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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพือ่ศกึษาถงึ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังาน บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ พนักงานประจําของบรษิทั 

ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) จํานวน 405 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้น

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน          

ทางเดยีว และการวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบวา่: 

1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25 - 31 ปี มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี

มรีะยะเวลาในการทาํงาน 1 – 6 ปี  

2. กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านความสาํเรจ็ของ

งานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด นอกจากน้ีดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื  และ

ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงานอยูใ่นระดบัมาก 

 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํ้าจุนในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด นอกจากน้ีดา้นสถานะทางอาชพี ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านสภาพการ

ทํางาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความมัน่คงในงาน ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านโอกาสที่จะได้รับ

ความกา้วหน้าในอนาคตอยูใ่นระดบัมาก  

 กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

3. พนักงานที่มอีายุ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการทํางานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทํางาน

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ปจัจยัจูงใจโดยรวม และดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถือ ด้านความรบัผดิชอบ ดา้นโอกาสความกา้วหน้า          

ในงาน ด้านความสําเร็จของงาน มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดยมีความสมัพนัธ ์          

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู สว่นดา้นลกัษณะของงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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5. ปจัจัยคํ้าจุนโดยรวม และด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสถานะทางอาชีพ มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงู ส่วนดา้นนโยบายและการ

บรหิาร ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพการทํางาน ด้านโอกาสทีจ่ะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต ด้าน

ความเป็นอยูส่ว่นตวั ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: แรงจงูใจ การปฏบิตังิาน ประสทิธภิาพในการทาํงาน 
 

Abstract 

 

The objective of this research is to study Performance’s Motivation Relating to Job Performance 

Efficiency of Employees at CP ALL Public Company Limited. The sample in this research was 405 

employees at CP ALL Public Company Limited.  Questionnaires were used for data collection.  Statistics 

used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one way analysis of 

variance, and Pearson product moment correlation coefficient. 

The findings revealed that, 

1. The majority of the respondents were female between 25-31 years old, single, a bachelor’s 

degree holder, and had 1-6 years of work experience. 

2. The respondents expressed opinions toward overall work motivation factors in the high level, and 

toward the aspect of achievement in the very high level.  Moreover, opinions toward the aspects of 

responsibility, work description, acceptance, and advancement opportunity were in the high level. 

The respondents expressed opinions toward overall hygiene factors in the high level, while those 

toward the aspect of interpersonal relationship were at the very high level.  In addition, toward the aspects of 

occupational status, authority, working condition, policy and administration, job security, personal living, and 

future advancement opportunity were in the high level. 

The respondents expressed opinions toward overall working efficiency of the employees at CP ALL 

Public Company Limited in the high level.       

3. Employees with different age, education level, and work experience had different working 

efficiency with statistical significant level of 0.05. 

4. Overall work motivation factors and the aspects of acceptance, responsibility, advancement 

opportunity, and achievement highly correlated in the same direction to working efficiency, while the aspect of 

work description moderately correlated in the same direction to working efficiency with statistical significant 

level of 0.01. 

5. Overall hygiene factors and the aspects of authority and occupational status highly correlated in 

the same direction in the high level, while the aspects of policy and administration, interpersonal relationship, 

working condition, future advancement opportunity, personal living, and job security moderately correlated in 

the same direction with statistical significant level of 0.01. 

 

Keywords: Motivation, Job Performance, Efficiency  
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บทนํา 

การประกอบธุรกจิต่างๆ ในปจัจุบนัมกีารแขง่ขนัทีรุ่นแรงเพิม่มากขึน้ ธุรกจิแต่ละประเภทจงึจําเป็นต้องมกีาร

ปรบัตวัเพื่อใหท้นัต่อสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ ทัง้น้ี ธุรกจิใดทีส่ามารถปรบัตวัไดท้นัตามสถานการณ์

ไดท้นัท่วงทกีจ็ะไดเ้ปรยีบคู่แข่งขนัทําใหม้โีอกาสทีจ่ะช่วงชงิความเป็นผู้นําตลาดได้ องคก์รธุรกจิหลายแห่งทีป่ระสบ

ความสาํเรจ็แต่ในทางกลบักนัตอ้งประสบปญัหาวกิฤต ิและเลกิกจิการไปในทีสุ่ด เน่ืองมาจากไม่สามารถปรบัตวัใหท้นั

รบัการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และการแข่งขนั ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึมีความจําเป็นในการบริหารองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ และจะต้องหาเทคนิค และวิธีการที่จะทําให้บุคลากรปฏิบัติงาน และทุ ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็ม

ความสามารถ เพื่อที่จะนําพาองค์กรให้ประสบความสําเรจ็ได้ ซึ่งในการที่จะบรหิารองค์กรให้มปีระสทิธภิาพได้นัน้

องคก์รจะตอ้งพฒันา และเปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขี ึน้ตลอดเวลา ปจัจยัหน่ึงในการพฒันาองคก์ร คอื บุคลากร ซึง่ถอื

