
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน                 

บริษทั การบินไทย  จ ากดั(มหาชน)  ส านกังานใหญ่ 

น.ส.ณฐักานต ์  สิงหท์องสุข *                  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วลยัพร  รตันเศรษฐ** 

บทคดัย่อ 

การศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัจจัยที่ มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัทการบินไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ และเปรียบเทยีบแรงจูงใจของบุคคล

ในการปฏบัิติงาน  

โดยการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด จากพนักงาน บริษัทการบิน

ไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ และน าข้อมูลที่เกบ็รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์เชิง

สถิติแบบ t-Test และ One Way ANOVA เป็นตัวทดสอบสมมุติฐานระดับนัยความส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  จากการศึกษาพบว่า    

   1. พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่มี

แรงจูงใจเกี่ยวกบัปัจจัยจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับ

ปัจจัยจูงใจระดับมากคือ การได้รับการยกย่องนับถือ รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ,  ด้าน

การประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงาน , ด้านความรับผิดชอบ , ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 

2. พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่มี

แรงจูงใจเกี่ยวกับปัจจัยค า้จุนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

การควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน , ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน , ด้านสถานภาพในการท างาน มีระดับปัจจัยค า้จุนอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านนโยบาย

และการบริหารงาน , ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ , ด้านความมั่นคงในการท างาน มีระดับปัจจัย

ค า้จุนอยู่ในระดับปานกลาง 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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3. พนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานใหญ่ ที่มี

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันในด้าน เพศ , ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน , ระดับการศึกษา , 

รายได้ จะมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันในส่วนของปัจจัยจูงใจได้แก่ ด้านการ

ประสบผลส าเรจ็ในหน้าที่การงาน , ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ , ด้านลักษณะของงาน , ด้าน

ความก้าวหน้าในการท างาน มีระดับแรงจูงใจที่ไม่แตกต่างกัน ในส่วนของปัจจัยค า้จุนได้แก่ ด้าน

นโยบายและการบริหารงาน , ด้านการควบคุมบังคับบัญชา , ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน

ร่วมงาน , ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน , ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ , ด้านความมั่นคงใน

การท างาน , ด้านสถานภาพในการท างาน และในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลด้าน อายุและ

ระยะเวลาในการปฏบัิติงานน้ันมีระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานที่ไม่แตกต่างกนั  

บทน า 

บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ประกอบธุรกิจ ด้านการ

บินพาณิชย์ในการขนส่งผู้โดยสารสินค้า และไปรษณียภัณฑ์ บริษัทฯ ถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่

ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันกับสายการบินต่างชาติอื่นๆ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ ทั้งน้ี

บริษัทฯเป็นธุรกจิระดับประเทศที่ต้องมีการปรับตัวมีการแข่งขัน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้

การด าเนินการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสามารถแข่งขันกับ

นานาชาติได้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาน้ันมีบทบาทและภารกิจที่เพ่ิมข้ึน การ

ปฏบัิติงาน ของพนักงานจึงต้องเป็นไปอย่างรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองต่อภารกิจ

ที่เพ่ิมมากข้ึนแต่เน่ืองจากปัจจุบันได้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต ่างบประมาณขององค์กรมีจ ากัด 

ในขณะที่ภารกิจใน การปฏบัิติงานยังมีอยู่มาก บริษัทฯ จึงจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการปฏบัิติงาน

ของพนักงานให้มี ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้ น โดยการพยายามสร้างจิตส านึก และกระตุ้นให้พนักงาน

ทุกคนใช้ความรู้ความสามารถ อุทิศแรงกายแรงใจในการปฏบัิติงานอย่างเตม็ความสามารถ เพ่ือ

ก่อให้เกดิ ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบัิติให้สงูขึ้น 

ดังน้ันการศึกษาวิจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด 

(มหาชน)  จึงมีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างย่ิงต่อหน่วยงานในการที่จะทราบข้อมูลเบ้ืองต้นว่ามี

