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บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์เพือ่ศกึษาความคาดหวงัต่อแรงจงูในในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง ประชากร คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 57,347 คน กลุ่ม

ตวัอย่างวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื แบบสอบถาม

ความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษามหาวทิยาลยั เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ทีผ่่านการ

ทดสอบเครื่องมอื ไดค่้าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ ปจัจยัจงูใจในการท างาน เท่ากบั 0.864 และค่าสมัประสทิธิค์วาม

เชื่อมัน่ ปจัจยัค ้าจุน้หรอืปจัจยัอนามยัในการท างาน เท่ากบั 0.942 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ (M) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าท ี(t-test) และการวเิคราะหค์วาม

แปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) และถา้พบความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  จงึท าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่โดยใชก้ารทดสอบ Post Hoc ดว้ยวธิกีาร Least-Significant Different (LSD) 

ผลการวจิยั พบว่า 

 1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการ

ท างานแตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล

แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่ชี ัน้ปีการศกึษาแตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อ

แรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และดา้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่สีาขาวชิาทีศ่กึษาอยูใ่นปจัจุบนัแตกต่างกนั มคีวาม

คาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนั เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นลกัษณะของงาน, ดา้นความรบัผดิชอบ

, ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05 

 4. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีม่อีายแุละสถานภาพการเรยีนแตกต่างกนั มคีวาม

คาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 

หมายเหต ุ: ค าส าคญั (Key Words) ไดแ้ก่ (1) ความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างาน (2) ปจัจยัจงูใจ (3) ปจัจยัค ้า
จุน้หรอืปจัจยัอนามยั (4) นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 



ABSTRACT 

In this thesis, the researcher studies expectation for work motivation of the undergraduate in 

Ramkhamhaeng University. The population consisted of 57,347 students at Ramkhamhaeng University. The 

sample population consisted of 400 students at Ramkhamhaeng University. The research instruments ware a 

five-rating scale questionnaire eliciting data concerning expectation for work motivation of the student in 

Ramkhamhaeng University tested for quality with its reliability levels of Motivation Factor at 0.864 and 

Maintenance Factor at 0.942. 

 Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in terms of 

frequency, percentage, mean (M) and standard deviation (SD). A t-test technique, the one-way analysis of 

variance (ANOVA) technique and Least-Significant Different (LSD) test. 

Findings are as follows: 

1. The undergraduate in Ramkhamhaeng University who differed in gender exhibited concomitant 

differences in expectation for work motivation. When considered in each aspect, it we found that There was a 

significant difference in the aspect of supervision and interpersonal relationship at the level of 0.05. 

 2. The undergraduate in Ramkhamhaeng University who differed in academic year exhibited 

concomitant differences in expectation for work motivation. When considered in each aspect, it we found that 

There was a significant difference in the aspect of advancement and interpersonal relationship at the level of 

0.05. 

3. The undergraduate in Ramkhamhaeng University who differed in faculty exhibited concomitant 

differences in expectation for work motivation. When considered in each aspect, it we found that there was a 

significant difference in the aspect of nature of work, responsibility, advancement and working environment at 

the level of 0.05. 

 4. The undergraduate in Ramkhamhaeng University under investigation who differed in the 

demographical characteristics of age and educational status did not evince parallel differences in expectation 

for work motivation overall and each aspect. 
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บทน า 

มนุษยท์ุกคนไมว่่าเกดิมายากดมีจีนกต็อ้งท างานดว้ยกนัทัง้นัน้ และทีส่ าคญัยงัใชเ้วลาไปกว่าครึง่ชวีติในการ

ท างาน และจะเหน็ว่าคนสว่นใหญ่ในสงัคมไทยจะท างานไปจนถงึอายุ 60 ปี หรอืมากกว่านัน้ ดงันัน้การท าใหง้านเป็น

ช่วงเวลาแหง่ความสขุและความส าเรจ็จงึเป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุในชวีติ อย่างคตธิรรมทีไ่ดย้นิกนับ่อยๆ ว่า ‘งานคอืชวีติ ชวีติ

คอืงาน’ 

การจะท าใหช้่วงเวลาในการท างานนัน้มคีวามสขุและความส าเรจ็ไดต้้องพึง่ปจัจยัทีส่ าคญัประการหน่ึงคอื