เป็นปจัจยัที่สําคญัทีสุ่ดในการบรหิารงาน และบุคลากรเป็นผูท้ี่สามารถสร้างคุณค่าของระบบการบรหิารงานใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคข์ององคก์รได ้ดงันัน้ องคก์รจงึมหีน้าทีจ่ะตอ้งดแูลบคุลากรใหม้คีวามพอใจ เตม็ใจทีจ่ะทาํงานใหก้บัองคก์ร

อยา่งเตม็ที ่โดยการสรา้งแรงจงูใจ (Motivation) ในการทาํงานเพือ่ใหบ้คุลากรเกดิความพอใจในการทาํงาน 

 ปรชัญาดา เอี่ยมมาลรีตัน์. (2551). พบว่า ประสทิธภิาพการทํางานของบุคคลจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัปจัจยั

หลายๆ อยา่งสามารถแบง่ออกเป็นปจัจยัดา้นความสขุ และปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการทาํงาน สาํหรบัปจัจยัดา้นความสขุ

ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการทํางานมดีว้ยกนัหลายประการ เช่น ความสุขดา้นจติใจ ความสุขดา้นปญัญา และความสุข

ดา้นจติวญิญาณ เป็นต้น โดย ความรู้สกึเป็นสุขในการดํารงชวีติของบุคคลนัน้จะประกอบไปดว้ยความรูส้กึเป็นสุขใน

ชวีติทัว่ๆ ไป และความรูส้กึในชวีติการทาํงาน ซึง่ความรูส้กึเป็นสขุในประเดน็ดงักล่าวนบัวา่เป็นสิง่ทีส่าํคญัเพราะการมี

ความรูส้กึเป็นสขุในชวีติทัว่ๆ ไป และความรูส้กึในชวีติการงานนัน้จะสง่ผลใหบ้คุคลมคีวามรูส้กึเป็นสขุในดา้นจติใจ โดย

มผีลงานทางวชิาการพบว่าผู้ทีม่คีวามสุขในการทํางานจะส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการทํางานสูงดว้ย ดงันัน้ ปจัจยัด้าน

ความรูส้กึมคีวามสขุในการทาํงานทีส่ง่ผลใหเ้กดิประสทิธภิาพการทาํงาน 

 นอกจากน้ี ประสทิธภิาพการทํางานยงัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัส่วนบุคคล เช่น อายุการทํางาน สถานภาพ

สมรส การศกึษา เป็นตน้ เช่น งานวจิยัของปรชัญาดา เอีย่มมาลรีตัน์. (2551). สนุนัทา ศรดีากุล. (2546). และอุทยัรตัน์ 

เนียรเจรญิสุข. (2544). ศกึษาพบว่า อายุการทํางาน สถานภาพสมรส และการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

การทาํงาน 

 ดงันัน้ องคก์รแต่ละองคก์รควรใหค้วามสาํคญัในการพฒันาปจัจยัต่างๆทีเ่ป็นส่วนสาํคญัต่อการพฒันาองคก์ร 

ให้เจรญิก้าวหน้าสามารถแข่งขนักบัองค์กรอื่นๆได้ ซึ่งปจัจยัที่สําคญัที่สุดในการพฒันาองค์กรคอื ทรพัยากรมนุษย ์

เพราะทรพัยากรมนุษยเ์ป็นปจัจยัสาํคญัในการขบัเคลื่อน และพฒันาระบบการทํางานต่างๆ ภายในองคก์รซึง่ นภาพร 

ขนัธนภา. (2552: 4). ไดก้ล่าวว่า องคก์ร คอื สถานทีท่ีค่นทํางานดว้ยกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั (Common 

Purpose) การทํางานใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ัน้ ผูบ้รหิารจําเป็นต้องตระหนักและให้ความสาํคญัว่า ปจัจยัหลกัทีท่ําให้

องค์กรเกดิขึน้กค็อื คน และการทํางานกต็้องอาศยัคนที่มคีวามรู้ ความสามารถ ช่วยให้งานขององค์กรดําเนินไปได้

อย่างราบรื่น องค์กรที่มคีนที่มคุีณภาพ ย่อมมศีกัยภาพและสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั คนจงึนับได้ว่าเป็น

ทรพัยากรที่มคี่าที่สุดในการทํางาน ดงันัน้การบริหารคนหรอืบรหิารทรพัยากรมนุษย์ จงึเป็นเรื่องที่สําคญัและเป็น

ภาระหน้าที่อนัยิ่งใหญ่สําหรบัผู้บริหารในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานมาใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อตอบสนอง

เป้าหมายขององคก์ร ผูบ้รหิารสามารถเพิม่ศกัยภาพของบคุลากรไดโ้ดยการใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และพฒันาทกัษะใน

การปฏบิตังิาน และปรบัเปลีย่นมมุมองหรอืทศันคตใินเชงิบวกในการปฏบิตังิาน  

สิง่เหล่าน้ีจะช่วยให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ี วุฒิพงศ ์          

ถายะพงิค์. (2552) ได้กล่าวว่า การสร้างสุขด้วยรอยยิ้มเป็นการสร้างทศันคติที่ดีต่อชวีติการทํางาน เป็นการปรบั

