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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิต
ซอฟต์แวร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานของบริษัทผลิตซอฟต์แวร์กลุ่มตัวอย่าง ที่ เป็นสมาชิก
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ านวน 400 คน โดยผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้            
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อทดสอบความน่าเช่ือถือของชุดค าถามในแบบสอบถาม โดยค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าระหว่าง  0.70 -0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ Independent t-test สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 36-41 ปี มีสถานภาพโสด อายุงาน              
9 ปีขึ้นไป และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป แรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ความสามารถใน
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ความส าเร็จในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
พบว่า พนักงานที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ อายุงาน รายได้  มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน และเพศมีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน แรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความส าเร็จ            
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน              
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการเจริญเติบโต และความสามารถในการท างานที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านการท างานกับทีมงานที่หลากหลาย และ
ด้านการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน แรงจูงใจในการท างาน ความสามารถในการท างาน 
 

ABSTRACT 
 
               The objective of this research is to study the factors that affect the work success of 
employees in software production companies and classified by the following personal factors: work 
motivation, work abilities and the factors that affect the work success of the employees in software 
production companies. The samples of this research included 400 employees of software production 
companies that belong to the members of the Thai software industry. The statistics used in data 
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analysis include percentage, mean, and standard deviation.  The statistics used in hypothesis testing 
included an independent t-test, one-way analysis of variance, and multiple regression analysis at a 
statistically significant level of 0.05. 
                 The results of the research showed that most of the respondents were female, between 
36-41 years old. The respondents had opinions on work motivation at a high overall level. The 
respondents had overall opinions on work on overall work ability at a high level. The factor of overall 
work success was at a high level. The results of the hypothesis testing found that personal 
information, such as age, status, work experience, and income affected the levels of work success. 
However, the factor of gender did not effect on the level of work success. The work motivations of 
employees in software production companies that influence work success are recognition, the nature 
of the work, responsibility, and career progress. The work abilities of employees in software 
production companies that affect work success are working with a variety of teams and working 
efficiently. 
 
Keywords: Key Success Factors, Employee Performance, Software Production Company 
 

บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจหลายธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อที่

องค์กรจะสามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที ในสังคมปัจจุบันการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับองค์กร จึงถือว่า
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจส าหรับปัจจุบัน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ต้องการ ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือ “ทรัพยากรมนุษย์”  หมายรวมถึงองค์ความรู้โดยรวม ทักษะ ความคิด
สร้างสรรค์ พรสวรรค์ ความถนัดของบุคลากรโดยรวมที่ขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้า และยังครอบคลุมไปถึงคุณค่า 
ทัศนคติ วิธีการจัดการกับปัญหา และความเชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ท างานในองค์กรนั้น ๆ อีกด้วย ทรัพยากรมนุษย์
เป็นผลลัพธ์ของความสามารถที่ถูกถ่ายทอดกันมา ความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่สั่งสม โดยแสดงให้เห็นผ่านบุคลากรที่มี
พรสวรรค์และความถนัดต่าง ๆ ที่ท างานในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวผลักดัน และเป็นหัวใจหลักเป็นพลัง
ขับเคลื่อนที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  (ลักษณะและขอบเขตของงานการบริหารทรัพยากรมนุษย์  Human 
Resource Management : ออนไลน์  : 2560) ในระหว่างที่องค์กรต่างๆ  พยายามปรั บตัวให้ เข้ากับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ขององค์กร ให้ดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ท้ังนี้องค์กรอาจจะจ้าง
บริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือจ้างโปรแกรมเมอร์ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาเองก็ได้เช่นกัน  และบริษัทผลิต 
ซอฟต์แวร์  ก็ต้องเตรียมความพร้อม เพ่ือรับมือกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร การให้
ผลตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจ การเลื่อนต าแหน่งให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ  การมีหัวหน้างานที่ดี  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็น
หนึ่งในปัจจัย ท่ีท าให้การผลิต 

