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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
วิลาสินี ยนต์วิกัย1*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยที่ทางานในกรุงเทพมหานคร
จานวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยทดสอบ
ความแตกต่างของประชากร การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 60-64 ปี มีสถานะสมรสและยังอยู่กับคู่สมรส และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา มีบุตร 2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 76.9 มีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพด้วยตนเอง อาศัยที่บ้านของตนเอง ซึ่งพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีภาวะหนี้สิน และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจาตัว ในกลุ่มคนที่มีโรคประจาตัวอาจมีมากกว่า 1 โรค และโรคที่มี
ผู้สูงอายุเป็นมากที่สุดคือโรคเกี่ยวกับกระดูกไขข้อ และเบาหวาน ร้อยละ 83.2 ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
เพียง ร้อยละ 56.4 ได้เข้าร่วมอบรม ศึกษา เรียนรู้จากหน่วยงาน องค์กร หรือชมรมผู้สูงอายุ ได้รับสิทธิประโยชน์
ของผู้สูงอายุ ร้อยละ 74 มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และส่ วนใหญ่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผู้สูงอายุที่ยังทางานในกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางยกเว้นแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ สูงอายุที่ ท างานในเขตกรุงเทพมหานครมี ความกระตื อ รือ ร้ น ในการท างานที่ ได้รับ
มอบหมายมากที่ สุด และมี ค วามพึ ง พอใจในอัต ราการเพิ่ มเงิ น เดื อ นประจาปี และเงิ น โบนัส น้ อ ยที่ สุ ด เมื่อ
เปรียบเทียบกับข้ออื่น
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้สูงอายุที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนบุตร จานวนสมาชิก
ครอบครัว ภาวะโรคประจาตัว การได้รับสิทธิประโยชน์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ต่างกันมีแรงจูงใจและ
ความพึ ง พอใจในการท างานไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ ผู้ สู ง อายุ ที่ ยั ง ท างานใน
กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ภาวะหนี้สิน การ
ได้รับการดูแลรักษา การมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน จะมีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางาน
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านแรงจู ง ใจที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของผู้ สู ง อายุ ใ น
กรุงเทพมหานครพบว่าแรงจูงใจทุกด้านส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมการของแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 77.1
คาสาคัญ : แรงจูงใจในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ผู้สูงอายุ
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THE MOTIVATION THAT AFFECTS JOB SATISFACTION OF ELDERLY PEOPLE IN BANGKOK
Wilasinee Yonwikai1*
Abatract
The objective of this research is to observe the motivation that affects job satisfaction of
elderly people in Bangkok by using a specific sampling from a group of 400 Thai elders who work in
Bangkok which the statistics that were used were percentage, mean, standard deviation and tested the
hypothesis by testing the population difference and multiple linear regression analysis. The result
shows that the majority of respondents are males between the age of 60-64 who have a marital status
and still together. Most of them have high school diploma, two children and the salary of 5,001 - 10,000
baht per month. 76.9 percent of them earn their own livings and live in their own house which is in
Bangkok with no any debt. Moreover, most of the respondents do not have any congenital disorder.
The ones who have congenital disorder may have more than one disease, and the most common
diseases elderly experience are diseases related to bones and joints and diabetes. 83.2 percent of
elders are being taken care when they are sick. Only 56.4 percent of them has attended, studied and
learned from the institute, organization or elderly association receives the privilege of elders. 74 percent
of them have adequate income for their expenses, and the majority has an opportunity to join social
activities at least once a month.
Elders who are still working in Bangkok have the motivation and job satisfaction in a
moderate level. When considering each aspect, it shows that every aspect has a moderate mean except
the motivation for responsibility that has the highest mean and is in the high criterion, and the
motivation for progress is the lowest when compared to other aspects. Considering the findings, it was
found that the elderly working in Bangkok were most enthusiastic about their assigned work. They were