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อแรงจูงใจของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งน้ีสาเหตุของแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานเหล่าน้ี เช่น ความเหน่ือยล้าในการท างานการปฏิบัติงานในปริมาณเหมาะสม การได้

เล่ือนข้ัน เล่ือนต าแหน่ง ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  สภาพแวดล้อมในการท างานรวมทั้งค่าตอบแทน

สุทธิ ผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับ ฯลฯ ปัจจัยเหล่าน้ีย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อแรงจูงใจของ

พนักงานเพ่ือที่จะท าให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป จะเหน็ได้ว่าแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน

มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการปฏบัิติงาน และผลงานที่มีประสิทธิภาพตลอดจนความก้าวหน้าของ
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องค์กร และเป็นองค์ประกอบหลักส าหรับความส าเร็จขององค์กรหน่ึงซ่ึงมีปัจจัยต่างๆ ที่มี

ความสมัพันธก์บัแรงจูงใจในการปฏบัิติงาน ซ่ึงการสร้างแรงจูงใจในการปฏบัิติงานท าให้พนักงาน

เกดิความกระตือรือร้น และทุม่เทความรู้ ความสามารถที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลใน

งานซ่ึงจะน าไปสู่ความส าเรจ็ของหน่วยงาน และองค์กรในอนาคตต่อไป 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

    ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

         1.) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท การบินไทยส านักงาน

ใหญ่        

         2.) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนังงาน               

บริษัท การบินไทย ส านักงานใหญ่  

วิธีด าเนนิการวิจยั 

             เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือศึกษา

แรงจูงใจในการปฏบัิติงานของพนักงาน บริษัท การบินไทย จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่  โดย

รวบรวมจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังน้ี 

           ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน รายได้ รวมทั้งสิ้น 7ข้อ 

           ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัย

ของเฮอร์เบอร์ก เป็นแนวในการจัดท าแบบสอบถาม เน่ืองจากมีความเที่ยงตรงและเป็นที่ยอมรับ 

             ก า ร เ ก็บ 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 อน  ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี                                                      

ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยความร่วมมือจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจ าส านักงานใหญ่             

โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 400ชุด ต้ังแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  

            นัดวัน – เวลาขอรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืน โดยนัดวันไปรับแบบสอบถามกลับ         

คืนในวันที่ 4 ธนัวาคม 2558 
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             ท าการตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจให้คะแนน และเตรียมการวิเคราะห์ข้อมูล 

             ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยวิธทีางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 

              1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการแจกแจง 

ค่าความถี่  ( Frequency) โดยแสดงผลเป็นค่าร้อยละ ( Percentage) และค่าเฉล่ีย ( Mean)   

             2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 

             3. แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยค า้จุนในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)  

            4. การเปรียบเทยีบระดับแรงจูงใจในงานตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลใช้การวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียด้วย   

            4.1. ค่า T - test ใช้ในการทดสอบการเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ

ตัวแปรอสิระที่มีการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม  

            4.2. ค่า F - test ใช้ในการทดสอบความเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของ

ตัวแปรที่มีการแบ่งกลุ่มมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป 

ผลการวิจยั 

          ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบถามคือ พนักงาน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

56.00  อายุ คิดเป็นร้อยละ 39.80  ระยะเวลาปฏบัิติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้ นไป คิดเป็นร้อยละ

43.40  รายได้ระหว่าง 15,001 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.00 

สรุปปัจจยัทีม่ีผลต่อระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน 

ระดับแรงจูงใจเกี่ยวกบัปัจจัยจูงใจในการปฏบัิติงาน   
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          แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านพบว่า ด้านการ

ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน, ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ, ด้านลักษณะของงาน  

พนักงานมีแรงจูงใจระดับมาก ยกเว้น ด้านความรับผิดชอบ, ด้านความก้าวหน้าในการท างาน, 

พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงจ าแนกรายละเอียดเป็นรายข้อ

