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บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของ
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จากัด กลุมตัวอยาง คือ พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
จํานวน 400 ราย จากการสุมตัวอยางแบบงาย โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย 
จากการศึกษาพนักงานพบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป รายไดตอเดือน  
12,001-15,000 บาท การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทาและมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
6–10 ป และเม่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ผลการวิ เคราะห เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ไดแก เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน พบวา 
เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานแตกตางกันมีผลตอปจจัย
ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการศึกษาความสัมพันธ
ของปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยมีความสัมพันธในระดับสูง 
 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ พนักงาน 
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ABSTRACT 
 

This study was a research on factors affecting work performance of Thamaruk 
Autoparts Co.,Ltd’s employees. The purposes were 1) to study the levels of factors 
affecting work performance of Thamaruk Autoparts Co.,Ltd’s employees 2) to study 
the relation between factors affecting work performance and the efficiency of 
Thamaruk Autoparts Co.,Ltd’s employees, and 3) to recommend means to reinforce 
the efficiency of Thamaruk Autoparts Co.,Ltd’s employees. The sample of the study 
included Thamaruk Autoparts Co.,Ltd’s 400 employees from simple random sampling. 
Questionnaires were used as the instrument of the research. The results indicated 
that most of the employees were female between 26 – 35 years old, earned 12,001 
– 15,000 baht/month, with High Vocational Certificate/Diploma or equivalent, and 
had worked at the company for 6-10 years. The overall effects of factors on work 
performance and the efficiency of the employees were found high. According to the 
analysis of comparisons among factors affecting work performance, namely, gender, 
age, monthly income, education level, and work period, it was found that the effects 
of the difference in each mentioned factors on work performance were not 
significantly different. As for the relation between factors affecting work performance 
and the efficiency of Thamaruk Autoparts Co.,Ltd’s employees, it was found that the 
factors affecting work performance significantly related to the efficiency of its 
employees at 0.05, with a high level.        
 
 
 
 
Keywords: Factors affecting work performance, efficiency, and employees.  
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กิตติกรรมประกาศ 
               

            วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก วาท่ีรอยโท ดร.ธนเดช 
กังสวัสดิ์ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งทําใหผูวิจัยไดรับ
แนวทางในการศึกษาคนควาหาความรู และประสบการณในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง
และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีไดใหความกรุณา
และอนุเคราะหตรวจแบบสอบถามรวมทั้งขอบพระคุณผูบริหารและพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด ท่ีไดใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือการวิจัยครั้งนี้  และ
ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานท่ีใหความรวมมือในการศึกษาครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร ทุกทานท่ีกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูและประสบการณอันมีคาแกลูกศิษย 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว ที่คอยเปนกําลังใจสงเสริม
สนับสนุนดวยดีเสมอมา 

คุณคาและประโยชนท่ีเกิดจากผลการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนสิ่งบูชาพระคุณของบิดา 
มารดา รวมท้ังคุณครู อาจารย เพ่ือน และผูมีพระคุณของผูวิจัยทุกทาน  
 
 

  นางสาวมาลินี นกศิริ 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
สถานการณของโลกยุคโลกาภิวัตนซ่ึงเปนยุคท่ีมีการแขงขันกันสูงในเชิงธุรกิจไมวาจะเปน

ภาครัฐและภาคเอกชน องคกรตางๆ ตองมีการปรับตัวอยูตลอดเวลา ซึ่งจะเห็นไดจากการนํา
เทคโนโลยีมาใชไมวาจะเปนระบบคอมพิวเตอร เครื่องจักร เครื่องมือและเครื่องใชตางๆ เพ่ือใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการทํางานและเพ่ิมประสิทธิภาพในองคกร แตการใหความสําคัญกับ
เทคโนโลยีเพียงดานเดียว ยอมไมสามารถทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จที่จะนําไปสูวัตถุประสงค
ขององคกรได จึงทําใหองคกรตองหันมาใหความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย เนื่องจากในองคกร
ถามีบุคลากรท่ีมีความเต็มใจ ทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางานอยางเต็มท่ีแลว ก็จะทําใหองคกร
บรรลุผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว แตหากบุคลากรไมอุทิศแรงกายแรงใจในการทํางานแลว ยอมจะกอใหเกิด
ปญหาในการทํางานตามมาและเปนอุปสรรคในการท่ีจะบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 
(ภัทรพล กาญจนปาน, 2552, หนา 1) 

ปจจุบัน คําวา ประสิทธิภาพ ถูกยกข้ึนมากลาวอางเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
การบริหารองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ อันกอใหเกิดความสามารถในการแขงขัน โดยเฉพาะภายหลัง
จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในชวงระหวางป พ.ศ. 2541-2542 ท่ีสงผลทําใหพนักงานในองคกรตางๆ 
ตองปรับตัวในการทํางานใหมีคุณภาพ ดวยความทุมเทและสรางคุณคาแกธุรกิจ เพื่อใหองคกร
สามารถอยูรอดได การทํางานอยางมีประสิทธิภาพจึงกลายเปนสิ่งจําเปนประการหนึ่งตอการดํารงอยู
และการเจริญเติบโตขององคกร ท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนการบริหารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ
ชวยสรางสมรรถนะและความสามารถ (competency and capability) และความไดเปรียบ
ในการแขงขัน (competitive advantage) ทําใหหลายองคกรมุงม่ันพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
อยางเปนระบบและเปนรูปธรรม โดยความรวมมือในการแสวงหาแนวทางปรับปรุงการบริหาร
ดวยกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพ ของผูบริหารระดับสูงและฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ดังท่ี วูส 
(Vause, 1997, pp. 139-159) กลาววา สามารถนิยามประสิทธิภาพของบริษัทไววา ความสัมพันธ
ระหวางผลผลิตของผลิตผล หรือบริการกับปจจัยนําเขาของทรัพยากรอันจําเปนในการผลิตนั้น 
ความรับผิดชอบหลักของฝายจัดการก็คือ ใชทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสิ่งของทางกายภาพ และ
ทรัพยากรเงินอยางมีประสิทธิผล  

การดําเนินงานใดๆ ใหประสบผลสําเร็จไดนั้นข้ึนอยูกับการทํางานของบุคคล ทรัพยากร
ในการบริหารงานภายในหนวยงานหรือองคกร บุคลากร ถือเปนปจจัยพิเศษท่ีมีความสําคัญ
ในการจัดการและดําเนินการเพ่ือใหเกิดสภาพทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง 
ยอมจะสงผลใหงานของหนวยงานหรือองคกรนั้นมีท้ังปริมาณและคุณภาพตามไปดวย อยางไรก็ตาม 
ความรูความสามารถของบุคลากรเพียงอยางเดียวมิอาจทําใหหนวยงาน ประสบผลสําเร็จได หากปราศจาก
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ความตั้งใจ และเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ หากบุคลากรจะปฏิบัติงาน
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้นยอมข้ึนอยูกับความพึงพอใจและแรงจูงใจของผูปฏิบัติงานท่ีมีตองาน
ในหนวยงานดวยการบริหารงานนอกจากผูบริหารจะตองมีความรูความสามารถแลว ยังตองมี
เทคนิควิธีการทําใหบุคลากรขององคกรมีเจตคติท่ีดีตองานและเกิดความพึงพอใจในงานท่ีทําอีกดวย 
ซ่ึงการท่ีจะทําใหบุคลากรขององคกรมีความต้ังใจและพึงพอใจท่ีจะทํางานใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น
จะตองอาศัยองคประกอบหลายดานดวยกัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีความจําเปน
สําหรับองคกรทุกแหง ถาผูบริหารสามารถชักจูงบุคลากรในองคกรไดตามความตองการ ซึ่งจะทําให
บุคลากรมีแรงจูงใจ สงผลใหบุคลากรเต็มใจท่ีจะใชความพยายามอยางเต็มท่ีในการใหความรวมมือ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคกร การจูงใจของบุคลากรอยูท่ีวาความตองการสวนตัว
ของบุคคลกับเปาหมายขององคกรมีความสอดคลองกันมากนอยเพียงใด หากความสอดคลองสูง 
การจูงใจก็จะยิ่งประสบความสําเร็จสูงดวย (รอบบินส และคลูเตอร, 2547, หนา 142) ซึ่งองคกรกับ
พนักงานเปนสิ่งท่ีเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

