
แรงจูงใจในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด* 

Job Motivation of Lightsource Company Limited 

ฐิติวรรณ จุ้ยเจริญ** 

บทคัดย่อ 

รายงานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ป�ญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแก้ไขป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด เป�นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 111 คน มี

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) ป�จจัยส่วนบุคคล

ด้านเพศและระดับการศึกษา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ส่วนด้านอายุ รายได้ และ

ประสบการณ์ทำงาน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่แตกต่างกัน และ 2) ป�จจัยจูงใจ ด้านลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติด้านความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า รวมทั้งป�จจัยอนามัย ด้านเงินเดือน โอกาส

ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

สถานะทางอาชีพ นโยบายการบริหารสภาพการทำงาน ความเป�นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการทำงาน 

และวิธีการปกครองบังคับบัญชา ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แต่ป�จจัยจูงใจ ด้านความสำเร็จ

ในงานที่ทำของบุคคล และการได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

ป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานได้แก่ การสื่อสาร ความเป�นอยู่ส่วนตัว การบริหารงาน การ

จัดสรรบุคลากร ผลตอบแทนและสวัสดิการ ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ความก้าวหน้า และอุปกรณ์

ในการปฏิบัติงาน มีแนวทางในการแก้ไขป�ญหาและอุปสรรค คือ การจัดฝ�กอบรม การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน การจัดสรรบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงรุก การจัดเตรียมอุปกรณ์และพื้นที่

ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน เป�นต้น ข้อเสนอแนะในการวิจัยคือ บริษัทควรให้ความสำคัญแก่

พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และควรให้ความสำคัญกับระบบการปฏิบัติงาน 

ความสัมพันธ์ภายในองค์กร ผลตอบแทน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย เพราะเป�นป�จจัยสำคัญ

ที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

คำสำคัญ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 

_________________________________________________________ 

        *บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด 

        **นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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บทนำ 

ป�จจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 

(Covid-19) ที่มีการแพร่ระบาดหนักไปทั่วโลก ทำให้ทุกประเทศต้องปรับใช้มาตรการในการรับมือกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น รวมถึงการป�ดประเทศ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสด้วย 

ซึ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกตกต่ำลงมากยิ่งขึ้น ไม่เว้น

แม้กระทั่งประเทศไทย ที่มีป�จจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจหลัก ๆ เป�นธุรกิจการท่องเที่ยว และการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการป�ดประเทศ รวมทั้ง

การที่รัฐบาลมีการประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีเนื ้อหา

เกี่ยวข้องกับการป�ดสถาณที่เสี่ยงในพื้นที่ต่าง ๆ ที่เป�นแหล่งในการรวมตัวของประชาชน และการ

ควบคุมการเดินทางไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ อีกด้วย 

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด เป�ดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการออกแบบ และให้เช่าอุปกรณ์

ที่เกี ่ยวกับแสง เช่น Concert Babb Bird Bird Show  มหรสพสมโภชพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

รายการ The Voice งาน Motor Show บูธ Benz/Chevrolet เป�นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการดำเนินงาน

ของบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด เป�นกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-

19 (Covid-19) โดยตรง เพราะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯล้วนเป�นกิจกรรมเสี่ยงจาก

การรวมตัวของประชากรจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทฯต้องมีการป�ดกิจการชั่วคราวในช่วงเดือน

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 ส่งผลให้พนักงานของบริษัทฯอยู่ในสถานะว่างงานชั่วคราว และต้องมี

การขอรับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคม 

จากเหตุดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยพบว่า การป�ดบริษัทฯชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผล

ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด รวมทั้งศึกษาป�ญหาและอุปสรรคในการทำงาน

ของพนักงานภายในบริษัท เพื ่อนำมาพัฒนาหาแนวทางในการแก้ไขป�ญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน เพราะพนักงานถือเป�นกลไกสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจด้านการบริการ ถ้าพนักงานมี

ความสุข มีแรงจูงใจที่ดีในการทำงาน ทำให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงที่สุด 
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วิธีดำเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวิธีการวิจัยดังน้ี 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 

ประกาศ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานวิจัย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือ

นำมาประกอบการวิจัย 

2. การวิจัยสำรวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้ทำการโพสต์แบบสอบถามออนไลน์ไว้ใน 

Google Form และขอให้ผู ้ตอบเข้าไปกรอกแบบสอบถามให้ผู ้ว ิจัยผ่านช่องทางดังกล่าว ด้วย