แรงจูงใจ ซึง่จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานแสดงพฤตกิรรมต่างๆ ในการท างาน หากขาดแรงจงูใจในการท างาน กจ็ะแสดง

พฤตกิรรมการท างานในเชงิลบ ในทางกลบักนัหากมแีรงจงูใจในทางบวกกจ็ะแสดงพฤตกิรรมการท างานออกมาใน

เชงิบวก ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างานจงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่อะไรคอืแรงจงูใจทีจ่ะท าให้ผูป้ฏบิตังิานท างานได้

อย่างเตม็ที ่และไม่ใช่เรื่องง่ายในการจงูใจผูป้ฏบิตังิาน เพราะผูป้ฏบิตังิานตอบสนองต่องานและวธิที างานขององคก์ร

แตกต่างกนั การจงูใจผูป้ฏบิตังิานจงึมสีิง่ส าคญัเป็นอย่างมาก 

ร ำไพ สริมินกุล (2561) ไดร้ายงานว่า มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตัง้ขึน้ตาม

พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีุดมุ่งหมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ ‚ตลาดวชิา‛ มี

ปรชัญาการด าเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและใหค้วามเสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย  

มหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นมหาวทิยาลยัทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุของประเทศ ซึง่ปจัจบุนัมนีกัศกึษา ระดบั

ปรญิญาตรทีีม่สีถานภาพเป็นนกัศกึษาทัง้สว่นกลางและสว่นภูมภิาคจ านวน 197,622 คน  และจากวนัทีเ่ริม่ก่อตัง้จวบ

จนปจัจุบนัไดผ้ลติบณัฑติแลว้เกา้แสนกว่าคน ซึง่บณัฑติเหล่าน้ีออกไปรบัใชส้งัคมและประเทศชาตทิัง้ภาครฐั เอกชนทัว่

ประเทศและทัว่โลก นบัว่า มหาวทิยาลยัรามค าแหงไดม้บีทบาทในการช่วยพฒันาการศกึษาและทรพัยากรบุคคลของ

ชาตเิป็นอย่างมาก 

           จากขอ้มลูทีไ่ดศ้กึษาท าใหผู้ว้จิยัตระหนกัถงึจ านวนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงที่มี

จ านวนมาก และอกีไม่กีปี่กจ็ะส าเรจ็การศกึษาไปสูต่ลาดแรงงานและจะเป็นพืน้ฐานของการพฒันาประเทศทีส่ าคญั ท า

ใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาถงึความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึมหาวทิยาลยัรามค าแหง เพื่อเป็นประโยชน์ใน

อนาคตต่อหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนในการวางแผนจดัการหาแนวทางการสรา้งแรงจงูในในการท างานใหอ้งคก์ร

ได ้

วตัถปุระสงค ์ 

 เพื่อศกึษาความคาดหวงัต่อแรงจงูในในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

สมมติฐานของการวิจยั 

ปจัจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัมคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนั 

ขอบเขตการวิจยั 



ประชากร 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง สว่นกลาง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร 

ทีย่งัมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนประจ าภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 57,347 คน (ขอ้มลู 

ณ วนั ที ่26 พฤศจกิายน 2561 จากสถาบนัคอมพวิเตอร ์งานนโยบายและแผน ส านกังานเลขานุการ สบืคน้ ณ เดอืน

กุมภาพนัธ ์2562) 

กลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหง สว่นกลาง แขวง

หวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ทีย่งัมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนประจ าภาคเรยีนที ่2 ปี

การศกึษา 2562 จ านวน 400 คน 

ตวัแปรท่ีศึกษา 

1. ตวัแปรอสิระ (independent variable) คอื ปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการเรยีน ชัน้ปี

การศกึษา สาขาวชิาทีศ่กึษาอยูใ่นปจัจุบนั 

2. ตวัแปรตาม (dependent variable) คอื ปจัจยัจงูใจในการท างาน ไดแ้ก ่ 

1. ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ในงาน, ดา้นการไดร้บัการยอมรบั, ดา้นลกัษณะ

ของงาน, ดา้นความรบัผดิชอบ, ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  

2. ปจัจยัค ้าจุน้หรอืปจัจยัอนามยั ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน, ดา้นวธิกีาร