ในระหว่างที่องค์กรต่างๆ  พยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการผลิต ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์ขององค์กรให้ดีและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทั้งนี้องค์กรอาจจะจ้างบริษัทรับพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือจ้าง
โปรแกรมเมอร์ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาเองก็ได้เช่นกัน และบริษัทผลิต ซอฟต์แวร์  ก็ต้องเตรียมความพร้อม เพื่อ
รับมือกับลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากร การให้ผลตอบแทนที่เป็นที่พึงพอใจ การเลื่อน
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ต าแหน่งให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ การมีหัวหน้างานที่ดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นหนึ่งในปัจจัย ที่ท าให้การผลิตซอฟต์แวร์ 
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จได้  ในการผลิต ซอฟต์แวร์ ในระหว่างทางที่ท างานระบบ ผู้บริหารโครงการต้องมีความรู้และความ
เข้าใจในงานระบบอย่างถูกต้อง และต้องมีการบริหารทีมที่ดี ปัจจัยส าคัญของการบริหารนั้นประกอบไปด้วยสิ่งส าคัญ 4 
ประการ นั่นก็คือ มนุษย์, เงินทุน, วัสดุอุปกรณ์ต่าง, และการบริหารจัดการ ใน 4 ประการนี้ส่วนที่มีความส าคัญที่สุดเห็น
จะเป็นมนุษย์นั่นเอง เพราะนี่คือทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุดในการบริหารจัดการแต่ละองค์กร บุคคล
ที่มีศักยภาพย่อมท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างมีศักยภาพในคราวเดียวกันด้วย (การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) หัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนองค์กรยุค
ปัจจุบัน : ออนไลน์ : พ.ศ. 2561) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความตั้งใจจะศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการท างานให้ประสบความส าเร็จในธุรกิจ
ผลิตซอฟต์แวร์  ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง ท่ีผู้รับจ้างผลิตงานซอฟต์แวร์ท าแล้วจะประสบความส าเร็จ และรู้จักวิธีป้องกัน สิ่งที่
จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการผลิตซอฟต์แวร์  หรือส่งผลกระทบกับการผลิตซอฟต์แวร์ให้น้อยที่สุด  ดังนั้น
ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาวิจัยในการผลิตซอฟต์แวร์ในครั้งนี้  จะท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการผลิตงาน
ซอฟต์แวร์  ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ล้วนมีผลต่อการผลิตซอฟต์แวร์ เราจึงท าการส ารวจประชากรกลุ่มเป้าหมายเพื่อท าการ
วิเคราะห์เครื่องมือปัจจัยที่ส่งผลการท างานให้ประสบผลส าเร็จ ของกลุ่มประชากร  ในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ท่ีเป็นสมาชิก
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความส าเร็จในการท างานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร ์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยจูงใ ต่อความส าเร็จในการปฎิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์  
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความสามารถในการท างาน ต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานใน

บริษัทผลิตซอฟต์แวร์ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อายุงาน รายได้           

ที่แตกต่างกัน มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
2. แรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
3. ความสามารถในการท างานของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคนอื่นๆ (2550: 57-59) กล่าวว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด 
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่ส าคัญ และสถิติที่วัดได้ของประชากร ท่ีช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่
ลักษณะด้านจิตวิทยา และสังคมวัฒนธรรม ช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวัดมากกว่า           
ตัวแปรอื่นๆ  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการท างาน จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการ
ท างาน สามารถสรุปได้ว่า ประเภทของแรงจูงใจจะแบ่งตามความจ าเป็นในการด ารงชีวิต ซึ่งแบ่งเป็น แรงจูงใจเพื่อความ
อยู่รอด แรงจูงใจทางสังคม และแรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งแรงจูงใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความพร้อม และจะ
เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ 1) ต้องการใฝ่รู้ 2) ต้องการเปลี่ยนแปลง 3) ต้องการการเคลื่อนไหว 4) ต้องการการเป็น
ที่ยอมรับในสังคม 5) ต้องการความรู้ และสุดท้าย คือ 6) ต้องการชื่อเสียง เป็นต้น 

