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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากัด โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 285 คน 
หลังจากนั้ นผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามดังกล่าวมาลงรหัส  ป้อนข้อมูล  และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลและการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์
ขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนที่ 1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 
 ส่วนที ่3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั  
 
4.1 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอ
ในรูปของจ านวน และร้อยละ แสดงผลดงัตารางที่ 1 - 6 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามเพศ 

  
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 123 43.16 
หญิง 162 56.84 

รวม 285 100.00 
 



 

 29 

 จากตารางที่ 4.1 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
56.84 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.16 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 26 ปี 18 6.32 
26 – 30 ปี 21 7.37 
31 – 35 ปี 29 10.17 
36 – 40 ปี 54 18.95 
41 ปีขึ้นไป 163 57.19 

รวม 285 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ41 ปีขึ้นไป มากที่สุด คิดเป็น   

ร้อยละ 57.19 รองลงมามีอายรุะหว่าง 36 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.95 มีอายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 10.17 มีอายรุะหว่าง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.37 และมีอายตุ  ่ากวา่ 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.32 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

สถานภาพครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

โสด 130 45.61 
สมรส 155 54.39 

รวม 285 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 54.39 และมีสถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 45.61  
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 15 5.26 
ปริญญาตรี 152 53.33 
สูงกวา่ปริญญาตรี 118 41.41 

รวม 285 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุด      
คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมามีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.41 และมีการศึกษาต ่า
กวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
15,001 – 25,000 บาท 47 16.49 
25,001 – 35,000 บาท 37 12.98 
35,001 - 45,000 บาท 70 24.56 
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป 131 45.97 

รวม 285 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาท

ขึ้นไปมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.97 รองลงมามีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 35,001 - 45,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 24.56 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.49 และมีรายได้ต่อ
เดือนระหวา่ง 25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวน และร้อยละของพนกังาน จ าแนกตามอายกุารท างาน 
 

อายุการท างาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 15 5.26 
1 – 3 ปี 26 9.12 
4 – 6 ปี 17 5.97 
7 – 10 ปี 43 15.09 
10 ปีขึ้นไป 184 64.56 

รวม 285 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมีอายุการท างาน 10 ปีขึ้นไป มาก
ที่สุด    คิดเป็นร้อยละ 64.56 รองลงมามีอายกุารท างานระหว่าง 7 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.09 มีอายุ
การท างานระหว่าง 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.12 มีอายกุารท างานระหว่าง 4 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.97 
และมีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.26 ตามล าดบั 
 
4.2 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณชิย์ จ ากัด 

  ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย ์
กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ไดแ้ก่ ปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ในการท างาน หรือปัจจยัจูงใจ (Motivators) เป็น
ปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง และเป็นปัจจยัที่เป็นตวักระตุน้ให้เกิดความพอใจในการท างาน และ
เป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น ประกอบดว้ยปัจจยั 5 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานที่
น่าสนใจ ดา้นความรับผดิชอบ และดา้นความกา้วหนา้ ซ่ึงการวเิคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของ
จ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ีย แสดงผลดงัตารางที่ 7 – 12 
 นอกจากน้ียงัมีปัจจยัที่ช่วยลดความไม่พีงพอใจในการท างาน หรือปัจจยัค  ้ าจุน ซ่ึงเป็น
ปัจจยัที่เกิดจากภายนอกตวับุคคล ถา้ไม่มีให ้หรือมีให ้แต่ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร
ในองคก์รก็จะท าให้พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจในการท างาน ปัจจยัเหล่าน้ีประกอบดว้ย ปัจจยั 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ของ
หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นรายได ้และสวสัดิการ ดา้นความมัน่คงในการ
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ท างานและด้านต าแหน่งงาน ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูปของจ านวน ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย แสดงผลดงัตารางที่ 13 - 20 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
โดยรวม 
  

ปัจจัยจูงใจ ค่าเฉลี่ย ระดับแรงจูงใจ ล าดับที ่
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.82 มาก 2 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.64 มาก 4 
3. ดา้นลกัษณะของงานทีน่่าสนใจ 3.73 มาก 3 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.92 มาก 1 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.51 มาก 5 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 มาก  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.7 พบว่า พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.72) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุกด้านอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจใน
ดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.92) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.82) ด้านลักษณะของงานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.73) ด้านการได้รับการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 
3.64) และดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั เม่ือพจิารณารายละเอียดใน
แต่ละดา้น แสดงผลไดด้งัตารางที่ 8 - 12 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ดา้นความส าเร็จของงาน  
 

ปัจจัยจูงใจ ระดับแรงจูงใจ รวม ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่

ด้านความส าเร็จของงาน น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ
ท่ีมีอยูใ่นการท างาน จนส าเร็จ 
ท าใหต้ ั้งใจและอยากท างาน
ต่อไป 

- 1 67 183 34 285 3.88 1 

 (0.4) (23.5) (64.2) (11.9) (100.00) (มาก)  

2. ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามท่ี
คาดหวงั ท าใหมี้ความภูมิใจกบั
งานที่ท า 

- - 74 183 28 285 3.84 3 

  (26.0) (64.2) (9.8) (100.00) (มาก)  

3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างการท างาน ท าใหอ้ยาก
ท างานอยูก่บับริษทัต่อไป 

- - 109 153 23 285 3.70 4 
  (38.2) (53.7) (8.1) (100.00) (มาก)  

4. รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จของงาน ท าใหเ้ห็น
คุณค่าในตนเอง และอยากท างาน
ต่อไป 

- - 74 179 32 285 3.85 2 
  (26.0) (62.8) (11.2) (100.00) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 3.85  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.8 พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นความส าเร็จของงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.85) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จของ
งานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองการไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถที่มีอยูใ่น
การท างาน จนส าเร็จ ท าให้ตั้ งใจและอยากท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.88) เป็นอันดับแรก อันดับ
รองลงมา ไดแ้ก่ รู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของความส าเร็จของงาน ท าให้เห็นคุณค่าในตนเอง และอยาก
ท างานต่อไป   (ค่าเฉล่ีย = 3.85)  ผลส าเร็จของงานเป็นไปตามที่คาดหวงั   ท  าใหมี้ความภูมิใจกบังานที่
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ท า (ค่าเฉล่ีย = 3.84) และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน 
ท าใหอ้ยากท างานอยูก่บับริษทัต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ตามล าดบั  
 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
 

ปัจจัยจูงใจ ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่ด้านการได้รับการยอมรับ 
นับถือ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจาก
หวัหนา้เม่ือมีผลการท างานที่ดี 
ท าใหภู้มิใจและตอ้งการท างาน
ต่อไป 

- - 131 133 21 285 3.61 3 

  (46.0) (46.7) (7.4) (100.0) (มาก)  

2. การไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจาก
เพื่อนร่วมงานเมื่อมีผลการ
ท างานดี ท าใหภู้มิใจและ
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 139 132 14 285 3.56 4 

  (48.8) (46.3) (4.9) (100.0) (มาก)  

3. เพื่อนร่วมงานยอมรับ และ
ไวว้างใจในการท างาน ท าให้
ภูมิใจและตอ้งการท างานต่อไป 

- - 99 171 15 285 3.71 1 
  (34.7) (60.0) (5.3) (100.0) (มาก)  

4. หวัหนา้ไวว้างใจ และ
มอบหมายงานที่ส าคญัใหท้ า
เสมอ ท าใหภู้มิใจ และตั้งใจ
ท างาน 

- - 118 146 21 285 3.66 2 
  (41.4) (51.2) (7.4) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.64  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.9 พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.64) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  
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  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนับถือในทุกขอ้อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองเพื่อนร่วมงานยอมรับ และ
ไวว้างใจในการท างาน ท าใหภู้มิใจและตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.71) เป็นอนัดบัแรก อนัดบั
รองลงมา ไดแ้ก่ หัวหนา้ไวว้างใจ และมอบหมายงานที่ส าคญัให้ท  าเสมอ ท าใหภู้มิใจ และตั้งใจท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.66) การได้รับค ายกย่องชมเชยจากหัวหน้าเม่ือมีผลการท างานที่ ดี ท  าให้ภูมิใจและ
ตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และการไดรั้บค ายกยอ่งชมเชยจากเพื่อนร่วมงานเม่ือมีผลการ
ท างานดี ท าใหภู้มิใจและตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.56) ตามล าดบั  
 

