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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาแรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน 

รา้นสะดวกซือ้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอืพนักงานรา้นสะดวกซือ้จ านวนทัง้สิน้  385 คนโดยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ค่าร้อยละ , ค่าคะแนนเฉลี่ย, ค่าความเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าทสีถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และสถติค่ิาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 20-29ปีสถานภาพโสดระดบัการศกึษาอยู่ใน 

ระดบัต ่ากว่าศกึษาปรญิญาตรเีป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารระยะเวลาในการท างานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5 ปีรายไดต่้อเดอืน         

9,001-19,000 บาท 

2. แรงจูงใจในการท างาน ดา้นปจัจยัจูงใจโดยรวมพนักงานมคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณารายดา้น

พบว่า ด้านลกัษณะงานด้านการยอมรบันับถือด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างานด้านความรบัผิดชอบ และด้าน

ความส าเรจ็ของงานอยู่ในระดบัมากส่วนด้านปจัจยัค ้าจุนโดยรวมพนักงานมคีวามคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณา        

รายดา้น พบว่า ดา้นนโยบายในการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงใน

งานและชื่อเสยีงดา้นผลตอบแทนละสวสัดกิารอยู่ในระดบัมาก 

3. ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้มปีระสทิธภิาพในการท างานอยู่ในระดบัด ี

4. ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วยอายุสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างาน          

แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 

5. แรงจูงใจการท างานด้านปจัจัยจูงใจประกอบด้วยด้านลักษณะงานด้านการยอมรับนับถือด้านโอกาส

ความก้าวหน้าในการท างานด้านความรบัผิดชอบ และด้านความส าเรจ็ของงานมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ

ท างานโดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัอยู่ในระดบัปานกลางอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
1 

 
                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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6. แรงจูงใจในการท างานดา้นปจัจยัค ้าจุนประกอบดว้ยด้านนโยบายในการบรหิารความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมัน่คงในงานและชื่อเสยีงด้านผลตอบแทนละสวสัดิการมีความสมัพนัธ์กบั

ประสิทธิภาพในการท างานโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                

ทีร่ะดบั 0.05 
 

ค าส าคญั : แรงจงูใจ ประสทิธภิาพในการท างาน รา้นสะดวกซือ้ 

 

Abstract 
 

Manussawin Pornsuttisin (2556). Motivation Relating To Employees Performance Efficiency In 

Convenience Store In Bangkok Metropolis. Master Project, M.B.A. (Management). Bangkok: Graduate School, 

Srinakharinwirot University. Project Advisor: Assoc. Prof. Supada Sirikudta. 

This research aims to study motivation relating to employees performance efficiency in convenience 

store. The study used 385 employees working in convenience store as a respondent and used percentage, mean 

score, standard deviation, t test, one-way analysis of variance, and Pearson product moment correlation efficient 

as a statistical tool in data analysis.  

The research result is shown as follows; 

1. The majority of respondents are single female, 20-29 years old, graduated lower than bachelor 
degree, work in operational level with experience less than or equal to 5 years, monthly income 9001-19000 
baht. 

2. Working motivation in term of overall motive factors, employees have opinion in high level. 
Considering in each dimension found that, job description, recognition, opportunity in career path, job 
responsibilities and job achievement is at high level. Besides, working motivation in term of hygiene factors, 
employees also have opinion in high level. Considering in each dimension found that, managing interpersonal 
relationships policy, working environment, job security and reputation, compensation and welfare is also at high 
level. 

3. Employee performance efficiency in convenience store is in a good level. 
4. The different demographic characteristic in age, marital status effect on the performance efficiency of 

employee as statistical significance at 0.05 levels. 
5. Motivation in motive factors which comprise of job description, the recognition, the opportunity in 

career path, job responsibilities and job achievement relates to employees performance in moderate level as 
statistical significance at the 0.05 levels. 
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6. Motivation in hygiene factors which include managing interpersonal relationships policy, working 
environment, job security and reputation, compensation and benefits relates to employees performance efficiency 
in moderate level as statistical significance at the 0.05 levels. 