ดังต่อไปนี้  

            1. ด้านประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน  แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นใน ระดับมาก ได้แก่ ท่านสามารถแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ที่เกดิข้ึนจากการท างานได้ด้วยตนเอง, ท่านมีความภาคภมิูใจในผลงานที่ท่านได้ท าลุล่วงไป

แล้ว ยกเว้น ทา่นได้รับการยกย่องชมเชยในการปฏบัิติงานจากผู้บังคับบัญชา มีระดับความคิดเหน็

ระดับปานกลาง  

             2. ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีระดับความคิดเหน็ ระดับมากในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ เพ่ือนร่วมงานเหน็ว่าท่านเป็น

คนมีความสามารถและท างานร่วมกลุ่มได้, ผลงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา , 

ทา่นได้รับมอบหมายให้ท างานที่มีความส าคัญ และเร่งด่วนเสมอ 

              3.ด้านลักษณะของงานแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

มีระดับความคิดเหน็ในระดับมากในทุกๆข้อย่อยได้แก่งานที่ท่านปฏิบัติมีลักษณะท้าทายความรู้

ความสามารถของท่าน , ท่านมีอิสระในการวางแผนการท างานได้ด้วยตัวเอง , ท่านได้ใช้ความรู้

ความสามารถที่ทา่นมีอยู่ได้อย่างเตม็ที่ 

              4.ด้านความรับผิดชอบ แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า มีระดับความคิดเหน็ในระดับมากในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ ทา่นมีอ านาจหน้าที่เหมาะสมกับ

ความรับผิดชอบในงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้, บริษัท การบินไทยฯ ได้ก าหนดขอบเขต

และหน้าที่ที่ทา่นรับผิดชอบถูกระบุไว้อย่างชัดเจน , ทา่นพยายามคิดหาวิธีการท างานใหม่ๆเพ่ือให้

งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเรจ็ 

              5. ความก้าวหน้าในการท างาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเหน็ในระดับปานกลาง ได้แก่ การท างานของท่านท าให้ท่านมี

ประสบการณ์และความช านาญเพ่ิมมากขึ้น บริษัท การบินไทยฯสนับสนุนให้ท่านมีโอกาสพัฒนา , 

ความสามารถในอาชีพอย่างดีเช่น การจัดไปอบรม/สัมมนาดูงานหรือศึกษาต่อ  ยกเว้นท่านมี

โอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนให้เล่ือนต าแหน่งได้ตามความสามารถของท่าน มีระดับความ

คิดเหน็ระดับน้อย  
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 ระดับแรงจูงใจเกี่ยวกบัปัจจัยค า้จุนในการปฏบัิติงาน   

             แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการควบคุม

บังคับบัญชา , ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล , ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ,  สถานภาพ

ในการท างาน มีแรงจูงใจระดับมาก ยกเว้น ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท  ,  ด้าน

เงินเดือนและสวัสดิการ และด้านความมั่นคงในงาน มีแรงจูงใจระดับปานกลาง ซ่ึงจ าแนก

รายละเอยีดเป็นรายข้อดังต่อไปนี้  

               1. นโยบายและการบริหารของบริษัท แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง                

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับ ความคิดเหน็ระดับมาก ได้แก่ นโยบายในการบริหารของ

หน่วยงานท่านง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ , กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทมีความเหมาะสม 

ยกเว้น การบริหารงานในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่วางไว้  มีแรงจูงใจระดับปานกลาง 

                2. การควบคุมบังคับบัญชา แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า มีระดับความคิดเหน็ระดับมากในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้มี

ความรู้ความสามารถ , การมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชามีความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน , 

ทา่นสามารถแลกเปล่ียนความคิดเหน็เกี่ยวกบัการท างานกบัผู้บังคับบัญชาได้ 

                3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีระดับความคิดเหน็ระดับมากในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหา

ระหว่างการปฏบัิติงานทุกคนร่วมมือกันแก้ไขเป็นอย่างดี , เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความห่วงใย

