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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการติดต่อสื่อสารท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางานเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบรรยากาศการทํางานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางาน และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการ
ทํางานเป็นทีมท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางาน ผลการวิจัยพบว่าการติดต่อสื่อสารในการทํางานโดยรวม บรรยากาศใน
การทํางานโดยรวมและการทํางานเป็นทีมโดยรวม มีความพึงพอใจมากแรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีระดับ
แรงจูงใจมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ี
ทํางานต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05อิทธิพลของปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารในการทํางานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
บรรยากาศการทํางานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าตัว
แปรมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางปัจจัยการทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
คําสําคัญ:  แรงจูงใจ, การสื่อสาร, อิทธิพล, บรรยากาศ 
 
Abstract 

The purpose of this research is to examine the effects of communication, work 
environment, and team work on employees’ work motivation in Silom and Sathorn areas. The 
findings indicate that all of these 3 factors significantly affect employees’ work motivation (p-
value < 0.05). Based on the hypothesis tests, employees’ work motivation differs across levels of 
education, income, and work hours (p-value < 0.05). 
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1. บทนํา 
การเสริมสร้างให้คนทํางานได้เป็นอย่างดีนั้น นอกจากเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการทํางานท่ีมุ่งเพ่ิมปริมาณ

และคุณภาพแล้ว ยังเน้นบรรยากาศท่ีผู้ปฏิบัติมีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพ่ือให้ผลงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ท้ังนี้การดําเนินการขององค์การจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ได้นั้นย่อมมีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
หลายประการด้วยกัน ท้ังการติดต่อสื่อสารท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานนั้นเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด การติดต่อสื่อสารเป็นเร่ืองสําคัญสําหรับองค์การทุกประเภท เพราะเป็นการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งสาร
ไปยังผู้รับสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข่าวสารร่วมกัน กระบวนการส่ือสารเริ่มต้นจากผู้สื่อข่าวสาร ซ่ึงอาจส่ง
ข่าวสารโดยวาจา การเขียน ฯลฯ ไปยังผู้รับข่าวสาร และทําความเข้าใจถึงสิ่งท่ีผู้ส่งต้องการสื่อสารด้วย และจะมีการ
ส่งข้อมูลตอบสนองกลับมา เพ่ือให้ผู้ส่งข่าวสารรับทราบข้อมูลย้อนกลับการติดต่อสื่อสารมีความสําคัญอย่างมากต่อ
องค์กรโดยเฉพาะผู้บริหารท่ีต้องการข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถสื่อสารกับบุคคลในระดับ
ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองค์การการสื่อสารภายในองค์กรเป็นศูนย์กลางท่ีทําให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจในสิ่ง
เดียวกัน ภายในองค์กรประกอบด้วยกันหลายส่วนถึงแม้ว่าภายในองค์กรเองมีการแบ่งย่อยแบ่งสาขาอย่าง
หลากหลาย การมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม การสื่อสารในองค์กรท่ีดีจะสามารถสร้างความม่ันคงและเหนียวแน่น
เหมือนกาวที่ยึดติดองค์กรให้คงอยู่ได้บรรยากาศในการทํางานก็มีผลต่อการทํางาน เนื่องจากการทํางานในเมืองหลวง
ทุกวันนี้ถูกจํากัดด้านปัจจัยหลายๆด้าน ท้ังพ้ืนท่ี สภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศในท่ีทํางานเพื่อให้ได้ผลและมี
ประสิทธิภาพที่ดีนั้น อาจต้องประกอบไปด้วยหลายปัจจัย การตกแต่งสถานท่ีทํางาน การจัดสรรงานให้บุคคล และที่
ขาดไม่ได้เลยคือการจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง และเพ่ือนร่วมงาน ซ่ึงจะช่วยส่งผลไปถึงการทํางานเป็นทีม ซ่ึง
การทํางานเป็นทีม ถือว่าเป็นหัวใจหนึ่งในการทํางานร่วมกัน องค์กรไหน บริษัทไหน หน่วยงานไหน ท่ีสามารถสร้าง
ทีม พัฒนาทีม ให้ทํางานร่วมกันได้ องค์กรนั้น บริษัทนั้น หน่วยงานน้ันจะเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วเม่ือทีมมี
ประสิทธิภาพในการทํางานประโยชน์ท่ีได้รับก็คือ การทํางานจะมีพลังอย่างมากมายมหาศาล ผลงานท่ีเกิดข้ึนจะมี
มากมาย ช่วยลดต้นทุนในการทํางาน ผลงานมีคุณภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นตัวส่งผลถึงการทํางานท่ีดีและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่ีพนักงานอยากมีส่วนร่วมในการ
ทํางาน ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการติดต่อสื่อสาร 
บรรยากาศในการทํางาน และการทํางานเป็นทีมท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางานซ่ึงผลการศึกษาจะทําให้องค์กร
สามารถนามาพัฒนาและปรับปรุงสภาพการติดต่อสื่อสารบรรยากาศภายในองค์กร และการทํางานเป็นทีมเพ่ือ
เสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางานเพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเพื่อให้พนักงานในองค์กรมี
ความต้ังใจในการทํางานมากขึ้น เกิดความจงรักภักดีอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจขององค์กรต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 

วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี ้
1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการติดต่อสื่อสารท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางาน  
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยบรรยากาศการทํางานท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางาน  
3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการทํางานเป็นทีมท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางาน 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 กลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นพนักงานบริษัทในเขต สีลม-สาทร ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้ตารางการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับ
ความคลาดเคลื่อน +- 5% ซ่ึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน จะทาการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในวันท่ี 3 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยมีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้  1) วนัท่ี 18 พฤศจิกายน และวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2556 จานวน 200 คน 2) วันท่ี 28 พฤศจิกายน และวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จานวน 200 คน 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เพ่ือให้สามารถนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปตอบวัตถุประสงค์การวิจัยท่ีตั้งไว้ และ

ได้ดําเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
จากการกําหนดตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระจํานวน 4 กลุ่มคือ ข้อมูลปัจจัย

คุณสมบัติส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา และระยะเวลาท่ีทํางาน ข้อมูลปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารในการทงาน ข้อมูลปัจจัยบรรยากาศการทํางาน และข้อมูลปัจจัยการทํางานเป็นทีม  ตัวแปรตาม 1 
กลุ่มคือข้อมูลแรงจูงใจในการทํางาน ท้ังนี้จะทาการทดสอบในลักษณะตัวแปรเดี่ยว (Univariate Analysis) ของตัว
แปรอิสระท่ีมีต่อตัวแปรตามเป็นรายตัวแปร 

 
4.   ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาสูงสดุ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาท่ีทํางาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05อิทธิพลของปัจจัยการ
ติดต่อสื่อสารในการทํางานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
บรรยากาศการทํางานมีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าตัว
แปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางปัจจัยการทํางานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
5. อภิปรายผล 

การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะอธิบาย
ตามสมมุติฐานดังนี้ 

การติดต่อสื่อสารในการทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัท พนักงานมีระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 
3.81) ท้ังนี้เนื่องจากพนักงานท่ีทํางานบริษัทบริเวณสีสม-สาทร ได้รับการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาออกคาสั่งในการ
ทํางานของหน่วยงานอยู่เสมอ สามารถติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานเป็นประจํา ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
ข่าวสารที่จําเป็นเกี่ยวกับหน่วยงานและการปฏิบัติงานให้ทราบอยู่เสมอ ทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างราบร่ืน
ทาให้สามารถปฏิบัติได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีทักษะในการสื่อสารมีความชํานาญ
ในการส่งและการรับสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง มีทัศนคติท่ีดตี่อกันทําให้การสื่อสารได้ผลดีซ่ึงทัศนคติท่ี
ดีรวมไปถึงการยอมรับซ่ึงกันและกัน รวมถึงระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะสามารถทําให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับธิติกานต์ สุขเสริมศาล(2551) ได้ศึกษา การสื่อสาร ภายในของพนักงานในบริษัท ทีดับบลิว
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เชต คอรร์ปเปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบว่า ด้านทักษะในการสื่อสารในระดับปานกลาง  บรรยากาศใน
การทํางานโดยรวมของพนักงานบริษัท พนักงานมีระดับความพึงพอใจมาก ท้ังนี้เนื่องจาก พนักงานท่ีปฏิบัติงานใน
บริษัท สีลม-สาทร ได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบในตําแหน่งงานที่ทาอยู่อย่างชัดเจน การบริหารของ
กลุ่มงาน/ฝ่ายให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานเท่าเทียมกัน อีกท้ังยังได้รับการสนับสนุนให้ทดลองวิธีการ ทํางาน
ใหม่ๆ โดยไม่ต้องกลัวผิด องค์การแต่ละองค์การย่อมมีลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไป ท้ังนี้ก็เนื่องจาก องค์ประกอบ 
ทางด้านสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีมีความแตกต่างกันซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นผลให้เกิดบรรยากาศองค์การ 
โดยท่ีความสําเร็จขององค์การส่วนหนึ่งย่อมข้ึนอยู่กับบรรยากาศองค์การ ซ่ึงประกอบกันข้ึนมาเป็นคุณลักษณะของ
สภาพแวดล้อมในองค์การและสภาพแวดล้อมของงานที่บุคคลในองค์การเกิดการรับรู้ในสภาพเหล่านั้นท้ังทางตรง
และทางอ้อม การรับรู้อันเกิดจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้ จะเป็นแรงกดดันท่ีมีอิทธิพลผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมในการทํางานออกมา ซ่ึงสอดคล้องกับ อนุชา แซ่อ้ึง (2551) ได้ศึกษา บรรยากาศองค์การ แรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายช่างบริษทั การบินไทยจากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้บรรยากาศองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  การทํางานเป็นทีมโดยรวมของพนักงานบริษัท พนักงานมีระดับความพึงพอใจมาก 
ท้ังนี้เนื่องจาก ในการปฏิบัติงานพนักงานมีความรู้สึกถึงความซื่อสัตย์ตอ่กัน พนักงานทุกคนมีความรับผิดชอบในงาน
ท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงมีความจริงใจในการช่วยเหลือ การร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะต้องรับรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค ์ตลอดจนมีการแบ่ง
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ กฤษนัย แก้วมณี(2553) การทํางานเป็นทีมและการ
จัดการความรู้ของวิศวกร บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จากัด (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า วิศวกรมีระดับการ
ทํางานเป็นทีมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

การเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เก่ียวข้องหรือสืบเนื่องในการทําวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการติดต่อสื่อสาร 
บรรยากาศในการทํางาน และการทํางานเป็นทีมท่ีมีต่อแรงจูงใจในการทํางาน ของเบบี้บูมเมอร์ส เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
และเจเนอเรชั่นวาย 
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ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้คําแนะนํา รวมท้ังผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัย
ดังกล่าวนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี 
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