องคกรใดก็ตามหากบุคลากรไมมีประสิทธิภาพในการทํางานก็จะเปนมูลเหตุหนึ่งที่ทําให 
ผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพของงานลดลงสงผลใหมีผลเสียตอองคกร งานเกิดความเสียหาย
และทําใหเกิดปญหาทางวินัยไดอีกดวยแตในทางตรงกันขามหากองคกรมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการทํางานสูงก็ยอมสงผลทางบวกตอการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังเปนเครื่องหมายแสดงถึง
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารองคกร ดังนั้น ถาหากหนวยงานใด
ไดเห็นความสําคัญของประสิทธิภาพในการทํางานใหเกิดขึ้นกับบุคลากรในหนวยงานของตน 
และมีความเขาใจในปจจัยหรือองคประกอบที่สงผลตอประสิทธิภาพ อีกทั้งตระหนักอยูเสมอวา
ความรูสึกกระตือรือรนในการทํางานนั้นสามารถเปลี่ยนไดตลอดเวลาตามสภาพการณ การจัดการ
กระบวนการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเปนสิ่งสําคัญและตองคํานึงถึงมาก 
เนื่องจากประสิทธิภาพขององคกรข้ึนอยูกับบุคลากรหรือพนักงานในองคกร เพราะคนมีบทบาทตอ
ความสําเร็จ หรือลมเหลวในการดําเนินงานขององคกร ซ่ึงบุคลากรนั้นตองมีความรู ความสามารถ 
ทุมเทกําลังกาย และกําลังใจในการปฏิบัติงานและสิ่งที่กระตุนใหเกิดขวัญและกําลังใจตอพนักงาน
ในองคกรไดนั้นจําเปนตองสรางความพึงพอใจตอพนักงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเปนปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ังสิ้น การบริหารงานในองคกร จะประสบผลสําเร็จไดนั้นผูบริหาร
จะตองสามารถท่ีจะนําปจจัยตางๆ ท่ีเปนปจจัยทางการบริหาร มาชวยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร
ในองคกรเกิดความพึงพอใจและปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จตามท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ผูบริหาร
ขององคกรจะตองมีความคิดริเริ่มในการวางแผนจัดองคกร การบรหิารภายในองคกรอยางหลากหลาย
ตลอดท้ังแสวงหาปจจัยแวดลอมตางๆ ท่ีจะทําใหองคกรไดพัฒนาตามเปาหมายท่ีวางไว โดยภาระหนาท่ี
ท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพยายามชักชวนโนมนาวจิตใจใหผูอยูใตบังคับบัญชาทุกคนเต็มใจ
และรวมมือรวมใจกันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีจึงจะทําใหงานตางๆ ในองคกรประสบผลสําเร็จปจจัยแวดลอม
ในการสรางบรรยากาศการปฏิบัติงานดังกลาวสวนหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจ 

ดังนั้น จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชาในทุกๆ ดาน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานและสงผลผลิตท่ีดีในการทํางานแกองคกรเมื่อความพึงพอใจ
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มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานเชนนี้ ผูบริหารจะตองหาหนทางในการท่ีจะยกระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรในองคกรใหสูงยิ่งขึ้นโดยคาดหวังวาเมื่อบุคลากรมีความพึงพอใจดีแลว 
ก็จะชวยใหการทํางานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนแรงผลักดันหรือสิ่งเราใหบุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานใหกับองคกรปจจัยของแรงจูงใจในแตละดานที่จะสงผลตอการดําเนินงานขององคกร
เพราะในแตละปจจัยจะสงผลใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง
แตกตางกันออกไป (ประวิทย ทิมครองธรรม, 2548) 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการผลิตชิ้นสวนยานยนต 
เครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส เปนผูผลิตทั้งในสวนของ first tier/second tier/thire tier 
ใหกับบริษัทตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีงานในสวนของ 
automotive parts และ electric parts แตปจจุบันการรับรูบทบาทหนาท่ีของบุคคลากรของบริษัท
ยังดีไมเพียงพอกับการขยายกําลังการผลิตซึ่งไมสอดคลองกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งที่ผานมา
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ตองประสบปญหาการผลิตชิ้นงานท่ีไมไดคุณภาพซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการผลิตภายในทําใหเกิดชิ้นงานเสีย (defect) ปญหาชิ้นงานไมไดคุณภาพสงออกไปยังลูกคา
เกิดปญหางานเคลมท่ีเกิดข้ึนท่ีลูกคา และการผลิตงานไดไมทันตอการสงมอบ ซึ่งปญหาเหลานี้
สงผลกระทบโดยตรง ท้ังในดานตนทุนการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน และชื่อเสียงภาพลักษณของ บริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด 

ดังนั้นเพ่ือการปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพในดานตางๆ อาทิ การผลิตท่ีมีคุณภาพ 
และปริมาณงานท่ีลูกคาตองการ การมีระบบควบคุมคุณภาพ เพื่อรองรับการแขงขันในระบบการคา
แบบเสรีท่ีกําลังขยายตัวอยูหรือแมแตการทํางานที่เต็มศักยภาพเพื่อการประหยัดตนทุน ลดชองวาง
ในการบริหารจัดการ การเพ่ิมการอุทิศตนในการทํางานของพนักงาน ทําใหความสามารถ
ในการดําเนินการผลิตเปนไปอยางตอเนื่อง และสามารถแขงขันกับคูแขงท่ีมีอยูในธุรกิจ ตลอดจน
สามารถนําพาธุรกิจไปสูเปาหมายท่ีตั้งเอาไวไดดวยดี สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานจัดเปนทรัพยากร
ทางกายภาพท่ีสามารถมองเห็นได เชน เครื่องจักรโรงงาน อุปกรณสํานักงาน ซึ่งผูบริหารควรจัดการ
เก่ียวกับทรัพยากรทางกายภาพใหคุมคา และตองบํารุง ดูแลรักษาใหพรอมใชงานอยูเสมอ นอกจากนั้น
ทรัพยากรมนุษยก็ถือวาเปนองคประกอบสําคัญ ซ่ึงถาไมมีทรัพยากรมนุษยก็จะไมมีองคกรเกิดข้ึน 
ผูบริหารท่ีดีจะตองจัดการทรัพยากรบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ โดยสามารถจัดบุคลากรใหเหมาะสม
กับงานทํางานตามท่ีตนมีความถนัด บุคลากรก็จะเกิดความพึงพอใจในการทํางาน งานก็จะมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยรวดเร็ว ถูกตอง ทันเวลา (ไพโรจน ทิพมาตร, 2548, หนา 12-13) ดังนั้น
ทรัพยากรบุคคลจึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพมาตรฐาน
ของสินคา ทําใหตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึนหรือลดลง จึงตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะนํามาซึ่งผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เพื่อศึกษาเรื่องของปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงดานการจัดองคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน
ของบุคลากรในองคกร โดยการศึกษาปจจัยตางๆ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
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ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน รายไดตอเดือน รวมทั้งปจจัยสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงาน เชน บรรยากาศในการทํางาน สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานกับผูบังคับบัญชา
สัมพันธภาพระหวางผูปฏิบัติงานกับเพ่ือนรวมงาน และปจจัยความพึงพอใจตอการบริหารทรัพยากรมนุษย 
เชน การจายคาตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และขวัญและกําลังใจซ่ึงมีผลตอความสําเร็จ
ของงานและองคกร ซ่ึงจากการศึกษาและสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานซึ่งแรงจูงใจของพนักงานจะมีผลตอ
ความสําเร็จของงานรวมท้ังความสุขของผูปฏิบัติงานดวยและเพื่อเปนแนวทางสําหรับผูบริหาร
ท่ีจะใชในการเสริมสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและบรรลุผลตามเปาหมายขององคกรท่ีวางไว 
 

1.2 คําถามการวิจัย 
  
 1.2.1 ปจจัยใดบางท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด 
 1.2.2 ปจจัยใดบางท่ีมีความสัมพันธตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 1.2.3 ปจจัยใดบางสามารถนํามาใชเปนแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
    
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้ 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงานและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยที่มีตอการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด  

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ซ่ึงประกอบดวย  
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1) ลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

2) ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน จากปจจัย 4 ดาน ไดแก นโยบายองคกรและระบบ
การบริหารงานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา สวัสดิการและผลตอบแทน และ
สภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

3) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาผลลัพธ 3 ดาน ท่ีไดจากการปฏิบัติงาน
ในดานประสิทธิภาพความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึนภายใตความสามารถ
ของบุคคลในการทํางานท่ีเรงดวนและดานคุณภาพงานท่ีถูกตอง และรวดเร็ว   
  1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากร ไดแก พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จํานวน 1 ,120 คน 
(ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) 

  กลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานประจําในบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random sampling) จํานวน 400 คน  
 1.4.3 ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

 ระยะเวลาดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลพนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานประจํา
ในบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ระหวางวันท่ี 171 มิถุนายน 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2558  

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานของ บริษัท 

ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ซ่ึงจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกัน 
สามารถกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย ดังแสดงไวในภาพ 1 
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    ตัวแปรตน                       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้ 
 1.6.1 พนักงาน หมายถึง บุคลากรระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานประจําอยูตามหนวยงานตางๆ 
ในบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 1.6.2 นโยบายองคกรและระบบการบริหารงาน หมายถึง เปาหมาย กลยุทธโดยรวม และ 1 7

นโยบาย17ของ17องคกร0 ซ่ึงมักจะเก่ียวของกับ17การ17ดําเนิน17งาน17ในภาพรวมขององคกร 
 1.6.3 ความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรับการเลื่อนตําแหนง
อยางเสมอภาคเทาเทียมกับเพื่อนรวมงาน โดยเปนไปตามความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
เปนไปตามระเบียบหลักเกณฑขององคกร 
 1.6.4 สวัสดิการและผลตอบแทน หมายถึง คาจางหรือเงินเดือน1 7สวัสดิการแล1 7ะผลประโยชนอ่ืน 
ซ่ึงองคการจายใหกับพนักงาน 
 1.6.5 สภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง สภาพของ
สถานท่ีทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน เครื่องมือเครื่องใช ความทันสมัยของอุปกรณตางๆ 
ความสะดวก ความสะอาด รวมท้ังลักษณะของสถานท่ีทํางาน ความถายเทของอากาศ แสงสวาง พ้ืนท่ี 

ปจจัยสวนบุคคล  
   เพศ 
   อาย ุ
   รายได 
   ระดับการศึกษา 
   ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
- ดานความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงาน 
- ดานปริมาณงาน 
- ดานคุณภาพของงาน 

 
  

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
- นโยบายองคการและระบบการ 

บริหารงาน 
- ความม่ันคงและความกาวหนา 

ในงานท่ีทํา 
- สวัสดิการและผลตอบแทน 
- สภาพแวดลอมในการทํางาน 
- ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
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และความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน การมีทัศนคติระหวางพนักงานดวยกันซ่ึงกอใหเกิดความสามารถ
ท่ีจะทํางานรวมกัน 
 1.6.6 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถในการทํางานประสบผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และใชทรัพยากรอยางคุมคาท่ีสุด ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้
ไดใหความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานออกเปนดานตางๆ ดังนี้ 

1) ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพึงพอใจในงานท่ีทําเม่ืองานนั้น
ใหผลประโยชนตอบแทนท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ บุคคลจะมีความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจ
ท่ีจะปฏิบัติงานนั้น ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร 

  2) ดานปริมาณงาน (quantity) หมายถึง ปริมาณของงานท่ีเกิดข้ึนจะตองเปนไปตาม
จํานวนท่ีองคกรคาดหวัง เชน ความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญความเรงดวนของงาน
จํานวนมากได และความสามารถในการเพ่ิมจํานวนการทํางานมากข้ึนได 
  3) ดานคุณภาพงาน (quality) หมายถึง งานท่ีสําเร็จตองมีคุณภาพสูงข้ึน มีความถูกตอง
และแมนยํา สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางคุมคา เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด กลาวคือ 
ท้ังผูผลิตและผูใช ไดประโยชนคุมคาและพึงพอใจ  
 

1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังนี้ 
 1.7.1 ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท 
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน และดานคุณภาพ
 1.7.2 ทําใหทราบถึงความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 1.7.3 นําผลการศึกษาท่ีไดมาใชเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด ไดนําแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 2.1 ขอมูลเก่ียวกับบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2.2.2 แนวคิดทฤษฎีการสรางแรงจูงใจ 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
  2.3.1 ความหมายเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.3.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน      
   2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
  
 บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เปดดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2539 ตั้งอยูเลขที่ 27/7 
หมูท่ี 6 ตําบลบางขนาก อําเภอบางน้าํเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24150 บริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด ดําเนินธุรกิจดานการผลิตชิ้นสวนยานยนต เครื่องใชไฟฟาและอิเลคทรอนิกส 
ซ่ึงเปนผูผลิตสงท้ังในสวนของ first tier/second tier/thire tier ใหกับบริษัทตางๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีทั้งในสวนของงาน automotive parts และ electric 
parts 
 2.1.1 วิสัยทัศน 

เปนบริษัทฯ ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต และเครื่องใชไฟฟาชั้นนําท่ีมีมาตรฐาน  
 2.1.2 พันธกิจ   

ตอลูกคา: สรางความพึงพอใจใหลูกคา โดยมีระบบการบรหิารงานท่ีดี ผลิตงานใหตามมาตรฐาน 
สงมอบงานตรงเวลา ในราคาท่ีเหมาะสม 

ตอพนักงาน: สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาทักษะ ดานการผลิตงานไปสูอาเซียน 
(AEC) ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเพ่ิมความผูกพันกันระหวางพนักงานกับองคกร 

ตอสิ่งแวดลอม: ดําเนินธุรกิจโดยการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ภายใตมาตรฐานสากล 
และรวมพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีตอชุมชน 
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 2.1.3 นโยบายคุณภาพ: quality policy of thamaruk auto parts co., ltd. 
บริษัทฯ มีความตระหนักอยูเสมอวา คุณภาพเปนสิ่งจําเปนที่ชวยสงเสริมใหผลิตภัณฑและ

การสงมอบสินคามีความดีเยี่ยมมากข้ึนเปนลําดับ ฉะนั้น ขอใหพนักงานทุกคนมีจิตสํานึกและ
ความปรารถนาอยางสูงท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ตามมาตรฐานการทํางาน 
ใหพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ ดังนั้น จึงกําหนด
นโยบายคุณภาพไวเพ่ือแสดงความมุงม่ันและสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานท่ีจะทําตามนโยบายคุณภาพ 
ดังนี้ 

1) เราตองทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยการพัฒนา
คุณภาพใหไดมาตรฐาน สงมอบงานตรงเวลา ลดตนทุนการผลิต และมุงเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

ความหมายและจุดมุงหมายของนโยบายคุณภาพท่ีกําหนดไวขางตน มีดังนี้ 
(1) ทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยการสรางจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน หมายถึง 

การสรางความพึงพอใจใหลูกคา ดวยการฝกอบรมพนักงาน/สอนงานใหผลิตหรือปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอน วิธีการทํางาน เพ่ือใหไดงานท่ีดีตั้งแตครั้งแรกท่ีปฏิบัติงาน 

(2) พัฒนาคุณภาพใหไดมาตรฐาน หมายถึง การพัฒนา/การปรับปรุง คุณภาพ
ของชิ้นงานใหอยูในคาเปาหมายท่ีลูกคากําหนดโดยมีเปาหมายของเสียไดไมเกินจากท่ีตั้งไว 

(3) สงมอบงานตรงเวลา หมายถึง การปฏิบัติงานท่ีมีเปาหมายท่ีจะสงมอบผลิตภัณฑ
ใหแกลูกคาใหทันตามเวลา สถานท่ี และจํานวนท่ีลูกคากําหนด 

(4) ลดตนทุนการผลิต หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดตนทุนการผลิต
ใหมีความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ ได 

(5) มุงเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่อง หมายถึง การดําเนินการใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของลูกคาอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงการทบทวนถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นนํามาวิเคราะห เพื่อแกไข/
ปองกัน และปรับปรุง โดยใหพนักงานมีสวนรวมในการดําเนินการ 

2) ยุทธวิธีสําหรับบริษัทฯ ในการท่ีจะสนับสนุนโยบายคุณภาพ คือ การตั้งมั่น
ในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องท่ัวท้ังองคกรยึดถือปฏิบัติใหบังเกิดผลเปนรูปธรรมโดยรวม 
โดยบริษัทฯ สามารถม่ันใจไดวาพนักงานทุกคนยินดีท่ีจะรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกอยาง เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายของนโยบายคุณภาพ 

(1) ขอสําคัญในการปฏิบัติงาน 
แนวทางในการปฏิบัติงานดานลางนี้ เปนแนวทางที่สําคัญเปรียบเสมือน

ข้ันบันไดท่ีจะนําพาทุกคนในบริษัทฯ กาวไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของนโยบายคุณภาพ 
ก. ทําใหลูกคามีความมั่นใจ ยึดถือในคุณภาพและไววางใจตอผลิตภัณฑ 

รวมท้ังมีความเชื่อม่ันตอคุณภาพของบริษัทฯ 
ข. ยกระดับคุณภาพของการผลิตผลิตภัณฑ ใหเปนไปตามมาตรฐานสูงสุด

ของชาติและนานาชาติ รวมท้ังมีความสมํ่าเสมอตามความตองการของลูกคา และเปนไปตามมาตรฐาน 
ISO 9001: 2008 และ ISO/TS 16949: 2009 
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ค. รักษาระบบคุณภาพใหสอดคลองกับประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยยึดถือใหเปนไปตามความตองการของลูกคา และขอกําหนดมาตรฐานของ ISO 9001: 2008 และ 
ISO/TS 16949: 2009 รวมถึงขอบังคับตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสินคา และกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ง. ประเมินผล วัดผล และปรับปรุงระบบคุณภาพใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
จ. กระตุน สนับสนุน ใหคําแนะนําเรื่องคุณภาพของงานท่ีทําท้ังหมด เพ่ือสราง

ความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 
 2.1.4 นโยบายดานคุณภาพ ประจําป 2558 ดังนี้ 

นโยบาย/policy 
1) ปญหาคุณภาพลูกคาตองเปนศูนย (zero defect all customer) 
2) เปาหมาย/target ปญหาคุณภาพลูกคาตองเปนศูนย (zero defect all customer) 
3) ปญหาคุณภาพภายในตองลดลง 50% จากป 2014 (50% in-house defect reduce 

from year 2014) 
 2.1.5 นโยบายคุณภาพ ของหองปฏิบัติการสอบเทียบและหองปฏิบัติการทดสอบของ
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
  quality policy laboratory of thamaruk auto parts co.,ltd. บริษัทฯ ขอใหพนักงานทุกคน
มีจิตสํานึก และมุงม่ันอยางสูงท่ีจะปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของระบบบริหารงานในหองปฏิบัติการ บริษัทฯ 
จึงกําหนดนโยบายคุณภาพ ของหองปฏิบัติการสอบเทียบและปฏิบัติการทดสอบเพ่ือสรางจิตสํานึก
ท่ีจะทําตามนโยบายคุณภาพ ดังนี้ 

1) ถูกตอง หมายถึง ผลการสอบเทียบ หรือทดสอบของเครื่องมือวัดหรือผลิตภัณฑ
จะตองถูกตอง 

2) แมนยํา หมายถึง ผลการสอบเทียบ หรือทดสอบจะตองไมมีคาความคลาดเคลื่อน
เกินกวาท่ีกําหนด 

3) ทันเวลา หมายถึง ผลการสอบเทียบหรือทดสอบจะตองทัน ตามความตองการ
ของผูใชบริการ 

4) พัฒนาอยางตอเนื่อง หมายถึง หองปฏิบัติการสอบเทียบ และปฏิบัติการทดสอบ 
จะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของหองปฏิบัติการ ใหสูงข้ึนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกลูกคา/
ผูใชบริการ 
 2.1.6 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน (policy 
occupational health safety and environment) 

1) บริษัทฯ ถือวาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
มีความสําคัญตอพนักงานทุกคน และถือเปนหนาที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทุกคน โดยพนักงานทุกคนตองคํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนรวมงาน ตลอดจน
ทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพยายามดําเนินการปองกันการบาดเจ็บ และการเจ็บปวย
อันเนื่องมาจากการทํางานใหไดตามเปาหมาย อุบัติเหตุตองเปนศูนย                                          