และเอื้ออาทรต่อท่านเสมอ , พนักงานบริษัทการบินไทยฯท างานด้วยความสามัคคีไม่มีการแบ่ง

พรรคแบ่งพวก 

                4. สภาพแวดล้อมในการท างาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมากในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ บริษัทฯ มีการดูแลเร่ือง

ความปลอดภัยในการท างานเป็นอย่างดี, สถานที่ท  างานของท่านกวางขวางไม่แออัด , 

สภาพแวดล้อมในการท างานเหมาะสมกบัการท างาน 

               5. เงินเดือน และสวัสดิการ แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า มีระดับความคิดเห็นระดับปานกลางในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ เงินเดือนและ

ผลตอบแทนเป็นสิ่งจูงใจให้ท่านท างานอย่างมีประสิทธิภาพ , เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อ

การด ารงชีวิตประจ าวัน , การพิจารณาขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท การบินไทยฯ 

ก าหนดโดยมีการประเมินอย่างยุติธรรม 
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                6. ความมั่นคงในงาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า มีระดับความ คิดเห็นระดับปานกลางในทุกๆข้อย่อย ได้แก่  ท่านมีความมั่นใจใน

ต าแหน่งหน้าที่ การงานที่ท่านท าอยู่ว่ามีความม่ันคง , กิจการของบริษัทมีความมั่นคงในการ

ด าเนินงาน , ทา่นได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานเมื่อมีปัญหาในการปฏบัิติงาน  

                7. สถานภาพในการท างาน แรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่า มีระดับความคิดเหน็ในระดับมากในทุกๆข้อย่อย ได้แก่ บุคคลภายนอกให้เกียรติท่านใน

ฐานะพนักงานของบริษัทการบินไทยฯ , งานที่ท่านท าอยู่น้ันมีเกียรติ , ท่านภมิูใจในหน้าที่ที่ท่าน

ได้ท างานอยู่ในบริษัทการบินไทยฯ 

สรุปและอภิปรายผล 

              จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท        

การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถอภิปรายได้ดังน้ี 

              จากการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานด้านปัจจัยจูงใจในการ

ท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงด้านที่มีแรงจูงใจมากที่สุด คือ ด้านการ

ประสบความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ, ด้านลักษณะของงาน มีระดับ

แรงจูงใจมาก ระดับแรงจูงใจรองลงมา คือ ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในการ

ท างาน โดยที่พนักงานมีระดับแรงจูงใจในการปฏบัิติงานอยู่ในระดับปานกลาง 

             จากการวิจัยพบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏบัิติงานด้านปัจจัยค า้จุนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาถึงด้านที่มีแรงจูงใจ มากที่สุดเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ 

ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการ

ท างานด้านสถานภาพในการท างาน โดยระดับแรงจูงใจที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านนโยบาย

และการบริหารของบริษัทฯ ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความม่ันคงในการท างาน 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

           ด้านความรับผิดชอบ บริษัทฯควรมีการก าหนดขอบเขตและหน้าที่ของพนักงานที่จะต้อง

รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานกันอย่างเป็นระบบและตรงตามต าแหน่งงานของแต่ละคน

เพ่ือให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีความสุขตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเองท าให้

งานที่ออกมาส าเรจ็ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีบริษัทฯควรให้พนักงานได้แสดงความ

คิดเหน็ในการท างานใหม่ๆ เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเรจ็ 
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              ด้านความก้าวหน้าในการท างาน บริษัทฯ ควรมีการจัดให้มีการพัฒนาสายอาชีพ           

(Career path) อย่างเป็นรูปธรรม มีระบบ และหลักเกณฑ์ในความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่าง

ชัดเจน  มีการส่งเสริมและพัฒนา ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ืองของพนักงานทุกระดับ เพ่ือเป็นการ

เพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เพ่ิมขึ้ น และอาจมีการสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันใจให้แก่