แนวคิดเร่ืองความสามารถในการท างาน จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการท างาน 
สามารถสรุปความหมายของ ความสามารถในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถพัฒนาความสามารถในการ
ท างาน และมีความพร้อมในการท างานท้ังทางด้านจิตใจและร่างกาย และความสามารถ การเคารพ ยอมรับและมองเห็น
คุณค่าในการท างานที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสังคม  และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จ จากนิยามความสามารถในการท างาน สามารถระบุตัวบ่งช้ีได้ 2 ตัวบ่งช้ี   ได้แก่ การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และการท างานกับทีมงานท่ีหลากหลาย 

แนวคิดเร่ืองความส าเร็จในการท างาน  จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จในการท างาน 
สามารถสรุปความหมายของ ความส าเร็จในการท างาน หมายถึง การใส่ใจมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของชีวิต การรวมพลัง
ทั้งหมดของตนให้แก่สิ่งที่ต้องการ และการกล้าเผชิญกับความยากล าบากล้มเหลว โดยไม่รู้สึกพ่ายแพ้ แต่ปฎิเสธความ
สูญเสียหรือความลม้เหลวช่ัวคราวให้หมดสิน้ไปดว้ยการมกี าลังใจที่จะเพียรพยายามตอ่ไป จนบรรลุเป้าหมายส าเร็จในการ
ท างาน คือ การมีความสุขกับงาน กับเพื่อน เจ้านาย ลูกน้อง ประชาชน และอื่นๆ ตลอดจนการประสบความ
เจริญก้าวหน้าเลื่อนขั้น  เลื่อนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ฯลฯ  

แนวคิดเร่ืองความส าเร็จในการท างาน ของเฮลรีเจลและคณะ (Hellriegel et al., 2001) จากแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรของ เฮลรีเจลและคณะ (Hellriegel et al., 2001)  กล่าวว่า บุคคลที่จะประสบความส าเร็จในการ
ท างานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการท างานเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับโอกาสของทางเลือกในอาชีพด้วย           
เฮลรีเจลและคณะ ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการเลือกวิชาชีพและประสบการณ์ของบุคคลไว้ 5 มุมมอง ดังนี้ 

1. ต าแหนง่อาชีพการงานท่ีท าไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จหรือล้มเหลวในการท างาน หากแต่สิ่งที่บ่งบอกถึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท างานท่ีดีที่สุด คือ ตัวของบุคคลนั้นเอง 

2. ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการท างานนั้น มีความเกี่ยวข้องกับมโนคติเป้าหมายและความสามารถ         
ของบุคคล 

3. บุคคลควรจะศึกษาลักษณะของอาชีพ และสิ่งที่ท าทั้งเชิงรูปธรรม (Objective) และเชิงนามธรรม 
(Subjective) 

4. การพัฒนาตนเองมีผลต่อการบรรลุสู่เป้าหมายในอาชีพ โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายด้าน เช่น สภาวะทาง
การเงิน ครอบครัว บุคลิกลักษณะของบุคคล ตลอดจนลักษณะของงานนั้นๆ 

5. วัฒนธรรมองค์การเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพ สถานภาพทางสังคมและการศึกษาถือเป็นความส าเร็จในการ
ท างาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานบริษัทซอฟต์แวร์ ที่เป็นสมาชิกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศ

ไทย ไม่สามารถระบุจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงาน
บริษัทซอฟต์แวร์ ท่ีเป็นสมาชิกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย  ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณ
ขนาดตัวอย่าง แบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ค านวณได้จากสูตรดังนี้ (กัลยา วา
นิชย์บัญชา, 2561, น. 38) และความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน เพิ่มจ านวน
ตัวอย่าง 15 คน จะได้เท่ากับ 400 คน 

วิธีสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) มีขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบจับสลาก (Sample Random Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่าง 