ปกครองบงัคบับญัชา, ดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน, ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน, ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคล 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 1. ท าใหท้ราบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 2. ผลการศกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางการสรา้งแรงจงูในในการท างานใหอ้งคก์ารได ้

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัมุ่งศกึษาเรื่อง ‚ความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษามหาวทิยาลยั
รามค าแหง‛ ผูว้จิยัไดร้วบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ความหมายของแรงจงูใจ ค าวา่ ‚แรงจงูใจ‛ มาจากค ากรยิาในภาษาละตนิว่า ‚Movere‛ (Kidd, 1973:101) 

ซึง่มคีวามหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า ‚to move‛ อนัมคีวามหมายว่า ‚เป็นสิง่ทีโ่น้มน้าวหรอืมกัชกัน าบุคคลเกดิ

การกระท าหรอืปฏบิตักิาร (To move a person to a course of action) ดงันัน้แรงจงูใจจงึไดร้บัความสนใจมากในทุกๆ



วงการ ผูว้จิยัสามารถสรุปไดว้่า แรงจงูใจในการท างาน หมายถงึ ปจัจยัหรอืสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัหรอืเป็นพลงัใน

การขบัเคลื่อนใหผู้ป้ฏบิตังิานมพีฤตกิรรมทีส่ง่ผลการท างานเป็นไปไดอ้ย่างส าเรจ็ราบรื่น และผูป้ฏบิตังิานท างานอย่าง

พงึพอใจและมคีวามสขุ 

ประเภทของแรงจงูใจ แรงจงูใจของมนุษยม์มีากมายหลายอยา่ง เราถูกจงูใจใหม้กีารกระท าหรอืพฤตกิรรม

หลายรปูแบบ เพื่อสนองความตอ้งการทางกาย แต่ยงัมคีวามตอ้งการมากกว่านัน้ จงึเกดิขึน้ไดจ้ากแรงจงูใจภายในและ

แรงจงูใจภายนอก 

1. การจงูใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถงึ สภาวะของบุคคลทีม่คีวามตอ้งการในการท าการเรยีนรู ้

หรอืแสวงหาบางอย่างดว้ยตนเอง โดยมติอ้งใหม้บีุคคลอื่นมาเกีย่วขอ้ง การจงูใจประเภทนี้ ไดแ้ก ่1. ความตอ้งการ 

(Need) 2. เจตคต ิ(Attitude) 3. ความสนใจพเิศษ (Special lnterest) 

2. การจงูใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถงึ สภาวะของบุคคล ทีไ่ดร้บัแรงกระตุน้มาจากภายนอก

ใหม้องเหน็จุดหมายปลายทาง และน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงหรอืการแสดงพฤตกิรรมของบุคคลแรงจงูใจเหล่านี้ ไดแ้ก ่1.

เป้าหมายหรอืความคาดหวงัของบุคคล 2. ความรูเ้กีย่วขอ้งกบัความกา้วหน้า 3. บุคลกิภาพ 4. เครื่องล่อใจอื่นๆ  

ความส าคญัของแรงจงูใจ การจงูใจมอีทิธผิลต่อผลผลติ ผลติผลของงานจะมคีุณภาพด ีมปีรมิาณมากน้อย

เพยีงใดขึน้อยู่กบัการจงูใจในการท างาน ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาหรอืหวัหน้างานจงึจ าเป็นตอ้งเขา้ใจว่าอะไรคอืแรงจงูใจที่

จะท าใหพ้นกังานท างานอย่างเตม็ที ่และไมใ่ช่เรื่องง่ายในการจงูใจพนกังาน เพราะพนกังานตอบสนองต่องานและวธิี

ท างานขององคก์รแตกต่างกนั การจงูใจพนกังานจงึมคีวามส าคญั (เพลนิพศิ  วบิลูยก์ุล, 2558) 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ทฤษฎสีองปจัจยัหรอืทฤษฎกีารจงูใจในการท างานของ Herzberg (Herzberg’s Two-

Factor Theory) Herzberg (1959, pp. 77-95) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจในการท างานของบุคคลครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 

1959 ไดศ้กึษาว่า คนเราตอ้งการไดอ้ะไรจากงาน ค าตอบทีค่น้พบคอื คนเราตอ้งการความสขุจากการท างานและ