แนวความคดิและอารมณ์ทีม่ต่ีอการทาํงานใหม้คีวามสขุ หรอืมคีวามพงึพอใจในการทาํงาน สว่นใหญ่จะมแีนวโน้มทีจ่ะมี

ผลการปฏิบตัิงานที่ดีซึ่งการดําเนินการเหล่าน้ี ผู้บริหารควรชี้แจง และทําความเข้าใจกบัพนักงานเพื่อให้ทราบถึง



4 
 

ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากการพฒันาตนเอง เพราะบางครัง้พนกังานอาจไม่เขา้ใจถงึสาเหตุของการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 

เป็นเพราะความคุน้เคยหรอืเคยชนิกบัพฤตกิรรมทีป่ฏบิตักินัมายาวนาน อาจทําใหเ้กดิความไม่พอใจจนเกดิความคดิที่

เป็นอคตทิาํใหเ้กดิแนวความคดิทีต่่อตา้นหรอืการปฏเิสธทีจ่ะใหค้วามร่วมมอืดว้ย ผูบ้รหิารจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารที่

จะทาํใหพ้นกังานสามารถทาํงานใหก้บัองคก์รไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ ดงันัน้การจงูใจจงึเป็นเทคนิคอย่างหน่ึงในการ

กระตุ้นหรอืจูงใจให้พนักงานสนใจทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆดว้ยตนเองอย่างเตม็ใจ เป็นการศกึษาคน้คว้าอย่างต่อเน่ืองเป็น

แนวทางที่จะทําให้เกดิกระบวนการทางความคดิที่จะสรา้งสรรค์วธิกีารใหม่ๆอนัทนัสมยัมาใช้พฒันาศกัยภาพในการ

ปฏบิตังิานและเกดิประสทิธผิลต่อองคก์ร 

ดว้ยเหตุผลน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การทาํงานของพนกังาน บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) เพื่อจะไดนํ้าผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปใชป้รบัปรุงสภาพแวดลอ้ม

ในการทํางานเพื่อให้พนักงานของบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบตัิงาน และ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั  

1. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) โดยจาํแนกตาม

ลกัษณะสว่นบคุคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา และระยะเวลาในการทาํงาน 

2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน 

บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งไดด้งัน้ี 

1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

   1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2 อายุ 

    1.1.2.1 18 – 24 ปี 

    1.1.2.2 25 – 31 ปี 

    1.1.2.3 32 – 38 ปี 

    1.1.2.4 39 – 45 ปี 

    1.1.2.5 46 ปีขึน้ไป 

   1.1.3 สถานภาพ 

    1.1.3.1 โสด 

    1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี

    1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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1.1.5 ระยะเวลาในการทาํงาน 

1.1.5.1   ตํ่ากวา่ 1 ปี 

1.1.5.2   1 – 6 ปี 

1.1.5.3   7 – 12 ปี 

1.1.5.4   13 – 18 ปี 

1.1.5.5   19 – 24 ปี 

1.1.5.6   25 ปีขึน้ไป 

1.2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ปจัจยัจงูใจและปจัจยัคํ้าจุน 

1.2.1 ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย 

1.2.1.1 ดา้นความสาํเรจ็ของงาน 

1.2.1.2 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

1.2.1.3 ดา้นลกัษณะของงาน 

1.2.1.4 ดา้นความรบัผดิชอบ 

1.2.1.5 ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน 

1.2.2 ปจัจยัคํ้าจุน ประกอบดว้ย 

   1.2.2.1 ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต 

   1.2.2.2 ดา้นความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล 

   1.2.2.3 ดา้นสถานะทางอาชพี 

   1.2.2.4 ดา้นนโยบายและการบรหิาร 

    1.2.2.5 ดา้นสภาพการทาํงาน 

    1.2.2.6 ดา้นความเป็นอยูส่ว่นตวั 

    1.2.2.7 ดา้นความมัน่คงในงาน 

    1.2.2.8 ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน บรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. พนักงานที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการทํางาน 

แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทาํงานแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัการจูงใจ ประกอบด้วย ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านความสําเร็จของงาน ด้าน

ความกา้วหน้าในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงาน 

3. ปจัจยัคํ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อน

ร่วมงาน ดา้นสถานะทางอาชพี ดา้นนโยบายและการบรหิาร ดา้นสภาพการทาํงาน ดา้นความเป็นอยูส่ว่นตวั ดา้นความ

มัน่คงในงาน ดา้นการปกครองบงัคบับญัชา มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากรศาสตรด์งักล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ 

กรรณิการ ์เหมอืนประเสรฐิ (2548: 10) ได้กล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบั
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ต่างๆ เป็นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤติกรรมที่แตกต่างกนัออกไป ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลทีแ่สดงออก

แตกต่างกนัน้ี มสีาเหตุมาจากปจัจยัต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อาย ุเพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์ร ลกัษณะ

พฤตกิรรมในการทํางานของบุคคล จะเป็นดงัน้ี อายุกบัการทํางาน (Age and Job Performance) เพศกบัการทํางาน 

(Gender and Job Performance) สถานภาพสมรสกบัการทํางาน (Marital Status and Job Performance) ความ