ท าการส ารวจท่ี บริษัทซอฟต์แวร์ ที่เป็นสมาชิกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย จ านวนแห่งละ 40 ตัวอย่าง 
ขั้นที่ 2 เลือกสุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยวิธีสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อรวบรวม

ข้อมูลโดยน าแบบสอบถามที่ได้จดัเตรียมไว้ จัดเก็บข้อมูลที่ ตามโควต้า (Quota Sampling) จนครบ 400 คน ตามจ านวน
ที่ต้องการ 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัย สร้างขึ้นจากการ

รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของภาษาของ แบบสอบถามที่ง่ายต่อการเข้าใจ เพื่อศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยในการท างาน ความส าเร็จ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนั กงานในบริษัทผลิต
ซอฟท์แวร์ ที่เป็นสมาชิกอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย โดยจัดล าดับเนื้อหาแบบสอบถามให้ครอบคลุมข้อมูลที่
ต้องการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Question)   มี 5 ข้อ  ได้แก่ เพศ อายุ  สถานะภาพ รายได้ต่อเดือน อายุงาน  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน  เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน 
จ านวน 16 ข้อ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ ค าถามแต่ละข้อแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval scale) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการท างาน เป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) แบ่งเป็น การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน โดย
มีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ ค าถามแต่ละข้อแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีระดับการวัดข้อมูลแบบอันตร
ภาค (Interval scale) จ านวนทั้งหมด 6 ข้อ 

ส่วนที ่4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการท างาน เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด ลักษณะค าถาม
มีให้เลือกหลายค าตอบโดยให้เลือกเพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval Scale) 
ก าหนดระดับความคิดเห็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง 
เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด จ านวนทั้งหมด 4 ข้อ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลดังนี้ 
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   1.1 ลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อายุงาน โดยน ามาแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

   1.2 แรงจูงใจที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการเจริญเติบโต 
โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

   1.3 ข้อมูลด้านความสามารถในการท างานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้านการท างานกับทีมงานที่หลากหลาย โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

   1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับความส าเร็จในการปฏบิัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน 
ด้านความก้าวหน้า ด้านผลส าเร็จของงาน ด้านความภูมิใจในงาน โดยน ามาหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใช้แปลในการทดสอบสมมติฐาน 
มีดังนี ้

   2.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง ลักษณะส่วนบุคคลกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ 
อายุงาน ที่แตกต่างกันมีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent 
sample – t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of variance) 

   2.2 แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านการเจริญเติบโต ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติแบบ
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 

   2.3 ข้อมูลด้านความสามารถในการท างาน ของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ ด้านการท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้านการท างานกับทีมงานที่หลากหลาย ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติแบบการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 มีอายุ 36-41 ปี จ านวน 
202 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.50 มีสถานภาพโสดจ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุงาน 9 ปีขึ้นไป จ านวน 
172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00   และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป จ านวน 132 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 33.00 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.70 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างาน ด้านการเจริญเติบโต  
ด้านลักษณะของงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.84  3.76  3.66  3.53  และ 3.31 ตามล าดับ  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71  0.78  0.79  0.88  
และ 0.54   ตามล าดับ 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความสามารถในการท างาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การท างานด้านการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการท างานกับทีมงาน
ที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ 4.03 ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 และ 0.68 
ตามล าดับ 
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4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.68  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านมีความภูมิใจในระดับมากกับงานที่ท าอยู่ งานที่ท่านท ามีความส าเร็จ
มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท่านได้รับค่าตอบแทนที่ได้จากการท างานคุ้มค่ามาก และท่านมีความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน
มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86  3.71  3.67  และ 3.49 ตามล าดับ  มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95  0.98  0.84  
และ 0.86 ตามล าดับ 

5. พนักงานท่ีมีเพศต่างกัน มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
6. พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

