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บทคัดย่อ 
 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจต่อองค์การ 2) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจต่อองค์การ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ พนักงานของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวน 348 คน รวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test 
และวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) ค่า LSD (Least – Significant Different) 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโพรดักโมเมนต์ (Pearson product moment correlation coefficient)  

ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  มีแรงจูงใจต่อ

องค์การในระดับมาก (X = 3.572, S.D. = 0.208) 2) พนักงานของบริษัทมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน

ระดับมาก (X = 3.485 , S.D.= 0.171) 3)ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 1. พนักงานของบริษัท ที่มีเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน เงินเดือน อายุการท างาน และสายงานที่สังกัด
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
ค าส าคัญ:  ปัจจัย  แรงจูงใจ  องค์การ 
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Abstract 
 The purpose of this research is 1) to investigate the motivation levels of the 
organization, 2) to study the motivation of employees 3) to study the factors that 
influence the motivation of the organization. The sample used in this study were 
employees of Toyota - Thailand Corporation Limited (PCL), 348 people gathered by the 
questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test and analysis, ANOVA (One - Way ANOVA) the LSD (Least - Significant 
Different) correlation coefficient of Pearson. Johnson Products Moment (Pearson product 
moment correlation coefficient). 
 The results showed that: 1) the employees of Toyota - Thailand Co., Ltd. 

(Thailand) with the motivation and organizational level ( X = 3.572, SD = 0.208) 2) 

employees are motivated to perform at a high level. (X = 3.485, SD = 0.171) 3) the 
hypothesis testing found that 1. Employees of companies with gender, age, marital 
status, level of education. Job level, salary and length of employment under different 
line of work. Organizational motivation is different. Statistical significance level of .05. 4) 
motivation of employees. No relation to the motivation of the organization. Statistically 
significant at the 0.05 level. 
Keywords: Factor, motivation , Organizational 
 
บทน า 
  โรเบิร์ต แคปแลนด์ และ เดวิส นอร์ตัน กล่าวว่า “โอกาสที่แท้จริง ส าหรับการปฏิวัติองค์การใด ๆ 
ขึ้นอยู่กับการศึกษาและประเมินว่า บุคลากร ระบบ และวัฒนธรรมขององค์การ ได้รับการเตรียมความ
พร้อมดีเพียงใด เพื่อใช้ในการด าเนินกลยุทธ์ของบริษัท” (สุธิดา ม่วงรุ่ง, 2552) ดังนั้น “ทุนมนุษย์” จึงเป็น
สิ่งส าคัญในการจัดการองค์การให้ประสบความส าเร็จ (กรกฏ พลพาณิช, 2540) 

โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้ว ส่วนใหญ่มีความปรารถนาที่จะเห็นความเจริญก้าวหน้าของตนเอง 
ต้องการความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งนับว่าเป็นธรรมชาติและความต้องการหนึ่งของมนุษย์โดยทั่วไป
(Strees & Porter,1983)   ซึ่งตรงกับทฤษฎีตามล าดับขั้นของ Maslow  ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
ของ McClelland ฤษฎี สองปัจจัยของ Hertzberg ต่างก็ยอมรับและมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่อง
นี้ (อนิชวัง แก้วจ านงค์,2552)    
 ความเต็มใจของบุคคล  เป็นปัจจัยส าคัญในองค์การ ความจงรักภักดี (Loyalty) ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน (Solidarity) ขวัญและก าลังใจ (Espritdecorps) และความเข้มแข็ง (Strength) (Chester 
Barnand, 1938 : 84) เมื่อเกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์การใดแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อความเจริญก้าวหน้าใน
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บริษัท ดังนั้นความจงรักภักดีของบุคลากรในองค์การจึงมีความส าคัญมากกับการพัฒนาองค์การบุคลากรที่
ดีมีความสามารถพร้อมที่จะยอมรับเป้าหมาย พันธกิจ ภารกิจ  ก้าวและโตไปพร้อมกันกับองค์การ จะท า
ให้บุคลากรลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (วรรณสร ทัศกระแสร์,2549) เกิดความกระตือรื้อร้นที่จะพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง คิดบวกกับองค์การ มีประสิทธิภาพในการท างาน ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลภายใน
องค์การ ท าให้องค์การเติบโตได้อย่างมั่นคง  

บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 24 
เมษายน 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 20 ล้านบาท โดยบริษัทประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการ
ออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้างโรงงานแบบครบวงจร (Integrated 
Engineering, Procurement and Construction, Integrated EPC) ภายใต้การร่วมทุนกันของ Toyo 
Engineering Construction, Corporation (“TEC”) (ประเทศญี่ปุ่น) และ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล็อป
เมนต์ (“ITD”) รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในสัดส่วนร้อยละ 49.0 และร้อยละ 51.0 ตามล าดับ โดยจัดเป็น
บริษัทฯ ผู้ให้บริการ lntegrated EPC รายแรกของประเทศไทยที่มีความสามารถในการให้บริการอย่าง
ครบวงจรด้วยตนเองทั้งนี้บริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบวิศวกรรม มี
พนักงานทั้งสิ้น  2,698  คนทั่วประเทศ  (บริษัทโตโย-ไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส.ค.2557) 