อาวโุสในการทาํงานกบัการทาํงาน (Tenure and Job Performance) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 

 จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงจูงใจ ดงักล่าวมาขา้งต้น ผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฎ ี2 ปจัจยัของ 

Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) มาใชศ้กึษากําหนดกรอบแนวความคดิทางดา้นตวัแปรต้นและใชใ้นการ

สรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เพื่อศกึษาเกีย่วกบัทฤษฎแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานวา่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การทํางานของพนักงานบรษิัท ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) หรอืไม่อย่างไร ทฤษฎ ี2 ปจัจยัของ Herzberg (ธนวรรธ  

ตัง้สนิทรพัยศ์ริ ิ(2550) ทฤษฎจีงูใจ – คํ้าจุน  (The Motivation-Hygiene Theory) เรยีกอกีแบบหน่ึงว่า ทฤษฎ ี2 ปจัจยั 

(Two – factor theory) เป็นทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของเฮอรซ์เบอรก์ สาเหตุทีเ่รยีกว่าทฤษฎ ี2 

ปจัจยั เพราะในการทํางานนัน้จะต้องมีสิง่ที่ทําให้เกิดความพึงพอใจ และสิง่ที่ทําให้ไม่พึงพอใจ หรือส่วนประกอบ            

ทีเ่สรมิใหค้นเกดิความพอใจยิง่ขึน้ จงึเรยีกวา่ เป็นสิง่คํา้จุน สาํหรบัปจัจยัจูงใจ (Motivational Factors) แบ่งเป็น 5 ดา้น 

ไดแ้ก่ ความสาํเรจ็ในงาน (Achievement) การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) ลกัษณะของงาน (Work itself) 

ความรบัผิดชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) และปจัจยัคํ้าจุน หรอืปจัจยัอนามยั (Hygiene 

Factors) แบ่งเป็น 8 ดา้น ได้แก่ โอกาสทีจ่ะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility Growth) ความสมัพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate, Peers) สถานะทางอาชพี 

(Status) นโยบายและการบรหิาร (Company policy and administration) สภาพการทํางาน (Working conditions)

ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal life) ความมัน่คงในงาน (Security) วิธกีารปกครองบงัคบับญัชา (Supervision – 

Technical) ดงันัน้ สมมตฐิานทีส่าํคญัของเฮอรซ์เบอรก์ กค็อื ความพอใจในงานทีท่าํจะเป็นสิง่จงูใจในการปฏบิตังิาน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการทาํงาน 

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการทํางานขา้งตน้ ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวความคดิ

และทฤษฏขีอง Mike Woodcoch ทัง้ 11 ประการ นําไปใช้ในการกําหนดกรอบแนวความคดิดา้นตวัแปรตามและ              

ใชใ้นการสร้างเคื่องมอืที่ใชใ้นการทําวจิยั Mike Woodcoch. (1989). pp.116. ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัการทาํงานทีม่ ี

ประสิทธิภาพว่าการทํางานร่วมกัน บุคลากรจะต้องมีพฤติกรรมในการทํางานที่ดี แสดงออกถึงลักษณะสําคัญ            

11 ประการ ทีเ่รยีกวา่ “Buildingblocks” คุณลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย มวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีเ่หน็

พอ้งตอ้งกนั (Clear objective and agreed goal)ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชญิหน้าเพือ่แกป้ญัหา (Openness and 

confrontation) การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (Support and trust) ความร่วมมอืและการใชค้วามขดัแยง้ในทาง

สรา้งสรรค ์(Cooperation and conflict) กระบวนการทาํงานและการตดัสนิใจทีถู่กต้องเหมาะสม (Sound working and 

decision procedure) ภาวะผูนํ้าทีเ่หมาะสม (Appropriate Leadership) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธิใีนการ

ทํางาน (Regular review) การพฒันาตนเอง (Individual development) ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่ม (Sound inter-

group relation) การกําหนดบทบาทของสมาชิกอย่างชัดเจน (Balance roles) และ การสื่อสารที่ดี (Good 

communication) 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื พนักงานประจําของบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน)  จํานวนประชากร

ทัง้หมด 11,109 คน (ขอ้มูลจากแผนกทรพัยากรบุคคล ณ วนัที ่1 มกราคม 2558) โดยผูว้จิยัทราบจํานวนประชากร          

ทีแ่น่นอน 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื พนักงานประจําของบรษิัท ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) เน่ืองจากผู้วจิยั

ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึใชส้ตูร Taro Yamane ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. (2536: 260-261). ที่

ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้สงูสุด 0.05 (5%) จะไดข้นาดตวัอย่างในการวจิยัจํานวน 386 คน 

ผูว้จิยัจะทาํการเพิม่ตวัอย่าง 5% ของกลุม่ตวัอย่าง เท่ากบั 19 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ี

เทา่กบั 405 คน 

 

ผลการวิจยั 

 ผลการศกึษา “แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิทั ซี

พ ีออลล ์จาํกดั (มหาชน)” สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

เพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 214 คน คดิเป็นร้อยละ 52.80 มอีายุระหว่าง 25-31 ปี 

จาํนวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.20 มสีถานภาพโสด 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.60 มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ีจาํนวน 309 คน คดิเป็นรอ้ยละ 76.30 มรีะยะเวลาในการทํางานส่วนใหญ่ 1 – 6 ปี จํานวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

45.20  

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหค์วามคิดเหน็แรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ผลการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ซพี ีออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัจงูใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.03 ซึง่สามารถจาํแนก

เป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1. ด้านลกัษณะของงาน กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความคิดเห็นปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านลกัษณะงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 เมือ่ศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบั

มากจํานวน 4 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ มคีวามคดิและวธิกีารทํางานใหม่ๆเพื่อพฒันางานมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 งานทีท่าํอยูใ่นปจัจบุนัเป็นงานทีท่า้ทายความสามารถมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ลกัษณะงานทีท่าํอยู่

ขณะน้ีตรงกบัความรูค้วามสามารถ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และปรมิาณงานทีท่่านรบัผดิชอบเหมาะสมกบัตําแหน่งงาน 

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 ตามลาํดบั  

2. ดา้นความรบัผดิชอบ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบ

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 เมือ่ศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบั

มากทีสุ่ดจํานวน 1 ขอ้ คอื มคีวามกระตอืรอืรน้ในการตดิตามงานเพื่อใหง้านสาํเรจ็ลุล่วง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 และ

กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัมากจาํนวน 2 หวัขอ้ โดยเรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ งานระบุหน้าทีค่วาม

รบัผิดชอบชดัเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 และมอีํานาจในการตัดสนิใจกบังานที่รบัผดิชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.90 

ตามลาํดบั  

3. ดา้นความสาํเรจ็ของงาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความสาํเรจ็

ของงานโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดซึง่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวาม

คดิเหน็อยูร่ะดบัมากทีส่ดุจาํนวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ สนใจเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตังิานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.44 ทํางานสาํเรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.37 

และปฏบิตังิานไดส้าํเรจ็ตรงตามวตัถุประสงคข์ององคก์รเสมอมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 ตามลาํดบั 
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4. ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นโอกาส

ความกา้วหน้าในงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่างมี

ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากจํานวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ บรษิทัฯไดส้่งเสรมิใหไ้ดร้บัการ

ฝึกอบรมและศกึษาดูงานอย่างเหมาะสมเพื่อพฒันาความรูม้คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ผูบ้งัคบับญัชาสนับสนุนท่านในการ

เลือ่นตาํแหน่งเมือ่มโีอกาส มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 และการพจิารณาการเลือ่นตาํแหน่งของบรษิทัฯมคีวามเป็นธรรมและ

โปร่งใส มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.48 ตามลาํดบั  

5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื กลุม่ตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นการ

ไดร้บัการยอมรบันบัถอืโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

มคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัมากจํานวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ไดร้บัความไวว้างใจและเชื่อถอื

จากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 มโีอกาสในการเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการทํางานใน

หน่วยงานอย่างเต็มที่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และได้รบัคําชมเชยจากผู้บงัคบับญัชาอยู่เสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 

ตามลาํดบั 

ผลการวเิคราะห์ความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิทั ซพี ีออลล์ จํากดั (มหาชน) 

พบว่า กลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ต่อปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.93 ซึ่งสามารถ

จาํแนกเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1. ด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคิดเห็นปจัจยัคํ้าจุนในการ

ปฏบิตังิานดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคตโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.62 

เมือ่ศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัมาก จํานวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไป

น้อย ได้แก่ มโีอกาสร่วมงานกบัผู้เชี่ยวชาญทําให้ได้เรียนรู้และมีโอกาสก้าวหน้าในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 

บริษัทมีหลกัเกณฑ์และระยะเวลาที่เหมาะสมในการเลื่อนตําแหน่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54 และรู้สกึว่าการได้เลื่อน

ตาํแหน่งเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดไ้มย่ากเมือ่เทยีบกบัแผนกอืน่ๆมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.51 ตามลาํดบั  

2. ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตัิงานด้าน

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.30 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัมากทีส่ดุจาํนวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงคา่เฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เขา้กบัเพือ่นร่วมงาน

ไดด้มีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 เพือ่นร่วมงานใหค้วามร่วมมอืในการทาํงานเป็นอยา่งด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26 และแมว้่าจะ

มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้แต่ในทา้ยสดุกส็ามารถเขา้ใจกนัดว้ยดมีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 

3. ดา้นสถานะทางอาชพี กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นสถานะทางอาชพี

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.16 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบั

มากทีสุ่ด จํานวน 1 หวัขอ้ คอื งานทีท่ําอยู่เป็นอาชพีทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากคนในสงัคมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 กลุ่ม

ตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยูร่ะดบัมากจาํนวน 2 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ งานทีท่าํอยูเ่ป็นอาชพีทีม่ี

เกยีรตมิคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 และพอใจและภูมใิจกบัหน้าทีท่ีป่ฏบิตัอิยู่ในขณะน้ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 

4. ดา้นนโยบายและการบรหิาร กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นนโยบาย

และการบรหิารโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวาม

คดิเหน็อยูร่ะดบัมากจาํนวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ บรษิทัมนีโยบายทีแ่น่นอนและมแีนวทาง

ปฏบิตัิทีช่ดัเจนมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 นโยบายของบรษิัทสามารถนําไปปฏบิตัิได้จริงมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 และ

หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานเป็นไปอยา่งยตุธิรรมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 

5. ดา้นสภาพการทาํงาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นสภาพการทาํงาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบั

มากจํานวน 3 หวัข้อ โดยเรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ อาคาร สถานที่ และพื้นที่ทํางานมคีวามมัน่คงและ
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ปลอดภยัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 บรรยากาศโดยทัว่ไปของสถานทีท่าํงานสง่เสรมิการทาํงานมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.90 และ

สภาพอุปกรณ์และเครือ่งมอืในการทาํงาน มเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิานมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.87 

6. ดา้นความเป็นอยูส่ว่นตวั กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นความเป็นอยู่

สว่นตวัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 เมือ่ศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยู่

ระดบัมากจาํนวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ เมื่อไดท้าํงานจะรูส้กึมคีวามสขุกบังานทีท่ําอยู่เสมอ

มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 การโยกยา้ยตาํแหน่งงานมผีลกระทบต่อตนเองและครอบครวัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 และงานไม่

กระทบกบัชวีติสว่นตวัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55 

7. ดา้นความมัน่คงในงาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงใน

งานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.89 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่

ระดบัมากทีสุ่ด จํานวน 1 หวัขอ้ คอื การทาํงานกบับรษิทัน้ีมคีวามมัน่คงมากมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 กลุม่ตวัอย่างมี

ความคดิเหน็อยู่ระดบัมาก จํานวน 2 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ มคีวามรูส้กึผูกพนักบับรษิทัเพิม่

มากขึน้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 และมโีอกาสทีจ่ะถกูโยกยา้ยไปทาํงานในทีท่ีต่นเองไมอ่ยากไปมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 

8. ด้านการปกครองบงัคบับญัชา กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในการปฏบิตัิงานด้านการ

ปกครองบงัคบับญัชาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 เมื่อศกึษาเป็นรายขอ้ขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมี

ความคดิเหน็อยู่ระดบัมาก จํานวน 3 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชาให้ความสนใจ 

แนะนํา สอนงาน และช่วยเหลอืเสมอเมื่อต้องการคําปรกึษามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ผูบ้งัคบับญัชาสรา้งกาํลงัใจในการ

ปฏิบัติงานอยู่ เสมอมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติอย่างไม่มีอคติและให้ความสําคัญต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนัมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหค์วามคิดเหน็ประสิทธิภาพในการทาํงานของพนักงานบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั 

(มหาชน) 

ความคิดเห็นประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) โดยรวมอยู่ใน            

ระดบัมาก ซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ระดบัมากจํานวน 11 หวัขอ้ โดยเรยีงค่าเฉลีย่

จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ การประสานงานทีด่สี่งผลใหง้านสาํเรจ็ลุล่วงตามระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 

การตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพก่อใหเ้กดิการเขา้ใจถูกต้อง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.20 รองลงมาคอื ผลการปฏบิตังิาน

บรรลุวตัถุประสงคต์ามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้มค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.19 งานประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมาย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.18 หากมปีญัหาในการทาํงานพนกังานและเพือ่นร่วมงานมสีว่นร่วมในกระบวนการตดัสนิใจเพื่อแกป้ญัหา มคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 4.13 ทบทวนแผนการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12 ผลงานทีอ่อกมามคีวาม

ถูกต้องและผดิพลาดน้อย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 สามารถทํางานและประสานงานไดอ้ย่างรวดเรว็ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

4.10 ผลงานทีอ่อกมาตรงตามเกณฑท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.10 ผูบ้งัคบับญัชามกีารสง่เสรมิหรอืจดัฝึกอบรม

เพื่อพฒันาศกัยภาพในการทํางานทีม่ากขึน้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.02 และปญัหาและอุปสรรคในการทํางานได้รบัการ

แกไ้ขดว้ยด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.00 

ส่วนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนักงานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาใน

การทาํงาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการทาํงานแตกต่างกนั 

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปไดด้งัน้ี 
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สมมติฐานท่ี 1.1  

ผลการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิทั ซพี ีออลล ์

จาํกดั (มหาชน) จําแนกตามเพศ พบว่า ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานโดยรวมมคี่า Sig เท่ากบั 0.147 ซึง่

มากกว่า 0.05 นัน่คอื ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่เีพศ

แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไมเ่ป็นไปตาม

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.2 

ผลการทดสอบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

จําแนกตามอายุ โดยใช ้Brown-Forsythe มค่ีา Sig. เท่ากบั 0.019 ซึง่น้อยกว่า 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทํางานแตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดงันัน้ผูว้จิยัจงึทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 

พบว่าพนักงานที่มอีายุ 39 ปีขึน้ไปกบัพนักงานทีม่ ีอายุ 32 – 38 ปีมคี่า Sig. เท่ากบั 0.040 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 