แรงจงูใจในการท างานเป็นองคป์ระกอบส าคญัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความรูส้กึในดา้นทีท่ าใหค้วามรูส้กึในการท างานม ี2 

ประการ คอื (สธุดิา เขม็ทอง, 2559) 

 1. ปจัจยัจงูใจ หมายถงึ ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบังานโดยตรงเพื่อจงูใจใหค้นชอบและรกัในงาน เป็นการกระตุน้ให้

เกดิความพงึพอใจใหแ้ก่บคุคลในปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 

 1.1. ความส าเรจ็ในงาน หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถท างานไดเ้สรจ็สิน้และประสบความส าเรจ็เป็นอย่างด ี

เมื่อผลงานส าเรจ็จงึเกดิความพงึพอใจและปลาบปลืม้ในผลส าเรจ็ของงานนัน้ๆ 

 1.2. การไดร้บัการยอมรบั หมายถงึ การไดย้อมรบัจากผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ผูร้บับรกิาร หรอืบุคคลอื่นทัว่ไป การยอมรบันบัถอืจะแฝงอยู่กบัความส าเรจ็ในงานดว้ย 

 1.3. ลกัษณะของงาน หมายถงึ งานและขอบเขตทีไ่ดร้บัหมอบหมายเป็นงานทีน่่าสนใจ หรอืเป็นงานทีม่ี

ลกัษณะสามารถกระท าไดต้ัง้แต่ตน้จนจบโดยล าพงัเพยีงคนเดยีว 

 1.4. ความรบัผดิชอบ หมายถงึ ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้ จากการไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ มี

อสิระในการท างานโดยไมม่กีารตรวจอบหรอืควบคุมอย่างใกลช้ดิ 

 1.5. ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน หมายถงึ การทีบุ่คคลไดร้บัการเปลีย่นแปลงสถานะหรอืต าแหน่งหน้าที่

รบัผดิชอบจากต าแหน่งหนึ่งกา้วสูอ่กีต าแหน่งหนึ่ง 



 2. ปจัจยัค ้าจุน้หรอืปจัจยัอนามยั หมายถงึ ปจัจยัทีม่าจากภายนอกเกีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ซึง่จะสง่เสรมิใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างานของบุคคลอยู่ตลอดเวลา ถา้ปจัจยัเหล่าน้ีไม่ไดร้บัการตอบสนองกจ็ะท าให้

เกดิความไม่พอใจหรอืไมม่คีวามสขุในการท างาน ประกอบดว้ย 

 2.1. นโยบายและการบรหิารงาน หมายถงึ การจดัการและการบรหิารองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ ตลอดจน

ความสามารถในการบรหิารงานใหส้อดคลอ้งกบันโยบายนัน้ รวมถงึกฎ ระเบยีบต่างๆ 

 2.2. วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา หมายถงึ ความรู ้ความสามารถ ความยุตธิรรม และวธิกีารของ

ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงาน และการบรหิารงานภายในหน่วยงานทีป่ฏบิตัอิยู่อย่างมปีระสทิธภิาพ  

 2.3. เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน หมายถงึ ผลตอบแทนจากการปฏบิตังิานทีพ่งึไดร้บัตอ้งมคีวามเหมาะสมและ

เพยีงพอ มกีารปรบัเพิม่ขึน้ไปตามทีค่าดหวงัไว ้

 2.4. สภาพแวดลอ้มในการท างาน หมายถงึ สภาพแวดลอ้มต่างๆ ในการท างาน ทีต่อ้งเอือ้ต่อการปฏบิตังิาน

ใหม้คีวามคล่องตวั ปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมายกบัจ านวนบุคคลากรทีป่ฏบิตังิานตอ้งมคีวามเหมาะสมกนั 

 2.5. ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล หมายถงึ การตดิต่อกบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ไม่ว่าจะเป็นกริยิาหรอืวาจาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัด ีสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ย่างราบรื่น 

 องคป์ระกอบทัง้ 2 ปจัจยัน้ี เป็นสิง่ทีบุ่คลากรตอ้งการ เพราะเป็นแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน องคป์ระกอบ

ปจัจยัจงูใจเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัทีท่ าใหเ้กดิความสขุในการปฏบิตังิาน เมื่อคนไดร้บัการตอบสนองดว้ยปจัจยัชนอด