ตารางที่ 4.10 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 
 

ปัจจัยจูงใจ ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่ด้านลกัษณะของงาน 
ทีน่่าสนใจ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. งานที่ท าอยูมี่ความน่าสนใจ 
และเป็นงานที่ทา้ทาย
ความสามารถ ท าใหเ้กิด
แรงจูงใจในการท างาน 

- - 105 153 27 285 3.73 2 

  (36.8) (53.7) (9.5) (100.0) (มาก)  

2. งานที่ท าอยูเ่ป็นงานที่
เหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ 
ท าใหมุ่้งมัน่ท่ีจะท างานต่อไป 

- - 105 158 22 285 3.71 3 

  (36.8) (55.4) (7.7) (100.0) (มาก)  

3. งานที่ท่านท าอยูเ่ป็นงานที่ตรง
กบัความถนดั ท าใหรั้กและ
สนุกสนานกบังานที่ท า 

- - 117 148 20 285 3.66 4 
  (41.1) (51.9) (7.0) (100.0) (มาก)  

3.4 งานที่ท าอยูเ่ป็นงานที่น่า
ภาคภูมิใจ และส าคญัตอ่บริษทั 

- - 81 176 28 285 3.81 1 
  (28.4) (61.8) (9.8) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.73  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 4.10 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  
  พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นลกัษณะของงาน
ที่น่าสนใจในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองงานที่ท  าอยูเ่ป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ 
และส าคญัต่อบริษัท (ค่าเฉล่ีย = 3.81) เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ งานที่ท  าอยู่มีความ
น่าสนใจ และเป็นงานที่ทา้ทายความสามารถ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.73) งานที่
ท  าอยูเ่ป็นงานที่เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ท าให้มุ่งมัน่ที่จะท างานต่อไป 
(ค่าเฉล่ีย = 3.71) และงานที่ท่านท าอยูเ่ป็นงานที่ตรงกบัความถนดั ท าใหรั้กและสนุกสนานกบังานที่ท  า 
(ค่าเฉล่ีย = 3.66) ตามล าดบั  
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ตารางที่ 4.11 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ดา้นความส าเร็จของงาน  
 

ปัจจัยจูงใจ ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านความรับผดิชอบ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. การทราบถึงขอบเขตหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบเป็นอยา่งดี 
ท าใหท้ างานอยา่งมีความสุข 

- - 34 213 38 285 4.01 2 

  (11.9) (74.7) (13.3) (100.0) (มาก)  

2. การมีอิสระในการคิดแกไ้ข
ปัญหา และปรับปรุงการท างาน 
ท าใหภู้มิใจในหนา้ท่ีท่ีได้
รับผดิชอบ 

- 1 107 162 15 285 3.67 4 

 (0.4) (37.5) (56.8) (5.3) (100.0) (มาก)  

3. การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท างาน
ใหเ้สร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้
เสมอ 

- - 25 194 66 285 4.14 1 
  (8.8) (68.1) (23.2) (100.0) (มาก)  

4. มีโอกาสไดแ้สดง
ความสามารถในงานที่ไดรั้บ
มอบหมาย/รับผดิชอบอยา่ง
เตม็ท่ีท าใหภ้าคภูมิใจในงานที่
ท า 

- - 75 178 32 285 3.85 3 
  (26.3) (62.5) (11.2) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.92  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.11 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นความส าเร็จของงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความส าเร็จของ
งาน ในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองการมีความมุ่งมัน่ที่จะท างานใหเ้สร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไวเ้สมอ (ค่าเฉล่ีย = 4.14) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การทราบถึงขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นอยา่งดี ท  าให้ท  างานอย่างมีความสุข (ค่าเฉล่ีย = 4.01) มีโอกาสได้
แสดงความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบอย่างเต็มที่ ท  าให้ภาคภูมิใจในงานที่ท  า 
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(ค่าเฉล่ีย = 3.85) และการมีอิสระในการคิดแกไ้ขปัญหา และปรับปรุงการท างาน ท าใหภู้มิใจในหนา้ที่
ที่ไดรั้บผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.12 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจในการท างาน 
ดา้นความกา้วหนา้ 
 

ปัจจัยจูงใจ ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านความก้าวหน้า 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่ง
หนา้ท่ีการงานสูงขึ้นเม่ืองานท่ี
ท าประสบความส าเร็จ ท าให้
มุ่งมัน่ในการท างาน 

- - 178 99 8 285 3.40 3 

  (62.5) (34.7) (2.8) (100.0) (ปานกลาง)  

2. การท างานท่ีบริษทัน้ีท าใหไ้ด้
เรียนรู้ทกัษะ และประสบการณ์
จากงาน ท าใหส้นุกสนานกบั
งานที่ท า 

- - 73 188 24 285 3.83 1 

  (25.6) (66.0) (8.4) (100.0) (มาก)  

3. มีโอกาสไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ท าให้
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 153 118 14 285 3.51 2 
  (53.7) (41.4) (4.9) (100.0) (มาก)  

4. มีโอกาสในการโยกยา้ยงาน
ตามความรู้ ความสามารถ ท าให้
มุ่งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป 

- - 213 64 8 285 3.28 4 
  (74.7) (22.5) (2.8) (100.0) (ปานกลาง)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.51  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.12 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ ดา้นความกา้วหนา้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.51) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้อยู่
ในระดบัมาก 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การท างานที่บริษทัน้ีท  าให้ไดเ้รียนรู้ทกัษะ และประสบการณ์จากงาน ท าให้
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สนุกสนานกบังานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.83) และการมีโอกาสไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมสมัมนา เพื่อเพิม่พูน
ความรู้ ความสามารถ ท าให้ตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดับ และมีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 2 ขอ้ เช่นกนั ไดแ้ก่ มีโอกาสในการเล่ือนต าแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเม่ืองานที่ท  า
ประสบความส าเร็จ ท าให้มุ่งมัน่ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.40) และมีโอกาสในการโยกยา้ยงานตาม
ความรู้ ความสามารถ ท าใหมุ่้งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.28) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.13 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
โดยรวม 
  

ปัจจัยค า้จุน ค่าเฉลี่ย ระดับแรงจูงใจ ล าดับที ่
1. ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั  3.74 มาก 4 
2. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.70 มาก 6 
3. ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน 3.87 มาก 1 
4. ดา้นสภาพการท างาน 3.76 มาก 3 
5. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.68 มาก 7 
6. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.72 มาก 5 
7. ดา้นต าแหน่งงาน 3.83 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 มาก  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.13 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์
ของหวัหนา้ และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่ง
งาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.76) ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท 
(ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้านความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
(ค่าเฉล่ีย = 3.70) และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ตามล าดบั เม่ือพจิารณารายละเอียด
ในแต่ละดา้น แสดงผลไดด้งัตารางที่ 14 - 20 
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่ด้านนโยบายการบริหาร 
ของบริษัท 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. บริษทัมีนโยบาย/เป้าหมายใน
การท างานที่ชดัเจน ท าให้
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 97 162 26 285 3.73 2 

  (34.0) (56.8) (9.1) (100.0) (มาก)  

2. นโยบายท่ีบริษทัประกาศส่วน
ใหญ่เอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่
พนกังาน และบริษทั ท าให้
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 98 166 21 285 3.71 3 

  (34.4) (58.2) (7.4) (100.0) (มาก)  

3. บริษทัมีการช้ีแจงนโยบายให้
ทราบทัว่ถึง และมีความชดัเจน
ในการปฏิบตัิ ท าใหต้อ้งการ
ท างานต่อไป 

- - 101 165 19 285 3.69 4 
  (35.4) (57.9) (6.7) (100.0) (มาก)  

4. บริษทัมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ในการท างานที่เหมาะสม ท าให้
มุ่งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป 