2) บริษัทฯ จะสนับสนุนงบประมาณ และสงเสริมกิจกรรม การอบรมดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อกระตุนจิตสํานึกของพนักงาน และสนับสนุน
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ใหมีการปรับปรุงสภาพการทํางานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัย ตลอดจนใหพนักงานมีสิทธิ
เสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทํางานและสภาพแวดลอม รวมถึงสงเสริมใหพนักงาน
ทุกระดับมีความรู ความเขาใจดานความปลอดภัยอยางท่ัวถึง 

3) ผูบริหารทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานอยางตอเนื่องเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ผูบริหารหรือผูบังคับบัญชาทุกระดับ
ตองกระทําตนใหเปนแบบอยางท่ีดี โดยเปนผูนําแบบอบรม ฝกสอน และจูงใจใหพนักงานปฏิบัติตาม
กฎระเบียบคําสั่งหรือมาตรฐานตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

4) บริษัทฯ จะใชทรัพยากรตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ จะพยายามลดของเสีย
ใหมีปริมาณนอยท่ีสุดและจะพยายามดําเนินการเพ่ือรักษาสภาพแวดลอมโดยท่ัวไป 

5) พนักงานทุกคนมีหนาท่ี ตองใหความรวมมือในโครงการ กิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทฯ 

6) ผูรับเหมาและหรือผูมาติดตอกับบริษัทฯ จะตองดําเนินการตาม กฎ ระเบียบ คําสั่ง 
หรือมาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีบริษัทฯ กําหนด 

7) บริษัทฯ จะถือผลงานและความรวมมือในการปฏิบัติงานตาม ระเบียบ คําสั่ง 
มาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเปนองคประกอบ
ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจําป 
 2.1.7 ศัพท และคําจํากัดความ 
 ศัพทและคําจํากัดความดานลาง เปนศัพทที่เกี่ยวของและใชในระบบบริหารคุณภาพของ
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ซ่ึงศัพทและคําจํากัดความดังกลาวอางอิงตาม ISO 9000: 2005  

1) ลูกคา หมายถึง องคกร หรือกลุมบุคคลท่ีไดรับสินคา หรือบริการจาก บริษัท 
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด     

2) ความพึงพอใจของลูกคา หมายถึง ระดับความรูสึกของลูกคา เมื่อความตองการ 
(ตอสินคา  และ/หรือบริการ) ดังกลาวของลูกคาไดรับการตอบสนอง 

3) สิ่งท่ีไมเปนไปตามขอกําหนด หมายถึง สภาวะการท่ีขอกําหนดของลูกคาไมไดรับ
การตอบสนองอยางสมบูรณ 

4) บริษัท/องคกร หมายถึง บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
5) กระบวนการ หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่มีความสัมพันธเ กี่ยวเนื่องกัน 

ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวไดเปลี่ยนปจจัยนําเขา (วัตถุดิบ ขอมูลสารสนเทศ และอื่นๆ) ไปเปนผลผลิต 
(สินคา หรือบริการ)   

6) ผลิตภัณฑ หมายถึง ผลผลิต (สินคา หรือบริการ) ซ่ึงเปนผลผลิตมาจากกระบวนการ 
7) คุณภาพ หมายถึง ระดับของการตอบสนองตอขอกําหนด (ทําใหเกิดความพึงพอใจ) 

ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 
8) ผูสงมอบ หมายถึง องคกรหรือกลุมบุคคลท่ีจัดหา สินคา หรือบริการใหแกบริษัท 

ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด    
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2.2 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน 
 
 2.2.1 ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หรือความพึงพอใจในการทํางาน ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 
job satisfaction มีผูใหความหมายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเรื่องนี้ไวหลายทาน แตสวนใหญแลว
มีเห็นใกลเคียงหรือสอดคลองกัน ดังนี้ 

 Strauss & Sayles (1980) กลาวเพ่ิมเติมวา เม่ือความตองการข้ันพ้ืนฐานไดรับการตอบสนอง
และผูปฏิบัติงานไดรับผลประโยชนตอบแทนท้ังทางดานวัตถุและจิตใจ ผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายนั้นใหสําเร็จตามวัตถุประสงค
ขององคกร 

 Feldman & Arnold (1983) ไดใหความหมายวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ 
สิ่งท่ีแสดงออกหรือความรูสึกในทางบวกท่ีมีอยูท้ังหมดท่ีบุคคลมีตองานท่ีปฏิบัติงาน 

 Schermerhorn (1984, p. 223) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางานเปนระดับหรือขั้น
ความรูสึกในดานบวกหรือดานลบของคนท่ีมีตอลักษณะตางๆ ของงาน รวมท้ังงานที่ไดรับมอบหมาย 
การจัดระบบงาน และความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

 Mullins (1985, p. 280) เห็นวา ความพึงพอใจ เปนทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งตางๆ 
หลายๆ ดาน เปนสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในงาน
ดานปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจะมีแรงผลักดันบางประการใหตัวบุคคลซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเอง
พยายามจะบรรลุเปาหมายบางอยาง เพ่ือท่ีจะสนองตอความตองการหรือความคาดหวังที่มีอยู 
และเม่ือบรรลเุปาหมายนั้นจะเกิดวามพอใจ เปนสะทอนกลับไปยังจุดเริ่มตน เปนกระบวนการหมุนเวียน
ตอไปอีก 

 Barnard (1986, pp. 142-149) ไดกลาวถึงสิ่งจูงใจ (incentive) ที่หนวยงานใชเปน
เครื่องกระตุนใหแกผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานดังนี้ 

1) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ ไดแก เงินหรือสิ่งของหรือสภาวะทางกายภาพท่ีใหแกผูปฏิบัติงาน
เปนการตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

2) สิ่งจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคลซ่ึงไมเก่ียวกับวัตถุ ไดแก โอกาสที่ผูปฏิบัติงาน
จะไดรับแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน เชน ไดรับเกียรติโอกาสท่ีจะมีชื่อเสียง โอกาสที่จะไดรับตําแหนง
สูงข้ึนกวาเดิม ซ่ึงโอกาสดังกลาวจะมีความหมายตอบุคลากรทุกคน ดังนั้นผูบริหารควรกําหนด
หลักเกณฑท่ีแนนอนเก่ียวกับโอกาสพิเศษดังกลาว เพื่อจะใหบุคลากรในองคกรรูอยางทั่วถึงทุกคน 
ซ่ึงจะกอใหเกิดความพยายามท่ีจะทํางานดวยความขยันและความตั้งใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 

3) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับสภาพทางกายภาพอันเปนท่ีพึงปรารถนา ไดแก การปรับปรุง
สภาพแวดลอมเก่ียวกับการทํางาน เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน วัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
ท่ีพอใจของทุกคน 

4) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทางอุดมคติซ่ึงเปนผลประโยชนท่ีมีอํานาจมาก คือ 
การท่ีหนวยงานเปดโอกาสใหบุคคลไดสนองอุดมคติหรืออุดมการณของตนเอง เชน ความภาคภูมิ
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ท่ีไดแสดงฝมือ ความรูสึกพอใจท่ีไดทํางานอยางเต็มท่ี ฯลฯ ซ่ึงผูบริหารท่ีดีควรจะใหอิสระแกบุคลากร
ใหไดทํางานอยางสุดฝมือ เพ่ือใหไดผลงานดีเปนท่ียกยองของบุคคลอ่ืน เพ่ือท่ีบุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจ
มีความสุขมีความพอใจ 

5) สิ่งจูงใจท่ีเปนความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง สภาพการคบหาสมาคมกันเอง
ในหมูบุคลากรในองคกร ถาหนวยงานใดมีการแบงพรรคแบงพวกคอยจับผิดซึ่งกันและกัน ไมนับถือ
ซ่ึงกันและกัน ไมมีนํ้าใจซ่ึงกันและกัน ไมคบหากันฉันทมิตร องคกรนั้นจะเปนองคกรที่นาเบื่อ ดังนั้น
ผูบริหารตองเขาไปกํากับดูแลแกไขมิใหเกิดสภาพดังกลาว 

6) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับสภาพการทํางาน หมายถึง การปรับปรุงสภาพการทํางานและ
วิธีการทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรในองคกร รวมถึงตรงกับทัศนคติ
ของบุคลากรดวย ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาส
ใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและสวนรวมในงานทุกอยางท่ีจัดข้ึนในองคกร เพ่ือท่ีจะให
ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญในองคกร 

8) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับสภาพอยูรวมกันฉันทมิตร หมายถึง สภาพความสัมพันธของ
บุคลากรในองคกรมีความสัมพันธเปนอยางดีมีความเปนมิตรรูจักกันอยางกวางขวางสนิทสนม
กลมเกลียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมมือกันทํางาน องคกรนั้นก็จะไดผลในดานประสิทธิภาพ
ของบุคลากร ทําใหเกิดผลสําเร็จขององคกรตามท่ีตั้งเปาหมายไว 