satisfied with the increase in annual salary and minimum bonus when compared with other items.
The hypothesis test shows that there were not any significant differences in the motivation
and job satisfaction towards elders with different sex, age, marital status, number of children, number
of family members, congenital disease, and participation in social activities while there were significant
differences in the motivation and job satisfaction towards elders who are still working in Bangkok with
different level of education, occupation, average income per month, current residence, debt, care, and
having adequate income for expenses at the .05 level of significance.
When testing the motivation assumptions that affect the job satisfaction of the elderly, it
was found that the motivation in every aspect affects the job satisfaction of the elderly in Bangkok at
the .05 level of significance by which the equation of the motivation to work that affects the job
satisfaction of the elderly in Bangkok was 77.1 percent.
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บทนา
ในปัจจุบันจานวนผู้สูงอายุในประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้วเพิ่มสูงขึ้น ประมาณร้อยละ
16.8 ของจานวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จึงทาให้ประเทศไทยนั้น
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ซึ่งทาให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเรื่องของแรงงาน
ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทในการเป็นแรงงานเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาในช่วงปี 2556 – 2560 พบว่าจานวนผู้สูงอายุที่
ทางานมีจานวนเพิ่มขึ้นโดยภาคการค้าและบริการเพิ่มขึ้นมากที่สุด (สานักงานสถิติแห่งชาติ ,2560) โดยอาชีพ
หลักของผู้สูงอายุ คือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ลูกจ้างเอกชน และลูกจ้างรัฐบาล ซึ่งการทางานของคนกลุ่มนี้มี
องค์ประกอบหลายอย่างที่จะส่งเสริมให้ผลการทางานจากผู้สูงอายุนั้นมี ประสิทธิภาพ โดยจะต้องเริ่มจากสิ่งที่
สัมพันธ์กับสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตใจ ความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงแรงจูงใจในการทางานที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ (วิวัฒน์ แสงเพ็ชร,2558)
จากความสาคัญดังกล่าวนั้นทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล แรงจูงใจในการ
ทางานของผู้สูงอายุ และความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะนาข้อมูลดังกล่าว
มาพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะนามาใช้ในการจัดการกลุ่มคนวัยสูงอายุทาต้องการ
ทางานได้อย่างถูกต้อง เพื่อรักษาผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในการทางานให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาถึงงานวิจัย ในอดีตที่เ กี่ย วข้ องจากทั้ งของ รัชพล (2558) เจนจิราพร
(2558) ปริญญา (2550) จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในเรื่องของแรงจูงใจในใจการทางานของพนักงานเป็น
ส่วนใหญ่ แต่ยังมีช่องว่างของงานวิจัยทางด้านการศึกษาถึงแรงจูงใจในการทางานของผู้สูงอายุ ที่เป็นจุดมุ่งเน้น
การรักษาบุคลากรสูงอายุที่มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะของผู้สูงอายุที่ทางานในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการทางานของผู้สูงอายุ
3. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการทางาน
4 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1: ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน จะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2: ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน จะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 3: แรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ
กรอบแนวคิดการวิจัย
• ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ จานวนบุตรที่มีชีวิต จานวน
สมาชิกที่อยู่ร่วมในบ้าน อาชีพปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มาของรายได้หลัก ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ภาวะหนีส้ ิน
ภาวะสุขภาพ การได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย การเข้าร่วมอบรม ศึกษา เรียนรูจ้ ากหน่วยงาน องค์กร หรือ
ชมรมผูส้ ูงอายุ การเป็นผูร้ ับสิทธิประโยชน์ของผูส้ ูงอายุ รายได้เพียงพอต่อค่ายใช้จ่าย และการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางสังคม
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• แรงจูงใจในการทางาน ประกอบไปด้วย ความสาเร็จในการทางาน การยอมรับนับถือ ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่การงาน สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆที่ได้รับ และความรับผิดชอบ
• ความพึงพอใจในการทางาน ประกอบไปด้วย ลักษณะของงาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคง
ในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และสภาพการทางาน
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล

ความพึงพอใจในการทางาน

แรงจูงใจในการทางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่มีกลุ่มประชากรผู้สูงอายุเป็น
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 250,321 คน (สานักงานสถิติแห่งชาติ,2560) โดยมุ่งเน้นไปทีผ่ ู้สูงอายุ
ที่ทางานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มอี ายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรของยา
มาเน่ Yamane, T. (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุชาวไทยที่ทางานใน
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน ซึ่งตัวอย่างที่ได้นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) ไปยังผู้สูงอายุที่ทางานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการแจกแบบสอบถามในย่านธุรกิจ
ชุมชน มหาวิทยาลัย และสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร
การตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอน
บาค อั ล ฟ่ า (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพื่ อ ทดสอบความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม พบว่ า ค่ า ความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.969 เมื่อพิจารณาปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน โดยรวมได้ค่า
เท่ากับ 0.967 จากนั้นจึงได้ทาการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรายด้านในปัจจัยแรงจูงใจ ได้ค่าสัมประ
สิทธ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) ดังนี้ ด้านความสาเร็จในการทางาน 0.779 ด้านการ
ยอมรับนับถือ 0.900 ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน 0.854 ด้านสวัสดิการและประโยชน์อื่นๆที่
ได้รับ 0.921 ด้านความรับผิดชอบ 0.875 และปัจจัยความพึงพอใจในการทางาน โดยรวมได้ค่าเท่ากับ 0.902
จากนั้นจึงได้ทาการพิจารณาค่าความเชื่อมั่นรายด้าน ได้ค่าสัมประสิทธ์ครอนบาค อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha
Coefficient) ดังนี้ ด้านลักษณะของงาน 0.682 ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ 0.786 ด้านความมั่นคงในการ
ทางาน 0.793 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 0.866 ด้านสภาพการทางาน 0.359 ซึ่งแบบสอบถามที่มี
ความเชื่อมั่นและสามารถนาไปเก็บข้อมูลได้ โดยทางสังคมศาสตร์เกณฑ์ยอมรับได้อยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2560) ผู้วิจัยจึงได้ทาการตัดข้อคาถามด้านลักษณะของงาน และด้านสภาพการทางานออกแล้วจึงนาไป
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 400 ชุด ซึ่งได้ทาการเก็บมาเผื่อการชารุดของแบบสอบถามอีก 40 ฉบับรวมเป็น 440
ชุด พบว่ามีแบบสอบถามครบถ้วนใช้คานวณ วิเคราะห์ได้ 388 ชุด จึงได้ทาการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นอีกครั้ง
ได้ 0.963
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การวิ จั ย นี้ ใ ช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics) ได้ แ ก่ ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
สาหรับการทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 2 ด้วยการวิเคราะห์ t-test และ One-Way ANOVA สาหรับการทดสอบ
สมมติฐานที่ 3 ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 60-64 ปี มีสถานะสมรสและยังอยู่กับคู่
สมรส และส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีบุตร 2 คน ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001 – 10,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 76.9 มีรายได้จากการประกอบอาชีพด้ วยตนเอง อาศัยที่บ้านของตนเอง ซึ่งพักอาศัย อยู่ ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยไม่มีภาวะหนี้สิน และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจาตั ว ในกลุ่มคนที่มีโรค
ประจาตัวอาจมีมากกว่า 1 โรค และโรคที่มีผู้สูงอายุเป็นมากที่สุดคือโรคเกี่ยวกับกระดูกไขข้อ และเบาหวาน ร้อย
ละ 83.2 ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย เพียง ร้อยละ 56.4 ได้เข้าร่วมอบรม ศึกษา เรียนรู้จากหน่วยงาน
องค์กร หรือชมรมผู้สูงอายุ ได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ร้อยละ 74 มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และส่วน
ใหญ่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ผู้สูงอายุที่ยังทางานในกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทางานในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลางยกเว้นแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก และแรงจูงใจด้านความก้าวหน้าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นๆ เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่า ผู้ สูงอายุที่ ท างานในเขตกรุงเทพมหานครมี ความกระตื อ รือ ร้ น ในการท างานที่ ได้รับ
มอบหมายมากที่ สุ ด และมี ค วามพอใจในอั ต ราการเพิ่ ม เงิ น เดื อ นประจ าปี และเงิ น โบนั ส น้ อ ยที่ สุ ด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับข้ออื่น โดยผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานแตกต่างกัน