 

Keywords : Motivation, Performance Efficiency, Convenience Store 
 

บทน า 
 ปจัจุบนัภาวะเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และมีการแข่งขนัที่รุนแรงเพิ่มมากขึน้ท าให้ทุกองค์กร   
จะต้องเรียนรู้และหาวิธีการต่างๆในการพฒันาปรบัปรุงองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขนัและอยู่รอดได้ในสภาวะปจัจุบัน           
ทุกองคก์ร จงึตอ้งมกีารปรบักลยุทธต่์างๆ และแนวทางในการด าเนินการบรหิารทรพัยากรมนุษยไ์ปจากเดมิและการเขา้สูยุ่ค
โลกาภวิตัน์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางธุรกจิเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิเทคโนโลยกีารแข่งขนั
ทางธุรกจิส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบรหิารงานทรพัยากรมนุษยซ์ึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของทรพัยากรทางการ
บรหิารองคก์ารอนัไดแ้ก่คน (Man) เงนิ (Money) วสัดุสิง่ของ (Materials) และวธิกีารจดัการคนหรอืเทคนิควธิกีารท างาน
(Management)และเนื่องจากคนเป็นทรพัยากรทางการบริหารที่ส าคญัที่สุดเพราะคนเป็นผู้ด าเนินกจิการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายเกดิประสทิธิภาพประสทิธผิลด้วยความประหยดัและเป็นผู้ใช้ทรพัยากรที่เหลอืดงันัน้คนหรอืทรพัยากรมนุษย ์        
จงึกลายเป็นทรพัยากรทางการบรหิารทีส่ าคญัในการบรหิารองคก์รและเป็นหวัใจของความส าเรจ็ในธุรกจิซึง่นักบรหิารธุรกจิ
สมยัใหม่ได้เลง็เหน็ความส าคญัในการปรบัปรุงพฒันาทรพัยากรมนุษยข์ององค์กรให้มศีกัยภาพอย่างเต็มที่เช่นเดยีวกบั           
การเสรมิสรา้งแรงจงูใจในงานในการปฏบิตังิานแก่ทรพัยากรมนุษยเ์พื่อใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิอย่างไร
กต็ามในทางตรงกนัข้ามมนุษย์กก่็อให้เกิดปญัหาแก่องค์กรได้เช่นกนัเพราะมนุษย์เป็นสิง่มีชวีิตมีจิตใจมีความต้องการ           
มีความคาดหวังมีบุคลิกลักษณะและมีความแตกต่างกันการที่จะน าคนที่อยู่ในองค์กรท างานให้กับองค์กรด้วยค วาม
กระตือรือร้นทุ่มเทความสามารถให้กบัองค์กรอย่างเต็มที่นัน้ผู้บรหิารจ าเป็นต้องสร้างภาวะกระตุ้นหรือตอบสนองความ
ตอ้งการและแรงจงูใจในการปฏบิตังิานในการปฏบิตังิานใหเ้กดิขึน้แก่บุคคลในองคก์ร (สรุะหบี โอสถ. 2540: 1) 
 แรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรในองคก์ารมผีลต่อความส าเรจ็ของงานและองคก์รรวมถึงความสุขของผู้
ท างานดว้ย องคก์ารใดกต็ามหากบุคลากรในองคก์ารไม่มแีรงจูงใจในการปฏบิตังิานกจ็ะเป็นเหตุใหผ้ลงานตกต ่า คุณภาพ
ลดลง การลาออกจากงานทีส่งูหรอือาจก่อใหเ้กดิปญัหาอื่นๆตามมาไดอ้กี ในทางตรงขา้มหากองคก์รมบีุคลากรทีม่แีรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานสูงจะมีผลบวกต่อการปฏิบัติงานและผลงานท าให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการสร้างขวัญและก าลังใจเพื่อจูงใจให้บุคลากรในองค์กรมีความ
กระตือรอืร้นและมีแรงในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ซึ่งได้รบัมอบหมายถ้าบุคลากรมสีิง่จูงใจในการท างานสูงแสดงว่าจะ
สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างดแีละมปีระสทิธภิาพ (เสนาะ ตเิยาว;์ และคณะ. 2549: 242) ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรไม่มี
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน จะมผีลท าใหก้ารปฏบิตังิานลดต ่าลง งานจะด าเนินไปอย่างไม่ราบรื่นสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการ
ท างานลดลงดงันัน้จงึต้องใหค้วามส าคญัต่อความพงึพอใจในส่วนของแรงจูงใจในการปฏบิตังิานเพื่อให้เกดิประสทิธภิาพ           
ในการท างานสูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นการเพิ่มผลผลิตของบุคคล ท าให้องค์การมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และสามารถปฏบิตังิานไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร (Brand Age. 2546: ออนไลน์) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะท าการศกึษาแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานของพนักงานร้านสะดวกซื้อ เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนใหเ้กดิการบรหิารองคก์ารอย่างมปีระสทิธภิาพ ในการท างานเพื่อเพิม่ศกัยภาพการท างานของพนักงานตลอดจน
น าไปเป็นขอ้มลูในการประกอบการตดัสนิใจและการวางแผนพฒันาองคก์รในดา้นอื่นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในปจัจุบนั
และอนาคต 
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วิธีการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พนักงานร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้วิจยัไม่ทราบจ านวน

ประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานรา้นสะดวกซือ้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน  ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูร ของ นราศร ีไววานิชกุล และ  ชูศกัดิ ์อุดมศร ี(2538:104) 

โดยการค านวณประชากรใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสงูสดุทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 

ตวัอย่าง เพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวมจ านวนตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจ ประกอบดว้ยปจัจยัจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการยอมรบันับถอื 
ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ และปจัจยัค ้าจุน ไดแ้ก่ดา้นนโยบาย
ในการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงานและชื่อเสยีง และ
ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร จ านวน 30 ขอ้โดยแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลอืกของการประเมนิค่าแบบ Likert Scale 
โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ก าหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนดงัต่อไปนี้ 
 

การอภิปรายผล 
จากผลการวจิยั เรื่อง เรื่อง แรงจูงใจ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานรา้นสะดวกซือ้  

ในเขตกรุงเทพมหานครมปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามา อภปิรายผลตามสมมตฐิานไดด้งันี้ 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ทีแ่ตกต่างระหว่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการท างาน และรายไดต่้อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัดงันี้ 

1.1 เพศ ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ 

 ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่อจาก พนักงานเพศชายและเพศ

หญิงจะมปีระสทิธิภาพในการท างานอย่างเท่าเทยีมกนั การก าหนดประสทิธภิาพในการท างานมไิดข้ึน้อยู่กบั สรรีะทาง

ภายนอกมากนกั ลกัษณะการท างานมคีวามคลา้ยคลงึกนั จงึท าใหเ้พศไม่มผีลกบัประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของสุนันท์ แกว้กลา้ (2542) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง “ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ.

ธนาคารกสกิรไทย ภายใตก้ารรือ้ระบบการท างานใหม่ : กรณีศกึษาพนักงาน บมจ.ธนาคารกสกิรไทย สงักดัสาขาในส านัก

เขต 43 ” พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนั จะไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

1.2 อาย ุทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ 

แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยพนักงานที่มอีายุ 30-49 ปี จะมี

ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนักงานอายุ 20-29 ปี ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ที่มอีายุมากอาจจะมกีารสัง่สม

ประสบการณ์ในการท างานไว้มาก ท าให้ประสทิธิภาพในการท างานมีมาก เข้าใจในระบบการท างานเป็นอย่างดี 

ผูบ้งัคบับญัชาเกดิความไวว้างใจในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุทธดิา แกว้ปลัง่ (2545) ไดท้ าการศกึษาวจิยั 
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เรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง” พบว่า ผูท้ีม่อีายุมากอาจจะมกีาร