 Schutz & Schutz (1994, p. 271) ไดใหความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความรูสึกและเจตคติท้ังทางบวกและทางลบที่บุคคลมีตองานซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน เชน การเปลี่ยนแปลงของสภาพการทํางาน คาตอบแทน สถานะทางสังคม 
กิจกรรมการพักผอน ความสัมพันธกับครอบครัว เปนตน 
 Swenson (2000) เสนอความเห็นขยายความเพ่ิมเติมวา ความพึงพอใจในงาน เปนตัวพยากรณ
สะทอนวาบุคลากรมีแรงกดดันและความเครียดเกิดข้ึนจากการทํางานในระหวางท่ีเขาทํางานนั้น
เพียงใด ซ่ึงหากบุคลากรมีความสุขกับการทํางานในหนาท่ีรับผิดชอบแลว มักจะมีแนวโนมการทํางาน
อยางเกิดประสิทธิผล Swenson ยังกลาวไวอยางนาสนใจถึงคุณลักษณะของความพึงพอใจ
ในการทํางานไวดวย ซ่ึงไดแก ความเชื่อวาองคกรชวยสงเสริมใหบุคลากรมีความพึงพอใจตอองคกร
ในระยะยาว มีความใสใจตอคุณภาพการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน บุคลากรมีพันธะกรณี 
(commitment) ตอองคกร มีอัตราการลาออกหรือการเปลี่ยนงานเขาออกนอย และมีผลิตภาพ
ท่ีเพ่ิมข้ึน 
         Kotler & Armstrong (2002) รายงานวา พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีสิ่งจูงใจ 
(motive) หรือแรงขับดัน (drive) เปนความตองการท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลเกิดพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองความตองการของตนเอง ซ่ึงความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน ความตองการบางอยาง
เปนความตองการทางชีววิทยา (biological) เกิดข้ึนจากสภาวะตึงเครียด เชน ความหิวกระหายหรือ
ความลําบากบางอยาง เปนความตองการทางจิตวิทยา (psychological) เกิดจากความตองการ
การยอมรับ (recognition) การยกยอง (esteem) หรือการเปนเจาของทรัพยสิน (belonging) 
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ความตองการสวนใหญอาจไมมากพอท่ีจะจูงใจใหบุคคลกระทําในชวงเวลานั้น ความตองการ
กลายเปนสิ่งจูงใจ เม่ือไดรับการกระตุนอยางเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด   
 พิมพชนา ยะมัง (2550, หนา 7) กลาววา ความพึงพอใจในงาน หมายถึง ทัศนคติหรือ
ความรูสึกชอบหรือไมชอบของผูปฏิบัติงานและผลของความไมพึงพอใจ จะทําใหบุคคลเกิดความรูสึก 
โดยแสดงออกมาเปนความสนใจ กระตือรือรน เต็มใจ สนุก ราเริง กับงานท่ีทําและมีความรับผิดชอบ 
มุงม่ันทํางานจนสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 ศิรินทรยา อยูสุข (2550, หนา 6) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ทัศนคติ
หรือความรูสึกของบุคคลท่ีมีความชอบ หรือพอใจในงานท่ีทําใหเกิดความมุงมั่นในการทํางาน 
มีความกระตือรือรน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานใหกับองคกร 

 มนชัย อรพิมพ (2550, หนา 10) กลาววา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง ทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีตอการทํางานในทางบวก ตองานที่ทําอยู และปจจัยแวดลอมตางๆ โดยเกิดจาก
องคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมการทํางาน กระบวนการทํางาน ความสัมพันธ
กับบุคคลในหนวยงาน และคาตอบแทน ซ่ึงมีผลตอบุคคลทําใหเกิดแรงกระตือรือรนตอการทํางาน 
มีขวัญและกําลังใจท่ีดีมุงม่ัน สรางสรรคใหกับองคกรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ (2550, หนา 68-69) กลาววา ความพึงพอใจในงาน (job satisfaction) 
เปนสภาพความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจท่ีพนักงานมีทัศนะตอการทํางาน ความพึงพอใจไดรับอิทธิพลจาก 

1) ปจจัยดานองคกร (organization factor) 
2) ปจจัยของกลุม (group factor) 
3) ปจจัยของบุคคล (personal factor) 

 ปจจัยเหลานี้เปนเปนปจจัยสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอสาเหตุของความพึงพอใจ และ
ไมพึงพอใจในการทํางาน ถาพนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานจะสงผลตอการปฏิบัติงานของ
พนักงาน และมีอัตราการลาออก และการขาดงานในระดับต่ํา ความพึงพอใจในงาน ไมไดหมายความวา
พนักงานจะพอใจในงานของเขาทุกงาน ถึงแมวาพนักงานจะมีความพึงพอใจในงานแตความจริงแลว
เขายังไมไดบอกถึงสิ่งท่ีเขาไมพึงพอใจดวย 

 ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ (2550, หนา 132-133) ไดกลาววา บุคคลที่มีแรงจูงใจภายใน 
เปนบุคคลท่ีเสาะแสวงหาความพึงพอใจจากปจจัยภายในงาน เชน ความทาทาย ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความรับผิดชอบ ความตื่นเตนในการเรียนรู ในขณะท่ีบุคคลท่ีมีแรงจูงใจภายนอก เปนบุคคลท่ีมีแนวโนม
ท่ีจะหลีกเลี่ยงความไมพึงพอใจ โดยการยึดปจจัยภายนอกของงาน เชน ความงาย ความสบาย
ความปลอดภัย ความม่ันคง ความสะดวก และการเพ่ิมพูนทางวัตถุ สามารถจัดกลุมแนวคิดไดเปน 
3 ประเภท  

1) การกระตุนเราท่ีเหมาะสม (optimal stimulation) 
2) ความตองการ อารมณความรูสึก และสิ่งจูงใจในงาน 
3) ทฤษฎีการประเมินผลการรูคิด (cognitive evaluation theory) 
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ตาราง 1  คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจในงาน (dimensions of job satisfaction) 
 

ประเด็นความพึงพอใจในงาน 
ชนิดของงาน (type of work) 
ผูรวมงาน (coworkers) 
ผลประโยชน (benefit) 
มุงท่ีความยกยองนับถือและความยุติธรรม (being treated with respect and fairness) 
ความม่ันคงของงาน (job security) 
โอกาสท่ีจะแสดงความคิด (chances to contribute Ideas) 
คาจาง (pay) 
การยอมรับในความสามารถ (recognition for performance) 
โอกาสความกาวหนา (advancement opportunities) 

ท่ีมา: (Johnston & Marshall, 2010, p. 290) 
 
 ธร สุนทรายุทธ (2553, หนา 111) มีความเห็นวา ความพึงพอใจในการทํางาน หมายถึง
ความรูสึกรวมๆ ของบุคคลตอการทํางานในทางดานดีที่เกิดจากการทํางาน ทําใหไดรับผลตอบแทน
เกิดความพึงพอใจ เกิดความรูสึก กระตือรือรน มุงม่ันท่ีจะทํางาน มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน รวมถึงความสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 
 สิ่งท่ีชวยตัดสินใจดานความพึงพอใจในงาน (what determines job satisfaction) 

1) งานท่ีทาทายระดับสติปญญา (mentally challenging work) พนักงานมีแนวโนม
ท่ีจะชอบงานท่ีเปดโอกาสใหเขาใชทักษะและความสามารถ งานท่ีทํามีความหลากหลาย มีอิสระในงาน 
พนักงานจะมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการทํางานถางานท่ีทํานั้นมีความทาทาย เพราะงานท่ีมี
ความทาทายเพียงเล็กนอยหรือปราศจากความทาทายจะกอใหเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน 

2) ความเสมอภาคในการรับรางวัล (equitable rewards) พนักงานตองการระบบ
การใหรางวัลและนโยบายการเลื่อนตําแหนงท่ีมีความยุติธรรม เพราะการเลื่อนตําแหนงเปนการจัดโอกาส
สําหรับความกาวหนาใหกับบุคคล โอกาสแหงความรับผิดชอบมากขึ้น และเปนการเพิ่มสถานภาพ
ทางสังคมเม่ือบุคคลรับรูวาการเลื่อนตําแหนงเปนไปดวยความยุติธรรม เขาก็จะมีความพอใจในงาน 

3) การใหการสนับสนุนชวยเหลือเก่ียวกับงาน (supportive working conditions) 
พนักงานชอบท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีดี และเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานมากกวาสภาพแวดลอม
ท่ีเปนอันตราย และไมสะดวกสบาย 

4) การชวยเหลือสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงาน (supportive colleagues) พนักงาน
มีความตองการปฏิกิริยาโตตอบตอกันทางสังคม ฉะนั้นมิตรภาพและการชวยเหลือสนับสนุน
จากเพ่ือนรวมงานจะเพ่ิมความพอใจใหพนักงานมากข้ึน 
 ผลกระทบของความพึงพอใจในงานท่ีมีผลตอการทํางานของพนักงาน (the effect of job 
satisfaction on employee performance) 
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 ความพอใจในงานมีผลแนวโนมจากผลของความสามารถในการทํางานของพนักงาน โดยพบวา
ความไมพึงพอใจในการทํางานจะทําใหเกิดผลกระทบตอผลผลิตของพนักงาน การขาดงาน และ
การออกจากงาน ดังนี้ 

1) ความพึงพอใจและผลผลิต (satisfaction and productivity) ถาพนักงาน
มีความสุขจะมีผลงานท่ีดี องคกรที่มีพนักงานที่พอใจในงานมีแนวโนมที่จะมีผลผลิตที่ดีใหกับองคกร
มากกวาองคกรท่ีพนักงานมีความพอใจนอย 

2) ความพึงพอใจและการขาดงาน (satisfaction and absenteeism) พบวา
ความสัมพันธระหวางความพอใจกับการขาดงานเปนลบ ซ่ึงอาจสรุปไดวา ความไมพอใจของพนักงาน
เปนสาเหตุของการขาดงาน 

3) ความพึงพอใจและการออกจากงาน (satisfaction and turnover) ความพอใจ
มีความสัมพันธในเชิงลบกับการออกจากงาน ปจจัยท่ีทําใหพนักงานออกจากงาน เชน สภาพของ
ตลาดแรงงาน ความคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสการเลือกงาน ระยะเวลาการดํารงตําแหนง เหลานี้
เปนสิ่งสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจละท้ิงงานในปจจุบัน องคกรอาจใชความพยายามที่จะรักษา
คนเหลานี้ไว ดวยการเพ่ิมคาจางการยกยอง ใหความเชื่อถือ และเพ่ิมโอกาสการเลื่อนตําแหนง 

