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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด  

โดยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากพนักงาน จํานวน 172 คน แบบสอบถามอาศัยทฤษฎี 2 ปัจจัย ของเฮอร์สเบิร์ก 

ประกอบด้วยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและข้อมูลระดับความสําคัญเก่ียวกับปัจจัยสุขอนามัย และปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าแจกแจงแบบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและ

การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีแอลเอสดี  

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ จํากัด ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ป ี

สถานภาพสมรสแล้ว การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. เป็นพนักงานสังกัดแผนกก่อสร้าง อายุการทํางาน 

1-3 ปี และมีรายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน ความสําคัญต่อปัจจัยสุขอนามัยอยู่ในระดับมากโดยเรียงลําดับจาก

มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านลักษณะของการบังคับบัญชา ด้านสภาพการทํางาน ด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพตําแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหารและด้านค่าจ้างหรือเงนิเดือน

ขั้นพื้นฐาน ส่วนปัจจัยกระตุ้นการทํางาน พนักงานให้ความสําคัญอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเรียงลําดับความสําคัญ

จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการประสบความสําเร็จในงาน ด้านการทํางานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้าน              

ความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ด้านการได้รับการยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากผู้อื่น ด้านความเจริญเติบโตในหน้าที่

การงานและด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัย ได้แก่ เพศ

และแผนกท่ีทํางาน และเพศกับอายุเป็นปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความสําคัญของปัจจัยกระตุ้นการทํางาน ส่วนอายุ    

การทํางานและรายได้ ไม่มีผลต่อความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ABSTRACT 

 The objective of this independent study was to study motivation factors of employees at S.Tengtrirat (Nan) 

Company Limited. The data collection was done through the use of questionnaires giving to 172 employees.  The 

study was based on Herzburg’ s Two Factor theory, hygiene factors and motivation factors.  Data analysis was 

conducted by frequency, percentage, mean, independent – samples t – test, analysis of variance, ANOVA and LSD. 

 

  *นักศกึษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 The results showed that most of employees were male, in the 31-40 year old range, married, graduated 

from high school. Most of them worked for department of construction, had 1 – 3 year/s of work experience and the 

personal income was between 10,001-15,000 baht per month. The respondents ranked the importance of hygiene 

factors at high level, the sub-factors were security, quality of supervision, working  condition, relationship between 

peers, status, organizational policies and base wage or salary, respectively.The respondents ranked the importance 

of motivation factors at high level, the sub-factors were achievement, work itself, responsibility, recognition, growth 

and advancement, respectively.  The personal demographic factors, sex and department, that were significantly 

related to hygiene factors, sex and age, that were significantly related to motivation factors while work experience 

and personal income were not significantly relate to hygiene factors and motivation factors as statistically significant 

with 95% confidence. 

บทนํา 

 ธุรกิจก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง (สถาบันองค์

ความรู้แห่งเอเชีย, 2555) เพราะมีความเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจของประเทศ ในแง่ท่ีทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจาก     

การสร้างงาน การก่อให้เกิดรายได้สําหรับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบและวัสดุก่อสร้าง พ่อค้าคนกลาง ธุรกิจ

สถาบันการเงินและธุรกิจอ่ืน ๆ อีกมากมาย โดยปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างมีการแขง่ขันท่ีสูง ผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาธุรกิจ

ให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างย่ังยืน  โดยเฉพาะการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของ        

การทํางาน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกร่วมในการสร้างองค์การให้เป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน แต่ส่ิงท่ีท้าทาย คือองค์การก็จะต้อง

ปรับเปล่ียนในหลายประเด็น ท้ังกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การท่ีต้องสอดคล้องต่อระบบการค้าเสรี กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน และระบบบริหารจัดการต่าง ๆ นอกจากนี้อาจจะต้องทําวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายประการ เช่นการส่งเสริมให้

บุคลากรมีสุขภาพจิตดี การสร้างสถานท่ีทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน การมอบหมายงานท่ีท้าทาย ตลอดจนความก้าวหน้าใน

การทํางาน เป็นต้น ซึ่งท้ังหมดล้วนเป็นปัจจัยที่องค์การต้องจัดสรรให้พนักงาน เพื่อรักษาทรัพยากรมนุษย์ไว้ให้อยู่กับ

องค์กรให้ได้นานที่สุด (ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2552) 

 บริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด ตั้งอยู่ท่ีจังหวัดน่าน เร่ิมก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. 2523 ด้วยทุนจุดทะเบียน 180 

ล้านบาท เป็นธุรกิจท่ีให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานจากส่วนราชการประเภทงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น ถนน 

แอสฟัล ถนนคอนกรีต ตลิ่งและสะพาน เป็นต้น และการทําเหมืองหิน โม่หิน ผลิตแอสฟัลและการขนส่ง โดยแบ่ง        

การทํางานเป็น 4 แผนกได้แก่แผนกสํานักงาน ประกอบด้วยหน่วยสํานักงาน วิศวกร หน่วยซ่อมบํารุงและหน่วยขายหิน 

แผนกเหมืองหิน ประกอบด้วยหน่วยเหมืองหินและแพล้นแอสฟัล แผนกขนส่ง ประกอบด้วยหน่วยขนส่งและหน่วยบริการ

ส่วนกลาง และแผนกก่อสร้าง ประกอบด้วยหน่วยก่อสร้างและหน่วยลาดยาง ปัจจุบันมีพนักงานประจําจํานวน 204 คน 

เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด บริษัทฯ กําลังประสบปัญหาว่าอัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างสูง โดยในปีที่ผ่านมาอัตรา

การลาออกมีสูงถึงร้อยละ 16.18  แล้วส่งผลทําให้บริษัทประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะตําแหน่งงานท่ีต้อง

อาศัยความชํานาญและทักษะพิเศษเฉพาะด้าน เช่น พนักงานควบคุมเคร่ืองจักร พนักงานขับเคร่ืองจักร วิศวกร ช่างซ่อม
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บํารุง เป็นต้น นอกจากนี้ยังทําให้เกิดการหยุดชะงักของงาน ทําให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนด ทําให้บริษัทฯ ต้อง