นี้จะชว่ยเพิม่แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นายวรียุทธ วาณิชกมลนนัทน (2559) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในกำร

ปฏบิตังิำนของพนกังำน บรษิทัสยำมกลำสอนิดสัทร ีจ ำกดั โรงงำนอยุธยำ ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจ

ในการปฏบิตังิานของพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู เมื่อพจิารณาปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ตามราย

ดา้น ทัง้ 15 ดา้น พบว่า ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้น

ลกัษณะงานทีป่ฏบิตัดิา้นนโยบายการบรหิารงาน ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน ดา้นการท างานเป็นทมี ดา้นการ

ใสใ่จคุณภาพ ดา้นการรกัษาค ามัน่สญัญา ดา้นการมุ่งมัน่สูค่วามส าเรจ็ และ ดา้นการพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงอยู่ใน

ระดบัมาก สว่นดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ

ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง  

พนกังานทีม่เีพศ และอายุ แตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั ในสว่นพนกังานทีม่ี

ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทุกดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นประสทิธภิาพ พนกังานทีม่ี

ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทุกดา้นแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นความสะอาด พนกังานทีม่ี

ระยะเวลาในการปฏบิตังิานแตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นคุณภาพที่

แตกต่างกนั 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณ (quantitative research) ท าการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างใน

ช่วงเวลาเดยีว และใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง ท าการศกึษาจากแนวคดิและทฤษฎทีี่

เกีย่วขอ้ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการท าวจิยั 



วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลู ท าโดยน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มตวัอย่างวจิยั คอื นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

และน าแบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมขอ้มลูมาตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบ แลว้น าขอ้มลูมาจดัระบบเพื่อ

วเิคราะหห์าค่าทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิานของการวจิยัและรายงานผลการวจิยั 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาลงรหสั และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิโดยวธิกีาร

วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 

 1. การวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุชัน้ปีการศกึษา สาขาวชิาทีศ่กึษาอยูใ่นปจัจบุนั และ

สถานภาพการเรยีน ใชส้ถติเิชงิพรรณนา โดยค านวณหาค่าแจกแจงความถีแ่ละค่ารอ้ยละ 

 2. การวเิคราะหป์จัจยัแรงจงูใจในการท างาน ใชส้ถติเิชงิพรรณนา โดยค านวณหาค่าเฉลีย่และค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

3. วเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยใชก้ารทดสอบสถติ ิt-test, One-way ANOVA 

 

ผลการวิจยั 
1. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบแบบสอบถามทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวาม

คาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชาและดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล แตกต่างกนั

อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบั ดา้นลกัษณะของงาน 

ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ดา้นเงนิเดอืนหรอื

ค่าตอบแทน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และโดยภาพรวม มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานไมแ่ตกต่าง

กนั 

2. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบแบบสอบถามทีม่อีายแุตกต่างกนั มคีวาม

คาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

3. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพการเรยีนแตกต่างกนั 

มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 

 4. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบแบบสอบถามทีอ่ยู่ช ัน้ปีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 

มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และดา้นความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 

ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นนโยบายและการบรหิารงาน ดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา ดา้น

เงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และโดยภาพรวม มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการ

ท างานไมแ่ตกต่างกนั 

4.1. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหง ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็นรายคูพ่บว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงที่



ตอบแบบสอบถามทีอ่ยู่ช ัน้ปีการศกึษา ปี 1 กบัปี 3 และปี 2 กบั ปี 3 มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานดา้น

ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั  

4.2. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหง ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลเป็นรายคู่พบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบ

แบบสอบถามทีอ่ยูช่ ัน้ปีการศกึษา ปี 1 กบัปี 3 และปี 2 กบั ปี 3 มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานดา้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

5. นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสาขาวชิาทีศ่กึษาอยู่
ในปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานโดยภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของ
งาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานแตกต่างกนัอย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จงึท าการทดสอบรายคู ่สว่นดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบั ดา้น
นโยบายและการบรหิารงาน ดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา ดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานไม่แตกต่างกนั 

5.1. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหงโดยภาพรวมเป็นรายคู่พบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบแบบสอบถามที่

ก าลงัศกึษาอยู่คณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะมนุษยศาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร ์มคีวามคาดหวงั