ความพึงพอใจ (satisfaction) เปนความรูสึกท่ีรับรูไดดวยจิตใจและอาจแสดงออกมา
เปนพฤติกรรมตางๆ ใหบุคคลรอบขางไดรับรู การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจจึงมักมีผูพยายาม
จะอธิบายหรือหาความหมายของความพึงพอใจไวในแงมุมตางๆ ข้ึนอยูกับวัดถุประสงคของผูศึกษา 
เชน ศึกษาในแงของเจตคติ แรงจูงใจ ความคาดหวัง การไดรับรางวัล และความสมดุลทางอารมณ 
โดยท่ัวไปการศึกษาท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจมักนิยมศึกษาในสองมิติ คือ มิติความพึงพอใจ
ในการทํางาน (job satisfaction) และมิติความพึงพอใจ 

ความสําคัญของความพึงพอใจในการทํางานนั้น หมายถึง ทัศนคติเก่ียวกับงาน
ของพนักงานซ่ึงจะเก่ียวของกับปจจัยแวดลอมในงานของเขา เชน คาตอบแทน โอกาสในการเลื่อนตําแหนง 
ความกาวหนา หัวหนางาน ตลอดจนเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงมีอิทธิพลตอการรับรูในงานของบุคคล ความพอใจ
ในงานยังเกิดข้ึนจากปจจัยแวดลอมของงาน ไดแก รูปแบบการบริหาร นโยบายและขั้นตอน
การทํางาน กลุมงานท่ีเก่ียวของ สภาพแวดลอมการทํางาน ตลอดจนประโยชนและผลตอบแทน  

จะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเปนเรื่องท่ีละเอียดออนมาก เพราะมีความเก่ียวของ
สัมพันธกับความตองการหรือแรงจูงใจของแตละบุคคล ดังนั้น จึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญทั้งตอ
ผูปฏิบัติงาน และตอองคกรอยางมาก เพราะ 

1) ผูปฏิบัติงานยอมมีความตองการท่ีจะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดของตน 
และผูปฏิบัติงานจะมีความรูสึกสมปรารถนาท่ีจะไดแสดง บทบาทอยางเต็มที่ตามขีดความสามารถ
ของเขาท่ีมีอยู 

2) ผูปฏิบัติ งานซ่ึงไม เคยมีความพึงพอใจในการทํางานยอมจะไมประสบ
สภาพวุฒิภาวะทางจิตวิทยา เพราะคนเราโดยทั่วไปจะใชเวลาสวนใหญในแตละวันอยูกับงาน 
หากงานนั้นเปนงานท่ีนาเบื่อหนายไมทาทาย และไมมีอิสระเขายอมจะเกิดความเบื่อหนาย หงุดหงิด
รําคาญใจ อันจะสงผลหรือกอใหเกิดปญหาโดยตรงตอตัวเขาเอง เพ่ือนรวมงานและสังคมในท่ีสุด 
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3) ผูปฏิบัติงานซ่ึงไม เคยมีความพึงพอใจในงานท่ีทําจะเกิดความคับของใจ 
เพราะการทํางานนั้นถือวา เปนสิ่งสนองความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย 

4) การขาดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือเกิดมีขอขัดแยงในการทํางาน
ยอมจะสงผลใหขวัญและกําลังใจในการทํางานลดต่ําลง นั่นหมายความวา ประสิทธิภาพของการทํางาน
ยอมลดต่ําตามไปดวย 

จากการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจ สามารถนําไปเปนแนวทางเสริมสรางแรงจูงใจ
และสรางความพึงพอใจ 

1) แรงจูงใจในการทํางานกับแนวทางการทํางานเปนที่ยอมรับกันวาทรัพยากร
ท่ีสาคัญท่ีสุดในองคกร คือ บุคคล หากมีวิธีการจูงใจใหคนทํางานท่ีถูกตองงานที่ไดจะมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นแนวทางการเสรมิสรางแรงจูงใจจึงตองพิจารณาถึงความตองการของแตละบุคคล ซ่ึงอาจแบงเปน
ทางกายภาพและจิตใจ สรุปเปนรูปแบบจูงใจได ดังนี้ 

(1) สรางแรงจูงใจโดยรางวัลตอบแทน เชน คาตอบแทน เงินเดือน โบนัส 
การเลื่อนตําแหนง สวัสดิการ และบริการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล สงเคราะหท่ีอยูอาศัย เปนตน 
นอกจากนี้ยังอาจสรางแรงจูงใจตอบแทนท่ีไมใชเงิน ไดแก การใหเครื่องอํานวยความสะดวก เชน 
หองทํางานสวนตัว โอกาสไปศึกษาตอ อบรมสัมมนา และการยกยองเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร
ตางๆ เปนตน ท้ังนี้ไมวาจะเปนตัวเงินหรือไมใชตัวเงินตองคํานึงถึงความเหมาะสม กาลเทศะ 
ความเปนธรรม และใหความสําคัญเก่ียวกับ “บุคคล” อยางยิ่ง 

(2) สรางแรงจูงใจดวยงาน เปนการใชเง่ือนไขของงาน เปนการสรางแรงจูงใจ 
เชน มอบหมายงานท่ีดีมีคุณคาแกบุคคลอยางเหมาะสมในระบบบริหารจัดการ พบวา การหมุนเวียนงาน 
(job rotation) ทําใหไมมีสภาพความจําเจ เกิดความกระตือรือรน และท่ีสาคัญพนักงานไดเรียนรูงาน 
เพ่ือเตรียมตัวสูตําแหนงท่ีสูงขึ้น นอกจากนี้การขยายขอบเขตและเนื้อหางาน มอบอํานาจหนาท่ี
แสดงถึงความไวเนื้อเชื่อใจของผูบังคับบัญชาข้ันสูง 

(3) สรางแรงจูงใจดวยวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกรมีสวนจูงใจใหบุคลากร
จงรักภักดีตอองคกร บุคลากรมีความรูสึกวาเปนเจาของ ดังนั้น ผูบริหารควรจัดการบริหาร
แบบมีสวนรวม (participative management) 

2) ความพึงพอใจในการทํางานกับแนวทางการทํางานจากการศึกษาเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน พบวา ผูท่ีมีความสุขในการทํางานตางๆ ดวยความพึงพอใจจะมีผลผลิต
ท่ีมีประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานที่ดี สามารถสรางความพึงพอใจใหบุคคล รวมทั้งรางวัล
เปนปจจัยท่ีสรางความพึงพอใจในการทํางานผูบริหารไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงปจจัยเก่ียวกับบุคคล 
อายุ เพศ บุคลิกภาพ แตก็สามารถท่ีจะจัดสรรอยางอ่ืนใหเหมาะสม เพ่ือจูงใจใหบุคลากรทํางานได 
โดยอาศัยปจจัยสิ่งแวดลอม บรรยากาศและการบริหารจัดการเขาชวย เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ในการทํางานได (ธร สุนทรายุทธ, 2553, หนา 122-123) 

จากความหมายตางๆ ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปนความรูสึกในทางท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอปจจัยตางๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับงานท่ีทําอยู ความรูสึกชอบ หรือพอใจเปนความรูสึกที่เกิดขึ้น จากการที่ไดรับการตอบสนอง 
ตามระดับความตองการ กลาวคือ เปนความรูสึกเปนสุขในการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ภายใต
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สภาพบรรยากาศการทํางานที่ถูกใจ โดยมีสิ่งตอบแทนทางวัตถุและจิตใจ โดยมีภาวะแวดลอม
เปนตัวจูงใจ หลังจากไดผานกระบวนการประเมินคา จะแสดงออกมาในระดับที่แตกตางกัน เชน 
พึงพอใจมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

2.2.2 แนวคิดทฤษฎีการสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 แรงจูงใจ (motivation) คือ สิ่งซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย อันเกิดจากความตองการ 
(needs) พลังกดดัน (drives) หรือความปรารถนา (desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อใหบรรลุ 
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรูก็ได แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเรา
ท้ังภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ เอง ภายใน ไดแก ความรูสึกตองการ หรือขาดอะไรบางอยาง 
จึงเปนพลังชักจูง หรือกระตุนใหมนุษยประกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนสิ่งที่ขาดหรือตองการนั้น 
สวนภายนอก ไดแก สิ่งใดก็ตามท่ีมาเรงเรา นําชองทาง และมาเสริมสรางความปรารถนา
ในการประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย ซ่ึงแรงจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเราภายในหรือภายนอก 
แตเพียงอยางเดียว หรือท้ังสองอยางพรอมกันได อาจกลาวไดวา แรงจูงใจทําใหเกิดพฤติกรรม
ซ่ึงเกิดจากความตองการของมนุษย ซ่ึงความตองการเปนสิ่งเราภายในที่สําคัญกับการเกิดพฤติกรรม 
นอกจากนี้ยังมีสิ่งเราอ่ืนๆ เชน การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเปนมิตร การบังคับขูเข็ญ 
การใหรางวัลหรือกําลังใจหรือการทําใหเกิดความพอใจ ลวนเปนเหตุจูงใจใหเกิดแรงจูงใจได 
 ทฤษฎแีรงจูงใจแบงออกไดเปนทฤษฎีใหญๆ  คือ 

1)  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (behavioral view of motivation) ทฤษฎีนี้ ใหความสําคัญ
กับประสบการณในอดีต (past experience) วามีผลตอแรงจูงใจของบุคคลเปนอยางมาก ดังนั้น
ทุกพฤติกรรมของมนุษยถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาไดรับอิทธิพลท่ีเปนแรงจูงใจมาจากประสบการณ
ในอดีตเปนสวนมาก โดยประสบการณในดานดีและกลายเปนแรงจูงใจทางบวกที่สงผลเราใหมนุษย 
มีความตอง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งขึ้นทฤษฎีนี้เนนความสําคัญของสิ่งเราภายนอก 
(extrinsic motivation) 