สัง่สมประสบการณ์ในการท างานไว้มาก ท าให้ประสทิธภิาพในการท างานมมีาก เขา้ใจในระบบการท างานเป็นอย่างดี 

ผูบ้งัคบับญัชาเกดิความไวว้างใจในการท างาน 

1.3 สถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนักงานรา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานที่มสีถานภาพสมรส/          
อยู่ดว้ยกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีเ่ป็น โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ เนื่องจากสถานภาพสมรส
อาจจะแปรผนัไปตามอายุของพนักงานด้วย ซึ่งพนักงานที่มอีายุมากกอ็าจจะมสีดัส่วนของการไดส้มรสมาก กล่าวคอื
พนักงานทีม่สีถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั จะต้องการความมัน่คงในอาชพี และความเป็นอยู่ของชวีติ  ทีด่แีละความความ
รบัผดิชอบในครอบครวัทีม่ากกว่าสถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ตวัแปรในเรื่องสถานภาพสมรส ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ โสภดิา อนัตนนา(2548) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง “องคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ปฎบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศ์าสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล” พบว่า พนกังานทีม่สีภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 
ทีม่ปีระสทิธภิาพในการปฎบิตังิานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพโสด/หย่ารา้ง 

1.4 ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานทุกระดบัการศกึษาจะท างานในลกัษณะเฉพาะ
ทางของตนเองในสว่นงาน และโดยสว่นใหญ่พนกังานกจ็ะมรีะดบัการศกึษาในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีซึง่มสีดัสว่นถงึรอ้ยละ 
66.80 จงึท าใหร้ะดบัการศกึษาไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนกั ประสทิธภิาพจงึมไิดข้ึน้อยู่กบัระดบัการศกึษาของพนกังาน ซึง่
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ คงศกัดิ ์ โชคสุรยิา (2542) ได้ท าการศกึษาวจิยั เรื่อง”ความต้องการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารกสกิรไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัสรุปว่า วุฒกิารศกึษา 
ทีต่่างกนั กบัความตอ้งการความรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

1.5 ต าแหน่งงานทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนักงานรา้นสะดวกซือ้ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบั

นัยส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ เนื่องจาก ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต าแหน่งปฏบิตักิารหรอื

พนักงานระดบัหวัหน้างาน การท างานกจ็ะมปีระสทิธภิาพกนัในแต่ละงานของตนเองโดยผู้ที่อยู่ในระดบับรหิาร กจ็ะมี

ประสทิธภิาพการท างานในขอบข่ายของตนเอง ส่วนพนักงานทีอ่ยู่ในระดบับรหิาร กจ็ะมปีระสทิธภิาพในการท างานของ

ตนเองเช่นกนั โดยภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของทัง้สองระดบักจ็ะมคีวามแตกต่างกนั และประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะ

เป็นไปตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของตนเอง  ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ คงศกัดิ ์โชคสุรยิา (2542) ไดท้ าการศกึษา

วิจยั เรื่อง “ความต้องการความรู้เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคารกสกิรไทย  ในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ต าแหน่งงานทีต่่างกนั กบัความต้องการความรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

1.6 ระยะเวลาในการท างาน ทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนักงานรา้นสะดวกซือ้ แตกต่างกนั 

ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี่ 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้ไม่ว่าพนักงานจะมรีะยะเวลาในการท างานกีปี่ การ

ท างานกจ็ะมปีระสทิธภิาพตามประสบการณ์ในการท างานและการเรยีนรูใ้นการท างาน และภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตาม

อายุการท างาน ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุนันท์ แก้วกล้า (2542) ได้ท าการศกึษาวจิยัความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ภายใต้การรือ้ระบบการท างานใหม่ : กรณีศกึษาพนักงาน บมจ.ธนาคาร
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กสกิรไทย สงักดัสาขาในส านกัเขต 43 โดยพบว่า ระยะเวลาในการท างานทีแ่ตกต่างกนั จะไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิาน 