ซึ่งจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจโดยรวมในการทางานไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงที่ทางานจะมีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานสูงกว่าชาย
ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันจะมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความพึงพอใจในการ
ท างานโดยรวมสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ สู ง อายุ ร ะดั บ การศึ ก ษาอื่ น ๆ โดยผู้ สู ง อายุ ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ต่ ากว่ า
มัธยมศึกษามีความพึงพอใจในการทางานต่าสุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุระดับการศึกษาอื่นๆ
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีจานวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน
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ผู้สูงอายุที่มีอาชีพปัจจุบันต่างกันมีความพึ งพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจารณาพบว่าผู้สูงอายุที่มีอาชีพรับราชการ/ข้าราชการบานาญมีความพึง
พอใจในการทางานโดยรวมสูงสุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุอาชีพอื่น
ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจในการ
ทางานโดยรวมสูงที่สุด และผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 1,000 บาทมีความพึงพอใจในการทางานต่าสุดเมื่อเทียบกับ
ผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่มีรายได้อื่น
ผู้สูงอายุที่มีที่มาของรายได้หลักต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน ผู้สูงอายุที่มีที่มาของรายได้ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
ทางานด้านความสัมพัน ธ์แตกต่า งกั นอย่ างมี นัยสาคัญ ทางสถิติ ที่ระดั บ .05 โดยผู้สูงอายที่มีรายได้ จากการ
ประกอบอาชีพด้วยตนเองมีความพึงพอใจในการทางานด้านความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
ที่มาของรายได้อื่น
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่มีที่อาศัยในปัจจุบันต่างกันมีความพึงพอใจด้านเงินเดือน
และสวัสดิการ ด้านความมั่นคง ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุอยู่บ้านตนเองมี
ความพึงพอใจในการทางานสูงที่สุด
ผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สิน ต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สินจานวนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไปมี
ความพึงพอใจในการทางานโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สินอื่น และผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สิน
จานวนไม่เกิน 5,000 บาทมีความพึงพอใจในการทางานต่าสุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สินอื่น
ผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้าน
ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้สูงอายุที่ ได้รับการดูแลรักษาเมื่อ
เจ็บป่วยมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและรายด้านสูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
ผู้สูงอายุที่มีการเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ จากหน่วยงาน องค์กรหรือชมรมต่างกันมีความพึง
พอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่ มีการเข้า
รับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ จากหน่วยงาน องค์กรหรือชมรมต่างกันมีความพึงพอใจด้านเงินเดือน ด้านความ
มั่นคง ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีการเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ จาก
หน่วยงาน องค์กรหรือชมรมมีความพึงพอใจในการทางานสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่มีการได้รับสิทธิประโยชน์ ของผู้สูงอายุต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างกันมีความพึงพอใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สงู อายุที่รายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างกันมีความพึงพอใจ
ด้านความมั่นคง ด้านความสัมพันธ์ ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายมีความพึงพอใจในการทางานสูงกว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ผู้สูงอายุที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้สูงอายุที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันจะมีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน ซึ่ง
จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีเพศต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีอายุต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีแรงจูงใจโดยรวมสูง
ที่สุด และผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับต่ากว่ามัธยมศึกษามีแรงจูงใจในการทางานต่าสุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในระดับการศึกษาอื่น
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีจานวนบุตรที่มีชีวิตต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกันปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน ผู้สูงอายุที่มีจานวนสมาชิกใน