แบบสอบถามที่จัดทำขึ้นโดยผู้วิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร (Population) คือ พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด จำนวน 111 คน  

 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ

เจาะจง (Purposive หร ือ Judgmental Sampling) เป �นการเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่างโดยกำหนด

คุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา (วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 40) จึงเลือกเก็บข้อมูลจาก

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด จำนวน 111 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นมาจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งออกเป�น 5 ส่วนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับป�จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป�นการ

ตอบแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยสอบถามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 5 ข้อได้แก่  

1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) รายได้ 5) ประสบการณ์ทำงาน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์

ซอร์ส จำกัด โดยประกอบด้วยป�จจัยที่เกี่ยวกับแรงจูงใจทั้งหมด 14 ด้านได้แก่ 1) ด้านความสำเร็จใน

งานที่ทำของบุคคล 2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3) ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4) ด้านความ

รับผิดชอบ 5) ด้านความก้าวหน้า 6) ด้านเงินเดือน 7) ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 8) 

ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 9) ด้านสถานะทางอาชีพ 10) 

ด้านนโยบายการบริหาร 11) ด้านสภาพการทำงาน 12) ด้านความเป�นอยู่ส่วนตัว 13) ด้านความมั่นคง

ในการทำงาน 14) ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส 

จำกัด โดยประกอบด้วยป�จจัยทั้งหมด 4 ด้านได้แก่ 1) การวางแผน 2) การจัดองค์การ 3) ภาวะการ

เป�นผู้นำ 4) การควบคุม 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเป�นคำถามแบบปลายเป�ด (Open-ended questions) เพื่อเป�นการ

เป�ดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ 

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเป�นคำถามแบบปลายเป�ด (Open-ended 

questions) เพ่ือเป�นการเป�ดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้ 

วิธีการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส 

จำกัดจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างด้านเนื้อหาที่จะนำมาใช้ใน

การสร้างแบบสอบถาม โดยการสร้างแบบสอบถามจะกำหนดคำถามให้ครอบคลุมกับขอบเขต

การศึกษา กรอบแนวคิด และนิยามศัพท์ตัวชี้วัด เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และ

นำเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยพิจารณาความถูกต้องของโครงสร้าง และการ

ใช้ภาษาในการชี้แจงเนื้อหาคำถาม รวมทั้งขอคำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความ

ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การประเมนิความแม่นตรงด้านเน้ือหา (Content Validity) 

ผู้วิจัยได้มีการนำเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นกับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาความ

ถูกต้องของเนื้อหาและโครงสร้างแบบสอบถาม ตลอดทั้งทำการปรับปรุงข้อมูลและสำนวนภาษาที่ใช้

ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 

2. การประเมินความเช่ือมั่น (Reliability) 

หลังจากการประเมินความแม่นตรงด้านเนื ้อหาเรียบร้อยแล้ว ผู ้ว ิจัยได้ทำการนำ

แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตัวอย่างที่ต้องการศึกษาจำนวน 30 

ชุด โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

อัลฟาของครอนบาค (Conbach’s Alpla Coefficient) โดยค่า Conbach’s Alpla จะต้องมีค่าต้ังแต่ 

0.70 ขึ ้นไป จึงจะถือว่าชุดคำถามนั ้นมีค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) หรือความคงเส้นคงวา 
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(Consistency) เป�นที ่ยอมรับได้ (Hair, J. F., JR., Anderson, R, E., Tatham, R. L., & Black, W. 

C., อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์, 2562 หน้า 113 - 120) จากการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาทั้ง 

30 ชุด พบว่ามีค่าอัลฟาเท่ากับ 0.945 ซึ่งหมายความว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถ

นำไปใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างได้จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งเป�นข้อมูลที่ได้มีผู้รวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ 

หนังสือ เอกสารประกอบการบรรยาย วารสาน สารานุกรม พจนานุกรม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และ

เอกสารของของทางราชการ อาทิ กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ ประกาศ คำสั่ง เป�นต้น และผู้วิจัยยัง

ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเช ิงสำรวจ (Survey Research) เป�นการรวบรวมข้อมูลโดยการส่ง

แบบสอบถามออนไลน์ให้กับพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ในการส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม

ตัวอย่าง ทางผู้วิจัยได้มีการแนะนำการตอบแบบสอบถามอย่างถูกวิธี หลังจากได้รับการตอบกลับของ

แบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถาม จากน้ัน

นำมาวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยจึงดำเนินการนำแบบสอบถามมา

ลงรหัส (Coding) ในแต่ละข้อของแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาประมวลผลผ่าน

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS/PC (Statistical Package for Social Science) เพื ่อนำผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้จากโปรแกรมมาวิเคราะห์ ตรวจสอบและอธิบายในระดับนัยสำคัญของตัว

แปร เพ่ือพิสูจสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้มีการต้ังไว้ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เป�นการอธิบายลักษณะของป�จจัยส่วนบุคคล และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้วยค่าสถิติ

พื้นฐาน อาทิ ค่าความถี่ (Frequency) หรือค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เป�นการทดสอบและวิเคราะห์สมมติฐานในการวิจัย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังน้ี 

Independent Samples (T-Test), One-way Anova (F-Test)  



6 
 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัท ไลท์

ซอร์ส จำกัด 

1. ผลการวิเคราะห์ป�จจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด จำนวน 111 

คน พบว่าส่วนใหญเป�นเพศชาย จำนวน 88 คน คิดเป�นร้อยละ 79.28 มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ป� 

จำนวน 47 คน คิดเป�นร้อยละ 42.34 มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีจำนวน 76 คน คิดเป�นร้อย

ละ 68.47 มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 - 25,000 บาท จำนวน 44 คน คิดเป�นร้อยละ 39.64 และมี

ประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 5 ป� จำนวน 55 คน คิดเป�นร้อยละ 49.55 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 เมื่อพิจารณาเป�นรายด้านพบว่า ด้านที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.57 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านสภาพการทำงาน มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.92 ค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.64 อยู่ในระดับมาก ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และ

เพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับมาก ด้าน

ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 อยู่ใน

ระดับมาก ด้านนโยบายการบริหาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 อยู่ใน

ระดับมาก ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 

อยู่ในระดับมาก ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.77 อยู่ในระดับมาก ด้านความมั่นคงในการทำงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.70 อยู่ในระดับมาก ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.81 อยู่ในระดับมาก ด้านสถานะทางอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.68 อยู่ในระดับมาก ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับมาก ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านเงินเดือน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

น้อยที่สุดคือ ด้านความเป�นอยู่ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 อยู่

ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับป�จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เมื่อพิจารณาเป�นรายด้าน พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุดคือ ด้านการวางแผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 

อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านภาวการณ์เป�นผู้นำ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 0.66 อยู่ในระดับมาก ด้านการควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

0.58 อยู่ในระดับมาก และด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานน้อยที่สุดคือ ด้านการจัดการ

องค์กร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68 อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

ไลท์ซอร์ส จำกัด 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 

1. การสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การสื่อสารที่ไม่ชัดเจน การสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ 

ความมั่นใจในตนเองส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสื่อสารลดลง 

2. ความเป�นอยู่ส่วนตัว ได้แก่ เวลาพักผ่อนมีน้อยเกินไป การทำงานที่ไม่เป�นเวลา ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ขาดสมดุลในการใช้ชีวิตครอบครัวและที่ทำงาน 

3. การบริหารงาน ได้แก่ การปฏิบัติงานมีความซ้ำซ้อน ผู้บังคับบัญชาขาดประสิทธิภาพ ขาด

ความยุติธรรมในการดูแล มอบหมายงาน การปฏิบัติงานไม่เป�นไปตามระบบ ระบบการทำงาน

บางอย่างมีความยุ่งยาก การติดต่อประสานงานที่ขาดประสิทธิภาพ การแบ่งหน้าที่ขาดความชัดเจน  

4. การจัดสรรบุคลากร ได้แก่ การจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคนมีมาก

จนเกินพอดี (Overload) ปริมาณบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ การ

มอบหมายงานที่ไม่ตรงตามความสามารถหรืองานที่อยู่นอกเหนือจาก Job Description 

5. ผลตอบแทนและสวัสดิการ ได้แก่ เงินเดือนและสวัสดิการไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

เพราะค่าครองชีพในป�จจุบันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินส่งผลให้พนักงานเกิด

ความเดือดร้อนเน่ืองจากบริษัทไม่มีนโยบายรองรับด้านการดูแลความเป�นอยู่ของพนักงาน 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ได้แก่ มีการกลั่นแกล้งกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