- - 92 168 25 285 3.75 1 
  (32.3) (58.9) (8.8) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉล่ียรวม 
3.74  

(มาก)  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.14 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า 
จุน ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (ค่าเฉล่ีย = 3.74)    เม่ือพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นนโยบายการ 
บริหารของบริษัทในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองบริษัทมีกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ในการท างานที่เหมาะสม ท าให้มุ่งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.75) เป็นอนัดบั
แรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ บริษทัมีนโยบาย/เป้าหมายในการท างานที่ชดัเจน ท าให้ตอ้งการท างาน
ต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.73) นโยบายที่บริษทัประกาศส่วนใหญ่เอ้ือประโยชน์ให้แก่พนักงาน และบริษทั 
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ท าให้ตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.71) และการบริษทัมีการช้ีแจงนโยบายให้ทราบทัว่ถึง และมี
ความชดัเจนในการปฏิบติั ท  าใหต้อ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานทีมี่ต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน   
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านการปกครองบังคบับัญชา 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. หวัหนา้มีการกระจายงานตาม
ความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม 
ท าใหมี้ความสุขกบังานที่ท า 

- - 124 151 10 285 3.59 4 

  (43.5) (53.0) (3.5) (100.0) (มาก)  

2. หวัหนา้สั่งงาน หรือ
มอบหมายงานไดอ้ยา่งชดัเจน 
ท าใหมี้ความสุขกบังานที่ท า 

- - 111 158 16 285 3.65 3 

  (38.9) (55.4) (5.6) (100.0) (มาก)  

3. หวัหนา้มีความรอบรู้ แกไ้ข
ปัญหา และปรับปรุงงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธธิภาพ ท าใหมี้ความ
ตั้งใจ และตอ้งการท างานต่อไป 

- - 86 175 24 285 3.77 1 
  (30.2) (61.4) (8.4) (100.0) (มาก)  

4. การไดรั้บความยตุิธรรมและ
เอาใจใส่ในเร่ืองงานจากหวัหนา้
เสมอ ท าใหมี้ความตั้งใจ และ
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 99 159 27 285 3.74 2 
  (34.7) (55.8) (9.5) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.70  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.15 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.70) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ดา้นการปกครอง 
บงัคบับญัชาในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองหัวหน้ามีความรอบรู้ แก้ไข
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ปัญหา และปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธธิภาพ ท าให้มีความตั้งใจ และตอ้งการท างานต่อไป 
(ค่าเฉล่ีย = 3.77) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ การไดรั้บความยติุธรรมและเอาใจใส่ในเร่ือง
งานจากหัวหน้าเสมอ ท าให้มีความตั้งใจ และตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.74) หัวหน้าสั่งงาน 
หรือมอบหมายงานไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้มีความสุขกบังานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และหัวหน้ามีการ
กระจายงานตามความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม ท าให้มีความสุขกับงานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.59) 
ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.16 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้า 
และเพือ่นร่วมงาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. หวัหนา้แสดงความจริงใจ/
เป็นกนัเอง ท าใหต้อ้งการท างาน
ต่อไป 

- - 82 163 40 285 3.85 3 

  (28.8) (57.2) (14.0) (100.0) (มาก)  

2. หวัหนา้เตม็ใจใหค้  าปรึกษา
ปัญหางาน และส่วนตวั ท าให้
มุ่งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป 

- - 94 147 44 285 3.82 4 

  (33.0) (51.6) (15.4) (100.0) (มาก)  

3. เพื่อนร่วมงานใหค้  าปรึกษา
หารือระหว่างกนั เม่ือพบปัญหา
ในการท างาน ท าใหมุ่้งมัน่ และ
ตั้งใจท างานต่อไป 

- - 66 185 34 285 3.89 2 
  (23.2) (64.9) (11.9) (100.0) (มาก)  

4. เพื่อนร่วมงานร่วมมือกนัเพื่อ
ท างานใหส้ าเร็จตามเป้าหมาย 
ท าใหรั้กและสนุกสนานกบังาน
ท่ีท า 

- - 63 180 42 285 3.93 1 
  (22.1) (63.2) (14.7) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.87  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 4.16 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความสัมพนัธ์
ของหวัหน้า และเพือ่นร่วมงานในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองเพือ่นร่วมงาน
ร่วมมือกันเพื่อท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ท าให้รักและสนุกสนานกบังานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.93) 
เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานใหค้  าปรึกษาหารือระหว่างกนั เม่ือพบปัญหาใน
การท างาน ท าใหมุ่้งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.89) หวัหนา้แสดงความจริงใจ/เป็นกนัเอง 
ท าให้ตอ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.85) และหัวหน้าเต็มใจให้ค  าปรึกษาปัญหางาน และส่วนตวั 
ท าใหมุ่้งมัน่ และตั้งใจท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.17 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
ดา้นสภาพการท างาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านสภาพการท างาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. สถานที่ท างานมีความ
เหมาะสมในการท างาน ท าให้
เกิดแรงจูงใจในการท างาน 

- - 99 165 21 285 3.73 3 

  (34.7) (57.9) (7.4) (100.0) (มาก)  

2. สถานที่ท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม ท าใหต้ ั้งใจ
ท างาน 

- 1 118 147 19 285 3.65 4 

 (0.4) (41.4) (51.6) (6.7) (100.0) (มาก)  

3. สถานที่ท างานมีความ
ปลอดภยั ท าใหรู้้สึกปลอดภยั 
และตอ้งการท างานตอ่ไป 

- - 86 170 29 285 3.80 2 
  (30.2) (59.6) (10.2) (100.0) (มาก)  

4. จ านวนชัว่โมงท างานต่อวนัมี
ความเหมาะสม ท าใหมี้ความสุข
กบังานที่ท า 

- - 68 187 30 285 3.87 1 
  (23.9) (65.6) (10.5) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.76  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 4.17 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน ดา้นสภาพการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้านสภาพการ
ท างานในทุกขอ้อยูใ่นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองจ านวนชั่วโมงท างานต่อวนัมีความ
เหมาะสม ท าให้มีความสุขกับงานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่ 
สถานที่ท  างานมีความปลอดภยั ท าให้รู้สึกปลอดภยั และต้องการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.80) 
สถานที่ท  างานมีความเหมาะสมในการท างาน ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.73) และ
สถานที่ท  างานเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ท าใหต้ั้งใจท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.18 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านรายได้ และสวสัดิการ 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. รายไดเ้หมาะสมกบัความรู้ 
และความสามารถ ท าให้
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 125 146 14 285 3.61 4 

  (43.9) (51.2) (4.9) (100.0) (มาก)  

2. รายไดเ้หมาะสมกบัปริมาณ
งานที่รับผดิชอบท าใหต้อ้งการ
ท างานต่อไป 

- - 117 152 16 285 3.65 2 

  (41.1) (53.3) (5.6) (100.0) (มาก)  

3.เงินโบนสัประจ าปีมีความ
เหมาะสม ท าใหมุ่้งมัน่ และเกิด
แรงจูงใจในการท างาน 

- - 82 164 39 285 3.85 1 
  (28.8) (57.5) (13.7) (100.0) (มาก)  

4. สวสัดิการต่าง ๆ เช่น การ
อบรมสัมมนา การพกัผอ่น
ประจ าปีมีความเหมาะสม ท าให้
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 124 143 18 285 3.63 3 
  (43.5) (50.2) (6.3) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
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  จากตารางที่ 4.18 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน ดา้นรายได ้และสวสัดิการ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้านรายได้ และ
สวสัดิการในทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองเงินโบนสัประจ าปี (ค่าเฉล่ีย = 3.85) 
เป็นอันดับแรก อันดบัรองลงมา ได้แก่ รายไดเ้หมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบท าให้ตอ้งการ
ท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.65) สวสัดิการต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การพกัผ่อนประจ าปีมีความ
เหมาะสม ท าให้ต้องการท างานต่อไป  (ค่าเฉล่ีย = 3.63) และรายได้เหมาะสมกับความรู้ และ
ความสามารถ ท าใหต้อ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.61) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.19 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านความมัน่คงในการท างาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ความมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ี 
ท าใหต้อ้งการท างานต่อไป 

