปปฏิบัติ , กฎระเบียบและข้ อบังคับของบริษัทมีความเหมาะสม
ยกเว้ น การบริหารงานในองค์กรเป็ นไปตามนโยบายที่วางไว้ มีแรงจูงใจระดับปานกลาง
2. การควบคุมบังคับบัญชา แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็นระดับมากในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็ นผู้มี
ความรู้ความสามารถ , การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีความเป็ นธรรมต่ อพนักงานทุกคน ,
ท่านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานกับผู้บังคับบัญชาได้
3. ความสัมพั นธ์ระหว่ างเพื่ อนร่ วมงาน แรงจู งใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็นระดับมากในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ เมื่อเกิดปั ญหา
ระหว่างการปฏิบัติงานทุกคนร่วมมือกันแก้ ไขเป็ นอย่างดี , เพื่อนร่วมงานของท่านมีความห่วงใย
และเอื้ออาทรต่อท่านเสมอ , พนักงานบริษัทการบินไทยฯทางานด้ วยความสามัคคีไม่มีการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก
4. สภาพแวดล้ อมในการทางาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเป็ น
รายข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ บริ ษัทฯ มีการดูแลเรื่ อง
ความปลอดภัยในการทางานเป็ นอย่ า งดี , สถานที่ทางานของท่า นกวางขวางไม่ แ ออัด ,
สภาพแวดล้ อมในการทางานเหมาะสมกับการทางาน
5. เงินเดือน และสวัสดิการ แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่ า มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ระดั บ ปานกลางในทุ ก ๆข้ อ ย่ อ ย ได้ แก่ เงิ น เดื อ นและ
ผลตอบแทนเป็ นสิ่งจูงใจให้ ท่านทางานอย่างมีประสิทธิภาพ , เงินเดือนที่ท่านได้ รับเพียงพอต่อ
การดารงชีวิตประจาวัน , การพิจารณาขึ้นเงินเดือนเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่บี ริษัท การบินไทยฯ
กาหนดโดยมีการประเมินอย่างยุติธรรม
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6. ความมั่นคงในงาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่ า มีระดับความ คิดเห็นระดับปานกลางในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ ท่านมีความมั่นใจใน
ตาแหน่ งหน้ าที่ การงานที่ท่านทาอยู่ว่ามีความมั่นคง , กิจการของบริษัทมีความมั่นคงในการ
ดาเนินงาน , ท่านได้ รับความเป็ นธรรมจากหน่วยงานเมื่อมีปัญหาในการปฏิบัติงาน
7. สถานภาพในการทางาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกๆข้ อย่อย ได้ แก่ บุคคลภายนอกให้ เกียรติท่านใน
ฐานะพนักงานของบริษัทการบินไทยฯ , งานที่ท่านทาอยู่น้ันมีเกียรติ , ท่านภูมิใจในหน้ าที่ท่ที ่าน
ได้ ทางานอยู่ในบริษัทการบินไทยฯ

สรุปและอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจู งใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ สามารถอภิปรายได้ ดังนี้
จากการวิ จั ยพบว่ า แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของพนั กงานด้ า นปั จจั ยจู งใจในการ
ทางานโดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาถึ งด้ านที่มีแ รงจู งใจมากที่สุด คือ ด้ า นการ
ประสบความสาเร็จในการทางาน ด้ านการได้ รับการยกย่องนับถือ , ด้ านลักษณะของงาน มีระดับ
แรงจู งใจมาก ระดับแรงจู งใจรองลงมา คือ ด้ านความรับผิดชอบ และด้ านความก้ าวหน้ าในการ
ทางาน โดยที่พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
จากการวิจัยพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้ านปัจจัยคา้ จุนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาถึงด้ านที่มีแรงจู งใจ มากที่สุดเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้ อย คือ
ด้ านการควบคุมบังคับบัญชา ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้ านสภาพแวดล้ อมในการ
ทางานด้ านสถานภาพในการทางาน โดยระดับแรงจู งใจที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้ านนโยบาย
และการบริหารของบริษัทฯ ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้ านความมั่นคงในการทางาน

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
ด้ านความรับผิดชอบ บริษัทฯควรมีการกาหนดขอบเขตและหน้ าที่ของพนักงานที่จะต้ อง
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานกันอย่างเป็ นระบบและตรงตามตาแหน่งงานของแต่ละคน
เพื่อให้ พนักงานสามารถทางานได้ อย่างมีความสุขตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองทาให้