เพื่อนร่วมงานขาดความเคารพซึ่งกันและกัน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล ขาดการให้ความร่วมมือ และ

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน อายุและประสบการณ์ทำงานส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ 
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7. ความก้าวหน้า ได้แก่ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ชัดเจน การได้รับการสนับสนุน

จากผู้บังคับบัญชาเป�นไปได้ยาก เน่ืองจากผู้บังคับบัญชาขาดความเท่าเทียม 

8. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ อุปกรณ์

ที่ใช้งานในป�จจุบันขาดความทันสมัย และประสิทธิภาพในการใช้งานมีน้อยเกินไป  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด 

จากผลการศึกษา ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นได้ดังต่อไปน้ี 

1. การสื่อสารภายในองค์กร ควรมีการจัดการฝ�กอบรม เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร มี

การวางแผนการปฏิบัติงานก่อนการสื่อสารเพื่อความถูกต้อง เวลามีอะไรที่ไม่เข้าใจหรือมีป�ญหาอะไร

กันควรพูดกันตรง ๆ อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป อยากให้มีการรับฟ�งความคิดเห็นของพนักงานในทุก

ระดับ โดยเฉพาะพนักงานระดับล่าง ๆ เพราะเป�นพนักงานที่สัมผัสกับการทำงานมากที่สุด  

2. ความเป�นอยู่ส่วนตัว ควรคิดถึงเรื่องวันหยุดพักผ่อนของพนักงานให้มากขึ้น เน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป�นการปฏิบัติงานในวันหยุด และบางครั้งเป�นงานติดต่อกันยาว ทำให้มีเวลา

พักผ่อนน้อยลง แต่วันหยุดพักผ่อนที่จัดให้ชดเชยมีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้

เวลาส่วนตัวหรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว 

3. การบริหารงาน ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างเป�นระบบ และต้องมีแผนการเพ่ือ

รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย มีการกำหนดรูปแบบขั้นตอนในการปฏิบัติงานเป�นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรับเปลี่ยนระบบการปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอน

การทำงาน หรือการกำหนดหน้าที่ผู้มีอำนาจในการอนุมัติให้หลากหลายมากขึ้น มีการติดตามการ

ปฏิบัติงานอย่างเป�นระยะ โดยมีการพูดคุยแจ้งความก้าวหน้าให้กับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

ประสานงานกับลูกค้าให้จบก่อนการเริ่มงาน ผู้บังคับบัญชาต้องสามารถให้ความช่วยเหลือหรือให้

คำปรึกษาในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ผู้บังคับบัญชาต้องมีการขวนขวายหาความรู้ เพ่ือ

เป�นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ดีควรต้องมีความยุติธรรม ให้ความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมในการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองด้วย 

4. การจัดสรรบุคลากร ควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่

ต้องการ เพราะการมอบหมายงานที่ไม่ถนัดให้แก่พนักงานจะทำให้งานที่ได้มีประสิทธิภาพลดน้อยลง 

แต่หากมีการตกลงยินยอมในการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องมีการจัดหาผู้ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติงาน

ดังกล่าวด้วย มิใช่ปล่อยให้ทำงานเองแต่เพียงผู ้เดียว จนไม่เกิดคำว่า Teamwork รวมทั ้งการ
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มอบหมายหน้าที่ให้พนักงานคนหนึ่งทำหลายงานมากเกินไปเองก็จะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการ

ทำงานด้วย บริษัทจึงควรคิดหาวิธีการจัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ว่างานไหนจะต้องใช้

พนักงานของบริษัท หรืองานไหนสามารถจ้าง Outsource ให้มาปฏิบัติงานแทนหรือเข้ามาช่วยเหลือ

ในการปฏิบัติงานได้ เพื่อให้พนักงานของบริษัทมีเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น พร้อม ๆ กับมีเวลา

ส่วนตัวมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 

5. ผลตอบแทนและสวัสดิการ ควรมีการประเมินผลในเชิงรุกมากกว่านี้ ผลตอบแทนควรมี

การประเมินจากความรับผิดชอบในทำงาน ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย อยากให้ยกเลิกระบบการ

คำนวณเงินเดือนจากชั่วโมงการปฏิบัติงาน ต้องการให้มีการเพิ่มเวลาพัก เพิ่มสวัสดิการพนักงาน เพ่ิม