ครอบครัวต่างกันมีแรงจูงใจต่อการทางานด้านความสาเร็จในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยจากการมีจานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 5 คน มีแรงจูงใจในการทางานด้านความสาเร็จใน
การทางานสูงที่สุด และผู้สูงอายุที่มี จานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 9 คน มีแรงจูงใจในการทางานด้าน
ความสาเร็จในการทางานต่าสุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่มีจานวนสมาชิกในครอบครัวอื่น
ผู้สูงอายุที่มีอาชีพต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้ สูงอายุที่มีอาชีพรับราชการ/ข้าราชการ
บานาญมีแรงจูงใจโดยรวมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุอาชีพอื่น
ผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้านต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้สูงอายุที่มีร ายได้ต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป มีแรงจูงใจ
โดยรวมสูงที่สุด และผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 1,001 – 5,000 บาท มีแรงจูงใจในการทางานต่าสุดเมื่อเทียบกับ
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือนอื่น
ผู้สูงอายุที่มีที่มาของรายได้ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่มี ที่มาของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจด้านความสาเร็จใน
การทางาน ด้านความรับผิดชอบ ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุ ที่มีที่มาของ
รายได้จากการประกอบอาชีพด้วยตนเองมีแรงจูงใจในการทางานสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบันต่างกันมีแรงจูงใจด้านความสาเร็จ
ในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รับ ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยบ้านตนเองมีแรงจูงใจในการทางานสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สินต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สินต่างกันมีแรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ด้าน
สวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความรับผิดชอบ ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สินจานวนมากกว่า 30,001 บาทขึ้นไปมีแรงจูงใจในการทางานสูงกว่า
ผู้ สู งอายุ ที่ มี ภาวะโรคประจ าตั วต่ างกั น มีแ รงจู งใจในการทางานโดยรวมไม่ แตกต่ างกั น แต่ เ มื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความสาเร็จในการทางาน ผู้สูงอายุที่มี ภาวะโรคประจาตัวต่างกันมีแรงจูงใจต่อการ
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ทางานด้านความสาเร็จในการทางานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มี
ภาวะโรคประจาตัว จะมีแรงจูงใจในการทางานด้านความสาเร็จในการทางานสูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจาตัว
ผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยต่างกันมีแรงจูงใจด้าน
ความสาเร็จในการทางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า ด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รบั ต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วยมีแรงจูงใจในการ
ทางานสูงกว่าผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาเมื่อเจ็บป่วย
ผู้สูงอายุที่มีการเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ จากหน่วยงาน องค์กร หรือชมรมผู้สูงอายุต่างกันมี
แรงจูงใจในการทางานโดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รบั
ผู้สูงอายุที่มีการเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ จากหน่วยงาน องค์กร หรือชมรมผู้สูงอายุต่างกันมีแรงจูงใจต่อ
การทางานด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รับแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า
ผู้สูงอายุที่มีการเข้ารับการอบรม ศึกษา เรียนรู้ จากหน่วยงาน องค์กร หรือชมรมผู้สูงอายุ มีแรงจูงใจในการ
ทางานด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รับสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่มีการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตา่ งกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
ผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานโดยรวมแตกต่างกันเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างกันมีแรงจูงใจด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่
ได้รับ ด้านความรับผิดชอบ ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายมีแรงจูงใจในการทางานสูงกว่า
ผู้สูงอายุที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ต่างกันมีแรงจูงใจในการทางาน
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกันปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้สถิติหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์พหุคูณ
(Multiple Regression) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า
ความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ
ค่าสัมประสิทธิ์ การ
ค่า t
Sig
ถดถอย (Beta)
(P-Value)
แรงจูงใจในการทางาน