เสียค่าปรับและเส่ือมเสียช่ือเสียง นอกจากนั้นยังทําให้บริษัทเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการคัดสรรพนักงาน การอบรมเพิ่ม

ทักษะ ความรู้ความเข้าใจในระบบมาตรฐานต่าง ๆ ให้กับพนักงานใหม่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลทําให้ต้นทุนของบริษัทเพ่ิมสูงข้ึน

ตามไปด้วย 

 จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากการท่ีพนักงานไม่มีแรงจูงใจในการทํางานให้กับ

บริษัทฯ ผู้ศึกษาจึงได้สนใจศึกษาหาปัจจัยท่ีจะจูงใจให้พนักงานทํางานให้กับ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด  แล้วทําให้

อัตราการลาออกของพนักงานลดลง และเพื่อนําผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงปัจจัยจูงใจทางด้านต่าง ๆ ของ

บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด” ผู้ศึกษาได้ศึกษา และ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง ความปรารถนาภายในจิตใจที่เกิดจากการกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆ แล้วแสดง

พฤติกรรมออกมาในลักษณะที่มีความยินดีในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์การต้ังไว้  ซ่ึ ง แ ร ง จู ง ใจ ใน

การทํางานมีความสําคัญ 4 ประการ (อ้างถึงในกมลพร กัลยามิตร, 2559) ได้แก่ การช่วยเพิ่มพลังให้บุคคลมีแรงขับ

เคล่ือนที่สําคัญต่อพฤติกรรม ให้มีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้นทํางานใหสํ้าเร็จ การช่วยเพิ่มความพยายามในการทํางาน 

ให้มีความมานะ อดทนบากบ่ันไม่ท้อถอยกับปัญหาและอุปสรรค การช่วยให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางานให้ดีขึ้น 

และการเสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ มีความมุ่งม่ันทํางานให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีจรรยาบรรณใน

การทํางาน มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทํางาน ซ่ึงความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานข้างต้นน้ัน จะเห็นได้ว่า

หากพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานสูงย่อมส่งผลให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามนโยบายได้ แต่การสร้างแรงจูงใจใน     

การทํางานนั้นต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานร่วมกับความสามารถของแต่ละคนท่ีมี ซึ่งแตกต่างกัน

ออกไป 

 ส่วนแนวทางในการสร้างแรงจูงใจน้ัน   กล่าวได้ว่าการจะทําให้ชีวิตในการทํางานมีความต่ืนตัวอยู่เสมอ ต้องทราบ

ท่ีมาของแรงจูงใจ เพื่อหาวิธีการสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสม  ซ่ึงท่ีมาของแรงจูงใจน้ัน แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก ่      

ความต้องการ สิ่งล่อใจ การต่ืนตัว และการคาดหวัง โดยท่ีมาท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีแนวทางในการสร้างแรงจูงใจที่

หลากหลายด้วยเช่นกัน เช่น 

  1.1 การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการ ซ่ึงหากพิจารณาตามทฤษฎีลําดับข้ัน

ความต้องการของมาสโลว ์แล้วจะพบว่ามีหลายลําดับขั้น โดยในแต่ละขั้นก็จะมีส่ิงจูงใจท่ีแตกตา่งกัน เช่น  

   - ความต้องการทางกาย สิ่งท่ีต้องการ เช่น อาหาร นํ้า อากาศ การพักผ่อน ความต้องการทางเพศ 

ส่ิงที่จูงใจ เช่น ค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน วันหยุด เวลาพัก หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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   - ความต้องการความปลอดภัยและการคุ้มครอง ส่ิงท่ีต้องการ เช่น ความปลอดภัย ความมั่นคง 

ส่ิงจูงใจ เช่น เงินสงเคราะห์ ความม่ันคงของงาน เป็นต้น 

   - ความต้องการความเป็นเจ้าของและความรัก ส่ิงท่ีต้องการ เช่น กลุ่ม พวกพ้อง ครอบครัว  

มีส่วนร่วมในสังคม ความรัก การเอาใจใส่ ส่ิงจูงใจ เชน่ สัมพันธภาพท่ีดีในหน่วยงาน การทํางานเป็นทีม เป็นต้น 

   - ความต้องการการยอมรับ ส่ิงท่ีต้องการ เช่น สถานะในสังคม การยกย่องชมเชย ผลสัมฤทธิ์ในงาน 

การได้เป็นพนักงานดีเด่น ส่ิงจูงใจ เชน่ ตําแหน่งงาน การยอมรับจากสังคม เป็นต้น 

   - ความต้องการความสําเร็จและใฝ่รู้ใฝ่เรียน สิ่งที่ต้องการ เช่น ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ ์

ความคิดสร้างสรรค์ ส่ิงจูงใจ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม งานที่ท้าทาย งานท่ีตัดสินใจเองได้และงานท่ีรับผิดชอบเอง  

เป็นต้น 

   - ความต้องการทางสุนทรียะ ส่ิงที่ต้องการ เช่น ความละเอียดอ่อนในจิตใจ ความดี ความงาม 

ความสุขทางใจ ส่ิงจูงใจ เช่น งานท่ีนําไปส่ิงสร้างสรรค์และพัฒนาทางสังคม 

   - ความต้องการความสําเร็จและความสมบูรณ์แบบในชีวิต ส่ิงท่ีต้องการเช่น ความสัมฤทธ์ิผลในงาน 

ความภาคภูมิในในตนเอง คุณธรรม ค่านิยมส่วนตน ส่ิงจูงใจ เชน่ งานเพื่องาน เป็นต้น  

  1.2 การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้สอดคล้องกับสิ่งล่อใจ เน่ืองจากส่ิงล่อใจเป็นแรงจูงใจภายนอก  