หลังจากได้ท าการทดสอบวิเคราะห์ค่ารายคู่พบว่า 
ด้านค่าตอบแทน พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดย พนักงานที่มีอายุ 24-29 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน น้อยกว่า
พนักงานท่ีมีอายุ  42-47 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 

ด้านความก้าวหน้า พนักงานที่มีอายุ 24-29 ปี มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานน้อยกว่า พนักงานที่มีอายุ 
30-35 ปี อายุ 36-41 ปี อายุ 42-47 ปี และอายุ 48 ปีข้ึนไป ส่วนรายคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีอายุ 30-35 ปี มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานน้อยกว่า พนักงานที่มีอายุ อายุ 42-47 ปี 
และอายุ 48 ปีข้ึนไป ส่วนรายคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านผลส าเร็จของงาน พนักงานที่มีอายุ 24-29 ปี มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานน้อยกว่า พนักงานที่มี
อายุ 42-47 ปี และ 48 ปีข้ึนไป ส่วนรายคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความภูมิใจในงาน พนักงานที่มีอายุ 24-29 ปี มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานน้อยกว่า พนักงานที่มี
อายุ 36-41 ปี อายุ 42-47 ปี และ 48 ปีขึ้นไป ส่วนรายคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
พนักงานที่มีอายุ 30-35 ปี และอายุ 36-41 ปี มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานน้อยกว่า พนักงานที่มีอายุ  48 ปีขึ้น
ไป ส่วนรายคู่อื่นๆไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7. สถานภาพต่างกัน มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หลังจาก
ได้ท าการทดสอบวิเคราะห์ค่ารายคู่พบว่า 

ด้านค่าตอบแทน พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน น้อยกว่า
พนักงานที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน และสถานภาพแยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.28 
และ 0.60 ตามล าดับ ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความก้าวหน้า พบว่าพนักงานที่มีสถานภาพโสด มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า น้อย
กว่าพนักงานที่มีสถานะภาพสมรถ/อยู่ด้วยกัน และสถานภาพแยกกันอยู่ /หม้าย/หย่าร้าง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.31 และ 0.69 ตามล าดับ ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านผลส าเร็จของงาน พบว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด มีความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ด้านความผลส าเร็จของ
งาน น้อยกว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และแยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.33 
และ 0.50 ตามล าดับ ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความภูมิใจในงาน พบว่าพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความความภูมิใจ
ในงาน น้อยกว่าพนักงานที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน และแยกกันอยู่/หม้าย/หย่าร้าง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
0.42 และ 0.57 ตามล าดับ  ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

8. อายุงานต่างกัน มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หลังจากได้
ท าการทดสอบวิเคราะห์ค่ารายคู่ พบว่า 
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ด้านค่าตอบแทน  พบว่าพนักงานที่มีอายุงาน น้อยกว่า 3 ปี  มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทน 
น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงาน  3-5 ปี อายุงาน 6-8 และอายุงานมากกว่าเท่ากับ 9 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43  
0.52  และ 0.62 ตามล าดับ ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          

ด้านความก้าวหน้า พบว่าพนักงานที่มีอายุงาน น้อยกว่า 3 ปี  มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้ าน
ความก้าวหน้า น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงาน 3-5 ปี อายุงาน 6-8 และอายุงานมากกว่าเท่ากับ 9 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.35  0.59  และ 0.82 ตามล าดับ พนักงานที่มีอายุงาน  3 -5 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความก้าวหน้า น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานมากกว่าเท่ากับ 9 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.47 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านผลส าเร็จของงาน พบว่า พนักงานท่ีมีอายุงาน น้อยกว่า 3 ปี  มีความส าเร็จในการปฏิบัตงิาน ด้านผลส าเร็จ
ของงาน น้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงาน 3-5 ปี อายุงาน 6-8 ปี และอายุงานมากกว่าเท่ากับ 9 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.57  0.52  และ 0.70 ตามล าดับส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านความภูมิใจในงาน พบว่าพนักงานที่มีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ในด้านความ
ภูมิใจในงาน อายุงานมากกว่าเท่ากับ 9 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.64 พนักงานที่มีอายุงาน 6 -8 ปี มีความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ด้านความภูมิในในงาน น้อยกว่าพนักงานที่อายุงานมากกว่าเท่ากับ 9 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.29  ส่วนคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