ต่อแรงจงูใจในการท างานโดยภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

5.2. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหงดา้นลกัษณะของงานเป็นรายคู่พบว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบ

แบบสอบถามทีก่ าลงัศกึษาอยู่คณะนิตศิาสตร ์กบั คณะรฐัศาสตร,์ คณะนิตศิาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร,์ คณะ

บรหิารธุรกจิ กบั คณะรฐัศาสตร,์ คณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะเศรษฐศาสตร,์ คณะศกึษาศาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร,์ 

คณะวทิยาศาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร,์ คณะรฐัศาสตร ์กบั คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย,์ และคณะเศรษฐศาสตร ์กบั 

คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานดา้นลกัษณะของงานแตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

5.3. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหง ดา้นความรบัผดิชอบเป็นรายคู่พบวา่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงทีต่อบ

แบบสอบถามทีก่ าลงัศกึษาอยู่คณะนิตศิาสตร ์กบั คณะมนุษยศาสตร์, คณะนิตศิาสตร ์กบั คณะรฐัศาสตร,์ คณะ

บรหิารธุรกจิ กบั คณะมนุษยศาสตร ์และคณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะรฐัศาสตร ์มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการ

ท างานดา้นความรบัผดิชอบแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั\ 

5.4. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหง ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานเป็นรายคูพ่บว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงที่

ตอบแบบสอบถามทีก่ าลงัศกึษาอยู่คณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะศกึษาศาสตร,์ คณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะรฐัศาสตร ์และ

คณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานดา้นความกา้วหน้าใน

หน้าทีก่ารงานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

5.5. การเปรยีบเทยีบความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั

รามค าแหง ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานเป็นรายคูพ่บว่า นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงที่



ตอบแบบสอบถามทีก่ าลงัศกึษาอยู่คณะนิตศิาสตร ์กบั คณะรฐัศาสตร,์ คณะนิตศิาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร,์  คณะ

บรหิารธุรกจิ กบั  คณะรฐัศาสตร,์ คณะบรหิารธุรกจิ กบั คณะเศรษฐศาสตร,์ คณะมนุษยศาสตร ์กบั คณะรฐัศาสตร,์ 

คณะมนุษยศาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร,์ คณะศกึษาศาสตร ์กบั คณะรฐัศาสตร,์ คณะศกึษาศาสตร ์กบั คณะ

เศรษฐศาสตร,์ คณะวทิยาศาสตร ์กบั คณะเศรษฐศาสตร ์และคณะเศรษฐศาสตร ์กบั คณะสือ่สารมวลชนมคีวาม

คาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สว่นคู่อื่นๆ ไม่แตกต่างกนั 

 

อภิปรายผล 
จากการวจิยัเรื่อง ความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหง มปีระเดน็ที่

ควรน ามาอภปิรายดงันี้ 

1. ผลการวจิยัพบว่า ความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานของนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค าแหงโดย

รวมอยู่ระดบัความคาดหวงัมาก และเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนอยู่ในระดบัความ

คาดหวงัมากทีส่ดุเพยีงดา้นเดยีว ดา้นอื่นๆ อยู่ในระดบัความคาดหวงัมาก ทัง้นี้อาจเพราะกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและสว่นใหญ่กม็อีายุอยู่ในช่วง Generation Y และ Generation Z ซึง่ปจัจยัแรกทีค่นทัง้

สอง Generation ต่างใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุคอื เงนิเดอืน เพราะทัง้สอง Generation มคีวามเหน็ตรงกนัว่าหาก

คนท างานทุม่เทใหก้บังานอย่างเตม็ก าลงัและความสามารถ ทุกคนย่อมตอ้งการเงนิเดอืนทีเ่หมาะสมเป็นสิง่ตอบแทน 

ปจัจยัตวัที ่2 รองลงมาคอื สวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เป็นอกีหน่ึงปจัจยัทีท่ าใหค้นทัง้สอง Generation ให้

ความส าคญั การใหส้วสัดกิารทีด่ ีนอกจากจะเป็นการใสใ่จคุณภาพชวีติพนกังานแลว้ ยงัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและ

ความมัน่คงขององคก์รนัน้ๆ อกีดว้ย เช่น เงนิสนบัสนุนตามโอกาสพเิศษ สง่พนักงานไปอบรมพฒันาความรู ้จดัสรร