ซ่ึงอาจเป็นวัตถุ สัญลักษณ์ คําพูด ท่าทีของผู้แวดล้อมท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจในบุคคล ใช้เป็นการจูงใจในการทํางานได ้

ดังน้ันผู้บริหารองค์กรจึงควรพยายามทําความเข้าใจพนักงาน แล้วใช้สิ่งที่พนักงานพอใจมาเป็นส่ิงล่อใจให้เกิดพฤติกรรม

ตามต้องการ อาจเป็นรางวัล ส่ิงของ คําชม เกียรติ หรือแม้แต่การต้ังสัดส่วนโบนัสประจําปีตามอัตรายอดขาย หรือ

ปริมาณงาน แต่ท้ังนี้ต้องเป็นส่ิงที่พนักงานพอใจหรืออยากได้ 

  1.3 การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้สอดคล้องกับการต่ืนตัว  โดยการจัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อ    

การต่ืนตัวในการพนักงานในระดับท่ีพอดี  ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทํางาน วิธีการเพ่ือให้พนักงานอยู่ในภาวะตื่นตัว 

เช่น การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสม เช่น มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียงดังรบกวน เป็นต้น หรือการให้

พนักงานมุ่งแก้ปัญหาหรือแสวงหาช่องทางปฏิบัติงานท่ีเหมาะสมด้วยตนเอง ให้รับผิดชอบงานเป็นส่วนๆ และมีอํานาจ

ตัดสินใจในงานน้ัน ซ่ึงดีกว่าการทํางานตามท่ีได้รับคําส่ัง เพราะหลายองค์กรท่ีหัวหน้างานไม่ปล่อยให้พนักงานได้คิดและ  

ทําได้ด้วยตนเอง คอยรับงานและฟังคําส่ังท่ีหัวหน้าจะส่ังงานมาให้เท่าน้ัน เม่ือทําเสร็จแล้วก็มีงานใหม่ให้ทําอีก วิธีนี้หาก

พนักงานเป็นคนท่ีทํางานเก่งและมีประสิทธิภาพจะเกิดความเบ่ือหน่ายและขาดแรงจูงใจในการทํางานได ้

  1.4 การสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้สอดคล้องกับการคาดหวัง โดยผู้บริหารองค์กรควรส่ือสารสร้าง

ความเข้าใจท่ีดีให้เกิดแก่พนักงาน เพื่อให้ความคาดหวังของพนักงานน้ันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดหวัง 

ซ่ึงหากไม่มีการส่ือสารท่ีด ีเม่ือพนักงานเกิดความผิดหวังขึ้น อาจจะสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้  

 ดังน้ัน เพื่อให้การสร้างแรงจูงใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ผู้บริหารองค์กรจะต้องพยายามเข้าใจถึงความปรารถนา

หรือความต้องการท่ีมีอยู่ของพนักงานในขณะน้ัน โดยพิจารณาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ประกอบด้วย ในขณะเดียวกันจะต้อง  

จัดส่ิงท่ีใช้ตอบสนองต่อความต้องการหรือสิ่งจูงใจให้ตรงกับความต้องการท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน เพื่อสามารถกํากับพฤติกรรม

ใหเ้ป็นไปตามที่ต้องการได้ 
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 2. ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Dual Factor Theory) 

 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฟรเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (อ้างถึงในเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ , 2529) โดย  

เฮอร์ซเบิร์กและคณะ ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจในงานที่ทําเป็นส่ิงจูงใจสําหรับผลการปฏิบัติงานท่ีดี ปัจจัยต่างๆ ท่ีสร้าง

ความพึงพอใจในงานเรียกว่า “ตัวสร้างความพึงพอใจในงาน” และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีก่อความไม่พึงพอใจในงานจะเรียกว่า  

“ตัวสร้างความไม่พึงพอใจในงาน” กับพนักงานบัญชีและวิศวกร จํานวน 200 คน จากโรงงาน 11 แห่ง ในเมืองพิตส์เบิร์ก 

(Pittsburg) สรุปผลได ้ดังน้ี 

  2.1 ปัญหาแรงจูงใจมีมิติท่ีแตกต่างกันอยู่ 2 มิติ โดยด้านหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่เป็นไปได้ท้ังสาเหตุของ

ความไม่พอใจและสามารถป้องกันความไม่พอใจด้วย เฮอร์ซเบิร์ก เรียกองค์ประกอบเหล่าน้ีว่าองค์ประกอบส่งเสริม 

(Hygiene Factors) องค์ประกอบน้ี เป็นองค์ประกอบภายนอก (Extrinsic Factors) มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกับ   

การทํางาน ส่วนอีกด้านหน่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีจูงใจ (Motivation Factors) ถ้าหากว่ามีองค์ประกอบของการจูงใจอยู่แล้ว 

สามารถนําไปสู่การมีทัศนคติทางด้านบวก และการจูงใจท่ีแท้จริงได้  องค์ประกอบน้ี เป็นองค์ประกอบภายใน (Intrinsic 

Factors) 

  2.2 องค์ประกอบส่งเสริม (Hygiene Factors)  หรือปัจจัยค้ําจุน เป็นปัจจัยท่ีสามารถเป็นสาเหตุของความไม่

พอใจ กล่าวคือ เป็นข้อกําหนดเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในงานท่ีทําอยู่เท่าน้ัน แต่ไม่ได้เป็นแรงจูงใจแต่

อย่างใด การให้ความสนใจหรือระมัดระวังต่อปัจจัยคํ้าจุนนี้เป็นส่ิงท่ีจําเป็น แต่ก็ยังมีเงื่อนไขที่ไม่เพียงพอที่จะใช้ในการจูงใจ

ให้คนมีผลผลิตมากขึ้นได้ ปัจจัยคํ้าจุน ซ่ึงเป็นตัวสร้างความไม่พึงพอใจในงาน ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการทํางาน 

นโยบายและการบริหาร สภาพการทํางาน การกํากับดูแล การบังคับบัญชาหรือการนิเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