9. รายได้ต่างกัน มีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หลังจากได้
ท าการทดสอบวิเคราะห์ค่ารายคู่พบว่า    

ด้านความก้าวหน้า พบว่าพนักงานที่มีรายได้ น้อยกว่าเท่ากับ 25,000 บาท มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
ด้านความก้าวหน้า น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ 35,001-45,000บาท 
และน้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.39  0.49 และ 0.69 ตามล าดับ 
พนักงานท่ีมีรายได้ เท่ากับ 25,001-35,000 บาท  มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า น้อยกว่าพนักงานที่
มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.30 ส่วนคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านผลส าเร็จของงาน พบว่าพนักงานท่ีมีรายได้ น้อยกว่าเท่ากับ 25,0000 มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้าน
ผลส าเร็จของงาน น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้ 35,001-45,000บาท 
และน้อยกว่าพนักงานท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.41 0.38 และ 0.43 ตามล าดับ ส่วน
คู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านค่าตอบแทน พบว่าพนักงานที่มีรายได้เท่ากับ 35,001-45,000 บาท และมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 และ 0.65 ตามล าดับ ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

ด้านความภูมิใจในงาน พบว่าพนักงานที่มีรายได้น้อยกว่าเท่ากับ 25,000 บาท มีความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
รายด้านความภูมิใจในงาน น้อยกว่าพนักงานที่มีรายได้มากกว่า 45,000 บาท  โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.31 ส่วนคู่
อื่นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

10. แรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน มีระดับต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟท์แวร์สูงสุด (beta =0.276) 
รองลงมา คือ ด้านการเจริญเติบโต (beta =0.239) และลักษณะงาน (beta =0.174) ส่วนด้านการได้รับการยอมรับ            
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นับถือ และด้านความรับผิดชอบ มีระดับต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตซอฟท์แวร์อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตาราง 1 ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรที่มีระดับต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฎิบัติงาน

ในธุรกิจซอฟต์แวร์  
 

 Unstandardized Standardized   
Model Coefficients Coefficients t Sig. 

 B Std.Error Beta   
(Constant) 0.852 0.201  4.228* 0.000 
การได้รับการยอมรับนับถือ (X1) 0.024 0.053 0.025 0.456 0.648 
ลักษณะงาน (X2) 0.174 0.064 0.181 2.733* 0.007 
ความก้าวหน้าในงาน (X3) 0.276 0.041 0.320 6.705* 0.000 
การเจริญเติบโต (X4) 0.239 0.064 0.225 3.749* 0.000 
ความรับผิดชอบ (X5) 0.059 0.062 0.042 0.952 0.342 

*มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

 = 0.852 + 0.174 (X2)  +  0.276 (X3)  + 0.239 (X4) 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 = 0.181 (Z2)  +  0.320 (Z3)  + 0.225 (Z4) 
 

11. ความสามารถในการท างาน ของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน การ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระดับต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟท์แวร์สูงสุด (beta 
=0.401) รองลงมา คือ การท างานกับทีมที่หลากหลาย (beta =0.278) 
 

ตาราง 2 ค่าน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรที่มีระดับต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฎิบัติงาน
ในธุรกิจซอฟต์แวร์  

 

 Unstandardized Standardized 
t Sig. Model Coefficients Coefficients 

 B Std.Error Beta 
(Constant) 0.966 0.198  4.869 0.000 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ (X6) 0.427 0.048 0.401 8.861* 0.000 

การท างานกับทีมที่หลากหลาย (X7) 0.286 0.047 0.278 6.150* 0.000 

*มีระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 



10 
 

สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ 

 = 0.966+ 0.427 (X6)  +  0.286 (X7) 
สมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 