ค่า Constant 0.616

1. ด้านความก้าวหน้า

.283

.7325

.000*

2. ด้านความรับผิดชอบ

.201

6.917

.000*

3. ด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รับ

.154

4.496

.000*

4. ด้านความสาเร็จในการทางาน

.099

2.728

.007*

5. ด้านการยอมรับนับถือ

.076

2.013

.045*

𝑅2 = 0.771, n = 388, P-Value  0.05
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จากการทดสอบสมมติฐานพบว่าค่าอิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจในการทางานกับความพึงพอใจใน
การทางานของผู้สูงอายุในด้านความก้าวหน้า ด้านความรับผิดชอบ ด้านสวัสดิการและประโยชน์ที่ได้รบั ด้าน
ความสาเร็จในการทางาน และด้านการยอมรับนับถือ มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อความพึงพอใจในการทางาน
ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยสามารถเขียนเป็นสมการ (Model) ของแรงจูงใจในการทางานส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ทางานของผู้สูงอายุ ได้ดังนี้
Y = 0.616 +. 154X1 +. 099X2 +. 616X3 +. 201X4 +. 283X5
โดย Y = ความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ
X1 = แรงจูงใจในการทางานด้านความสาเร็จ
X2 = แรงจูงใจในการทางานด้านการยอมรับนับถือ
X3 = แรงจูงใจในการทางานด้านความก้าวหน้า
X4 = แรงจูงใจในการทางานด้านสวัสดิการ
X5 = แรงจูงใจในการทางานด้านความรับผิดชอบ
โดยสมการนี้สามารถใช้อธิบายความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครได้ร้อย
ละ 77.1 โดยแรงจูงใจทุกด้านส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนั้นมี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของผู้สูงอายุที่ ทางานในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจในการ
ทางานของผู้สูงอายุ 3) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อการทางาน 4) เพื่ อ ศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการ
ทางานส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุ โดยผลของการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนี้
ผู้สูงอายุที่ยังทางานอยู่ในกรุงเทพมหานครยัง มีอยู่เป็นจานวนมากส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ รัชพล (2558) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่ยังทางานเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเกือบร้อยละ 50
นั้นเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-64 ปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนตร (2561) ที่พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
เป็ น ผู้ สู งอายุ วั ย ต้ น ที่ ยั งท างานอยู่ โดยผู้ สู งอายุ ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามสามารถในการท างานและสร้ า งรายได้
โดยเฉพาะผู้สูงอายุวัยต้นที่ยังสามารถพึ่งพาตนเอง มีรายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือนถึงร้อยละ 57 โดย
ผู้สูงอายุที่มีรายได้หลักจากการประกอบอาชีพด้วยตนเองนั้นมีมากถึงเกือบละร้อยละ 80 สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นงนุช (2552) ที่พบว่าผู้สูงอายุในประเทศยังต้องยังชีพด้วยการทางาน และยังต้องทางานอย่างต่อเนื่อง
เพราะคิดว่ายังมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะทางานต่อ และไม่ต้องการเป็นภาระของบุตรหลาน ซึ่งใน
ผลงานวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุร้อยละ 74 มีรายได้ที่ทางานด้วยตนเองเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และยังสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สุเนตร (2561) ที่พบว่าผุ้สูงอายุทางานเพราะต้องการรายได้ และยังต้องการพัฒนาศักยภาพใน
การทางาน
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เมื่อพิจารณาเรื่องแรงจูงใจในการทางานของผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจ
โดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง แต่ เ มื่ อ พิ จารณารายด้านพบว่า ผู้ สู งอายุ มีแรงจูงใจในการทางานด้านความ
รั บ ผิ ด ชอบสู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ ด้ า นอื่ น โดยพบว่ า ข้ อ ที่ ผู้ สู ง อายุ ใ นความส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ การมี ค วาม
กระตือรือร้นในการทางานที่ได้รับมอบหมาย รองลงมาคือการทางานโดยคานึงถึงคุณภาพงานเสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ McGregor (1960: 33-34) ในทฤษฎี Y ที่พบว่ามนุษย์มีความมานะ พยายาม มิได้รังเกียจการ
ทางาน เห็นว่างานนั้นสามารถช่วยสนองความต้องการของตน สามารถทางานความเต็มใจโดยไม่จาเป็นต้อง
ควบคุมและบังคับ ซึ่งการให้โอกาสคนได้ทางานในบรรยากาศที่เขาเป็นตัวของตัวเอง และยอมรับในวัตถุประสงค์
ของงานได้ จะส่งผลให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยพร้อมที่จะยอมรับในความรับผิดชอบของตน และ
พร้อมที่จะหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น และจากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้สูงอายุมีแรงจูงใจในการทางาน
ซึ่งสอดคล้องกับ โชติกา (2555) ที่กล่าวว่าบุคคลแสดงออกซึ่งความต้องการที่ได้รับการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น
ต่างๆ ที่องค์การจัดให้ โดยแรงจูงใจก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่