- - 118 154 13 285 3.63 2 

  (41.4) (54.0) (4.6) (100.0) (มาก)  
2. ความมัน่คงของบริษทั ท าให้
ตอ้งการท างานต่อไป 

- - 80 177 28 285 3.82 1 

  (28.1) (62.1) (9.8) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.72  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.19 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน ดา้นความมัน่คงในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  
 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความมัน่คงใน
การท างานอยู่ในระดับมากทั้ ง 2 ขอ้ โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองความมั่นคงของบริษทั ท าให้ตอ้งการ
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ท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.82) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าที่ 
ท  าใหต้อ้งการท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.63) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.20 ค่าเฉล่ีย และระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัค  ้าจุนในการท างาน 
ดา้นต าแหน่งงาน 
 

ปัจจัยค า้จุน ระดับแรงจูงใจ 
รวม 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

ล าดับที ่
ด้านต าแหน่งงาน 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1. ครอบครัวยอมรับในอาชีพ 
หนา้ท่ีการงาน ท าใหภู้มิใจ และ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานต่อไป 

- - 60 196 29 285 3.89 1 

  (21.1) (68.8) (10.2) (100.0) (มาก)  

2. เพื่อน และคนรู้จกัใกลชิ้ด
ยอมรับในอาชีพ หนา้ท่ีการงาน 
ท าใหภู้มิใจ และมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานต่อไป 

- - 73 189 23 285 3.82 2 

  (25.6) (66.3) (8.1) (100.0) (มาก)  

3. สังคมทัว่ไปยอมรับในอาชีพ 
หนา้ท่ีการงานท าใหภู้มิใจ และ
มุ่งมัน่ท่ีจะท างานต่อไป 

- - 83 180 22 285 3.79 3 
  (29.1) (63.2) (7.7) (100.0) (มาก)  

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83  
(มาก)  

หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.20 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน ดา้น ต าแหน่งงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.83) เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
 พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นต าแหน่งงานใน
ทุกขอ้อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในเร่ืองครอบครัวยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน ท าให้
ภูมิใจ และมุ่งมัน่ที่จะท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 3.89) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ เพือ่น และ
คนรู้จกัใกลชิ้ดยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน ท าให้ภูมิใจ และมุ่งมัน่ที่จะท างานต่อไป (ค่าเฉล่ีย = 
3.82) และสังคมทั่วไปยอมรับในอาชีพ หน้าที่การงาน ท าให้ภูมิใจ และมุ่งมั่นที่จะท างานต่อไป 
(ค่าเฉล่ีย = 3.79) ตามล าดบั 
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4.3 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากัด จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษทับริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะใชส้ถิติ      
t-test และ F-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของระดบัแรงจูงใจในการท างาน โดยใช้
สถิติ t-test กับกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่ม ได้แก่ เพศ และสถานภาพครอบครัว ใช้สถิติ F-test กับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มากกวา่สองกลุ่มขึ้นไป ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน กรณี
ที่พบความแตกต่าง จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการแบบแอลเอสดี (LSD)  ซ่ึงผล
การวเิคราะห์แสดงผลดงัตารางที่ 21 – 41 
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ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามเพศ 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

เพศ 

t Sig. 
ชาย 

(n = 123) 
หญงิ 

(n = 162) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ       
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.85 มาก 3.79 มาก 1.154 0.250 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.67 มาก 3.61 มาก 1.026 0.306 
3. ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 3.77 มาก 3.69 มาก 1.302 0.194 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.89 มาก 3.94 มาก -0.998 0.319 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.52 มาก 3.50 มาก 0.413 0.680 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.74 มาก 3.71 มาก 0.830 0.407 
ปัจจัยค า้จุน       
6. ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั  3.73 มาก 3.75 มาก -0.335 0.738 
7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.71 มาก 3.69 มาก 0.243 0.808 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้ และเพื่อน
ร่วมงาน 3.86 มาก 3.88 มาก -0.243 0.808 
9. ดา้นสภาพการท างาน 3.82 มาก 3.72 มาก 1.585 0.114 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.73 มาก 3.65 มาก 1.406 0.161 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.74 มาก 3.71 มาก 0.533 0.594 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 3.82 มาก 3.85 มาก -0.441 0.660 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.77 มาก 3.75 มาก 0.552 0.581 

ค่าเฉล่ียรวม 3.76 มาก 3.73 มาก 0.733 0.464 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่  4.21 พบว่า พนักงานเพศชายที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า 
พนักงานเพศชายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.74) โดยพนักงานเพศชายที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุก
ด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.89) เป็นอันดับแรก 
อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.85) ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 
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(ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) และดา้นความกา้วหน้า (ค่าเฉล่ีย = 
3.52) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานเพศชายที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) โดยพนักงานเพศชายที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกด้านอยูใ่นระดับมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของ
หัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) เป็นอันดับแรก อนัดับรองลงมา ไดแ้ก่ ด้านสภาพการ
ท างาน และดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้าน
รายได ้และสวสัดิการ และดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.73) และดา้นการปกครอง
บงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.71) ตามล าดบั  

 พนักงานเพศหญิงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบว่า พนักงานเพศหญิงที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.71) โดยพนักงาน
เพศหญิงที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจ
ในดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.94) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ด้านความส าเร็จใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.79) ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ด้านการได้รับการ
ยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.61) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.50) ตามล าดบั  
 ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบว่า  พนักงานเพศหญิงที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนักงานเพศหญิงที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกด้านอยูใ่นระดับมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของ
หวัหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.88) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.85) ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.72) ด้านความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.71) ด้านการปกครองบงัคบับัญชา (ค่าเฉล่ีย = 
3.69) และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดบั  

 เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ t-test ในการทดสอบ พบว่า 
พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า 
พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม และ
รายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 



 

 50 

 ส่วนแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน พบว่า พนักงานทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวม และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ
 

แรงจูงใจในการท างาน 

อายุ 

F Sig. 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั 30 ปี 

(n = 39) 
31 - 40 ปี 
(n = 83) 

41 ปีขึน้ไป 
(n = 163) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ         
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.79 มาก 3.80 มาก 3.83 มาก 0.222 0.801 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.83 มาก 3.57 มาก 3.62 มาก 3.705 0.026* 
3. ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 3.74 มาก 3.64 มาก 3.77 มาก 1.746 0.176 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.91 มาก 3.92 มาก 3.92 มาก 0.007 0.993 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.70 มาก 3.48 มาก 3.47 มาก 4.776 0.009* 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.79 มาก 3.68 มาก 3.72 มาก 1.372 0.255 
ปัจจัยค า้จุน         
6. ดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษทั  

3.81 มาก 3.68 มาก 3.75 มาก 0.924 0.398 

7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.90 มาก 3.72 มาก 3.64 มาก 4.341 0.014* 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้ 
และเพื่อนร่วมงาน 

4.14 มาก 3.96 มาก 3.76 มาก 9.727 0.000* 

9. ดา้นสภาพการท างาน 3.95 มาก 3.72 มาก 3.73 มาก 3.110 0.046* 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.79 มาก 3.55 มาก 3.73 มาก 4.687 0.010* 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.92 มาก 3.55 มาก 3.76 มาก 7.741 0.001* 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 3.96 มาก 3.78 มาก 3.83 มาก 1.588 0.206 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.92 มาก 3.71 มาก 3.75 มาก 5.123 0.007* 

ค่าเฉลีย่รวม 3.87 มาก 3.70 มาก 3.74 มาก 3.915 0.021* 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 22 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากว่า หรือเท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจ
ในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากว่า หรือเท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.79) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากว่า หรือเท่ากบั 30 
ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.91) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.83) ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.79) ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.74) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.70) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจัยค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุต  ่ ากว่า หรือเท่ากับ 30 ปี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.92) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากว่า หรือเท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.14) เป็นอนัดบั
แรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.96) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.95) 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.92) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.90) ดา้น
นโยบายการบริหารของบริษัท (ค่าเฉล่ีย = 3.81) และด้านรายได้ และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.79) 
ตามล าดบั  