เช่น ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ความสัมพันธ์กับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เงินเดือนและสิ่งตอบแทน สถานภาพ ความมั่นคงในชีวิต และชีวิตส่วนตัว 

  2.3 องค์ประกอบท่ีจูงใจ (Motivation Factors) หรือปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยท่ีสร้างทัศนคติทางบวกให้เกิด

ขึ้นกับพนักงาน ปัจจัยเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะมีความเก่ียวข้องกับงานท่ีปฏิบัติ  ซึ่งเป็นตัวท่ีสร้างความพึงพอใจในงาน 

ประกอบด้วย  ความสําเร็จในการทํางาน การได้ รับการยอมรับนับถือ  ความรับผิดชอบ  ลักษณะของตัวงาน               

ความรับผิดชอบเอง ความเจริญก้าวหน้างอกงาม ความเจริญงอกงามในตนเองและอาชีพ 

  ในทัศนคติของเฮอร์ซเบิร์ก ปัจจัยจูงใจน้ันถ้าขาดไปแล้ว ไม่ได้ทําให้เกิดความไม่พอใจแก่พนักงานแต่อย่างใด 

แต่พนักงานเหล่าน้ันจะไม่ได้รับแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งกล่าวโดยสรุป ปัจจัยคํ้าจุน น้ันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ  

ความไม่พอใจในงานท่ีทํา ส่วนปัจจัยจูงใจ จะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานที่ทํา ซ่ึงปัจจัยคํ้าจุนจะช่วยทําให้คน

สามารถหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจต่างๆ ส่วนปัจจัยจูงใจจะทําให้คนมีความสุขหรือความพอใจในงานที่

ปฏิบัติอยู่ จากข้อสมมติฐานเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจท่ีมักจะกล่าวว่าสิ่งจูงใจทางด้านการเงิน การปรับปรุงในเร่ือง

ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นการจูงใจให้มีการเพิ่มข้ึนของผลผลิตน้ัน 

ขณะนี้ได้รับการเปล่ียนแปลงและทําให้ได้รับทราบว่าปัจจัยจูงใจเท่านั้นท่ีมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของผลผลิตหรือผล           

การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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  จากทฤษฎีแรงจูงใจท่ีกล่าวมาข้างต้นอาจจะสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานมี 2 ปัจจัย

หลัก คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน และทฤษฎีท่ีสามารถจัดองค์ประกอบของแรงจูงใจดังกล่าวได้อย่างชัดเจนและ

ครอบคลุมคือ ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์ก   ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้นําหลักทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์กมาเป็นกรอบใน

การศึกษาในครัง้น้ี 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตของการศึกษา 

 เน้ือหาของการศึกษาครัง้น้ี เป็นการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด 

โดยมุ่งศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานตามทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์ซเบิร์ก ซ่ึงแบ่งเป็นปัจจัย

สุขอนามัย ประกอบด้วยปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร ด้านลักษณะของการบังคับบัญชา ด้านสภาพการทํางาน  

ด้านค่าจ้างหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ด้านสถานภาพตําแหน่งงานและความม่ันคง

ในการทํางาน และปัจจัยกระตุ้นการทํางาน ประกอบด้วยปัจจัยด้านการประสบความสําเร็จในงาน ด้านการได้รับ        

การยอมรับ ยกย่องและชมเชยจากผู้อื่น ด้านการทํางานและลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน  

ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและด้านความเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงาน  ซ่ึงกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยจูงใจ

ในการทํางานของพนักงานปฏิบัติการบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด แสดงได้ ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

แผนกงาน 

อายงุาน 

รายได้ตอ่เดือน 

ปัจจัยสุขอนามัย 

1. นโยบาย 

2. การบงัคบับญัชา 

3. สภาพแวดล้อม 

4. คา่จ้าง 

5. ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

6. ตําแหน่งงาน 

7. ความมัน่คงในชีวิต 

ปัจจัยกระตุ้น  
1. ความสําเร็จในงาน 

2. การได้รับการยอมรับ 

3. ลกัษณะของงาน 

4. ความรับผิดชอบ 

5. ความก้าวหน้า 

6. ความเติบโตในอาชีพ 

ปัจจยัจงูใจในการทํางาน 
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด 

 2. ข้ันตอนการศึกษา 

  2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล: ผู้ศึกษาใช้วิธีสํารวจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากพนักงาน

ระดับปฏิบัติการบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด จํานวน 172 คน และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการ 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งและการค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต 

  2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา: เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ใช้แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนาจาก

พัฒนามาจากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนํามาประยุกต์เป็นคําถาม เร่ือง ปัจจัยจูงใจใน  

การทํางานของพนักงานบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด โดยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 ข้อมูล

ท่ัวไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน และส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการทํางานของบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด ซ่ึงผู้ศึกษาได้นําแบบสอบถามไปทดสอบ

กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด จากน้ันนํามาหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 

ตามวิธีการของครอนบาค ซ่ึงชุดคําถามเก่ียวกับปัจจัยสุขอนามัยท้ัง 7 ปัจจัย มีความเช่ือม่ันอยู่ในระดับยอมรับได้ถึงด ี 

ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และชุดคําถามเก่ียวกับปัจจัยกระตุ้นการทํางานทั้ง 6 ปัจจัย มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับ

ยอมรับได้ถึงดี ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เช่นเดียวกัน โดยผลการทดสอบค่าความเช่ือม่ันของชุดคําถามโดยรวม

เท่ากับ 0.969 

  2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ อธิบายลักษณะข้อมูลท่ัวไปของประชากร 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา แผนกงานท่ีทํา อายุการทํางาน รายได้ต่อเดือน ประวัติการทํางาน 

สาเหตุท่ีออกจากงานและสาเหตุท่ีเลือกทํางานกับบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด ส่วนค่าเฉล่ีย ใช้อธิบายระดับ

ความสําคัญของปัจจัยคํ้าจุนและปัจจัยกระตุ้น และเปรียบเทียบข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มประชากรกับระดับความสําคัญของ

ปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด ส่วนการแจกแจงแบบที ใช้ทดสอบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ียระดับความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของเพศ ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนใช้

ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของอายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา แผนกงานท่ีทํา อายุการทํางานและรายได้ต่อเดือน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 กรณีพบ    

ความแตกต่างจะทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยใช้วิธี LSD เพื่อทดสอบหาคู่ท่ีมีค่าเฉล่ียระดับ

ความคิดเห็นแตกต่างกัน 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีทําการศึกษา คือ พนักงานของบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร

ท้ังหมด 203 คน แต่ข้อมูลที่สามารถนํามาใช้ในการวิเคราะห์ได้จํานวน 172 คน 

 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยแจกแบบสอบถามให้แก่พนักงานของบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) 

จํากัด ด้วยตนเองในเดือนกรกฎาคม 2560 จากน้ัน ตรวจแบบสอบถามท้ังหมดท่ีได้กลับคืนมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และความครบถ้วน 
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ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 พนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 83.1  มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31 - 40 

ปี มากที่สุด ร้อยละ 30.2  ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 54.1  โดยระดับการศึกษาที่มีสัดส่วนมากท่ีสุดคือมัธยมศึกษา   

ตอนปลายหรือ ปวช. ร้อยละ 26.2  เป็นพนักงานในแผนกก่อสร้างร้อยละ 45.9  อายุการทํางานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1 – 3 

ปี  ร้อยละ 37.2  มีรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 46.5 ประวัติการเปล่ียนสถานท่ีทํางาน      

ส่วนใหญ่เคยเปล่ียนสถานท่ีทํางานมาก่อน ร้อยละ 50.6 โดยสาเหตุท่ีเปล่ียนส่วนใหญ่เพราะเงินเดือนน้อยและไม่พอใจ

ด้านสวัสดิการ ร้อยละ 21.5 ส่วนเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกทํางานกับบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด 

คือ เพื่อนหรือบุคคลรูจ้ักชักชวน ร้อยละ 18.6 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจในการทํางาน 

 การศึกษาเชิงปริมาณเกี่ยวกับความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจในการทํางาน พบว่า พนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน ์

(น่าน) จํากัด ให้ความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานในแต่ละด้านในระดับสําคัญมาก ดังแสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและระดับความสําคัญของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทํางาน 

ปัจจัยจูงใจในการทํางาน ค่าเฉล่ีย แปลผล 

ปัจจัยสุขอนามัย 4.00 สําคัญมาก 

1. ด้านนโยบายและการบริหารงาน 3.93 สําคัญมาก 

2. ด้านลักษณะของการบังคับบัญชา 4.09 สําคัญมาก 

3. ด้านสภาพการทํางาน 4.08 สําคัญมาก 

4. ด้านค่าจ้างหรือเงินเดือนขั้นพื้นฐาน 3.97 สําคัญมาก 

5. ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งเพื่อนร่วมงาน 3.94 สําคัญมาก 

6. ด้านสถานภาพตําแหน่งงาน 3.92 สําคัญมาก 

7. ด้านความม่ันคงในการทํางาน 4.11 สําคัญมาก 

ปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 3.98 สําคัญมาก 

1. ด้านการประสบความสําเร็จในงาน 4.16 สําคัญมาก 

2. ด้านการได้รับการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผู้อื่น 3.93 สําคัญมาก 

3. ด้านการทํางานและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.01 สําคัญมาก 

4. ด้านความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 4.03 สําคัญมาก 

5. ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 3.90 สําคัญมาก 

6. ด้านความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 3.87 สําคัญมาก 
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ส่วนที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยจูงใจในการทํางาน 

 การศึกษาเชิงปริมาณด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ

การศึกษา แผนกที่ทํางาน อายุการทํางาน รายได้และประวัติการเปลี่ยนสถานที่ทํางานกับระดับความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจ

ในการทํางานด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้านลักษณะของการบังคับบัญชา 

ด้ านสภาพการทํ างาน  ด้ าน ค่ า จ้ างห รือ เงิน เดื อน ขั้ น พื้ น ฐาน  ด้ านความ สัมพั น ธ์ ระห ว่าง เพ่ื อน ร่ วม งาน  

ด้านสถานภาพตําแหน่งงานและด้านความม่ันคงในการทํางานได้แสดงในตารางท่ี 2 และปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

ประกอบด้วยด้านการประสบความสําเร็จในงาน ด้านการได้รับการยอมรับยกย่องและชมเชยจากผู้อ่ืน ด้านการทํางานและ

ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและด้าน           

ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ได้แสดงในตารางท่ี 3 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัย 

ปัจจัยส่วน

บุคคล 
ปัจจัยสุขอนามัย 

ค่าเฉลี่ยความสําคัญ

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความสําคัญ

น้อยที่สุด 

เพศ นโยบายและการบริหารงาน เพศชาย เพศหญิง 

  ลักษณะของการบังคับบัญชา เพศชาย เพศหญิง 

  สภาพการทํางาน เพศหญิง เพศชาย 

  ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน เพศชาย เพศหญิง 

  สถานภาพตําแหน่งงาน เพศชาย เพศหญิง 

  ความม่ันคงในการทํางาน เพศชาย เพศหญิง 

อายุ ไม่มีผล มากกว่า 50 ปี 41-50 ปี 

แผนกท่ีทํางาน 

 
นโยบายและการบริหารงาน ขนส่ง เหมืองหิน 

ลักษณะของการบังคับบัญชา ขนส่ง สํานักงาน 

สถานภาพตําแหน่งงาน ขนส่ง สํานักงาน 

อายุการทํางาน ไม่มีผล มากกว่า 5 ปี 3-5 ปี 

รายได ้ ไม่มีผล น้อยกวา่ 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสําคัญของปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

ปัจจัยส่วน

บุคคล 
ปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

ค่าเฉลี่ยความสําคัญ

มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยความสําคัญ

น้อยที่สุด 

เพศ การทํางานและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เพศหญิง เพศชาย 

  ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เพศหญิง เพศชาย 

อายุ การประสบความสําเร็จในงาน มากกว่า 50 ปี 20-30 ปี 

ความเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน 20-30 ปี 41-50 ปี 

แผนกท่ีทํางาน ไม่มีผล ขนส่ง สํานักงาน 

อายุการทํางาน ไม่มีผล 1-3 ปี 3-5 ปี 

รายได ้ ไม่มีผล มากกว่า 15,000 บาท 10,001-15,000 บาท 

 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา 

ประเด็นที่ 1 ระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางาน 

 จากการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า พนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด มีระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจ

ในการทํางานระดับมาก   สอดคล้องกับระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางานจากการศึกษาของการุณ          

เตียสุนทรารมย์ (2551)  กนกอร ศิรินิมิตรผล (2553)  ชูเกียรติ พวงย้ิม (2554) ชัยรัตน์ ละพรม (2558)   และเพ็ญนภา 

บัวพา (2558) แต่ไม่สอดคล้องกับระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางานจากผลการศึกษาของธนูเทพ โรจนวสุ 

(2551) และพิมพ์ปวีณ ครุฑบึงพร้าว (2551) ท่ีมีความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสรุปได้ดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 แสดงระดับความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานของแต่ละการศึกษา 

 

ผู้ศึกษา ปัจจัยสุขอนามัย ปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

การุณ เตียสุนทรารมย์            ระดับมาก            ระดับมาก 

ธนูเทพ โรจนวสุ            ระดับปานกลาง            ระดับปานกลาง 

พิมพ์ปวีณ ์ครุฑบึงพร้าว              ระดับปานกลาง            ระดับปานกลาง 

กนกอร ศิรินิมิตรผล            ระดับมาก            ระดับมาก 

ชูเกยีรติ พวงยิ้ม            ระดับมาก            ระดับมาก 
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ชัยรัตน์ ละพรม            ระดับมาก            ระดับมาก 

เพ็ญนภา บัวพา          ระดับมาก         ระดับมาก

ณะวีร์ เต็งไตรรัตน์          ระดับมาก         ระดับมาก

 จากตารางท่ี 4  ผลการศึกษาจากองค์การหรือหน่วยงานท่ีพบว่าปัจจัยจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมากทุก

องค์การหรือทุกหน่วยงาน พนักงานจะให้ความสําคัญต่อปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางานในระดับมาก

เหมือนกัน และหากปัจจัยจูงใจในการทํางานในภาพรวมมีระดับความสําคัญปานกลาง ระดับความสําคัญของปัจจัย

สุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางานก็จะมีความสําคัญในระดับปานกลางทั้งสองปัจจัยเช่นเดียวกัน แสดงว่าพนักงาน

ไม่ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยใดปัจจัยหน่ึงโดยเฉพาะ แต่จะให้ความสําคัญต่อท้ังสองปัจจัยเท่า ๆ กัน ท่ีจะทําให้เกิด     

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ ซ่ึงสอดคล้องตามทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร์เบิร์ก เพราะปัจจัยสุขอนามัยนั้นจะมี

ผลกระทบกระเทือนต่อความไม่พอใจในงานที่ทํา ส่วนปัจจัยกระตุ้นการทํางาน จะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานท่ีทํา 

ซ่ึงปัจจัยสุขอนามัยจะช่วยทําให้คนสามารถหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจต่าง ๆ ส่วนปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

จะทําให้คนมีความสุขหรือความพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ได้  

 แต่หากพิจารณาปัจจัยย่อยของปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางาน พบว่า แต่ละการศึกษามีระดับ

ความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางานแตกต่างกัน ซ่ึงสรุปได้ดังตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 

ตารางที่ 5 แสดงระดับความสําคัญต่อปัจจัยสุขอนามัยของแต่ละการศึกษา 
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ตารางที่ 6 แสดงระดับความสําคัญต่อปัจจัยกระตุ้นการทํางาน ของแต่ละการศึกษา 

 

 จากตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 โดยสรุปแล้วจะพบว่า ปัจจัยย่อยของปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางาน

จากผลการศึกษาท่ีกล่าวมาท้ังหมด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในระดับท่ีแตกต่างกันท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก     

ความแตกต่างของทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะของงานหรืออาชีพ รวมถึงสภาพสังคมแวดล้อมในการใช้ชีวิตประจําวัน 

เป็นต้น ดังน้ันจึงเป็นส่ิงท่ีจะเปรียบเทียบกันได้ยาก หากต้องการจะสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้พนักงาน บริษัท ส. เต็ง

ไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด จึงต้องพิจารณาจากปัจจัยท่ีพนักงานของบริษัทเองให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆ ก่อน โดยหากเป็น

ปัจจัยสุขอนามัยหรือปัจจัยท่ีจะลดความไม่พึงพอใจในการทํางานสามลําดับแรกได้แก่ ความม่ันคงในการทํางาน ลักษณะ

ของการบังคับบัญชา และสภาพการทํางาน ส่วนปัจจัยท่ีจะกระตุ้นการทํางานที่มีความสําคัญสามลําดับแรก  ได้แก ่    

การประสบความสําเร็จในงาน การทํางานและลักษณะงานที่ปฏิบัติและความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 

ประเด็นที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางาน 

 ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางานทั้งปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้น  

การทํางาน อภิปรายได้ ดังน้ี 

 1) เพศ 

 ผลการศึกษาพบว่า เพศ มีผลต่อระดับความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางาน ซึ่งอาจเป็น

เพราะลักษณะของหน้าท่ีงานที่แตกต่างกัน ซ่ึงส่วนใหญ่พนักงานเพศชายของบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด จะเป็น

กลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นหลักเน่ืองจากเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง แต่พนักงานที่เป็นเพศหญิงส่วนใหญ่อยู่ในส่วนสนับสนุน 

ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก จึงอาจมีผลต่อการให้ความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน 
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 2) อายุ  