หมายความว่า พนักงานที่มีอายุ 39 ปีขึน้ไป มีประสทิธิภาพในการทํางานแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานที่มีอายุ             

32 – 38 ปี อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยพนักงานที่มอีายุ 39 ปีขึน้ไป มปีระสทิธภิาพในการทํางาน

มากกวา่พนกังานทีม่อีาย ุ32 – 38 ปี โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.219 

สมมติฐานท่ี 1.3 

ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด 

(มหาชน) จําแนกตามสถานภาพ พบว่าประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานโดยรวมมคี่า Sig เท่ากบั 0.245 ซึง่

มากกว่า 0.05 นัน่คอื  ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า พนักงานที่มี

สถานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการทาํงานโดยรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่

เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 1.4 

ผลการทดสอบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

จาํแนกตามระดบัการศกึษา พบว่ามค่ีา Sig. มากกว่า 0.05 ทุกคู่ หมายความว่าไม่มรีะดบัการศกึษาคู่ใดทีแ่ตกต่างกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.5 

ผลการทดสอบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานบรษิทั ซพี ีออลล ์จํากดั (มหาชน) 

จาํแนกตามระยะเวลาการทาํงาน พบวา่ผูท้ีม่รีะยะเวลาการทาํงานตํ่ากวา่ 1 ปี มปีระสทิธภิาพในการทาํงานน้อยกว่าผูท้ี่

มรีะยะเวลาการทํางานระหว่าง 1 – 6 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่า Sig เท่ากบั 0.040 ผลต่าง

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.194 และผูท้ ีม่รีะยะเวลาการทํางานระหว่าง 1 – 6 ปี มปีระสทิธภิาพในการทํางานมากกว่าผูท้ี่มี

ระยะเวลาการทํางานระหว่าง 7-12 ปี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า Sig เท่ากบั 0.006 ผลต่าง

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.145 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัจงูใจ ประกอบด้วย ด้านลกัษณะงาน ด้านความรบัผิดชอบ ด้านความสาํเรจ็ของ

งาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจูงใจกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน โดยใชค้่าสถิติ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรสนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าปจัจยัจูงใจ

โดยรวม มคี่า Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่าปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
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ทีร่ะดบั 0.01โดยมค่ีา r. เท่ากบั 0.782 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธส์งู ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ปจัจยัจูงใจในภาพรวมดขีึน้ จะทําใหป้ระสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัสงูสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

1. ดา้นลกัษณะของงานกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 

0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นลกัษณะของงานมคีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 0.557 มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หมายความว่าเมื่อ

พนักงานมีความคิดเห็นว่าปจัจยัจูงใจด้านลกัษณะของงานดขีึ้น จะทําให้ประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน

เพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ดา้นความรบัผดิชอบกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 

0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นความรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 0.637 มี

ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ หมายความว่าเมื่อ

พนักงานมีความคดิเห็นว่าปจัจยัจูงใจด้านความรบัผิดชอบดีขึ้น จะทําให้ประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน

เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

3. ดา้นความสาํเรจ็ของงานกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อย

กว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าด้านความสําเรจ็ของงานมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 

0.614 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธส์งู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หมายความว่าเมื่อ

พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัจูงใจดา้นความสาํเรจ็ของงานดขีึน้ จะทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

4. ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงานกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มี

ค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าด้านโอกาส

ความกา้วหน้าในงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

โดยมคี่า r. เทา่กบั 0.633 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธส์งู ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

หมายความวา่เมือ่พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ปจัจยัจงูใจดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงานดขีึน้ จะทําใหป้ระสทิธภิาพใน

การทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานมคี่า Sig เทา่กบั 0.000 ซึง่มคี่า

น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นการไดร้บัการยอมรบั

นบัถอืมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. 

เท่ากับ 0.683 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

หมายความวา่เมือ่พนกังานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืดขีึน้ จะทาํใหป้ระสทิธภิาพใน

การทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัคํ้าจุน ประกอบด้วย ด้านโอกาสที่จะได้รบัความก้าวหน้าในอนาคต ด้าน

ความสมัพนัธ์กบัเพือ่นร่วมงาน ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน 

ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมัน่คงในงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัคํ้าจุนกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน โดยใชค้่าสถติิ

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรสนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบว่าปจัจยัคํ้าจุน
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โดยรวม มคี่า Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่าปจัจยัคํ้าจุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมค่ีา r. เท่ากบั 0.772 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธส์งู ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ปจัจยัคํ้าจุนในภาพรวมดขีึน้ จะทําใหป้ระสทิธภิาพใน

การทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัสงู สามารถวเิคราะหไ์ดด้งัน้ี 

1. ดา้นโอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคตกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานมคี่า Sig เท่ากบั 

0.000 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นโอกาสที่

จะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคตมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 0.579 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ หมายความว่าเมื่อพนักงานมีความคิดเห็นว่าปจัจัยคํ้าจุนด้านโอกาสที่จะได้รับ

ความกา้วหน้าในอนาคตดขีึน้ จะทาํใหป้ระสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

2. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มี

ค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าด้านความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี

ค่า r. เทา่กบั 0.605 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้

ไว ้หมายความวา่เมือ่พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ปจัจยัคํา้จนุดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดขีึน้ จะทาํใหป้ระสทิธภิาพ

ในการทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

3. ดา้นสถานะทางอาชพีกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 

0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นสถานะทางอาชพีมคีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 0.629 มี

ความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัความสมัพนัธ์สูง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ หมายความว่าเมื่อ

พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัคํ้าจุนด้านสถานะทางอาชพีดขีึน้ จะทําให้ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

เพิม่ขึน้ในระดบัสงู 

4. ดา้นนโยบายและการบรหิารกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่า

น้อยกว่า 0.01 นัน่คอืปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าด้านนโยบายและการ

บรหิารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. 