 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.70) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบว่า พนักงานที่เป็น
กลุ่มตวัอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.68) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยั จูงใจในทุกด้านอยูใ่นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.92) 
เป็นอนัดบัแรก อันดบัรองลงมา ได้แก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.80) ดา้นลกัษณะ
ของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.57) และด้าน
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.48) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีแรงจูงใจใน
การท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.71) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มี
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุนในทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมี
แรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธข์องหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.96) เป็นอนัดบัแรก อนัดบั
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา และดา้นสภาพการ
ท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ด้านรายได้ และ
สวสัดิการ และดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.55) ตามล าดบั  
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  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอาย ุ41 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.72) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยู่ใน
ระดบัมาก  4 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.92) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.77) และ
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ตามล าดบั และมีแรงจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  1 ดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.47) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ41 
ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้น
ต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า 
และเพื่อนร่วมงาน และดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.76) ดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษัท (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) และด้านรายได้ และสวสัดิการ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.73) และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.64) ตามล าดบั  

 เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด จ  าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ 

พบว่า พนักงานที่มีอายแุตกต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน
ความกา้วหน้าแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนภาพรวม และดา้นอ่ืนๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 

 ส่วนแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยค  ้ าจุนโดยรวม ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นรายได ้และสวสัดิการ และ
ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นนโยบาย
การบริหารของบริษทั และดา้นต าแหน่งงานไม่พบความแตกต่าง 

 เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ส าหรับด้านที่แตกต่างกัน
ได้แก่ แรงจูงใจในการท างาน  โดยรวม ปัจจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือ และด้าน
ความกา้วหนา้  ปัจจยัค  ้าจุนโดยรวม ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธข์องหัวหนา้ และ
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เพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านรายได้ และสวสัดิการ และดา้นความมั่นคงในการท างาน 
โดยใชว้ธีิการแบบแอลเอสดี (LSD) รายละเอียดแสดงผลดงัตารางที่ 23 – 31 
 
ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.87 3.70 3.74 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.87 - 0.17* 0.13* 
31 – 40 ปี 3.70  - -0.04 
41 ปีขึ้นไป 3.74   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.23 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มี

แรงจูงใจในการท างาน โดยรวม แตกต่างจากพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี และ 
41 ปีขึ้นไป อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือ 
เท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม มากกว่าพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหว่าง 31 – 
40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนก
ตามอาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.83 3.57 3.62 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.83 - 0.26* 0.21* 
31 – 40 ปี 3.57  - -0.05 
41 ปีขึ้นไป 3.62   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มี

แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือแตกต่างจากพนกังานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังาน
ที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นการไดรั้บ
การยอมรับนบัถือมากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความกา้วหนา้ของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
 

ค่าเฉล่ีย 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 

3.70 3.48 3.47 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.70 - 0.22* 0.23* 
31 – 40 ปี 3.48  - 0.01 
41 ปีขึ้นไป 3.47   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.25 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มี

แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้แตกต่างจากพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม



 

 55 

ตวัอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ด้านความก้าวหน้า
มากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 
 
ตารางที่ 4.26 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน 
โดยรวมของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.92 3.71 3.75 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.92 - 0.21* 0.17* 
31 – 40 ปี 3.71  - -0.04 
41 ปีขึ้นไป 3.75   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.26 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มี

แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมแตกต่างจากพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหว่าง 
31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มี
อายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวม มากกว่าพนกังานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 4.27 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน 
ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตาม
อาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.90 3.72 3.64 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.90 - 0.18* 0.26* 
31 – 40 ปี 3.72  - 0.08 
41 ปีขึ้นไป 3.64   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 4.27 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชาแตกต่างจากพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังาน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยค  ้ าจุน ด้านการ 
ปกครองบงัคบับญัชา มากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 
 

ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน 
ด้านความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
4.14 3.96 3.76 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 4.14 - 0.18 0.38* 
31 – 40 ปี 3.96  - 0.20* 
41 ปีขึ้นไป 3.76   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.28 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี และ 31 

–     40 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน
แตกต่างจากพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอาย ุ41 ปีขึ้นไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี และ 31 – 40 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน มากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มี
อาย ุ41 ปีขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.29 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน    
ดา้นสภาพการท างานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.95 3.72 3.73 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.95 - 0.23* 0.22* 
31 – 40 ปี 3.72  - -0.01 
41 ปีขึ้นไป 3.73   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.29 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มี

แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นสภาพการท างานแตกต่างจากพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มี
อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนกังานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นสภาพการท างาน 
มากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี และ 41 ปีขึ้นไป 

 
ตารางที่ 4.30 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน    
ดา้นรายได ้และสวสัดิการของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.79 3.55 3.73 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.79 - 0.24* 0.06 
31 – 40 ปี 3.55  - -0.18 
41 ปีขึ้นไป 3.73   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 4.30 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้านรายได้ และสวสัดิการแตกต่างจากพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ มีอายุต  ่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยค  ้ าจุน ด้านรายได้ และ
สวสัดิการมากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี  

 
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน 
ดา้นความมัน่คงในการท างานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตาม
อาย ุ

 

อาย ุ
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึ้นไป 
3.92 3.55 3.76 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 30 ปี 3.92 - 0.37* 0.16 
31 – 40 ปี 3.55  - -0.21* 
41 ปีขึ้นไป 3.76   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.31 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 

ปีขึ้นไป  มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างจากพนกังานที่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายตุ  ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี และ 41 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้น 
ความมัน่คงในการท างานมากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี  
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ตารางที่ 4.32 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามสถานภาพครอบครัว 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

สถานภาพครอบครัว 

t Sig. 
โสด 

(n = 130) 
สมรส 

(n = 155) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ       
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.83 มาก 3.81 มาก 0.398 0.691 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.68 มาก 3.59 มาก 1.502 0.134 
3. ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 3.72 มาก 3.74 มาก -0.374 0.709 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.95 มาก 3.89 มาก 1.260 0.209 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.52 มาก 3.49 ปานกลาง 0.615 0.539 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.74 มาก 3.70 มาก 0.879 0.380 
ปัจจัยค า้จุน       
6. ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั  3.78 มาก 3.71 มาก 1.059 0.291 
7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.73 มาก 3.67 มาก 0.988 0.324 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้ และเพื่อนร่วมงาน 3.94 มาก 3.82 มาก 1.937 0.054 
9. ดา้นสภาพการท างาน 3.75 มาก 3.77 มาก -0.404 0.686 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.65 มาก 3.71 มาก -1.134 0.258 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.71 มาก 3.74 มาก -0.377 0.706 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 3.84 มาก 3.83 มาก 0.059 0.953 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.77 มาก 3.75 มาก 0.446 0.656 

ค่าเฉล่ียรวม 3.76 มาก 3.73 มาก 0.686 0.493 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4.32 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจในทุกด้านอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.95) 
เป็นอนัดบัแรก อันดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) ดา้นลกัษณะ
ของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.72)   ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.68)  และดา้น 
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ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.52) ตามล าดบั  
 ส่วนปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีสถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการ

ท างานต่อปัจจัยค  ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มี
สถานภาพโสด มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจใน
ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.94) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา 
ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.84) ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ดา้น
สภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.73) ดา้นความมัน่คงใน
การท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.71) และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดบั   

 นกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบว่า พนักงานที่ เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 
3.70) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่น
ระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.89) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.81) ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย 
= 3.59) ตามล าดบั และมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียวคือ ดา้น
ความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.49)  
 ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีสถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจัยค  ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มี
สถานภาพสมรส มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจ
ในดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความ สัมพนัธ์ของ
หวัหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นความมัน่คง
ในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั และด้านรายได้ และสวสัดิการ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.71) และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ตามล าดบั  