1.7 รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานของพนักงานรา้นสะดวกซือ้ไม่แตกต่างกนัทีร่ะดบั

นัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ เนื่องจาก รายไดต่้อเดอืนจะขึน้อยู่กบัอายุงานในการ

ปฏบิตังิานเป็นส าคญั การประเมนิผลงานขององคก์รอาจจะไม่มคีวามแตกต่างกนัมากนกั ดงันัน้ ไม่ว่ารายไดต่้อเดอืนเท่าใด 

การปฏบิตังิานกเ็ป็นไปตามภาระหน้าทีท่ีต่นเองรบัผดิชอบเป็นส าคญั รายไดต่้อเดอืนจงึมใิช่ปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ

ในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ สุนันท์ แกว้กลา้ (2542) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง “ความพงึพอใจในการ

ปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกสกิรไทย ภายใต้การรือ้ระบบการท างานใหม่ : กรณีศกึษาพนักงาน บมจ.ธนาคาร

กสกิรไทย สงักดัสาขาในส านกัเขต 43” โดยพบว่า เงนิเดอืน ทีแ่ตกต่างกนั จะไม่มผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 

2. แรงจูงใจ ในส่วนปจัจยัจูงใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการยอมรบันับถอื ดา้นโอกาสความกา้วหน้า 

ในการท างาน ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน

รา้นสะดวกซือ้ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากผลการศกึษา พบว่า แรงจูงใจในส่วน ปจัจยัจูงใจโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ

พนักงานรา้นสะดวกซื้อ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง พบว่า 

พนักงานที่มแีรงจูงใจ ในส่วนปจัจยัการจูงใจไม่ว่าจะเป็น ด้านลกัษณะของงาน ด้านความยอมรบันับถือ ด้านโอกาส

ความก้าวหน้าในการท างาน ความรบัผดิชอบ ความส าเรจ็ของงาน กจ็ะส่งผลต่อประสทิธภิาพไปในแนวทางเดยีวกนั           

ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง เฟรดเดอรกิ เฮอรซ์เบอรก์ จากทฤษฏ ี2 ปจัจยั (Two-factor theory)  ถ้าพนักงานไดร้บัปจัจยั

จูงใจมากขึน้ ประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะสงูขึน้ โดยความส าเรจ็ในงาน (Achievement) กค็อื การทีบุ่คคลสามารถ

แกป้ญัหาต่างๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้ผลงานส าเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจในผลงาน ดา้นลกัษณะของงาน คอื

งานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทา้ทายใหต้้องลงมอืท าหรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะท าโดยล าพงั ความ

รบัผดิชอบ (Responsibility) คอื ความพงึพอใจที่เกดิขึน้จากงานทีไ่ด้รบัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ  มอี านาจ

รบัผดิชอบอย่างเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุมไม่มาก ความกา้วหน้า (Advancement) คอื ไดร้บัเลื่อนขัน้ ต าแหน่งใหส้งูขึน้ของ

บุคคลในองคก์ร มโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิ ดงันัน้เมื่อพนักงานมคีวามพงึพอใจในปจัจยัจูงใจในภาพรวม การ

ท างานกย็่อมมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธดิา แกว้ปลัง่ (2545) ไดท้ าการศกึษาวจิยั เรื่อง 

“ปจัจัยที่มีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโทรศัพท์จังหวดัล าปาง”ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัด้าน

ความกา้วหน้าในงานทีท่ า ปจัจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบ ปจัจยั

ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความยอมรบันับถือ เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของ

พนกังานในทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง 

3. แรงจงูใจ ในสว่นปจัจยัค ้าจุนโดยรวม ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 

ดา้นสภาพแวดล้อมในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงานและชื่อเสยีง ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั

ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานรา้นสะดวกซือ้ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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จากผลการศกึษา พบว่า แรงจูงใจในส่วน ปจัจยัค ้าจุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ อย่างมี

นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั อยู่ในระดบัปานกลาง พบว่า ถ้าพนักงานไดร้บัแรงจูงใจใน

ส่วนปจัจยัค ้าจุนโดยรวมมากขึ้น ก็จะท าให้พนักงานมปีระสทิธิภาพในการท างานสูงขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจ ในส่วน              

ปจัจยัค ้าจุนในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็น ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน ดา้นความมัง่คงในงานและชื่อเสยีง ด้านผลตอบแทนและสวสัดกิาร จะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานทีเ่ พิม่

สงูขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง เฟรดเดอรกิ เฮอรซ์เบอรก์ จากทฤษฏ ี2 ปจัจยั (Two-factor theory)  โดยแรงจูงใจใน

ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร (Salary) กค็อืการการขึน้ค่าตอบแทนในหน่วยงานนัน้เป็นทีพ่อใจของคนท างาน ความสมัพนัธ์

กบัผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน คอื การตดิต่อไม่ว่าจะเป็นวาจาทีแ่สดงความมสีมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถท างานร่วมกนัมี

ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัอย่างดี นโยบายและการบรหิาร (Company policy and administration) คอื การจดัการและ

บรหิารงานในการตดิต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน สถานภาพการท างาน (Working conditions) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพ

ของงานเช่น แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างานมคีวามน่าพงึพอใจ ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถงึความรูส้กึของ

บุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงและปลอดภยัในอาชพีการท างาน ซึง่สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นตวัส่งเสรมิใหป้ระสทิธภิาพในการ

ท างานมปีระสทิธภิาพในการท างานมากยิง่ขึน้และยงั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธดิา แกว้ปลัง่ (2545) ไดท้ าการศกึษา

วจิยั เรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง”ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้น

ความสมัพนัธ์ ปจัจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืปจัจยัดา้นนโยบายในการบรหิาร ปจัจยัดา้นผลตอบแทน ปจัจยัดา้น

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในทศิทางเดยีวกนั อยู่ใน

ระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
1. องคก์รควรพยายามกระตุน้การท างานของพนักงานใหม้ปีระสทิธภิาพการท างานมากขึน้ ซึง่จากผลการศกึษา

พนกังานรา้นสะดวกซือ้ทีม่อีายุ 30-49 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 20-29 ปี และพนักงานทีม่ี
สถานภาพ สมรส/อยู่ดว้ยกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกงานที่มสีถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
ดงันัน้ควรมกีารส่งเสรมิใหเ้กดิแรงกระตุ้นพนักงานทีม่ชี่วงอายุ 20-29 ปี และพนักงานทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/
แยกกนัอยู่ ให้มีประสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ โดยจดัให้มกีารอบรมให้เกดิการจูงใจในการท างานอยู่เสมอ  ควร
สนับสนุนในเรื่อง การพฒันาการท างาน เพื่อถ่ายทอดทกัษะในการท างาน จากบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถที่ประสบ
ความส าเรจ็ในการท างาน เพื่อเป็นแบบอย่างในการท างานทัง้จากภายในองคก์รและนอกองคก์ร 

2. องคก์รตอ้งสรา้งปจัจยัจงูใจทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการใหค้วามส าคญัในปจัจยัจูง

ใจเรยีงล าดบัความส าคญัจากผลการวจิยัโดยเริม่จาก ในดา้นลกัษณะงาน องคก์รควรสรา้งใหเ้กดิขึน้กบัพนกังาน โดยองคก์ร

ต้องก าหนดลกัษณะงานทีเ่หมาะสมกบัต าแหน่งงาน องค์กรควรก าหนด การท างานให้ชดัเจนเหมาะสมกบัต าแหน่งงาน           

จะท าใหก้ารท างานสะดวกขึน้ และง่ายในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 

ดา้นการยอมรบันับถอื  องคก์รควรสรา้งความมัน่ใจใหพ้นักงานในการท างาน เช่น การอบรมในเรื่องบุคลกิภาพ