2)  ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (social learning view of motivation) ทฤษฎีนี้
เห็นวา แรงจูงใจเกิดจากการเรียนรูทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเอกลักษณ และ
การเลียนแบบ (identification and imitation) จากบุคคลท่ีตนเองชื่นชม หรือคนท่ีมีชื่อเสียงในสังคม
จะเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

3)  ทฤษฎีพุทธินิยม (cognitive view of motivation) ทฤษฎีนี้เห็นวา แรงจูงใจ
ในการกระทําพฤติกรรมของมนุษยนั้นข้ึนอยูกับการรับรู (perceive) สิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัว โดยอาศัย
ความสามารถทางปญญาเปนสําคัญ มนุษยจะไดรับแรงผลักดันจากหลายๆ ทาง ในการแสดงพฤติกรรม 
ซ่ึงในสภาพเชนนี้ มนุษยจะเกิดสภาพความไมสมดุล (disequilibrium) ขึ้น เมื่อเกิดสภาพเชนวานี้
มนุษยจะตองอาศัยขบวนการดูดซึม (assimilation) และการปรับ (accomodation) ความแตกตาง
ของประสบการณท่ีไดรับใหมใหเขากับประสบการณเดิมของตนซ่ึงการจะทําไดจะตองอาศัยสติปญญา
เปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญทฤษฎีนี้เนนเรื่องแรงจูงใจภายใน (intrinsic motivation) นอกจากนั้นทฤษฎีนี้
ยังใหความสําคัญกับเปาหมาย วัตถุประสงค และการวางแผน ทฤษฎีนี้ใหความสําคัญกับระดับ
ของความคาดหวัง (level of aspiration) โดยท่ีเขากลาววา คนเรามีแนวโนมที่จะตั้งความคาดหวัง



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

19 

ของตนเองใหสูงข้ึน เม่ือเขาทํางานหนึ่งสําเร็จ และตรงกันขามคือจะตั้งความคาดหวังของตนเองตํ่าลง 
เม่ือเขาทํางานหนึ่งแลวลมเหลว 

4)  ทฤษฎีมานุษยนิยม (humanistic view of motivation) แนวความคิดนี้เปนของ
มาสโลว (Maslow) ท่ีไดอธิบายถึงลําดับความตองการของมนุษย โดยท่ีความตองการจะเปน 
ตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพ่ือไปสูความตองการนั้น ดังนี้ถาเขาใจความตองการของมนุษย
ก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษยไดเชนเดียวกัน 
 Lovell (1980, p. 109) ใหความหมายของ “แรงจูงใจวา เปนกระบวนการท่ีชักนําโนมนาว
ใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ” 
 Domjan (1996, p. 199) อธิบายวา การจูงใจเปนภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระทํา
กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
 สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทํา
หรือดิ้นรนเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซ่ึงจะเห็นไดพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรม
ท่ีมิใชเปนเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองสิ่งเราปกติ 
คือ การขานรับเม่ือไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองสิ่งเราจัดวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจ 
เชน พนักงานตั้งใจทํางานเพ่ือหวังความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 
 การศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น มักเก่ียวของกับความตองการและการจูงใจ
ของบุคคลซ่ึงการท่ีผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากหรือนอยเพียงใดนั้นข้ึนอยูกับ
สิ่งจูงใจในการทํางานท่ีมีอยูในหนวยงานมีความสอดคลองกับความตองการของบุคคล ดังนั้น
การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความตองการและจูงใจ จึงมีความจําเปนเพื่อใหมีความเขาใจ
พฤติกรรมของผูปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูการสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนและเกิดความรวมแรงรวมใจ
ในการปฏิบั ติใหบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีวางไว โดยทฤษฎีตางๆ ท่ีเ ก่ียวของมีนักวิชาการ
ไดทําการศึกษาคนควาและตั้งทฤษฎีไวมากมาย ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะทฤษฎีท่ีสําคัญๆ ดังตอไปนี้ 

1) ทฤษฎีความตองการลําดับข้ันของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) 
ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551, หนา 82-86) ไดกลาววา ทฤษฎีความตองการ

ลําดับข้ันของ Abraham Maslow ถือไดวาเปนทฤษฎีพื้นฐานที่สุด เมื่อกลาวถึงเรื่องแรงจูงใจ 
Maslow คาดคะเนวา ความตองการพื้นฐานของมนุษยทุกคนเปนเหมือนกันหมด แมวาจะอยู
ในวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน แตความตองการเหลานั้นยังคงเหมือนเดิม ซึ่งความตองการของบุคคล
สามารถเรียงลําดับข้ันจากต่ําไปสูง ดังนี้ 

(1) ความตองการดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการ
ข้ันพ้ืนฐานของลําดับข้ันความตองการ เชน ความตองการอาหาร ความตองการน้ํา 

(2) ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการข้ันท่ีสอง 
เกิดข้ึนเม่ือความตองการดานรางกายไดรับการตอบสนองแลว เปนความตองการความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตการไดมีงานทํา การมีท่ีอยูอาศัย การไดรับการปกปองจากภัยอันตรายท้ังดานรางกายและจิตใจ 

(3) ความตองการทางสังคม (social needs) เปนความตองการขั้นที่สาม 
เกิดข้ึนเม่ือความตองการความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลว เปนความตองการความรัก การมีเพ่ือน 
การไดรับความเขาใจการไดมีสวนรวมเปนเจาของกลุมของความตองการดานรางกาย ความตองการ
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ความปลอดภัย และความตองการทางสังคมรวมเรียกวา ความตองการท่ีขาดแคลนหรือไมสมบูรณ 
(deficiency needs) Maslow มีแนวคิดวา หากความตองการเหลานั้นไมไดรับการตอบสนอง 
คนจะไมสามารถพัฒนาเปนคนท่ีสมบูรณได ท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ในทางตรงกันขาม 
ความตองการข้ันสูงอีก 2 ข้ันข้ึนไป คือ ความตองการไดรับการนับถือ และความตองการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองตามความเปนจริง เรียกวา เปนความตองการเจริญงอกงาม (growth needs) 
หากความตองการเหลานี้ไดรับการตอบสนอง จะชวยใหคนเติบโต และพัฒนาศักยภาพของพวกเขา
อยางสูงสุด 

(4) ความตองการไดรับการนับถือ (esteem needs) เปนความตองการขั้นที่สี่ 
เกิดเมื่อความตองการทางสังคมไดรับการตอบสนอง การเห็นวาตนเองมีคุณคา ความตองการ
ท่ีจะไดรับการยอมรับจากคนอ่ืนองคประกอบตางๆ ท่ีแสดงวาไดรับการยกยองนับถือ เชน สถานภาพ 
การไดรับการยกยอง การไดรับความสนใจ การไดรับการเลื่อนข้ัน การไดรับตําแหนงท่ีสูง 

(5) ความตองการพัฒนาศักยภาพตนเองตามความเปนจริง (self-actualization 
needs) หรือความตองการความสําเร็จในชีวิตของตน เปนความตองการขั้นสูงสุดของ Maslow 
เกิดข้ึนเม่ือความตองการข้ันตํ่ากวาไดรับการตอบสนองแลว คือ ความตองการเพื่อตระหนักรู 
ความสามารถของตนตามสภาพท่ีเปนจริง เขาใจถึงความตองการ ความสนใจ ความถนัดของตนเอง 
โดยไมมีการบิดเบือน พิจารณาตนเองอยางมีใจเปนธรรม ยอมรับไดท้ังสวนท่ีเปนขอบกพรองและ
สวนท่ีเปนความสามารถท่ีดีของตนเอง 

Hitt, Miller & Colella (2006, pp. 199-200) ไดกลาววา ทฤษฎีของ Maslow 
ไดถูกนํามาใชอยางกวางขวางแพรหลายในองคกร ใชเปนองคประกอบในการจูงใจพฤติกรรมพนักงาน
ไดหลายระดับตามระดับความตองการท่ีแตกตางกันไป ดังตัวอยาง 

(1) ความตองการดานรางกาย สิ่งท่ีองคกรจัดให เชน คาจาง โบนัส สวัสดิการ 
สภาพแวดลอมการทํางานท่ีดี อากาศ อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ มีชวงเวลาพัก 

(2) ความตองการความปลอดภัย สิ่งท่ีองคกรจัดให เชน เง่ือนไขสภาพการทํางาน
ท่ีปลอดภัยเงินสงเคราะหตางๆ ขององคกร ความมั่นคงของงาน มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพ 
ไมมีการบังคับขูเข็ญใหพนักงานทํางาน 

(3) ความตองการทางสังคม สิ่งท่ีองคกรสงเสริมหรือจัดให เชน ความสัมพันธ
ในกลุมเพื่อนรวมงาน ความสัมพันธที่ดีกับผูบังคับบัญชา กิจกรรมกลุมตางๆ ในองคกร และ
การกระตุนใหมีสวนรวมในกิจกรรมสังคม หรืองานสังสรรคขององคกร 

(4) ความตองการไดรับการนับถือ สิ่งท่ีองคกรจัดให เชน สถานภาพในการทํางาน 
การไดรับการยกยองในองคกร ตําแหนงหนาที่การงานมีผลตอบแทนที่เกิดจากงานที่ทําสําเร็จ 
การใหเงินโบนัสพิเศษ และการใหรางวัลท่ีไมเก่ียวกับเงินเปนในรูปของรางวัลของที่ระลึก หรือ
โลประกาศเกียรติคุณ 