 ม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามสถานภาพครอบครัว โดยใชส้ถิติ t-test ใน
การทดสอบ พบวา่ พนักงานทั้งสถานภาพครอบครัวโสดและสถานภาพครอบครัวสมรสที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณา
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบวา่ พนกังานทั้งสถานภาพครอบครัวโสดและสถานภาพครอบครัว
สมรสที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 ส่วนแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน พบว่า พนักงานทั้งสถานภาพครอบครัวโสดและ
สถานภาพครอบครัวสมรสที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวม และราย
ดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

ระดับการศึกษา 

F Sig. 
ต า่กว่าปริญญาตรี 

(n = 15) 
ปริญญาตรี 
(n = 152) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n = 118) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ         
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.80 มาก 3.78 มาก 3.87 มาก 1.344 0.263 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบั
ถือ 3.58 มาก 3.61 มาก 3.68 มาก 0.656 0.520 
3. ดา้นลกัษณะของงานที่
น่าสนใจ 3.97 มาก 3.69 มาก 3.74 มาก 2.264 0.106 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.95 มาก 3.89 มาก 3.94 มาก 0.618 0.540 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.45 ปานกลาง 3.50 มาก 3.51 มาก 0.155 0.856 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.75 มาก 3.69 มาก 3.75 มาก 0.860 0.424 
ปัจจัยค า้จุน         
6. ดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษทั  3.98 มาก 3.75 มาก 3.69 มาก 2.252 0.107 
7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.93 มาก 3.70 มาก 3.67 มาก 1.970 0.141 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้ 
และเพื่อนร่วมงาน 3.92 มาก 3.85 มาก 3.90 มาก 0.419 0.658 
9. ดา้นสภาพการท างาน 3.87 มาก 3.77 มาก 3.73 มาก 0.628 0.535 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.88 มาก 3.69 มาก 3.64 มาก 1.562 0.212 
11. ดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน 4.03 มาก 3.75 มาก 3.65 มาก 4.032* 0.019 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 4.04 มาก 3.86 มาก 3.77 มาก 2.483 0.085 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.95 มาก 3.77 มาก 3.72 มาก 2.896 0.057 

ค่าเฉล่ียรวม 3.87 มาก 3.74 มาก 3.73 มาก 1.178 0.310 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางที่  4.33 พบว่า พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี มี
แรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เม่ือพจิารณาแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาต ่ากว่า      
ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงานที่
น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.97) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.95) ด้านความส าเร็จในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.80) และดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.58) ตามล าดบั และมีแรงจูงใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.45)  

 ส่วนปัจจัยค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.95) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 4.04) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 4.03) ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.98) ดา้น
การปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.93) ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย 
= 3.92) ด้านรายได้ และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.88) และด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.87) 
ตามล าดบั   

 พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า 
พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.69) โดยพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีแรงจูงใจ
ในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.89) เป็นอนัดับแรก อันดับรองลงมา ไดแ้ก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.78) ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 
3.61) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.50) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจัยค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
ความสมัพนัธข์องหัวหน้า และเพือ่นร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.85) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.77) 
ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท และด้านความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ด้านการ
ปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.70) และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ตามล าดบั  
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 พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า 
พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.94) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ได้แก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.87) ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้านการไดรั้บการยอมรับนับถือ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.68) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั 
 ส่วนปัจจัยค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.72) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
เช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.90) เป็นอนัดบั
แรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.73) 
ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.67) 
ด้านความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.65) และด้านรายได้ และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) 
ตามล าดบั  

 เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ F-test ในการ
ทดสอบ พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม 
และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ส่วนแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษา
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้านความมั่นคงในการท างานแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนภาพรวม และดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง 

 เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ส าหรับด้านที่แตกต่างกัน
ได้แก่ ปัจจยัค  ้าจุน ด้านความมั่นคงในการท างาน โดยใช้วิธีการแบบแอลเอสดี (LSD) รายละเอียด
แสดงผลดงัตารางที่ 34 
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ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน 
ดา้น ความมั่นคงในการท างานของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

 

ระดบัการศึกษา 
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.03 3.75 3.65 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4.03 - 0.28 0.39* 
ปริญญาตรี 3.75  - 0.10 
สูงกวา่ปริญญาตรี 3.65   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.34 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรี มี

แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างจากพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการ 
ท างานมากกวา่พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

รายได้ต่อเดือน 

F Sig. 
15,001 - 35,000 บาท 

(n = 84) 
35,001 - 45,000 บาท 

(n = 70) 
ตั้งแต่ 45,001 บาท 

ขึน้ไป 
(n = 131) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ         
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.72 มาก 3.82 มาก 3.87 มาก 2.650 0.072 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.62 มาก 3.61 มาก 3.65 มาก 0.180 0.836 
3. ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 3.63 มาก 3.73 มาก 3.79 มาก 2.628 0.074 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.87 มาก 3.95 มาก 3.93 มาก 0.933 0.394 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.53 มาก 3.51 มาก 3.48 ปานกลาง 0.342 0.711 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.68 มาก 3.73 มาก 3.75 มาก 1.067 0.345 
ปัจจัยค า้จุน         
6. ดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษทั  

3.71 มาก 3.76 มาก 3.75 มาก 0.192 0.825 

7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.75 มาก 3.74 มาก 3.64 มาก 1.560 0.212 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้ 
และเพื่อนร่วมงาน 

3.98 มาก 3.95 มาก 3.76 มาก 5.341 0.005* 

9. ดา้นสภาพการท างาน 3.80 มาก 3.79 มาก 3.72 มาก 0.817 0.443 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.63 มาก 3.60 มาก 3.76 มาก 2.705 0.069 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.69 มาก 3.67 มาก 3.77 มาก 1.103 0.333 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 3.83 มาก 3.86 มาก 3.82 มาก 0.141 0.869 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.77 มาก 3.77 มาก 3.75 มาก 0.154 0.857 

ค่าเฉล่ียรวม 3.73 มาก 3.75 มาก 3.75 มาก 0.082 0.921 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางที่ 4.35 พบว่า พนักงานที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 –       
35,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจ
ในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 –  
35,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.68) โดย
พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001 – 35,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดับมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เป็นอันดับ
แรก อนัดบัรองลงมา ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) ด้านลักษณะของงานที่
น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.643 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.62) และดา้นความกา้วหน้า 
(ค่าเฉล่ีย = 3.53) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 –    
35,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) โดย
พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,001 – 35,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.98) เป็นอนัดับแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.83) 
ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.80) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.75)  ดา้นนโยบาย
การบริหารของบริษัท (ค่าเฉล่ีย = 3.71) ด้านความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.63) และด้าน
รายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.63) ตามล าดบั   

 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท มีแรงจูงใจใน
การท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท มีแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 35,001 – 45,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยู่ในระดับมากเช่นกัน 
โดยมีแรงจูงใจในดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.95) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) 
ดา้นลักษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.73) ดา้นการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.61) 
และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.51) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 35,001 – 
45,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) โดย
พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 35,001 – 45,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อน
ร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.95) เป็นอนัดับแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.86) 
ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.79) ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.76) ดา้นการ
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ปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.67) และดา้นรายได ้
และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.68\0) ตามล าดบั   

 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจในการ
ท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือน
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.93) ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.87) ดา้นลกัษณะของงานที่
น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.79) และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.65) ตามล าดับ และมี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัปานกลางเพียงดา้นเดียวคือ ดา้นความกา้วหน้า (ค่าเฉล่ีย 
= 3.48) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบวา่  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้น
ไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.75) โดยพนักงานที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) เป็นอนัดบัแรก อนัดบั
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.77) ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และ
เพื่อนร่วมงาน และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.76) ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั 
(ค่าเฉล่ีย = 3.75) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) และดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 
3.64) และ ตามล าดบั   