เพื่อสรา้งความมัน่ใจ เพื่อเป็นการสรา้งการความสมัพนัธอ์นัดต่ีอพนกังานและองคก์ร อนัน าไปสงูความกา้วหน้าขององคก์ร
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การปฎบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และพนกังานตอ้งมคีวามรูส้กึถงึการเป็นทีย่อมรบันบัในการท างาน รวมถงึพนักงาน

รูส้กึถงึการเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนร่วมงานและองคก์ร 

ดา้นความส าเรจ็ของงาน องค์กรต้องสร้างความรู้สกึใหพ้นักงานรูส้กึว่าชวีติของตนในองค์การมคีุณค่าต่อองคก์ร

ควรใหข้องขวญัพเิศษแก่พนักงาน ทีม่รีะยะเวลาในการท างานยาวนาน เช่น 5 ปี 10 ปี  20 ปี เพื่อใหพ้นักงานเกดิความ

ภาคภูมใิจในการท างาน และตัง้ใจทีจ่ะท างานในองคก์ารต่อไป ถา้พนกังานรูส้กึถงึการเป็นสว่นหนึ่งขององคก์ร การท างานก็

จะเกดิประสทิธภิาพ และความส าเรจ็ของงานกจ็ะออกมาด ี

ดา้นความกา้วหน้าในงานองคก์รตอ้งท าใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัการท างานทีท่ าใหพ้นกังานรูส้กึถงึโอกาสทีจ่ะได้

เลื่อนต าแหน่ง เช่น ก าหนดระยะเวลาในการท างานในการเลื่อนต าแหน่ง และนโยบายในการเลื่อนต าแหน่ง ทีช่ดัเจน เพื่อให้

พนกังานเกดิความรูส้กึถงึโอกาสในความกา้วหน้า เพื่อใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ดา้นความรบัผดิชอบในงานองคก์รควรก าหนดความเหมาะสมใหช้ดัเจนในการท างาน เช่นการขาด ลา มาสาย ใน

การท างาน ยงัจะช่วยลดการเป็นอคตต่ิองานทีท่ าอกีดว้ย เนื่องจากความเป็นจรงิแลว้ ความขดัแยง้ระหว่างคนกบัองคก์าร

เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดเ้สมอ ซึง่ความขดัแยง้นี้จะน าไปสู่ความไม่พงึพอใจ และยงัส่งผลเสยีต่อพนักงาน ท าใหเ้กดิพฤตกิรรม

ในทางลบต่างๆ เช่น การขาดงาน และอาจน าไปสู่การลาออกจากงาน ดงันัน้องคก์รควรมคีวามชดัเจนในแผนการท างาน 

สรา้งขวญัก าลงัใจใหก้บัพนกังาน เมื่อมกีารพฒันาดงักล่าวย่อมสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

3. ปจัจยัค ้าจุนทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยการใหค้วามส าคญัในปจัจยัค ้าจุนเรยีงล าดบั
ความส าคญัจากผลการวจิยัโดยเริม่จาก ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลองค์กรควรสร้างความเป็นกนัเองในการท างาน 
โดยการจดัใหพ้นักงานร่วมกจิกรรมเพื่อสรา้งความสมัพนัธ ์เช่นการจดักฬีาสปีระจ าปี เป็นต้น เพื่อสรา้งความสนิทสนมใน
องคก์รกบัพนักงาน จะช่วยท าใหพ้นักงานเกดิความรู้สกึเป็นกนัเองกบัพนักงานด้วยกนัเพื่อสรา้งความคุ้นเคย รู้จกักนัใน
องคก์รจนท าใหใ้หเ้กนิความราบเลื่อนในการท างาน เพื่อใหเ้กดิการท างานที่เรยีบรอ้ย และความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลทีด่ ี
และเป็นการสรา้งบรรยากาศในการท างานใหเ้กดิความรูส้กึผ่อนคลายจะท าใหพ้นกังานรูส้กึอยากจะมาท างาน 