ต้องการ ซึ่งจากผลงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย แต่ก็จะพบว่ามีผู้สูงอายที่มี
หนี้สินมากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนจะมีแรงจูงใจในการทางานสูงกว่า ผู้สูงอายุที่มีภาวะหนี้สิ้นต่ากว่านั้น ใน
ด้านผลตอบแทนพบว่าผู้สูงอายุที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียง 1,001-5,000 บาท มีแรงจูงใจในการทางานต่าสุด
เมื่อเทียบกับผู้ที่มีรายได้สงู กว่า โดยผู้ที่มีแรงจูงใจในการทางานสูงสุด คือผู้สูงอายุที่มีรายได้ต่อเดือน 30,001 บาท
ขึ้นไป สอดคล้องกับที่ รัชนก (2552) กล่าวว่า แรงจูงใจคือปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทั้งในรูปแบบ
ของ รายได้ การได้รับการยกย่องนับถือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและอื่นๆ โดยหากปัจจัยเหล่านี้ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ และจะทาให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และในทางตรงกัน
ข้ามหากปัจจัยต่างๆ ไม่ได้รับการตอบสนอง ผู้ปฏิบัติงานก็จะเกิดทัศนคติในทางลบก็จะเกิดความไม่พึงพอใจใน
การทางานขึ้น
ในการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้สุงอายุในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการทางานพบว่า ผู้สูงอายุมี
ความพึงพอใจโดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
ร่วมงานสูงที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้สูงอายุมีความพอใจที่จะทางานร่วมกับ
เพื่อนร่วมงานในปัจจุบันสูงสุดเมื่อเทียบกับความพึงพอใจในการทางานข้ออื่นๆ สอดคล้องกับงานของ โชคดี
(2523) ที่พบว่าปัจจัยที่ทาให้บุคคลากรเกิดความพึงพอใจในการทางานมีหลายปัจจัย รวมถึงลักษณะทาสังคมที่ผู้
ทางานได้รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และหากได้รับการตอบสนองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จะให้เกิด
ความพึงพอใจในการทางาน โดยผู้หญิงจะให้ความสาคัญกับปัจจัยเรื่องการเป็นส่วนหนึ่ งของสังคมนี้มากกว่าเพศ
ชาย ซึ่ ง พบว่ า ตรงกั บ การทดสอบสมมติ ฐ านที่ พ บว่ า ผู้ สู ง อายุ ห ญิ ง และชายมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานแตกต่างกัน โดยผู้สูงอายุหญิงมีความพึงพอใจสูงกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ สอดคล้องกับงานของ ยงยุทธ (2544) ที่พบว่าความพึงพอใจในการทางานมีองค์ประกอบหลายอย่าง
รวมถึง การมีมิตรภาพในการทางานเป็นทีม และสัมพันธ์ภาพของผู้ร่วมงานมีผลต่อความพึงพอใจในงานของ
ลูกจ้างแต่ละคน
จากผลการวิ จั ย พบว่ า แรงจู ง ใจทุ ก ด้ า นส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการท างานของผู้ สุ งอายุ ใ น
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ได้รับ ด้าน
ความสาเร็จในการทางาน และด้านการยอมรับนับถือ สอดคล้องกับงานของ สมพงษ์ (2526) ที่พบว่าปัจจัยที่ทา
ให้บุคคลากรเกิดความพึงพอใจในงานมีทั้งปัจจัยที่เป็นเงิน อันได้แก่ค่าจ้างค่ารักษาพยาบาล บาเหน็ จบานาญ
และสวัสดิการ รวมถึงปัจจัย ที่ไม่ใช่เงิน เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการทางจิตใจ เช่น การยกย่อง
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ชมเชย การยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เท่าเที่ยมกัน เพราะมนุษย์
ต้องการความมั่นคงปลอดภัย สภาพบรรยากาศที่ส่งเสริมการทางานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และทักษะทาง
ปัญญา
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
งานวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครนั้น
ผู้วิจัยพบประเด็นน่าสนใจที่อยากให้ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
1. ยั งมี ผู้ สู งอายุบ างส่ว นที่มี ความต้ องการทางานต่อ หลังวั ยเกษี ยณ เพราะยังคิด ว่า ยังมีความรู้
ความสามารถเพียงพอที่จะทางานต่อ และไม่ต้องการเป็นภาระแก่บุตรหลาน ดังนั้นหากมีการขยายโอกาสการ
ทางานของผู้สูงอายุออกไปได้ ก็จะเป็นหนทางที่สามารถช่วยเหลือทั้งผู้สูงอายุที่ต้องการทางานเพื่อเลี้ยงชีพและ
ผู้สูงอายุที่ยังต้องการจะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองต่อไป ซึ่งจะทาให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
มีศักดิ์ศรี
2. องค์กรที่ยังเห็นความสาคัญและจ้างงานผู้สูงอายุควรให้ความสาคัญถึงการให้สิทธิประโยชน์ การ
เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และการให้ความรู้เพิ่มเติมอื่นๆ กับผู้สูงอายุ เพราะเป็นแรงจูงใจในการทางานสาคัญที่
ทาให้เกิดความพึงพอใจในการทางาน
3. การมอบหมายงานที่ต้องใช้ความรับ ผิดชอบสูง เป็นสิ่งที่สามารถสร้างความกระตือรือร้นในการ
ทางานให้กับผู้สูงอายุได้มากกว่าการเพิ่มเงินเดือน หรือโบนัส ดังนั้นหากองค์กรใดจะเพิ่มศักยภาพของพนักงาน
ผู้สูงอายุ และจูงใจให้ทางานได้อย่างมีความสุข จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยนี้ด้วย
4. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็นปัจจัยที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้สูงอายุที่
ก าลั ง ท างานได้ ดั ง นั้ น ควรมี กิ จ กรรมสร้ า งสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ รวมถึ ง การสร้ า งกิ จ กรรมสร้ า ง
ความสัมพันธ์ร่วมกับผู้ร่วมงานวัยอื่นด้วย
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