 = 0.401 (Z6)  +  0.278 (Z7) 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
               สมมติฐานข้อที่ 1 พนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ  อายุงาน รายได้ ที่แตกต่าง
กันมีระดับความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงาน ด้านเพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีระดับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันเนื่องจาก เพศหญิงหรือเพศชายสามารถท างานให้ประสบความส าเร็จได้             
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารินทร์ดา วุธวีระ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างาน
ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความส าเร็จในการท างาน ในด้าน
ความก้าวหน้าที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ และด้านการประสบความส าเร็จในการท างานไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ อุณหะนันท์ (2548) เพศแตกต่างกัน มีความส าเร็จในอาชีพไม่แตกต่างกัน 
                ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อารินทร์ดา วุธวีระ (2549) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีความส าเร็จในการท างาน ในด้าน
ความก้าวหน้าที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ และด้านการประสบความส าเร็จในการท างานไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ อุณหะนันท์ (2548) เพศแตกต่างกันมีความส าเร็จในอาชีพไม่แตกต่างกัน 

2. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงาน ด้านสถานภาพ พบว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพต่างกัน มีระดับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ลีระกุล (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสู่
ความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนที่แตกต่าง             
มีผลต่อความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ และการได้รับวุฒิบัตร
ทางวิชาชีพท่ีไม่มีผลต่อความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในต่างกัน 
                 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ลีระกุล (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จในงานตรวจสอบ
ภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย 
พบว่า ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนที่แตกต่าง มีผลต่อความส าเร็จในงาน
ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ และการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพที่ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในต่างกัน 

3. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงาน ด้านอายุงาน พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกัน มีระดับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน เนื่องจาก ความต้องการทักษะในการท างานท่ีต่างกันของบริษัท ผลิตซอฟต์แวร์ 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษา เรียนรู้งานในด้านนั้นๆ โดยท าให้พนักงานที่มีอายุงานยาวนานกว่ามีปัจจัยสู่ความส าเร็จใน
การท างานมากกว่า 
                ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ลีระกุล (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จในงานตรวจสอบ
ภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย 
พบว่า ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนที่แตกต่าง มีผลต่อความส าเร็จในงาน
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ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ และการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพที่ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในต่างกัน 

4. จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงาน ด้านรายได้ พบว่า พนักงานที่มีรายได้แตกต่างกัน มีระดับ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ลีระกุล (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสู่
ความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย พบว่า ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนท่ีแตกต่าง มี
ผลต่อความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ และการได้รับวุฒิบัตรทาง
วิชาชีพท่ีไม่มีผลต่อความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในต่างกัน 
                ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ ลีระกุล (2547) ศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความส าเร็จในงานตรวจสอบ
ภายในในทัศนะของผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัย 
พบว่า ข้อมูลด้านประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนที่แตกต่าง มีผลต่อความส าเร็จในงาน
ตรวจสอบภายในที่แตกต่างกัน ยกเว้นเพศ สถานภาพ สาขาวิชาที่จบ และการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพที่ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในงานตรวจสอบภายในต่างกัน 
               สมมติฐานข้อที่ 2 แรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