  ผลการศึกษาพบว่า อายุ ไม่มีผลต่อระดับความสําคัญของปัจจัยสุขอนามัย มีผลต่อระดับความสําคัญของปัจจัย

กระตุ้นการทํางาน ซ่ึงจากผลการศึกษาท่ีมีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะแต่ละช่วงอายุมีความต้องการหรือ         

ความคาดหวังท่ีแตกต่างกัน และแต่ละองค์กรมีพนักงานที่อายุแตกต่างกันในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ก็จะส่งผลให้ระดับ

ความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน 

 3) แผนกท่ีทํางาน 

  ผลการศึกษาพบว่าแผนกท่ีทํางานมีผลต่อระดับความสําคัญต่อปัจจัยสุขอนามัย ซ่ึงการท่ีแผนกท่ีทํางานแตกต่าง

กัน ทําให้ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานแตกต่างกัน โดยเฉพาะพนักงานของบริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) 

จํากัด ท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าแผนกท่ีแตกต่างกันอาจทําให้ประสบความสําเร็จ หรือได้รับการยอมรับ ยกย่องชมเชย หรือ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานได้เหมือนกัน แผนกจึงไม่มีผลต่อระดับความสําคัญ แต่แผนกที่แตกต่างกัน อาจมีนโยบายและ

การบริหารงาน การบังคับบัญชา สภาพการทํางาน ค่าจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน สถานภาพตําแหน่งงาน

และความม่ันคงในการทํางานแตกต่างกัน จึงทําให้แผนกท่ีทํางานมีผลต่อการกําหนดระดับความสําคัญของปัจจัย

สุขอนามัย 

 4) อายุการทํางาน 

 ผลการศึกษาพบว่า อายุการทํางาน ไม่มีผลต่อระดับความสําคัญต่อปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางาน 

ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่า แม้ว่าอายุการทํางานจะแตกต่างกัน แต่การได้รับปัจจัยจูงใจด้านต่างๆ นั้นมีความเท่าเทียมหรือไม่

แตกต่างกัน ทําให้อายุการทํางานท่ีแตกต่างกัน ไม่มีผลการกําหนดระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางาน แต่เม่ือ

พิจารณาปัจจัยย่อยแล้วพบว่าอายุการทํางานมีผลต่อค่าเฉล่ียระดับความสําคัญต่อปัจจัยด้านบริษัทมีโบนัส/ค่าตอบแทน

พิเศษได้เหมาะสมซ่ึงผู้ท่ีมีอายุการทํางานมากกว่า 5 ปี ให้ความสําคัญมากท่ีสุด ซ่ึงใกล้เคียงกับผู้ท่ีมีอายุการทํางานน้อย

กว่า 1 ปี ซ่ึงผู้ท่ีมีอายุการทํางานมากกว่า 5 ปี ถือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานค่อนข้างสูง มีทักษะท่ีดีกว่าผู้ท่ีมี

อายุการทํางานน้อยกว่า และสามารถสร้างผลงานท่ีมีประสิทธิภาพได้มากกว่า จึงมีความคาดหวังด้านโบนัสและ

ค่าตอบแทนพิเศษมากกว่า ส่วนผู้ที่มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี อาจเป็นเพราะค่าตอบแทนน้อยกว่าผู้ที่มีอายุงานน้อยกว่า จึงให้

ความสําคัญต่อโบนัสและค่าตอบแทนพิเศษมากกว่าผู้ท่ีมีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี  สําหรับปัจจัยด้านพนักงานในบริษัทมี

ความสนิทสนมความจริงใจและความเป็นกันเองน้ัน ผู้ท่ีมีอายุการทํางานน้อยกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี ให้ความสําคัญมากกว่าผู้ที่

มีอายุการทํางานมาก ซ่ึงเป็นเพราะพนักงานใหม่อาจจะต้องพึ่งพาผู้ท่ีมีอายุการทํางานท่ีมากกว่าในเรียนรู้วิธีการทํางาน 

ความเป็นกันเองระหว่างพนักงานจึงมีความสําคัญต่อผู้ที่มีอายุการทํางานน้อย 

 5) รายได้ 

 ผลการศึกษาพบว่า รายได้ ไม่มีผลต่อระดับความสําคัญต่อปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางาน ซ่ึงการที่

รายได้ ไม่มีผลต่อระดับความสําคัญต่อปัจจัยจูงใจในการทํางาน  อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกับอายุการทํางาน ท่ีถึงแม้รายได้

ท่ีได้จะแตกต่างกัน แต่การได้รับปัจจัยจูงใจด้านต่าง ๆ หากมีความเท่าเทียมหรือไม่แตกต่างกัน อาจทําให้รายได้ไม่มีผลต่อ

การกําหนดระดับความสําคัญของปัจจัยจูงใจในการทํางาน แต่เม่ือพิจารณาปัจจัยย่อยแล้ว จะพบว่ารายได้มีผลต่อปัจจัย

ด้านบริษัทมีโบนัส/ค่าตอบแทนพิเศษได้เหมาะสม ด้านการได้ใช้ความสามารถและความถนัด เฉพาะตนในการปฏิบัติงาน
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อย่างมืออาชีพและด้านการได้รับการปรับตําแหน่ง เล่ือนข้ันตามความเหมาะสม โดยผู้ท่ีมีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/

เดือน เป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญต่อท้ังสามปัจจัยมากท่ีสุด ท้ังน้ีเป็นเพราะรายได้มีความสัมพันธ์กับอายุการทํางาน รายได้

ย่ิงสูง ย่ิงมีอายุการทํางานสูงตามไปด้วย เม่ืออายุการทํางานสูง ย่อมมีความสามารถและความถนัดเฉพาะตนสูง  

ย่อมต้องการทํางานท่ีท้าทายมากยิ่งขึ้น เม่ือทํางานที่ท้าทายได้มากขึ้นย่อมมีความคาดหวังต่อโบนัสและค่าตอบแทนพิเศษ