ค่าตอบแทนพิเศษประจำป� พนักงานจะได้มีแรงผลักดันในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ควรมีการจัดกิจกรรมการละลายพฤติกรรม ผู้ที่มี

อายุหรือวุฒิภาวะมากกว่า สามารถให้คำปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีอายุและวุฒิภาวะน้อย

กว่าได้ โดยยังมีความเคารพในความคิดซึ่งกันและกันอยู่ 

7. ความก้าวหน้า ควรมีการสนับสนุนการฝ�กอบรมให้แก่บุคลากรภายในบริษัทอย่างเท่า

เทียมกัน มีการเป�ดพื้นที่ให้ทุกคนได้มีการแสดงความรู้ความสามารถของตนเองให้มากขึ้น รวมทั้ง

อยากให้บริษัทมีการชี้แจงความก้าวหน้าขององค์กรว่ามีความมั่นคงมากน้อยเพียงใด และการที่

พนักงานเข้ามาเป�นส่วนหน่ึงของบริษัท จะสามารถก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองได้อย่างไร 

8. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขยายพื้นที่ให้เพียงพอกับการจัดเก็บอุปกรณ์ พัฒนาระบบการ

จัดซื้อ มีการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลา 

อภิปรายผลการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัดที่มีป�จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่าง

กันจะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

เพศ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ที่มีเพศ

แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ ่งเป�นไปตามสมมติฐานที ่กำหนดไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไฮเวย์ จำกัด จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน พนักงานเพศชาย มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มากกว่าพนักงานที่เป�นเพศหญิง 
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อายุ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง

กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ที่มีอายุ

แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป�นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ ทองสพัก (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของ

พนักงานบริษัท เหรียญทองทูล จำกัด จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน

ระดับแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานที่มีระดับอายุต่างกัน แรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงานใน

ภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  

ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า พนักงานบริษัท ไลท์

ซอร์ส จำกัด ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งเป�นไปตาม

สมมติฐานที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงค์นุช จันทร (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด

สุโขทัย จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่ระดับ

การศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความรู้สึก

ของคนที่มีต่องาน และผู้ร่วมงาน ถ้าทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่องาน ทุ่มเทกำลังใจกำลังความคิดและ

กำลังกายทำงานร่วมกันและช่วยกันแก้ไขป�ญหาในการทำงาน การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จึงทำให้ระดับการศึกษามีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

รายได้ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่

แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ที่

มีรายได้แตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป�นไปตามสมมติฐานที่

กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ ชุ่มใจ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 

จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า ป�จจัยข้อมูลพื้นฐานทั่วไปด้านรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจ หรือรายได้ที ่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการตำรวจฝ่าย

อำนวยการ สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ 

ประสบการณ์ทำงาน พบว่า ประสบการณ์ทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 อภิปรายได้ว่า 

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ที่มีประสบการณ์ทำงานแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป�นไปตามสมมติฐานที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคศจี ป�ญญาพีชน์ 
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(2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระ

นครศรือยุธยา จากการศึกษาพบว่า ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกตามประสบการณ์ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติ เน่ืองจาก ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีสิทธ์ิในการแสดงความคิดเห็น มี

โอกาสในการพิจารณาความดีความชอบในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเที่ยมกัน ส่งเสริมครูในด้านความ

รับผิดชอบ มีความมั่นคงปลอดภัยในงาน และรู้สึกพึงพอใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทำให้

ประสบการณ์การทำงานหรือระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู 

สรุปสมมติฐานการวิจัยที่ 1 ได้ว่า ป�จจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด ใน

ด้าน เพศ และระดับการศึกษา จะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป�นไปตามที่สมมติฐานกำหนดไว้ ส่วนป�จจัยส่วนบุคคลในด้าน 

อายุ รายได้ และประสบการณ์ทำงาน จะมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ไม่

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป�นไปตามที่สมมติฐานกำหนดไว้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ป�จจัยอนามัยและป�จจัยจูงใจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด 

ป�จจัยอนามัยและป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน โดยรวมส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป�นไปตามที่สมมติฐานที่

กำหนดไว้ อภิปรายได้ว่า ป�จจัยอนามัยและป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน เป�นป�จจัยสำคัญที่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของ Frederick Herzberg 

(อ้างถึงใน วชิรวัชร งามละม่อม, 2558) ที่กล่าวว่า ความต้องการของคนในองค์การ หรือการจงูใจจาก

