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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน  
บริษทั เคนดอลล์ แกมมาตรอน จ ากดั  โดยท าการศึกษาจาก พนักงานรายวนั ของบริษทั เคนดอลล ์
แกมมาตรอน จ ากัด ซ่ึงมีจ านวนทั้ งหมด 217 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การ
แจกแจง ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่าง (T-Test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA) 

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 18 – 30 มี
สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษามธัยมตน้ (ม.1 – ม.3) มีรายไดต่้อเดือน 7.000 – 10,000 บาท มีอายุการ
ท างานกบับริษทัน้อยกว่า 1 ปี และผูต้อบแบบสอบถาม ให้ระดับความคิดเห็นของแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมในระดบัมาก โดยให้ความคิดเห็นระดบัมากในดา้นความส าเร็จของงาน
ซ่ึงมีค่าเฉ ล่ียมากท่ี สุด รองลงมาคือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความความรับผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านความยอมรับนับถือ ตามล าดับ ส่วนปัจจัยค ้ าจุน ผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ให้ระดบัความคิดเห็นของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค ้าจุนโดยรวมในระดบัมาก 
โดยให้ความคิดเห็นระดบัมากในดา้นรายได ้และสวสัดิการซ่ึงมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้น
ความสัมพนัธ์ของหัวหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นควบคุมหรือ
การนิเทศงาน ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั ตามล าดบั การวิเคราะห์ความแตกต่างของแรงจูงใจ
ในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า อายุและอายุการท างานกบับริษทัท่ีแตกต่างกนัมี
แรงจูงใจในการท างานแตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed to study the motivation to work of employees at 
Kendall-Gemmatron Limited.  The samples were 217 daily employees working at Kendall-
Gemmatron Limited. Questionnaire was used as the tool for collecting data. The data was analyzed 
using descriptive statistics which were frequency, percentage, mean, T-test, and analysis of 
variance: ANOVA.  

The results of the study showed that most responders were female, 18 – 30 years old, 
single, with secondary school (mathayom 1 – mathayom 3) education. Their salary was 7,000 – 
10,000 baht. Their job period was less than 1 year. The responders gave the importance level to 
overall motivation.  The highest level was for achievement, followed by nature of work, 
responsibility, advancement, and recognition, respectively. For supporting factors, the responders 
gave the importance level overall. The highest level was for salary and benefits, followed by 
relationship with supervisor and colleagues; work environment; control or supervision; and the 
company’s policy; respectively. The analysis of work motivation based on personal factors showed 
that employees with different age and job period had different motivation to work. 

 

 