 เม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน โดยใชส้ถิติ F-test ในการ
ทดสอบ พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม
ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูง
ใจ พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
โดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 ส่วนแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อ
เดือนต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความสมัพนัธข์องหัวหนา้ และเพือ่นร่วมงาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนภาพโดยรวม และด้านอ่ืน ๆ ไม่พบความ
แตกต่าง 
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 เม่ือพบความแตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ส าหรับด้านที่แตกต่างกัน
ได้แก่ ปัจจยัค  ้ าจุน ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน โดยใช้วิธีการแบบแอลเอสดี 
(LSD) รายละเอียดแสดงผลดงัตารางที่ 36  

 
ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน    
ดา้นความสมัพนัธข์องหวัหนา้ และเพือ่นร่วมงานของพนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพ
พาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

 

รายไดต่้อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

15,001 –  
35,000 บาท 

35,001 –  
45,000 บาท 

ตั้งแต่ 45,001  
บาทขึ้นไป 

3.98 3.95 3.76 
15,001 – 35,000 บาท 3.98 - 0.03 0.22* 
35,001 – 45,000 บาท 3.95  - 0.19* 
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป 3.76   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001 –    
35,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้านความสัมพนัธ์
ของหัวหนา้ และเพือ่นร่วมงานแตกต่างจากพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนตั้งแต่ 45,001 
บาทขึ้นไป อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 – 35,000 บาท และ 35,001 – 45,000 บาท มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้น
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน มากกว่าพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้ต่อเดือน
ตั้งแต่ 45,001 บาทขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามอายกุารท างาน 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

อายุการท างาน 

F Sig. 
ต า่กว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 

(n = 39) 
4 - 10 ปี 
(n = 83) 

10 ปีขึน้ไป 
(n = 163) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ปัจจัยจูงใจ         
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.75 มาก 3.84 มาก 3.82 มาก 0.510 0.601 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.67 มาก 3.66 มาก 3.62 มาก 0.285 0.752 
3. ดา้นลกัษณะของงานที่น่าสนใจ 3.62 มาก 3.75 มาก 3.74 มาก 1.252 0.288 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.83 มาก 3.94 มาก 3.93 มาก 1.118 0.328 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.59 มาก 3.59 มาก 3.46 ปานกลาง 3.211 0.042* 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.69 มาก 3.76 มาก 3.71 มาก 0.494 0.611 
ปัจจัยค า้จุน         
6. ดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษทั  

3.68 มาก 3.75 มาก 3.75 มาก 0.287 0.751 

7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.82 มาก 3.66 มาก 3.69 มาก 1.434 0.240 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหวัหนา้ 
และเพื่อนร่วมงาน 

4.04 มาก 3.91 มาก 3.82 มาก 2.947 0.054 

9. ดา้นสภาพการท างาน 3.85 มาก 3.74 มาก 3.75 มาก 0.802 0.450 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.68 มาก 3.67 มาก 3.69 มาก 0.024 0.976 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.82 มาก 3.58 มาก 3.75 มาก 2.976 0.053 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 3.85 มาก 3.78 มาก 3.85 มาก 0.364 0.696 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.82 มาก 3.73 มาก 3.76 มาก 0.820 0.442 

ค่าเฉลีย่รวม 3.77 มาก 3.74 มาก 3.74 มาก 0.127 0.880 
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
 จากตารางที่ 4.37 พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี 

มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.77) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจ พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 ปี มีแรงจูงใจใน
การท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.69) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มี
อายกุารท างานน้อยกว่า หรือเท่ากบั 3  ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
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เช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.83) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นความส าเร็จในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.67) ดา้น
ลกัษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.62) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.59)  ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานน้อยกว่าหรือเท่ากบั 3 
ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.82) โดยพนักงานที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ หรือเท่ากบั 3  ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้น
อยูใ่นระดบัมากเช่นกัน โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 
4.04) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นสภาพการท างาน และดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.85) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา  และดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ดา้นนโยบาย
การบริหารของบริษทั และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ตามล าดบั  

 พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานระหว่าง 4 - 10 ปี มีแรงจูงใจในการท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจัยจูงใจ พบว่า 
พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานระหว่าง 4 – 10 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานระหว่าง 4 - 10 
ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจในทุกดา้นอยู่ในระดบัมากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในด้านความ
รับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.94) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ได้แก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
(ค่าเฉล่ีย = 3.84) ด้านลักษณะของงานที่น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
(ค่าเฉล่ีย = 3.66) และดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.59) ตามล าดบั  

 ส่วนปัจจยัค  ้ าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุการท างานระหว่าง 4 - 10 ปี มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.73) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานระหว่าง 4 – 10 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบั
มากเช่นกนั โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.91) เป็น
อนัดบัแรก อนัดับรองลงมา ไดแ้ก่ ด้านต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.78) ดา้นนโยบายการบริหารของ
บริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ดา้นสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 
3.67) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.66) และด้านความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.58) ตามล าดบั  

 พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ พบว่า พนักงานที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 3.71) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างาน
ต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัมาก 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความรับผิดชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.93) ด้านความส าเร็จใน
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การท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ด้านลักษณะของงานที่ น่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย = 3.74) ด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ (ค่าเฉล่ีย = 3.62) ตามล าดับ และมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจอยูใ่นระดบัปาน
กลางเพยีงดา้นเดียวคือ ดา้นความกา้วหนา้ (ค่าเฉล่ีย = 3.46)  

 ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบว่า  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจ
ในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) โดยพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่
มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนในทุกดา้นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั โดย
มีแรงจูงใจในด้านต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.85) เป็นอันดับแรก อันดับรองลงมา ได้แก่  ด้าน
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั 
ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.75) ด้านการปกครองบงัคบั
บญัชา และดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.69) ตามล าดบั  

 ม่ือท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียของแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด จ  าแนกตามอายกุารท างาน โดยใชส้ถิติ F-test ในการ
ทดสอบ พบวา่ พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมไม่
แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
พบว่า พนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้น
ความกา้วหนา้แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนภาพรวม และดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง 

 ส่วนแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุาร
ท างานต่างกนั มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 เม่ือพบความแตกค่างจึงท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ส าหรับด้านที่แตกต่างกัน
ไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจ  ดา้นความกา้วหน้า  โดยใชว้ิธีการแบบแอลเอสดี   (LSD)  รายละเอียดแสดงผลดงั
ตารางที่ 38  
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ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ของแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความก้าวหน้าของพนักงานบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากัด จ  าแนกตามอายกุาร
ท างาน 

 

รายไดต่้อเดือน 
ค่าเฉล่ีย 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 4 – 10 ปี 10 ปีขึ้นไป 
3.59 3.59 3.46 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี 3.59 - 0.00 0.13* 
4 – 10 ปี 3.59  - 0.13* 
10 ปีขึ้นไป 3.46   - 
* หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.38 พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 
ปี และ 4 – 10 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ ดา้นความกา้วหนา้แตกต่างจากพนกังานที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่เป็น
กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างานต ่ากว่าหรือเท่ากบั 3 ปี และ 4 – 10 ปี มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยั
จูงใจ ดา้นความกา้วหนา้แตกต่างจากพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีอายกุารท างาน 10 ปีขึ้นไป 

 และจากผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั ตลอดจนผลการเปรียบเทียบดบัแรงจูงใจในการท างาน จ าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล สรุปไดด้งัตารางที่ 39 - 40 
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ตารางที่ 4.39 ค่าเฉล่ีย และระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานที่มีต่อปัจจยัจูงใจ และปัจจยั      
ค  ้าจุนในการท างาน โดยรวม 

 
แรงจูงใจในการท างาน ค่าเฉลีย่ ระดับแรงจูงใจ ล าดับที ่

ปัจจัยจูงใจ    
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 3.82 มาก 2 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3.64 มาก 4 
3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีน่าสนใจ 3.73 มาก 3 
4. ดา้นความรับผดิชอบ  3.92 มาก 1 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 3.51 มาก 5 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ 3.72 มาก  
ปัจจัยค า้จุน     
6. ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั  3.74 มาก 4 
7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 3.70 มาก 6 
8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหนา้ และเพ่ือนร่วมงาน 3.87 มาก 1 
9. ดา้นสภาพการท างาน 3.76 มาก 3 
10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ 3.68 มาก 7 
11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน 3.72 มาก 5 
12. ดา้นต าแหน่งงาน 3.83 มาก 2 
ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน 3.76 มาก  