ดา้นนโยบายในการบรหิารองคก์รควรสง่เสรมิ และก าหนดนโยบายในการบรหิารทีช่ดัเจนครอบคลุมในการท างาน

เพื่อความสะดวกในการบรหิารงาน เช่น ท าเป็นหนังสอืคู่มอืการท างานที่ชดัเจน แบ่งแยกงานท างานของแต่ละต าแหน่ง  

เพื่อกนัความเลื่อมล ่าและเอาเปรียบกนัในการท างาน ถ้าพนักงานได้รบัรู้ว่าต าแหน่งงานของตนต้องปฏบิตัิงานอย่างไร          

จะท าใหพ้นกังานท างานไดง้่ายและเกดิประสทิธภิาพในการท างานทีด่ขี ึน้ 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานควรมบีรรยากาศของสถานที ่เช่นการทีอ่งคก์รมกีารสง่เสรมิใหพ้นักต้องท าความ

สะอาดสถานทีใ่นการท างานเป็นประจ า เช่น ทุกอาทติย ์หรอืประจ าเดอืน เพื่อความปลอดภยั และมเีครื่องมอืและอุปกรณ์         

ทีช่่วยอ านวยความสะดวกในการท างาน จะท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ จะท าใหเ้กดิความรวดเรว็

ในการบรกิารกบัลกูคา้ และในสว่นของสถานทีอ่งคก์รควรจดัสถานทีต่ามเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เพื่อช่วยสรา้ง

บรรยากาศในการท างาน 

ดา้นผลตอบแทนและสวสัดกิาร องค์กรควรก าหนดผลตอบแทนและสวสัดกิารใหช้ดัเจน เช่นการก าหนด โบนัส 

เงนิช่วยเหลือในการศกึษาต่อ สวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาล เป็นต้น และองค์กรควรมกีารสนับสนุนในการเลื่อนต าแหน่ง          

เมื่อมโีอกาสและมคีวามโปร่งใสตรวจสอบได ้เพื่อสรา้งการสรา้งขวญัก าลงัใจใหพ้นกังานในการท างาน 
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ดา้นความมัน่คงและชื่อเสยีงในการท างานองคก์รควรมกีารส่งเสรมิสนับสนุนในการพฒันาอบรมในต าแหน่งงาน 

เช่น การอบรมพฒันาศกัยภาพในต าแหน่งงานเป็นประจ าทุกเดอืนเพื่อใหม้คีวามมัง่คงและเพิม่ศกัยภาพในการท างาน และ

ควรใหค้วามส าคญักบัระยะเวลาในการท างานของพนักงาน เช่นถ้าพนักงานท างานเกนิ 3 ปี หรอื 5 ปี 10 ปี องคก์รให ้

รางวลัเพื่อเป็นการจงูใจในการปฏบิตังิานและความผกูพนัต่อองคก์รซึง่สามารถท าไดโ้ดยการยกย่อง ชมเชย สรา้งความรูส้กึ

ใหพ้นกังานทราบว่า งานทีป่ฏบิตัมิคีวามส าคญัต่อองคก์าร 

 

ประกาศคณูุปการ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา  อาจารย์ทีป่รกึษา 

สารนิพนธ ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะตลอดจน

แกไ้ข ปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยท์ัง้สามท่าน 

ดว้ยความเคารพอย่างสงู และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะสงัคมศาสตรท์ุกท่าน ทีไ่ดม้อบความรูอ้นัเป็นประโยชน์

ต่อผูว้จิยั 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกิจ  คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บณัฑิตวทิยาลยั         

ทุกท่าน ตลอดจนผูม้สีว่นส าเรจ็ต่องานวจิยันี้ทุกท่าน 

ทา้ยสดุน้ีคุณงามความด ีและประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอน้อมบชูาคุณบดิามารดาครบูาอาจารย์

ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้บรมสัง่สอน และวางรากฐานแห่งการศกึษาแก่ผูว้จิยั 
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