ท่ีสูง รวมถึงการได้รับการปรับตําแหนง่หรือเล่ือนขั้นตามความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้ศึกษาขอนําเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงาน ในประเด็น ดังต่อไปนี ้

 1) ปัจจัยจูงใจในการทํางานทั้งปัจจัยสุขอนามัยและปัจจัยกระตุ้นการทํางาน พนักงานของบริษัท ส. เต็งไตรรัตน ์

(น่าน) จํากัด ล้วนแต่ให้ความสําคัญในระดับมากด้วยกันทั้งคู่ ซ่ึงบริษัทฯได้กําหนดหรือจัดให้พนักงานแล้ว แต่หากบริษัทฯ 

ต้องการทราบข้อมูลเพื่อปรับปรุงกระบวนการรักษาพนักงาน เพื่อลดอัตราการลาออก บริษัทฯ ควรศึกษาถึง            

ความพึงพอใจต่อปัจจัยจูงใจในการทํางานดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีพนักงานมี         

ความไม่พึงพอใจ แล้วจะได้นําผลการศกึษาน้ันไปปรับปรุงต่อไปได้ 

 2) ปัจจัยท่ีจะช่วยลดความไม่พึงพอใจในการทํางานหรือปัจจัยสุขอนามัย ท่ีมีความสําคัญสามลําดับแรก ได้แก ่ 

ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านลักษณะของการบังคับบัญชาและด้านสภาพการทํางาน โดยเฉพาะด้านลักษณะของ

การบังคับบัญชาและด้านสภาพการทํางาน ท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจลาออกของพนักงานค่อนข้างสูง เพราะถ้าหากพนักงาน

ไม่สามารถทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานได้ ก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทํางานได้ ดังนั้น จึงควรมี

การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานกับพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งในกิจกรรม

น้ัน ควรมีหัวข้อท่ีจะทําให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้บทบาทของตนเองและผู้อ่ืน เพื่อให้มีความเข้าใจ

หน้าที่ของแต่ละฝ่าย และเพื่อทําให้มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ซ่ึงนอกจากจะช่วยทําให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีในทีมแล้ว ยังจะทํา

ให้พนักงานมีความผูกพันกันมากข้ึน ทําให้ลดความไม่พึงพอใจในการทํางานได้ ส่วนด้านสภาพการทํางาน เน่ืองจาก

ลักษณะของธุรกิจเป็นงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง ซ่ึงเป็นงานที่มีความเส่ียงค่อนข้างสูงในการที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุระหว่าง

การปฏิบัติงาน นอกจากบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่

บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยด้วย เช่น บริษัทฯ จะต้องม ี       

การประเมินความเส่ียงของกิจกรรมท่ีปฏิบัติ มีการจัดการกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงสูงเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจาก

กิจกรรมนั้น มีการป้องกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดกับพนักงานรวมถึงมีการควบคุมการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับข้อกําหนด

ต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ ท้ังน้ีนอกจากจะช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแล้ว ยังจะช่วยทําให้เกิดผลทางอ้อมหลายประการ เช่น 

การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การทําให้ขวัญและกําลังใจของพนักงานดีขึ้น การทําให้บริษัทฯ 

ไม่มีชื่อเสียงท่ีเสียหายเน่ืองจากการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน ทําให้บริษัทฯ มีความม่ันคงและสร้างความรู้สึกให้

พนักงานมีความม่ันคงมากยิ่งข้ึนด้วย 
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 3) ลักษณะงานของบริษัทส่วนใหญ่เป็นงานท่ีค่อนข้างใช้แรงงานหนัก แต่พนักงานของบริษัทประมาณ 40% เป็น

พนักงานท่ีอายุต้ังแต่ 41 ปีขึ้นไป โดยเป็นพนักงานท่ีอายุงานมากกว่า 50 ปีถึง 18% ซึ่งอยู่ในวัยท่ีใกล้จะเกษียณอายุ  

แม้พนักงานกลุ่มน้ีอาจจะไม่สามารถทํางานหนักได้ แต่ก็เป็นกลุ่มพนักงานท่ีมีประสบการณ์ทํางานท่ีสูง มีทักษะและ    

ความชํานาญเฉพาะตัว หากพนักงานในกลุ่มนี้เกษียณอายุออกไป อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ เพราะความรู ้

ความสามารถท้ังหมดจะติดตัวพนักงานออกไป เพื่อให้มีนําองค์ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์โดยการพัฒนา

พนักงานรุ่นใหม่บริษัทฯ จึงเป็นต้องรักษาพนักงานกลุ่มน้ีไว้อยู่ เพื่อให้บริษัทฯ มีเวลาในการสร้างกระบวนการสกัดความรู้

ความสามารถของพนักงานเหล่าน้ีออกมา แล้วนํามาพัฒนาพนักงานระดับรองลงมาให้มีความสามารถเท่าเทียมกัน  

ซ่ึงจะทําให้ไม่เกิดปัญหาในการทํางานท่ีมีสาเหตุมาจากการไม่มีความรู้ ความสามารถของพนักงานได้ ซึ่งปัจจัย          

ด้านสุขอนามัยเป็นปัจจัยท่ีพนักงานกลุ่มนี้ให้ความสําคัญมากดังน้ันหากจะทําให้พนักงานกลุ่มน้ีมีเกิดความพึงพอใจ จึง

ต้องจัดปัจจัยที่เหมาะสมให้ด้วย 

 4) เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดปัจจัยจูงใจในการทํางานของ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จํากัด ผู้ศึกษาจึงเสนอ

แผนการท่ีอาจจะช่วยทําให้พนักงานเกิดความพึงพอใจต่อแรงจูงใจในการทํางานที่กําหนดให้ ดังแสดงตารางท่ี 7 ดังน้ี 

 

ตารางที่ 7 แผนงานเพื่อกําหนดปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากัด 
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ตารางท่ี 7 แผนงานเพื่อกําหนดปัจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ส. เต็งไตรรัตน ์(น่าน) จํากัด (ต่อ) 
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