การทำงานแบบเฉพาะเจาะจง คือ ความสุขจากการทำงานที่เกิดขึ้นจากความพึงพอใจ หรือความไม่

พึงพอใจในการทำงาน โดยมีสาเหตุมาจาก 2 ป�จจัย ได้แก่ 1. ป�จจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป�น

ป�จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ประกอบด้วย ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล (Achievement) 

การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที ่ปฏิบัติ (The Work Itself) ความ

รับผิดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) ซึ่งเป�นป�จจัยที่สามารถตอบสนอง

ความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วย และ 2. ป�จจัยค้ำจุนหรือป�จจัยสุขศาสตร์ (Maintenance or 

Hygiene Factors) เป�นป�จจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ เงินเดือน (Salary) โอกาสได้รับ

ความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา 

และเพื ่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate and Peers) สถานะทาง
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อาชีพ (Status) นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) สภาพการ

ทำงาน (Working Conditions) ความเป�นอยู ่ส่วนตัว (Personal Life) ความมั ่นคงในการทำงาน 

(Security) วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Supervision - Technical) ซึ ่งเป�นป�จจัยที่จะค้ำจุนให้

แรงจูงใจในการทำงานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา จนนำมาสู่แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เน่ืองจากป�จจัย

จูงใจจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน ผลที่ตามมาก็คือ คนจะเกิดความพึงพอใจในงาน สามารถ

ทำงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่วนป�จจัยค้ำจุน หรือสุขศาสตร์ทำหน้าที่เป�นตัวป้องกันมิให้คนเกิด

ความไม่เป�นสุข หรือ ไม่พึงพอใจในงานขึ้น ช่วยทำให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากทำงานมาสู่

ความพร้อมที่จะทำงาน  

เมื่อพิจารณารายละเอียดเป�นรายด้าน ปรากฎผลดังน้ี 

1. ด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความ

คิดเห็นเกี ่ยวกับป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล อยู่ในระดับมาก 

อภิปรายได้ว่า ความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี นาประเสริฐ (2556) ได้

ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแกนนำผู้ติดเช้ือเอดส์ ในพ้ืนที่โรงพยาบาล 

จังหวัดแห่งหนึ่ง จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.04 

(S.D. = 0.54) 

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า การ

ได้รับการยอมรับนับถือ เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส 

จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไฮเวย์ จำกัด จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ด้านการยอมรับนับถือ พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า พนักงานที่มีความสามารถ และเช่ียวชาญในงาน จะได้รับคำชมจาก

ผู้บังคับบัญชา และเป�นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ลักษณะ

ของงานที่ปฏิบัติ เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนูญ ชุ่มใจ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัด
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เชียงใหม่ จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะของงาน ของข้าราชการตำรวจ

ฝ่ายอำนวยการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงาน คือ การได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานมีผลต่อการปฏิบัติงาน การมีอุปกรณ์

เครื่องมือการทำงานที่ทันสมัย เอื้อประโยชน์ต่อความสำเร็จของงาน การได้รับความร่วมมือจาก

หน่วยงานอื่นมีผลต่อการปฏิบัติงาน เช่น อัยการ ศาล การมีปริมาณงานมาก-น้อยมีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน ข้อที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่ำสุด คือ การจัดเวลาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงาน

อย่างเหมาะสม 

4. ด้านความรับผิดชอบ พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัย

จูงใจในที่ทำงาน ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ความรับผิดชอบ เป�นป�จจัยที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ภัคศจี ป�ญญาพีชน์ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรือยุธยา จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรู้สึก

รับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูมีความรักในการเรียนการ

สอนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดถือและทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจรักในการ

ทำงานโดยส่งเสริมให้ครูที่ไม่มีวันลาได้รางวัลได้รับเกียรติบัตรครูที่มีความรับผิดชอบ ทำให้ครูมีความ

รับผิดชอบมีกำลังใจและมีความภาคภูมิใจใส่ใจในงานมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ครูมีความรู้ความสามารถที่

จะแก้ไขป�ญหาในงานที่ได้รับมอบหมายได้ และครูมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายเป�นอย่าง

ดี ส่งผลให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใน

ระดับมาก 

5. ด้านความก้าวหน้า พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัยจูง

ใจในที่ทำงาน ด้านความก้าวหน้า อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ความก้าวหน้า เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี 