เท่ากบั 0.609 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้

หมายความวา่เมือ่พนกังานมคีวามคดิเหน็วา่ปจัจยัคํา้จนุดา้นนโยบายและการบรหิารดขีึน้ จะทาํใหป้ระสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

5. ดา้นสภาพการทาํงานกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 

0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นสภาพการทาํงานมคีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 0.587 มี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้หมายความว่าเมื่อ

พนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัคํ้าจุนด้านสภาพการทํางานดขีึน้ จะทําให้ประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

6. ดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวักบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่าน้อย

กว่า 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าด้านความเป็นอยู่ส่วนตวัมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 

0.569 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัคํ้าจุนดา้นความเป็นอยู่ส่วนตวัดขีึน้ จะทําให้ประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

7. ดา้นความมัน่คงในงานกบัประสทิธภิาพในการทาํงานของพนกังานมคี่า Sig เทา่กบั 0.000 ซึง่มคีา่น้อยกวา่ 

0.01 คือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าด้านความมัน่คงในงานมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. เท่ากบั 

0.568 มีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับความสมัพันธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัคํ้าจุนด้านความมัน่คงในงานดขีึน้ จะทําให้ประสทิธภิาพในการ

ทาํงานของพนกังานเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 

8. ดา้นการปกครองบงัคบับญัชากบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานมคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่มคี่า

น้อยกวา่ 0.01 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่าดา้นการปกครองบงัคบั

บญัชามคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่า r. 

เท่ากบั 0.634 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธ์ปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

หมายความว่าเมื่อพนักงานมคีวามคดิเหน็ว่าปจัจยัคํ้าจุนดา้นการปกครองบงัคบับญัชาดขีึน้ จะทาํให้ประสทิธภิาพใน

การทาํงานของพนกังานเพิ่มขึน้ในระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาตวัแปรอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพในการทํางาน เช่น ความสุขในการทํางาน วฒันธรรม

องค์กร ความผูกพันต่อองค์กร การสื่อสาร เป็นต้น เพื่อทําให้ทราบว่ามีปจัจัยใดอีกบ้างที่มีความสัมพันธ์กับ

ประสทิธภิาพในการทํางาน และนําผลวจิยัมาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงาน

ต่อไป 

2. ควรมกีารศกึษาสภาพปญัหาและอุปสรรค ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตักิารปฏบิตังิานของพนกังาน 

3. ควรศกึษาถงึความต้องการดา้นอื่น ๆ ทีพ่นักงานคาดว่าจะทําใหป้ระสทิธภิาพในการทํางานดขีึน้ เพื่อ

นํามาวเิคราะหว์า่ความตอ้งการนัน้ทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพมากขึน้หรอืไม่ และจดัลาํดบัความสาํคญัเพื่อนําไปสู่

กบัพฒันาและปรบัปรุงต่อไป 

4. การศกึษาครัง้ต่อไปอาจนํากรอบแนวความคดิทีใ่ช้ในครัง้น้ี แต่อาจมกีารปรบัคําถามให้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการทราบ เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ผลการวิจัยได้อย่างถูกต้องสอดคล้อง และตรงกับ

สภาพการณ์ของบรษิทัได ้

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอืจากรองศาสตราจารย ์

สพุาดา สริกุิตตา ทา่นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่า กรุณาใหค้ําแนะนําและตรวจสอบแกไ้ขสาร

นิพนธเ์ป็นอย่างดยีิง่ นบัตัง้แต่เริม่ดาํเนินการ จนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ใหค้ําแนะนํา ช่วยเหลอื และตรวจสอบ

แกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์องรองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ ์กุลสิร ์และอาจารย ์วรนิทรา ศิ

รสิทุธกุิล กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ําปรกึษา และเสนอแนะ ตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรุงใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีมี

ความสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์กุทา่นในภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวโิรฒและคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติทกุท่านทีไ่ดอ้บรม สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ี่

เป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
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ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความกรุณาตอบแบบสอบถามและเกบ็ตวัอย่าง

เป็นอยา่งด ีจนทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยด ี

สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดีอนัพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วิจยัขอน้อมบูชาพระคุณบิดา มารดา 

ตลอดจนบูรพคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้อบรมสัง่สอนและชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณค่าตลอดมา จนกระทัง่ประสบ

ความสาํเรจ็ในวนัน้ี 
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