พนักงานว่ามีโอกาสที่จะก้าวหน้าในองค์กรแห่งน้ี นอกจากน้ันควรส่งเสริมให้เกณฑ์การเล่ือน

ต าแหน่งที่มีความยุติธรรมและพนักงานควรที่จะได้รับทราบโดยตรงว่าผลการปฏิบัติงานว่ามี

ประสทิธภิาพมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีการปรับปรุงผลการปฏบัิติงานที่

ยังบกพร่อง พร้อมทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ขององค์กร   อันจะท าให้

พนักงานเข้าใจเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรที่จะปฏิบัติเพ่ือความส าเร็จขององค์กร และ

ปฏบัิติงานตรงตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

           ด้านนโยบายและการบริหารของบริษัทฯ  บริษัทฯ ควรมีการช้ีแจงนโยบายการ

ด าเนินงาน และโครงสร้างการบริหารงาน กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ข้อมูล ข่าวสาร พร้อม

ทั้งสร้างความรู้และความเข้าใจในนโยบายต่างๆ ของ องค์กรอันจะท าให้พนักงานเข้าใจเป้าหมาย

และค่านิยมขององค์กรที่จะปฏิบัติงาน เพ่ือความส าเร็จขององค์กรและปฏิบัติงานตรงตาม

เป้าหมายขององค์กร ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แล้วนโยบายการ ด าเนินงานต่างๆ อาจถูกจ ากัดอยู่ในกลุ่ม

ผู้บริหารเทา่นั้น ดังน้ัน เพ่ือเป็นการกระจายข้อมูลต่างๆให้พนักงานรับรู้และท าความเข้าใจ ควรมี

การประชุมร่วมกับพนักงาน เพ่ือช้ีแจงแนวทางด าเนินงาน ให้พนักงานทราบ และเป็นช่องทางที่

ฝ่ายบริหารจะได้รับทราบข้อมูลความคิดเหน็ของพนักงานที่มีต่อฝ่ายบริการด้วยเช่นกนั 

             ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ  เน่ืองจากเงินเดือนและสวัสดิการ เป็นด้านปัจจัยค า้จุนที่

ทางบริษัทฯต้องพยายามลดปัจจัยที่จะส่งผลให้เกดิความไม่พอใจให้น้อยที่สดุ ควรมีเคร่ืองมือหรือ

ระบบในการวัดผลงานที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมในการพิจารณาปรับเงินเดือนและ

โบนัส รวมถึงปรับปรุงเพ่ิมเติมสวัสดิการให้จูงใจและเป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงกับพนักงาน และ

ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและปริมาณงานที่

พนักงานรับผิดชอบ และในส่วนของการ พิจารณาขึ้ นเงินเดือนประจ าปีถูกจ ากัดโดยระดับ

ต าแหน่งงาน และจ านวนเปอร์เซน็ต์ของการข้ึนเงินเดือนในปริมาณอัตราเฉล่ียที่ลดน้อยลงในแต่

ละปี ดังน้ันพนักงานจึงมีความคิดเหน็ในเร่ืองดังกล่าวยังไม่เพียงพอ   

           ด้านความม่ันคงในการท างาน  สาเหตุที่ท  าให้พนักงานรู้สึกมีความไม่มั่นคงในการท างาน

มาจากนโยบายการแปรรูปวิสาหกิจ ดังน้ันฝ่ายบริหารควรให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างชัดเจน

และต่อเน่ืองแก่พนักงาน เพ่ือ สร้างความเข้าใจ และลดปัญหาดังกล่าว ประกอบกับ บริษัทฯ ควร

สร้างความม่ันใจให้กับพนักงานว่าบริษัทฯสามารถด าเนินกิจการไปได้อย่างมั่นคง ซ่ึงสามารถดูได้
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จากผลประกอบการของบริษัทฯ อกีทั้งต้องท าให้พนักงานมั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะได้รับความ

เป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรัก และพร้อมที่จะปฏบัิติงาน

ด้วยความตั้งใจ 
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