นาประเสริฐ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของแกนนำผู้ติดเช้ือ

เอดส์ ในพื้นที่โรงพยาบาล จังหวัดแห่งหน่ึง จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบอยู่ใน

ระดับมาก มีคา่เฉลี่ย 4.21 (S.D. = 0.52) 

6. ด้านเงินเดือน พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัยจูงใจใน

ที่ทำงาน ด้านเงินเดือน อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า เงินเดือน เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัดในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ มนูญ ชุ่มใจ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
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ฝ่ายอำนวยการ สังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษา

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน ของข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ อยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานคือ เงินสาหรับ

ตำแหน่งที่ท่านได้รับมีผลต่อการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ รายได้จากเงินเดือนที่ท่านได้รับมีผลต่อการ

ปฏิบัติงาน การได้รับเงินโบนัสประจำป�มีผลต่อการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่

ต่ำสุด คือ การได้รับเงินสินบนจากการเปรียบเทียบปรับมีผลต่อการปฏิบัติงาน 

7. ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต อยู่ในระดับปานกลาง 

อภิปรายได้ว่า โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัดในระดับที่ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร 

(2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท เอจีซี ออ

โตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน 

อยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

เช่น ฝ�กอบรม สัมมนา เป�นต้น รองลงมาคือได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความรู ้ ความสามารถ เพ่ือ

ความก้าวหน้าในการทำงาน และรู้สึกภาคภูมิใจ ในการเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ที่บริษัทมอบให้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระ ทองสพัก (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทำงานของ

พนักงานบริษัท เหรียญทองทูล จำกัด จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการทำงาน ด้านโอกาสในการ

เติบโต ของพนักงานบริษัท เหรียญทองทูล จำกัด อยู่ในระดับปานกลาง อันดับแรกคือ ผู้บังคับบัญชา

มีความยุติธรรมในการบริหารงานและการประเมินผลงาน และอันดับที่สองคือ รายได้/ค่าจ้าง มีความ

เหมาะสมกับความสามารถ 

8. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน พบว่า 

บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี ่ยวกับป�จจัยจูงใจในที ่ทำงาน ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี มันตะรักษ์ (2556) ได้

ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา องค์การ

มหาชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าด้านสัมพันธภาพ

ในการปฏิบัติงาน อยู ่ในระดับมาก ข้อที ่พนักงานให้ความสำคัญมากกว่าด้านอื ่น ๆ คือ การที่

ผู ้บังคับบัญชาให้ความเป�นกันเองในการทำงาน รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานยอมรับและยกย่องใน
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ความสามารถ โดยพนักงานให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก และข้อที่พนักงานให้ความสำคัญน้อยกว่า

ข้ออ่ืน ๆ คือ เพ่ือนร่วมงานมักเอาเปรียบเรื่องงาน 

9. ด้านสถานะทางอาชพี พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัย

จูงใจในที่ทำงาน ด้านสถานะทางอาชีพ อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า สถานะทางอาชีพ เป�นป�จจัยที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด 

10. ด้านนโยบายการบริหาร พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านนโยบายการบริหาร อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า นโยบายการบริหาร 

เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ประเสริฐ อุไร (2559) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

กรณีศึกษา บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด จากการศึกษาพบว่า มีแรงจูงใจด้าน

นโยบายบริษัทและการบริหารอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือได้รับทราบในนโยบายการบริหารตาม

หลักการของ “Grow Beyond” และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รองลงมาคือได้รับทราบในนโยบาย

การบริหารตามหลักการของ“AGC Way” เป�นอย่างดี และเข้าใจการประยุกต์หลักการของวิสัยทัศน์ 

Best Thinking เพ่ือนำไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย 

11. ด้านสภาพการทำงาน พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัย

จูงใจในที่ทำงาน ด้านสภาพการทำงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า สภาพการทำงาน เป�นป�จจัยที่

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัญชลี มันตะรักษ์ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน : กรณีศึกษา องค์การมหาชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า พนักงานมี

ความคิดเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน อยู่ในระดับมาก ข้อที่พนักงานให้ความสำคัญ

มากกว่าด้านอื่น ๆ คือ สถานที่ทำงานมีสภาพและบรรยากาศที่เหมาะแก่การทำงาน รองลงมาคือ 