งานที่ออกมาสาเร็จตามเป้ าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทฯควรให้ พนักงานได้ แสดงความ
คิดเห็นในการทางานใหม่ๆ เพื่อให้ งานที่ได้ รับมอบหมายประสบความสาเร็จ
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ด้ า นความก้ า วหน้ า ในการท างาน บริ ษัท ฯ ควรมี การจั ดให้ มีก ารพั ฒนาสายอาชี พ
(Career path) อย่างเป็ นรูปธรรม มีระบบ และหลักเกณฑ์ในความก้ าวหน้ าในสายอาชีพอย่าง
ชัดเจน มีก ารส่งเสริ มและพั ฒนา ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องของพนักงานทุกระดับ เพื่ อเป็ นการ
เพิ่ ม พู น ทัก ษะ ความรู้ ความสามารถของพนั ก งานให้ เ พิ่ ม ขึ้ น และอาจมี ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
การศึ ก ษาต่ อ ในสาขาวิ ช าที่เ ป็ นประโยชน์ ต่อ การทางาน เพื่ อ เป็ นการสร้ า งความมั่ น ใจให้ แ ก่
พนั กงานว่ า มีโอกาสที่จ ะก้ าวหน้ าในองค์ กรแห่ งนี้ นอกจากนั้น ควรส่งเสริ มให้ เกณฑ์การเลื่ อน
ตาแหน่ งที่มีความยุ ติธรรมและพนั ก งานควรที่จะได้ รั บทราบโดยตรงว่ า ผลการปฏิบัติงานว่ า มี
ประสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ พนักงานมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานที่
ยังบกพร่ อง พร้ อมทั้งสร้ างความรู้และความเข้ า ใจในนโยบายต่างๆ ขององค์กร อันจะทาให้
พนั ก งานเข้ า ใจเป้ าหมายและค่ า นิ ยมขององค์ ก รที่จ ะปฏิบั ติเ พื่ อ ความสาเร็จ ขององค์ ก ร และ
ปฏิบัติงานตรงตามเป้ าหมายขององค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ า นนโยบายและการบริ ห ารของบริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ฯ ควรมี ก ารชี้ แจงนโยบายการ
ดาเนินงาน และโครงสร้ างการบริหารงาน กฎระเบียบ และข้ อบังคับต่างๆ ข้ อมูล ข่าวสาร พร้ อม
ทั้งสร้ างความรู้และความเข้ าใจในนโยบายต่างๆ ของ องค์กรอันจะทาให้ พนักงานเข้ าใจเป้ าหมาย
และค่ า นิ ย มขององค์ ก รที่จ ะปฏิบั ติ ง าน เพื่ อ ความส าเร็จ ขององค์ ก รและปฏิบั ติ ง านตรงตาม
เป้ าหมายขององค์กร ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ วนโยบายการ ดาเนินงานต่างๆ อาจถูกจากัดอยู่ในกลุ่ม
ผู้บริหารเท่านั้น ดังนั้น เพื่อเป็ นการกระจายข้ อมูลต่างๆให้ พนักงานรับรู้และทาความเข้ าใจ ควรมี
การประชุมร่ วมกับพนักงาน เพื่ อชี้แจงแนวทางดาเนินงาน ให้ พนักงานทราบ และเป็ นช่ องทางที่
ฝ่ ายบริหารจะได้ รับทราบข้ อมูลความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อฝ่ ายบริการด้ วยเช่นกัน
ด้ านเงินเดือนและสวัสดิการ เนื่องจากเงินเดือนและสวัสดิการ เป็ นด้ านปั จจัยคา้ จุ นที่
ทางบริษัทฯต้ องพยายามลดปัจจัยที่จะส่งผลให้ เกิดความไม่พอใจให้ น้อยที่สดุ ควรมีเครื่องมือหรือ
ระบบในการวัดผลงานที่เป็ นรูปธรรม เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมในการพิจารณาปรับเงินเดือนและ
โบนัส รวมถึงปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการให้ จูงใจและเป็ นประโยชน์อย่างทั่วถึงกับพนักงาน และ
ควรมีการปรั บปรุ งโครงสร้ างการจ่ ายค่ าจ้ างให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริ มาณงานที่
พนั ก งานรั บ ผิ ด ชอบ และในส่ ว นของการ พิ จ ารณาขึ้ นเงิ น เดื อ นประจ าปี ถู ก จ ากัด โดยระดั บ
ตาแหน่งงาน และจานวนเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นเงินเดือนในปริมาณอัตราเฉลี่ยที่ลดน้ อยลงในแต่
ละปี ดังนั้นพนักงานจึงมีความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวยังไม่เพียงพอ
ด้ านความมั่นคงในการทางาน สาเหตุท่ที าให้ พนักงานรู้สึกมีความไม่ม่ันคงในการทางาน
มาจากนโยบายการแปรรูปวิสาหกิจ ดังนั้นฝ่ ายบริ หารควรให้ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้ องอย่างชัดเจน
และต่อเนื่องแก่พนักงาน เพื่อ สร้ างความเข้ าใจ และลดปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ บริษัทฯ ควร
สร้ างความมั่นใจให้ กับพนักงานว่าบริษัทฯสามารถดาเนินกิจการไปได้ อย่างมั่นคง ซึ่งสามารถดูได้
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จากผลประกอบการของบริษัทฯ อีกทั้งต้ องทาให้ พนักงานมั่นใจได้ ว่าพนักงานทุกคนจะได้ รับความ
เป็ นธรรม ไม่ถูกเอารั ดเอาเปรียบ ซึ่งจะส่งผลให้ พนักงานเกิดความรั ก และพร้ อมที่จะปฏิบัติงาน
ด้ วยความตั้งใจ
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