เวลาท างานทีย่ดืหยุ่นได ้ 

ซึง่สามารถสรุปไดว้่า 2 ปจัจยัแรกทีท่ าใหค้นในช่วง Generation Y และ Generation Z ใหค้วามส าคญัเป็น

เรื่องของตวัเงนิ และสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ซึง่อยูใ่นดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนในการวจิยั เพราะฉะนัน้

ผลการวจิยักส็อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของคนในชว่ง Generation Y และ Generation Z ทีว่่าดว้ยนกัศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีมหาวทิยาลยัรามค าแหงมคีวามคาดหวงัดา้นเงนิเดอืนหรอืคา่ตอบแทนมากกว่าในดา้นอื่นๆ  

2. ลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อความคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานพบว่า อายุและสถานภาพ

การเรยีนของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานไม่แตกต่างกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นายวรียุทธ วาณชิกมลนนัทน (2559) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในกำร

ปฏบิตังิำนของพนกังำน บรษิทัสยำมกลำสอนิดสัทร ีจ ำกดั โรงงำนอยุธยำ พบว่า อายทุีแ่ตกต่างกนั มแีรงจงูใจในการ

ปฏบิตังิานทุกดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

เพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนัตามสมมตฐิาน อาจจะเป็นเพราะดว้ย

พืน้เพนิสยัของผูช้ายและผูห้ญงิทีม่คีวามแตกต่างกนั ผูช้ายมลีกัษณะนิสยัโดยทัว่ไปค่อนขา้งเป็นคนง่ายๆ ไม่จุกจกิ 

และไม่เรื่องมากเหมอืนผูห้ญงิ สว่นนิสยัผูห้ญงิกม็ลีกัษณะนิสยัโดยทัว่ไปคอื มคีวามละเอยีด รอบคอบ อ่อนหวาน 

ประนีประนอม มคีวามเขา้อกเขา้ใจผูอ้ื่น และสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดด้กีว่าผูช้าย ดงันัน้ดว้ยลกัษณะนิสยั

โดยทัว่ไปของผูช้ายและผูห้ญงิทีต่่างกนั กอ็าจท าใหม้คีวามตอ้งการและความคาดหวงัทีไ่ม่เหมอืนกนั ซึง่จะเหน็ว่าดา้น



ทีแ่ตกต่างกนัคอื ดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ทัง้สองดา้นเป็นเรื่องการตดิต่อ

สมัพนัธก์บับคุคลอื่น ซึง่จะมเีรื่องลกัษณะนิสยัและจติใจเขา้มาเกีย่วขอ้ง จงึอาจท าใหค้วามคาดหวงัในสองดา้นน้ีของ

เพศชายและเพศหญงิมคีวามแตกต่างกนั 

 ชัน้ปีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนัตามสมมตฐิาน เมื่อ

พจิารณารายดา้นพบว่าดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลมคีวามคาดหวงัที่

แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเพราะแต่ละชัน้ปีมคีวามคดิและความรูส้กึดา้นความมัน่คงในการท างาน และความสขุในการ

ท างานทีต่่างกนั จงึท าใหค้วามคาดหวงัทัง้สองดา้นต่างกนั จากผลการวจิยัจะเหน็ว่าสว่นใหญ่นกัศกึษาในชัน้ปีที ่3 จะมี

ความคาดหวงัแตกต่างจากชัน้ปีอื่นๆ ซึง่อาจจะเกีย่วเน่ืองมาจากนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 บางคนเริม่จะฝึกงานแลว้ บางคนก็

เริม่จะเตรยีมความพรอ้มจะเขา้ท างานแลว้เพราะเป็นปีทีใ่กลจ้บการศกึษา หรอืบางคนเรยีนจบเพยีง 3 ปี ซึง่ดว้ยเหตุนี้

เองอาจท าใหช้ัน้ปีการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนั     

 สาขาวชิาทีศ่กึษาอยูใ่นปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนั มคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานแตกต่างกนัตาม

สมมตฐิาน อาจดว้ยเพราะแต่ละสาขาทีศ่กึษามคีวามแตกต่างกนัในเนื้อหาทีศ่กึษา และลกัษณะงานทีจ่ะท าในอนาคตที่