ผู้วิจัย ได้ตระหนักดีว่า พนักงานบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  เป็นส่วนส าคัญ
ในการเจริญเติบโตขององค์การและเป็นส่วนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความก้าวหน้าให้กับ
องค์การ  ดังนั้นด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ของพนักงานในบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยใน
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้บริหารที่จะมองเห็นถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดปัญหา หรือ
อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน หรือ มีโอกาสที่จะมองเห็นถึงแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติ
และขจัดความรู้สึกด้านลบต่อองค์การซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานและพัฒนาองค์การให้มีความ
เจริญก้าวหน้าในอนาคตต่อไปนอกจากนั้นยังเป็นการรักษาพนักงานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานดีให้อยู่กับ
องค์การไปนาน ๆ และพร้อมเติบโตคู่ไปกับองค์การอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
2. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจต่อองค์การ ของบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
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ขอบเขตในการวิจัย 
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ พนักงานบริษัท โตโย-ไทย คอร์

ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จ านวนทั้งสิ้น 2,689 คน (บริษัทโตโย-ไทยคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ส.ค.2557) และการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากการใช้สูตรของ Taro Yamane 
(1973) พบว่า ต้องใช้กลุ่มตัวอย่าง 348 คน โดยวิธีการเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling 
Design)  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานใน
องค์การ กรณีศึกษา บริษัทโตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ โดยใช้แนวคิดปัจจัยภายในและภายนอกตามกรอบ
แนวคิดของสุธิดา ม่วงรุ่ง, 2552 และแนวคิดแรงจูงใจตามกรอบแนวคิดของวรรณสร ทัศกระแสร์, 2549 

ขอบเขตด้านตัวแปร โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ประกอบด้วย  เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน เงินเดือน อายุการท างาน และสายงานที่สังกัด ปัจจัย
ภายในของพนักงาน ประกอบด้วย (1) ด้านลักษณะงาน(2) ด้านความรับผิดชอบ(3) ด้านความส าเร็จใน
งาน (4) ด้านการยอมรับนับถือ (5) ด้านความมั่นคงในงาน (6) ด้านโอกาสเจริญก้าวหน้า  และตัวแปรตาม 
คือ แรงจูงใจด้าน ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย ต่อองค์การ ประกอบด้วย (1) ด้านนโยบาย/บริหาร
องค์การ (2) ด้านวิธีการบังคับบัญชา(3) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (4) ด้านค่าตอบแทน (5) ด้าน
ชีวิตความเป็นส่วนตัว 

ขอบเขตพื้นที่ในการศึกษา ศึกษาในเขต บริษัทโตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ ่ตั้งอยู่ที่อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159/41-44  สุขมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กทม. โดยระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม  2557 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน 
เงินเดือน อายุการท างาน และสายงานที่สังกัด ที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อแรงจูงใจต่อองค์การ
ต่างกัน 
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Motivation Factors) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจต่อองค์การ ด้าน 
ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานในองค์การกรณีศึกษา บริษัทโตโย-ไทย คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการเพ่ือศึกษาแรงจูงใจของพนักงานที่มีต่อ
องค์การ รวมไปถึงศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ที่ท าให้
พนักงานในองค์การเกิดแรงจูงใจต่อองค์การ   

ทัง้นี้ในการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยดังภาพประกอบที่ 1 

   ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
           ปัจจัยจูงใจ 
      (Motivation Factors) 
          - ลักษณะงาน 
          - ความรับผดิชอบ 
          - ความส าเร็จในงาน 
          - การได้รบัการยอมรับ 
            นับถือ 
          - ความมั่นคงในงาน 
         - โอกาสเจริญก้าวหน้า 
 

 
ภาพประกอบที ่1 โครงสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

             ปัจจัยส่วนบุคคล 
          - เพศ 
         - อาย ุ
         - สถานภาพสมรส 
         - ระดับการศึกษา 
         - ต าแหน่งงาน 
         - รายได้ต่อเดือน 
         - อายุการท างาน 
         - ฝ่ายงานที่สังกัด 
 

 

แรงจูงใจ ปัจจัยค้ าจุน 
หรือปัจจัยอนามัย  

(Hygiene Factors) 
 
  - ด้านนโยบาย/การบริหาร 
    องค์การ    
  - วิธีการบังคับบัญชา 
  - ด้านสภาพแวดล้อมในการ 
    ท างาน 
  - ด้านค่าตอบแทน 
  - ด้านชีวิตความเป็นส่วนตัว 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละรายการจากนั้นใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for Window 
โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงน โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) โดย
การหาค่าความถ่ี ร้อยละ 
 2.วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการมีความจงรักภักดีของพนักงาน ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน เงินเดือน อายุการท างาน  และสาย
งานที่สังกัด โดยใช้สถิติ t-test วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
 3.วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันโพรดักโมเมนต์ (Pearson product moment 
correlation coefficient) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ต่อแรงจูงใจของ
พนักงาน ทั้งโดยรวมและรายด้าน 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดับแรงจูงใจต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผล
การวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