สถานที่ทำงานเอื้อต่อความสะดวกในการทำงาน โดยพนักงานให้ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

และข้อที่พนักงานให้ความสำคัญน้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานมักชำรุด 

ทำให้การทำงานไม่สะดวกและล่าช้า 

12. ด้านความเป�นอยู่ส่วนตัว พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านความเป�นอยู่ส่วนตัว อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ความเป�นอยู่

ส่วนตัว เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัดในระดับที่

ไม่สูงมากนัก สอดคล้องกับแนวคิดของ ชลิดา ศรมณี (2562, หน้า 68-70) มนุษย์ต้องทำความเข้าใจ

กับชีวิตและการทำงานด้วยว่า การมุ่งทำแต่งานโดยไม่สนใจการพักผ่อน หรือการเข้าสังคม ในที่สุดก็
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จะเป�นภัยกับตนเอง ไม่ว่าจะเป�นด้านร่างกายหรือด้านจิตใจ แต่หากมนุษย์ไม่ทำงานเลยหรือไม่สนใจ

ทำงานเท่าที่ควร ก็จะเป�นเพียงคนที่ไม่มีประโยชน์และไร้ค่าในสายตาของผู้อื่น จนทำให้เกิดการเสีย

เปล่าด้านของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์ที่ต้องการความสำเร็จทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว 

จะต้องรู้จักการแบ่งเวลาในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งด้านการงาน สังคม การพักผ่อน รวมไป

ถึงการพัฒนาทักษะความสามารถและประสบการณ์ไปพร้อม ๆ กันด้วย 

13. ด้านความมั่นคงในการทำงาน พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า ความ

มั่นคงในการทำงาน เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส 

จำกัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี มันตะรักษ์ (2556) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ป�จจัยที่มีผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา องค์การมหาชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า พนักงานมีความคิดเห็นว่าด้านความมั่นคงในงาน อยู่ในระดับมาก ข้อที่พนักงาน

ให้ความสำคัญมากกว่าข้ออ่ืน ๆ คือ เช่ือว่าสถาบันฯ ไม่มีนโยบายปลดพนักงานออก รองลงมาคือ งาน

ที่ทำอยู่มีความมั่นคง โดยพนักงานให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก และข้อที่พนักงานให้ความสำคัญ

น้อยกว่าข้ออื่น ๆ คือ ระบบการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความเป�นธรรม โดยพนักงานให้

ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

14. ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา พบว่า บริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก อภิปรายได้ว่า 

วิธีการปกครองบังคับบัญชา เป�นป�จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

ไลท์ซอร์ส จำกัด สอดคล้องกับแนวคิดของ Louis A. Allen (อ้างถึงใน ธาดา ราชกิจ, 2562) ได้

กล่าวถึง ภาวการณ์เป�นผู้นำ ว่า ภาวะในการควบคุมการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึง

จะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยากทำงานได้ สามารถบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี

ความเข้าใจในการทำงานทั้งของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา มีทักษะในการแก้ไขป�ญหาอย่างรวดเร็ว 

และสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ เพ่ือให้สามารถนำพาผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่ความสำเร็จได้ 

สรุปสมมติฐานการวิจัยที่ 2 ได้ว่า ป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้าน

ความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า รวมทั้งป�จจัยอนามัยในที่ทำงาน ได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้าน

โอกาสได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน

ร่วมงาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพการทำงาน ด้านความเป�นอยู่

ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในการทำงาน และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์ซอร์ส จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป�นไป



17 
 

ตามที่สมมติฐานกำหนดไว้ ส่วนป�จจัยจูงใจในที่ทำงาน ได้แก่ ด้านความสำเร็จในงานที่ทำของบุคคล 

และด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ไม่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไลท์

ซอร์ส จำกัด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป�นไปตามที่สมมติฐานกำหนดไว้ 

ข้อเสนอแนะ 

บริษัทควรให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และควรให้

ความสำคัญกับระบบการปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการฝ�กอบรม การจัดสรร

บุคลากรที่ตรงตามตำแหน่งงาน การเป�ดพื้นที่แสดงความรู้ความสามารถ ความสัมพันธ์ภายในองค์กร 

การแสดงความชมเชย การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงรุก ผลตอบแทนและสวัสดิการ ความก้าวหน้า

ในการทำงาน รวมถึงชีวิตส่วนตัวของพนักงานด้วย เพราะเป�นป�จจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
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