ค่าเฉลีย่รวม 3.74 มาก  
หมายเหตุการแปลผล : ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 = นอ้ยท่ีสุด, ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 = นอ้ย, คา่เฉล่ีย 2.50-3.49 = ปานกลาง, 
         คา่เฉล่ีย 3.50-4.49 = มาก, คา่เฉล่ีย 4.50-5.00 = มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 4.39 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม 
อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.74) เม่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค  ้าจุน พบว่า 
  พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (ค่าเฉล่ีย = 3.72) โดยมีแรงจูงใจในดา้นความรับผดิชอบ (ค่าเฉล่ีย = 3.92) เป็นอนัดบัแรก อนัดบั
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จของงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.82) ดา้นลกัษณะของงานที่ท  า (ค่าเฉล่ีย = 3.73) 
ดา้นการไดรั้บการยอมรับ (ค่าเฉล่ีย = 3.64) และดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.51) 
ตามล าดบั 
  ส่วนปัจจยัค  ้าจุน พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้า
จุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 3.76) โดยมีแรงจูงใจในดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และ
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เพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉล่ีย = 3.87) เป็นอนัดบัแรก อนัดบัรองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นต าแหน่งงาน (ค่าเฉล่ีย = 
3.83) ด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.76) ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั (ค่าเฉล่ีย = 3.74) 
ดา้นความมัน่คงในการท างาน (ค่าเฉล่ีย = 3.72) ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา (ค่าเฉล่ีย = 3.70) และ
ดา้นรายได ้และสวสัดิการ (ค่าเฉล่ีย = 3.68) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.40 สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัท
บริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

แรงจูงใจในการท างาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ
ครอบครัว 

ระดับ
การศึกษา 

รายได้ 
ต่อเดือน 

อายุการ
ท างาน 

ปัจจัยจูงใจ       
1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน       

2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ       

3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีน่าสนใจ       

4. ดา้นความรับผดิชอบ        

5. ดา้นความกา้วหนา้       

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัจูงใจ       

ปัจจัยค า้จุน       

6. ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั        

7. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา       

8. ดา้นความสัมพนัธ์ของหัวหนา้ และ
เพ่ือนร่วมงาน 

      

9. ดา้นสภาพการท างาน       

10. ดา้นรายได ้และสวสัดิการ       

11. ดา้นความมัน่คงในการท างาน       

12. ดา้นต าแหน่งงาน       

ค่าเฉล่ียรวมปัจจยัค ้าจุน       

ค่าเฉลีย่รวม       

หมายเหตุ :  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธก์นั  หมายถงึ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

 
 จากตารางที่ 4.40 พบวา่ พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีเพศ  และสถานภาพครอบครัวต่างกนั 

มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม แรงจูงใจต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม และรายด้านทุกด้าน ตลอดจน
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แรงจูงใจต่อปัจจยัค  ้าจุน โดยรวม และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 

 ส่วนพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัจูงใจ 
ดา้นความกา้วหนา้แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนภาพรวม และดา้นอ่ืน ๆ ไม่
พบความแตกต่าง นอกจากน้ียงัพบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค  ้าจุนโดยรวม ดา้นนโยบายการบริหารของบริษทั ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา ดา้น
ความสัมพนัธ์ของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นรายได ้และสวสัดิการ และ
ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนด้านต าแหน่ง
งานไม่พบความแตกต่าง 

 ทางดา้นการศึกษาพบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งทีมี่การศึกษาต่างกนั มีแรงจูงใจในการ
ท างานต่อปัจจยัค  ้าจุน ดา้นความมัน่คงในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบความแตกต่าง นอกจากน้ียงัพบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีการศึกษาต่างกนั 
มีแรงจูงใจในการท างาน โดยรวม แรงจูงใจต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม และรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 ส าหรับรายได้ต่อเดือน พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มี
แรงจูงใจในการท างานต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านความสัมพนัธ์ของ
หวัหน้า และเพื่อนร่วมงานแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ไม่พบ
ความแตกต่าง นอกจากน้ียงัพบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งที่มีรายไดต่้อเดือนต่างกนั มีแรงจูงใจใน
การท างาน โดยรวม แรงจูงใจต่อปัจจยัจูงใจ โดยรวม และรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  และพนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่างที่มีอายุการท างานต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานต่อ
ปัจจยัจูงใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า และแรงจูงใจต่อปัจจยัค  ้ าจุน ด้าน
ความสัมพนัธ์ของหวัหน้า และเพือ่นร่วมงานแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วน
แรงจูงใจในการท างาน โดยรวม และดา้นอ่ืน  ๆไม่พบความแตกต่าง  
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4.4 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณชิย์ จ ากัด 

 พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน  
จ  านวน 17 คน จากผูต้อบแบบสอบถาม ทั้งหมด 285 คน ซ่ึงการวิเคราะห์ในส่วนน้ีจะน าเสนอในรูป
ของจ านวน และร้อยละ แสดงผลดงัตารางที่ 41 

 
ตารางที่  4.41 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริหาร
สินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ  ากดั 
 

ล าดบัที ่ ขอ้เสนอแนะ 
จ านวน

ขอ้เสนอแนะ 
ร้อยละ 

1 การโยกย ้ายต าแหน่งหน้ าที่  ควรโยกย ้ายตามความ รู้
ความสามารถ 9 3.16 

2 ควรส่งเสริม หรือเล่ือนต าแหน่งงานใหก้บัพนกังานที่ท  างาน
ไดป้ระสบผลส าเร็จ หรือมีผลงานที่ยอดเยีย่ม 5 1.75 

3 ควรส่งเสริมใหพ้นกังานไดรั้บการฝึกอบรมสมัมนา เพือ่
เพิม่พนูความรู้ ความสามารถใหม้ากกวา่ที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 3 1.05 

4 ควรปรับปรุงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในการท างานให้
เหมาะสม และทนัสมยั เพือ่ประสิทธิภาพในการท างาน 2 0.70 

5 หวัหนา้ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถของพนกังาน 1 0.35 

6 หวัหนา้ควรมีการกระจายงานใหพ้นกังานรับผดิชอบอยา่ง
เหมาะสม ไม่ควรมอบหมายงานใหพ้นกังานคนน้ีมาก คน
นั้นนอ้ย 1 0.35 

7 ควรใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือแกปั้ญหา
เก่ียวกบัการท างาน 1 0.35 

รวม 22 7.71 
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 จากตารางที่ 44 พบว่า พนักงานที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 17 คน ได้ให้ขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างาน  จ  านวน 22 ข้อเสนอแนะ  คิดเป็นร้อยละ 7.71 จากผูต้อบ
แบบสอบถาม ทั้งหมด 285 คน โดยพนกังานที่เป็นกลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะมากที่สุดไดแ้ก่เร่ืองการ
โยกยา้ยต าแหน่งหนา้ที่ ควรโยกยา้ยตามความรู้ความสามารถ คิดเป็นร้อยละ 3.16 รองลงมาไดแ้ก่ การ
ส่งเสริม หรือเล่ือนต าแหน่งงานใหก้บัพนักงานที่ท  างานไดป้ระสบผลส าเร็จ หรือมีผลงานที่ยอดเยีย่ม 
คิดเป็นร้อยละ 1.75 การส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถให้มากกว่าที่เป็นอยูใ่นปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 1.05 การปรับปรุงเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
ในการท างานให้เหมาะสม และทนัสมยั เพื่อประสิทธิภาพในการท างาน คิดเป็นร้อยละ 0.70 หวัหน้า
ควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงาน หัวหน้าควรมีการกระจายงาน
ให้พนักงานรับผิดชอบอยา่งเหมาะสม ไม่ควรมอบหมายงานให้พนักงานคนน้ีมาก คนนั้นน้อย และ
ควรใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจหรือแกปั้ญหาเก่ียวกบัการท างาน คิดเป็นร้อยละ0.35 

 
 