พบว่า พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปเรชั่น จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก ( X =3.572, S.D. = 
0.2087) เมื่อพิจารณารายตัวแปรย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน

นโยบาย/การบริหารองค์การ (X = 3.7063 , S.D. = 0.412) รองลงมา คือ ด้านวิธีการบังคับบัญชา (X = 

3.6862, S.D. = 0.412) , ด้านชีวิตความเป็นส่วนตัว ( X = 3.612, S.D. =0.3398)  และด้านค่าตอบแทน 

(X = 3.446 , S.D. = 0.3706) ตามล าดับ ส่วนตัวแปรย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมาก คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X = 3.412 , S.D. = 3.429) 
 2. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปเรชั่น จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก 

(X =3.485, S.D. = 0.171) เมื่อพิจารณารายตัวแปรย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยอยู่ในระดับ

มาก คือ ความมั่นคงในงาน ( X = 4.033 , S.D. = 0.432) รองลงมา คือ ด้านโอกาสเจริญก้าวหน้า (X = 

3.490, S.D. = 0.455) , ด้านลักษณะงาน ( X = 3.471, S.D. =0.366) ,ด้านการยอมรับนับถือ ( X = 

3.390 , S.D. = 0.471) และด้านความส าเร็จในงาน (X = 3.297 , S.D. = 0.398) ตามล าดับ ส่วนตัวแปร

ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอ่ืน ๆ โดยค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความรับผิดชอบ ( X = 3.113 , 
S.D. = 3.501) 
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 3. ผลทดสอบสมมุติฐาน 
     สมมุติฐานที่  1 ลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระดับต าแหน่งงาน เงินเดือน อายุการท างาน และสายงานที่สังกัด ที่แตกต่างกันของพนักงานมีผลต่อ
แรงจูงใจต่อองค์การต่างกัน 

 สมมุติฐานที่ 1.1  พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มี
เพศต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานของบริษัท 
โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีเพศต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.001)  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 1.2 พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มี
สถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานของ
บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 1.3 พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานของ
บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.001) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 1.4 พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มี
ระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงาน
ของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีระดับต าแหน่งงานต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.001) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 1.5 พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มี
เงินเดือนต่างกัน มแีรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานของบริษัท 
โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีเงินเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.004) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 1.6 พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุ
การท างานต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานของ
บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีอายุการท างานต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 สมมุติฐานที่ 1.7 พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีสาย
งานที่สังกัดต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การแตกต่างกัน จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า พนักงานของ
บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ที่มีสายงานที่สังกัดต่างกัน มีแรงจูงใจต่อองค์การ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P= 0.000) ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  
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สมมุติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (Motivation Factors) มีความสัมพันธ์กับแรงจูงต่อ
องค์การ ด้านปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยอนามัย (HygieneFactors) จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน (Motivation Factors) ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจต่อองค์การ ด้านปัจจัยค้ าจุนหรือ
ปัจจัยอนามัย (HygieneFactors) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 (r = 0.110 , P = 0.046) ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานในองค์การกรณีศึกษา บริษัทโตโย-ไทย 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  ผู้วิจัยมีการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ระดับแรงจูงใจ ต่อองค์การของพนักงาน บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก ( X  =3.572, S.D. = 
0.2087) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายและการบริหารงานของบริษัทมีความชัดเจน เหมาะสม ไม่มีความ
ซ้ าซ้อน และเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน, ผู้บังคับบัญชาภายในองค์การเป็นมีผู้มีเหตุผล ยอมรับฟังความคิดเห็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้, สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานมี
ความเหมาะสม ปลอดภัย และสะดวกต่อการท างาน, ค่าตอบแทนและสวัสดิการต่าง  ๆ ขององค์การมี
ความเหมาะสมกับความสามารถและปริมาณงาน      
 2. แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน บริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

พนักงานของบริษัท โตโย – ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) อยู่ในระดับมาก (X  =3.485, S.D. = 
0.171) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากงานที่ได้ปฏิบัติได้ใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถเต็มที่ ใช้ ความคิด
สร้างสรรค์ ท้าทาย ปริมาณการปฏิบัติงานมีความเหมาะสม และสามารถตัดสินใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
ได้เต็มที่, ความส าเร็จของงานที่ปฏิบัติสร้างความภูมิใจแก่พนักงาน, การปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การได้รับความร่วมมือและความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน, งานที่ปฏิบัติมีความ
มั่นคง ท าให้ชีวิตมีมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงานกับองค์การจนเกษียณอายุ, งานที่ปฏิบัติสามารถเลื่อน
ต าแหน่งและเงินเดือนได้สูงกว่าเดิม และได้รับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชา เมื่อมีการย้าย สับเปลี่ยน 
และให้ออกจากงาน 
 
ค าขอขอบคุณ 
 ขอขอบคุณบริษัทโตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และพนักงานในบริษัททุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ท าให้งานวิจัยส าเร็จเสร็จสิ้นลงได้ด้วยดี 
 
 
 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
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