แรงจูงใจในการท างาน ของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า ด้าน
ความก้าวหน้าในงาน มีระดับต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์สูงสุด  รองลงมาคือ
ด้านการเจริญเติบโต และสุดท้ายคือด้านลักษณะงาน ส่วนด้านการยอมรับนับถือ และด้านความรับผิดชอบ ไม่มีผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตซอฟท์แวร์ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก เน้นอธิบาย
และให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ “ตัวกระตุ้น (Motivators) และ “การบ ารุงรักษา” (Hygiene) สองปัจจัย
ดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรพิจารณาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารคนและบริหารงาน  ผลการวิจัยสอดคล้องกับปัจจัยตัวกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ของทฤษฎี
ของเฮอร์ซเบอร์ก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเรือน สัจจธรรมนุกูล (2546) ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณภาพชีวิตการท างานในด้าน
ค่าตอบแทน ด้านโอกาส และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน ด้านธรรมนูญในองค์กร ด้านบทบาทการท างานท่ีมีความสุข 
ด้านการค านึกงถึงประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม  
           ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เฮอร์ซเบอร์ก เน้นอธิบายและให้ความส าคัญกับปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ “ตัวกระตุ้น 
(Motivators) และ “การบ ารุงรักษา” (Hygiene) สองปัจจัยดังกล่าวนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของงานเป็นอย่างยิ่ง               
ซึ่งผู้บริหารองค์การ ควรพิจารณาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารคนและบริหารงาน  ผลการวิจัยสอคล้องกับปัจจัย
ตัวกระตุ้นหรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ของทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก 
               สมมติฐานข้อที่ 3 ความสามารถในการท างาน ของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ความสามารถในการท างาน ของพนักงานบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน พบว่า 
การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีระดับผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟท์แวร์สูงสุด 
รองลงมา คือ การท างานกับทีมที่หลากหลาย  ซึ่งความสามารถในการท างานนี้ ถือเป็นส่วนส าคัญหลักในด้านการท างาน 
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ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสามารถ
ในการท างาน ของ John D.Millet, (1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความ             
พึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน 
โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ 
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นต้น เช่นเดียวกับทฤษฎีของ สมใจ ลักษณะ (2544) ได้
กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการท างานของตัวบุคคล หมายถึง  การท างานให้เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลังงาน              
น้อยที่สุด ได้แก่การท างานได้เร็ว และได้งานที่ดี บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ใช้กลวิธี หรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่               
น่าพอใจ โดยสิ้นเปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยที่สุด   

ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความสามารถในการท างาน ของ John D. Millet, (1954) ได้กล่าวว่า 
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความ           
พึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน 
การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงานในบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เนื่องจากพนักงานกลุ่มดังกล่าวเป็นพนักงานส่วนใหญ่ขององค์การ หากพนักงานกลุ่มนี้ไม่มีปัจจัยส่งเสริม               

ในการท างาน เมื่อเกิดปัญหาหรือไม่มีความสุขในการท างาน พนักงานกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะลาออกไปอยู่ในองค์การอื่น
ค่อนข้างสูง บริษัทควรมีการปรับปรุงนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การยกย่องชมเชย
หรือรางวัลอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานเมือ่ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ เพื่อท าให้พนักงานรู้สึกภูมิใจในงาน และเกิดเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จให้กับองค์การในระดับต่อไป 
 2. ปัจจัยแรงจูงใจ ถือว่าเป็นแรงกระตุ้นที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทควรมีนโยบาย
ส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในงานของตนเอง มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน โดยควรส ารวจ
ค่าตอบแทนส าหรับงานประเภทเดียวกัน เพื่อท าให้พนักงานมีก าลังใจในการปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ และเกิดเป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จให้กับองค์การในระดับต่อไป 
 3. ความสามารถในการปฏิบัติของพนักงาน ถือเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่ง ท่ีเป็นตัวส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน
พนักงานประสบผลส าเร็จ บริษัทควรมีการฝึกอบรมความรู้ทางด้านทักษะ และมีการจัดอบรมให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานกับทีมงานที่หลากหลายได้ เพื่อส่งผลให้การท างานของพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป และเกิดเป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จให้กับองค์การในระดับต่อไป 
         ทั้งนี้ องค์กรควรให้ความส าคัญกับปัจจัยแรงจูงในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเหมาะสม หากพนักงาน
ปฏิบัติงานได้ดีตามระดับผลงานที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ องค์กรควรส่งเสริมปัจจัยแรงจูงใจอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน และเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้พนักงานอยู่กับองค์กรในระยะยาว 
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