
การบริหารจัดการองค์กรท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอบางปะกง จังหวดัฉะเชิงเทรา 

ORGANIZATIONAL MANAGEMENT PRACTICES THAT HAVE AN IMPACT ON THE 

AUTOMOTIVE COMPANY’S MOTIVATION(SUSPENSION PARTS) EMPLOYEE AT AMPHUR 

BANGPAKONG,CHOCHOENGSAO. 

 

อรทยั  พุทธรักษา** 

 บทคดัย่อ:งานวิจยัช้ินน้ีเป็นงานวิจยัเชิงสาํรวจเกี่ยวกบัการบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใน

การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรามี

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการบริหารจดัการองคก์รและแรงจูงใจของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์(ประเภท

ช่วงล่าง) อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา รวมไปถึงศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลประชากรศาสตร์และ

การบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอ

บางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานจะข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมและมาตรฐานของ

แต่ละองคก์ร การบริหารจดัการองคก์รมีแรงจูงใจหรือแรงกระตุน้แก่พนกังานมากหรือนอ้ยโดยใชแ้บบสอบถาม

ออนไลน์แบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล 3 ส่วนคือ ขอ้มูลส่วนบุคคล ขอ้มูลการบริหารจดัการ

องคก์ร และขอ้มูลแรงจูงใจ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ การกาํหนดกลุ่มตวัอย่างของบริษทัผลิต

ช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจาก

สูตรท่ีมีการกาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี95% ของ Taro Yamane(1970) พบวา่  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได(้อตัราเงินเดือน) และอายุงาน

(ประสบการณ์ทาํงาน) และการบริหารจดัการองคก์รมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวม ไดแ้ก่ ดา้นการ

นาํและดา้นการควบคุม  

* บทความน้ีเรียบเรียงจากงานวิจยัเร่ืองการบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึงผ่านการสอบจากคณะอาจารย ์2 ท่านคือ 

รองศาสตราจารยข์นบพนัธ์ุ  เอี่ยมโอภาส และรองศาสตราจารยจ์รีพร  ศรีทอง 

**  นกัศึกษาปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั รามคาํแหง 

หมายเหตุ: คาํสาํคญั ไดแ้ก่ (1) การบริหารจดัการ (2) แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน (3) บริษทัผลิตช้ินส่วนยาน

ยนต์(ประเภทช่วงล่าง) 

 



การบริหารเป็นกระบวนการดาํเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร โดยอาศยัหนา้ท่ีหลกั

ทางการบริหาร 4 ประการ คือ การวางแผน การจดัการองคก์ร การนาํ(การบงัคบับญัชาสัง่การ,การประสานงาน) 

และการควบคุม ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวมีผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะใหมี้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 การจูงใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างขวญักาํลงัใจในการทาํงาน ตามปกติเรามีความสามารถในการทาํส่ิง

ต่างๆไดห้ลายอย่างมีพฤติกรรมแตกต่างกนั แต่พฤติกรรมแตกต่างกนัเหล่าน้ีจะแสดงออกเพียงบางโอกาสเท่านั้น 

ส่ิงท่ีผลกัดนัเอาความสามารถของคนออกมาได ้คือ แรงจูงใจ ดงันั้นอาจจะกล่าวไดว้า่การจูงใจเป็นการสร้างพลงั

ความสามารถออกมาเพ่ือใหป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 บริษทัในกรณีศึกษาเป็นบริษทัท่ีผลิตช้ินส่วนรถยนต์ ท่ีตั้งอยู่ในอาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา ซ่ึง

ไม่ไดต้ั้งอยู่ในเขตบริเวณนิคมอุตสาหกรรม โดยบริษทัไดผ้ลิตช้ินส่วนประเภทช่วงล่าง ซ่ึงลกัษณะของงาน

จาํเป็นตอ้งอาศยัการทาํงานโดยคนเป็นจาํนวนมาก โรงผลิตหลกัๆแบ่งเป็น 3 ส่วนไดด้งัน้ี 1. โรงผลิตชุดบงัคบั

เลี้ยว(Steering) 2. โรงผลิตลูกปืน(Bearing),ชุดดุมลอ้(Hub) 3. โรงผลิตชุดเพลาขบั(Constant Velocity Joint)จาก

เหตุผลดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน

บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา เพ่ือเป็นแนวทางในการ

บริหารงานในองคก์าร และทาํใหอ้งคก์ารทราบถึงการจูงใจท่ีเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งเลือกใชวิ้ธีการใน

การจูงใจใหเ้หมาะสมตรงความตอ้งการของบุคคลและสอดคลอ้งกบัองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลใหพ้นกังานปฏิบติังาน

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะนาํไปสู่ความสาํเร็จขององคก์ารต่อไป  

 งานวิจยัน้ีอา้งอิงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี ทฤษฎีการจดัการ(Louis A.Allen) ทฤษฎีสอง

ปัจจยั(Frederick Herzberg) และงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 10 เร่ือง  

 สรุปผลและอภิปราย พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 26 - 35 ปี มี

สถานภาพ สมรส มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีรายได(้อตัราเงินเดือน) 20,001 – 30,000 บาท และ มีอายุงาน

(ประสบการณ์ทาํงาน) 6-10 ปี และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจดัการอยู่ใน

ระดบัมาก คือ ดา้นการวางแผน ดา้นการควบคุม ดา้นการนาํ ตามลาํดบั และระดบัปานกลาง คือ ดา้นการจดัการ

องคก์ร เป็นไปตามทฤษฎีการจดัการของ Louis A. Allen (1958) ท่ีปรึกษาดา้นการจดัการชาวอเมริกนั เขาเขียน

หนงัสือ Management and Organization ข้ึนในปี ค.ศ.1958 ไดร้ะบุหนา้ท่ีพ้ืนฐานของการจดัการ 4 อย่าง ไดแ้ก่ 

Planning Organizing Leading และ Controlling (หรือPOLC) และ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นารีรัตน์ เถ่ือนคุม้

(2563) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั นฐัพงษ ์เซลส์



แอนดเ์ซอร์วิส จาํกดั” อีกทั้งยงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจทั้ง 2 ดา้น คือ

ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน อยู่ในระดบัมาก ปัจจยัจูงใจ มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุดคือ ดา้นความสาํเร็จในการ

ทาํงานของบุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ ตามลาํดบั และปัจจยัคํ้าจุน 

มีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุดคือดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความมัน่คงในการทาํงาน ดา้นนโยบายและการ

บริหารงาน และดา้นเงินเดือน ตามลาํดบั เป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจยั (Two-Factor Theory) ของ Herzberg 

(1959) และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของอดุลย ์ กองสมัฤทธ์ิ(2557) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารจดัการท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี 

จงัหวดัปทุมธานี” และในส่วนสุดทา้ยพบความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการ

ทาํงานโดยภาพรวม ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายได(้อตัราเงินเดือน) และอายุงาน(ประสบการณ์ทาํงาน) การ

บริหารจดัการองคก์รมีผลต่อแรงจูงใจในการทาํงานโดยภาพรวม ไดแ้ก่ ดา้นการนาํและดา้นการควบคุม 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กฤช จรินโท และ ลดัดาวลัย ์ฤทธ์ิสมบูรณ์(2563) ไดศึ้กษาเร่ือง “การบริหารจดัการ

องคก์รและแรงจูงใจในการทาํงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานในธุรกิจผลิตช้ินส่วนยานยนต์: นิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี”  

 ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) อาํเภอบาง

ปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรามีการเสริมแรงจูงใจใหก้บัพนกังาน โดยพบวา่จุดแข็งหรือมีภาพรวมค่าเฉลี่ยรายดา้นท่ีมี

ค่าสูงสุดคือ 1. ปัจจยัจูงใจ ดา้นความสาํเร็จในการทาํงานของบุคคล: สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ  จากการ

ปฏิบติังานได ้แต่ผูบ้ริหารควรพฒันา ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต โดยการทบทวน หลกัสูตรท่ี

องคก์รตอ้งการหรือหลกัสูตรพิเศษท่ีแผนกตอ้งการ การเสริมอาํนาจหรือการใหอ้ิสระในการทาํงาน จดัทาํแผน

ฝึกอบรม หรือทาํการสรรหาผูฝึ้กสอนภายในองคก์ร เป็นตน้ 2. ปัจจยัคํ้าจุน ดา้นสภาพการทาํงาน: องคก์รตั้งอยู่

ในสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก และควรพฒันาปรับปรุงในดา้นเงินเดือน เช่น การทบทวนโครงสร้าง

เงินเดือนเดิม อพัเดทตลาดแรงงาน รวมไปถึงค่าครองชีพ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงเงินเดือนนั้น เป็นส่ิงสาํคญั

มากท่ีทาํใหพ้นกังานรู้สึกถึงความยุติธรรม ลดการเมืองในท่ีทาํงาน และท่ีสาํคญัช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้

พนกังาน รวมไปถึงรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถพิเศษไดอ้ีกทางดว้ย ผูบ้ริหารควรใชห้ลกัการบริหารองคก์ร

ทั้ง 4 ดา้น ตามหลกั POLC ในการบริหารองคก์ร ซ่ึงการบริหารจดัการองคก์รความสมัพนัธ์ซ่ึงส่งผลต่อแรงจูงใจ

ในการทาํงาน ไดแ้ก่ ดา้นการนาํและดา้นการควบคุม ดงันั้นผูบ้ริหาร จาํเป็นตอ้งมุ่งเนน้ การบริหารองคก์รใน 2 

ดา้นน้ีใหเ้ขม้แข็ง ติดตามผลและจดัทาํเป็นมาตรฐาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจใหแ้ก่พนกังานและทาํใหพ้นกังาน



ปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แลว้จึงปรับปรุงการในดา้นของ ดา้นการวางแผนและดา้นการจดัการ

องคก์รตามลาํดบัต่อไป 

 สาํหรับขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป ควรจะมีการศึกษาในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการศึกษา

วิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัปฏิบติังาน ณ บริษทักลุม่ตวัอย่าง อาจจะสนันิษฐานไดว้า่ผูต้อบแบบสอบถามอาจจะมีความ

เกรงใจหรือใหข้อ้มูลในเชิงบวก ดงันั้นการวิจยัคร้ังต่อไป เพ่ือลดความรู้สึกในการใหข้อ้มูล ควรจะใหค้นท่ีไม่ได้

อยู่ในองคก์รมาเป็นผูเ้กบ็ขอ้มูลในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรมีการกาํหนดระดบัหรือกลุ่มของพนกังานใน

หวัขอ้ของการวิจยั เช่น พนกังานระดบัปฏิบติัการ พนกังานระดบัหวัหนา้งาน หรือพนกังานระดบัผูจ้ดัการ เป็น

ตน้ เพ่ือท่ีจะไดศึ้กษารายละเอียดต่างๆ  ในเชิงลึกมากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก ระดบัหรือกลุ่มของพนกังานนั้นเป็นปัจจยั

หน่ึงท่ีมีความแตกต่างกนัในระหวา่งองคก์ร อาทิเช่น นโยบาย ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีหรือตาํแหน่ง ระดบั

ความสาํคญัในการมีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวขอ้งกบับริษทั เป็นตน้ ควรทาํการศึกษากบัองคท่ี์ทาํธุรกิจผลิต

ช้ินส่วนยานยนต์(ประเภทช่วงล่าง) ท่ีอยู่บริเวณพ้ืนท่ีอื่น เพ่ือนาํขอ้มูลจากการวิจยันั้นมาเปรียบเทียบกบัการ

บริหารขององคก์รตนเอง และพฒันาองคก์รโดยใชแ้รงจูงใจใหพ้นกังานปฏิบติังานเพ่ือใหอ้งคเ์กิดขอ้ไดเ้ปรียบ

ทางการแข่งขนัและประสบความสาํเร็จในธุรกิจในอนาคตต่อไป ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรทาํการวิจยัแยก

ออกเป็นรายแผนกในองคก์รเพ่ือช้ีวดัใหอ้งคก์รไดท้ราบวา่แผนกใดมีแรงจูงใจในการทาํงานระดบัมากท่ีสุด 

เพราะอะไร เพ่ือจะไดน้าํสาเหตุหรือเหตุผลนั้นไปปรับปรุงใชก้บัแผนกอื่นๆ  เพ่ือใหอ้งคก์รรักษา ธาํรงพนกังาน

ขององคก์รไวด้ว้ยแรงจูงใจไดใ้นทุกๆแผนกขององคก์ร 
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