ตรงกบัสาขา เช่น คณะวทิยาศาสตร ์นกัศกึษากจ็ะคาดหวงัไวว้่าจะไดท้ างานในหอ้งทดลอง หรอืคณะเศรษฐศาสตร ์

ลกัษณะงานทีค่าดหวงัไวก้จ็ะเป็นงานทีเ่น้นวเิคราะหเ์ป็นหลกั เป็นตน้ ซึง่เมื่อดดูา้นทีแ่ตกต่างกนักจ็ะเหน็ว่าม ีโดย

ภาพรวม ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน ซึง่จะเหน็ว่าแต่ล่ะดา้นสว่นใหญ่จะเกีย่วกบัเนื้องานทีท่ ามากกว่าการมปีฏสิมัพนัธก์บับุคคลอย่างในดา้น

วธิกีารปกครองบงัคบับญัชา หรอืดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดว้ยเหตุนี้เองอาจท าใหน้กัศกึษาทีเ่รยีนต่างสาขากนั

จงึมคีวามคาดหวงัต่อแรงจงูใจในการท างานทีแ่ตกต่างกนั   

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 

1. ผูบ้รหิารควรใชก้ลยุทธก์ารสรา้งแรงจงูใจในการท างานใหเ้ขา้กบัคนรุ่นใหม่ทีจ่ะเขา้ไปท างาน โดยจะตอ้ง

ศกึษาและพจิารณาถงึแรงจงูใจ และความคาดหวงัของคนรุ่นใหม่อย่างถูกตอ้งและชดัเจน เพื่อจะไดส้รา้งแรงจงูใจดว้ย

การสรา้งสิง่จงูใจทีส่อดคลอ้งและเหมาะกบัคนรุ่นใหม่ทีจ่ะเขา้ไปท างานดว้ย ซึง่จะท าใหค้นรุ่นใหม่เกดิแรงจงูใจในการ

ท างานอย่างมศีกัยภาพ และการท างานกจ็ะเป็นไปไดด้ว้ยดแีละเกดิผลสมัฤทธิส์งูสดุ 

2. ผูบ้รหิารควรสง่เสรมิปจัจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการท างานในทุกดา้น แมว้่าดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทน

จะอยู่ในระดบัความคาดหวงัมากทีส่ดุ เพราะแต่ละบุคคลมแีรงจงูใจในการท างานแต่ละดา้นมากน้อยต่างกนั เช่น ดา้น

นโยบายและการบรหิารงาน ควรใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการก าหนดนโยบายและการบรหิารงาน เพื่อใหพ้นกังานเกดิ

ความรูส้กึเป็นสว่นหนึ่งของบรษิทั, ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ควรจดักจิกรรมสรา้งความสมัพนัธภ์ายในแผนก

และระหว่างแผนก เป็นตน้  

3. จากผลการวจิยั ดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัความคาดหวงัมากทีส่ดุ ผูบ้รหิารควรน าดา้นน้ี

มาจงูใจคนรุ่นใหมใ่หเ้ขา้มาท างานในองคก์รของตนเอง 

 

 



 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อแรงจงูใจในการท างานในดา้นอื่นๆ เช่น ดา้นชวีติสว่นตวั, ดา้นสถานะของอาชพี, 

ความมัน่คงในงาน เป็นตน้ หรอืศกึษาทฤษฎขีองนกัคดิ นกัวชิาการท่านอื่นๆ ใหม้ากกว่านี้ เช่น ล าดบัขัน้ความตอ้งการ

ของ Maslow, ทฤษฎกีารจงูใจ ERG ของ Alderfer เป็นตน้ เพือ่ผลลการวจิยัทีช่ดัเจนและรอบดา้นมากกว่านี้ 

2. กลุ่มตวัอย่างควรเจาะจงองคก์รใดองคก์รหนึ่ง เพื่อผลการวจิยัทีแ่ม่นย าและชดัเจน 
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สว่นประกอบส าคญัอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการคน้ควา้อสิระในเล่มนี้ สดุทา้ยขอขอบพระคณุมหาวทิยาลยั

รามค าแหงทีเ่ป็นแหล่งใหผู้ว้จิยัไดศ้กึษาเรยีนรู ้คน้ควา้หาขอ้มลู และใชส้ถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูในการท าวจิยัครัง้นี้  
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