(5) ความตองการพัฒนาศักยภาพตนเอง สิ่งท่ีองคกรจัดให เชน โครงการพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพดานตางๆ มอบหมายงานท่ีทาทาย ใหโอกาสสรางสรรคความกาวหนา
ในองคกร 
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ภาพ 2  พีระมิดแสดงระดับข้ันความตองการของ Maslow 
ท่ีมา: Hitt, Miller & Colella (2006, pp. 199-200) 
 

2) ทฤษฎี อี อาร จี ของ Alderfer (ERG theory) 
ณัฏฐพันธ เขจรนันท (2551, หนา 86-87) ไดกลาววา Alderfer นักวิชาการ

แหงมหาวิทยาลัย Yale ไดพัฒนาทฤษฎีความตองการดํารงอยู ความสัมพันธ และความกาวหนา
ท่ีเรียกรวมกันวา ทฤษฎี อี อาร จี (ERG theory) ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของ Maslow โดย Alderfer 
สรุปวา ความตองการของมนุษยสามารถแบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

(1) ความตองการมีชีวิตอยู (existence needs) ซึ่งเปนความตองการทั้งหลาย
ท่ีจะมีชีวิตอยูตอไป ไดแก ความตองการทางสรีระและความตองการความปลอดภัย 

(2) ความตองการมีความสัมพันธภาพ (relatedness needs) ซ่ึงเปนความตองการ
ท่ีจะมีความสัมพันธกับคนรอบขางอยางมีความหมาย 

(3) ความตองการเจริญงอกงาม (growth needs) ไดแก ความตองการท่ีจะไดรับ
การยกยอง และความตองการท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ทฤษฎี อี อาร จี (ERG) ของ Alderfer นั้นมีความแตกตางจากทฤษฎีของ Maslow 
คือ เปนทฤษฎีที่งายกวา และนําเสนอความตองการ 3 ประเภท แทนความตองการ 5 ขั้น ของ 

ความตองการของรางกาย: อาหาร น้ํา ที่อยูอาศัย อากาศ 
(physiological needs) 

ความตองการความปลอดภยั: ปราศจากอันตราย ความปลอดภยั
ทางการเงิน (safety needs) 

ความตองการดานสังคม: ความเปนมิตร ความเปนเจาของ 
ความรัก (Social and Belongingness Needs) 

ความตองการดานบุคคล: สถานภาพ 
ความเคารพ ความมีระดับ  

(esteem needs) 

ดานความตองการ 
ความเปนตัวตน 

(self-actualization 
Needs) 
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Maslow และ Alderfer เสนอวา ความตองการเหลานี้ อาจจะถูกกระตุนไดทุกเวลา และไมจําเปน 
ตองตอบสนองตามลําดับข้ัน 

 
ตาราง 2  เปรียบเทียบความตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว (Maslow) กับทฤษฎี อี อาร จี (ERG)   

ของ Alderfer 
 

ทฤษฎีความตองการตามลําดับข้ันของ Maslow ทฤษฎี อี อาร จี (ERG) ของ Alderfer 
1. ความตองการพ้ืนฐานในชีวิต 
   1.1 ความตองการทางดานรางกาย 
   1.2 ความตองการความม่ังคงปลอดภัย 

1. ความตองการดํารงชีวิตอยูได 

2. ความตองการอยูรวมกัน 
   2.1 ความตองการทางสังคม 

2. ความตองการติดตอสัมพันธกัน 
    ในสังคม 

3. ความตองการเจริญกาวหนา 
   3.1 ความตองการการไดรับการยกยองจากสังคม 
   3.2 ความตองการประสบความสําเร็จในชีวิต 

3. ความตองการเจริญกาวหนา 

ท่ีมา: (Schermerhorn, 2005, p. 357) 
 

3)  ทฤษฎีการจูงใจของ เฮอรซเบอรก (Herzberg two-factor theory) 
รังสรรค ประเสริฐศรี (2548, หนา 93-94) ไดกลาววา เฮอรซเบอรก บารนาด 

และซินเดอรแมน ไดคิดคนทฤษฎีการจูงใจท่ีสําคัญ ชื่อทฤษฎี 2 ปจจัย เปนทฤษฎีท่ีไดรับการยอมรับ
อยางกวางขวางในองคกรบริหาร เฮอรซเบอรก และคณะ ไดสรางทฤษฎีนี้ข้ึนจากการศึกษาถึงสาเหตุ
ของความพอใจในงาน และความไมพอใจในงานของวิศวกรและพนักงานบัญชีในโรงงานที่เมือง 
Pittsburg จํานวน 200 คน จากโรงงานอุตสาหกรรม 11 แหง โดยวิธีการสัมภาษณในสวนท่ีเก่ียวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือตองการศึกษาวาคนเราตองการอะไรจากงาน คําตอบท่ีคนพบ คือ คนตองการ
ความสุขจากการทํางาน และองคประกอบท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขจากการทํางานมีอยู 
2 องคประกอบ คือ 

(1) ปจจัยจูงใจ เปนปจจัยท่ีเก่ียวกับงานโดยตรงเปนปจจัยที่ทําใหผูปฏิบัติงาน
ชอบและรักงานทําใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบดวย 
ปจจัย 5 ประการ คือ 

ก. ความสําเร็จของงานเปนผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานของผูปฏิบัติงาน 
เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคของหนวยงานและตนเอง โดยสามารถหาวิธีแกปญหา
และปองกันปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจนบรรลุผลสําเร็จในการทํางานเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มใจ
ในความสําเร็จของงานนั้น 

ข. การยอมรับนับถือ เปนการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกําลังใจ
การไดรับความไววางใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสอใหเห็นถึงความเชื่อถือยอมรับในความสามารถ
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เม่ือทํางานอยางใดอยางหนึ่งบรรลุผลสําเร็จท้ังจากผูบังคับบัญชา ผูขอคําปรึกษา หรือจากบุคคล
ในหนวยงาน การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จงานดวย 

ค. ลักษณะของงาน เปนงานท่ีนาสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค
ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานท่ีสามารถทําไดตามลําพัง 

ง. ความรับผิดชอบ ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผูบังคับบัญชาไดใหโอกาส
แกผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี โดยไมจําเปนตองตรวจสอบ
หรือควบคุมอยางใกลชิด 

จ. ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี เปนการไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนหรือ
ตําแหนงสูงข้ึน รวมท้ังโอกาสท่ีจะไดเพ่ิมพูนความรู ความสามารถในการทํางาน 

(2) ปจจัยคํ้าจุน เปนปจจัยท่ีคงไวซ่ึงแรงจูงใจในการทํางานของบุคคลใหมีอยู
ตลอดเวลาถาไมมีหรือมีไมสอดคลองกับความปรารถนาของบุคคลในองคกรแลวจะเกิดการไมชอบงานข้ึน 
ซ่ึงปจจัยเหลานี้มีอยู 5 ประการ คือ 

ก. นโยบายและการบริหาร มีสาระครอบคลุมถึงความไมมีประสิทธิภาพ
ขององคกร การทํางานซอนกัน การแกงแยงอํานาจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงสงผลตอขวัญและความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานในองคกร 

ข. การปกครองบังคับบัญชา เปนความสามารถของผูบังคับบัญชาในการให
คําแนะนําทางวิชาการ หรือทางเทคนิคในการทํางานแกผูใตบังคับบัญชาตามหนาท่ี และความรับผิดชอบ
ไดมากนอยเพียงใด ซ่ึงไมเก่ียวกับความสัมพันธทางสังคมระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบังคับบัญชา 

ค. ความสัมพันธระหวางบุคคล เปนสัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชาและระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันในการติดตอไมวาจะเปนกริยา หรือวาจา
ท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลจะเปนองคประกอบท่ีเกิดควบคูกับการปกครองบังคับบัญชาเสมอ เพราะหาก
ผูใตบังคับบัญชาไมสามารถเขาถึงผูบังคับบัญชาหรือไมสามารถทํางานกับเพื่อนรวมงานไดแลว 
ก็จะมีความรูสึกไมพึงพอใจในงานท่ีรับผิดชอบ 

ง. สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนสภาพของการทํางานทั่วไปเกี่ยวกับ
หนาท่ีการงาน เชน ความสะดวกสบายในการทํางาน ทําเลที่ตั้งของสถานที่ทํางานในการคมนาคม 
หรือปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติ เปนตน ถือเปนองคประกอบหนึ่งที่ชวยปองกันมิใหบุคคลเกิด
ความไมพึงพอใจในการทํางาน อันเปนผลตอขวัญในการปฏิบัติงานนั่นเอง 

จ. เงินเดือนและผลประโยชนเก้ือกูล เปนปจจัยคํ้าจุนอยางหนึ่งปองกันมิให
คนเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

Schermerhon (2005, pp. 355-356) ไดกลาววา ในทัศนะของเฮอรซเบอรก 
ปจจัยจูงใจนั้น ถาขาดไปแลวมิไดทําใหเกิดความไมพอใจแกพนักงานแตอยางใด แตพนักงานเหลานั้น
จะไมไดรับแรงจูงใจในการทํางาน กลาวโดยสรุป ปจจัยท่ีเรียกวา ปจจัยคํ้าจุนนั้นจะมีผลกระทบกระเทือน
ตอความไมพอใจในงานท่ีทํา สวนปจจัยจูงใจ จะมีผลกระทบตอความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซ่ึงปจจัยคํ้าจุน
จะชวยทําใหคนสามารถหลีกเลี่ยงจากสิ่งท่ีทําใหเกิดความไมพอใจตางๆ สวนปจจัยจูงใจจะทําให
คนมีความสุขหรือความพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู จากขอสมมติฐานเดิมของทฤษฎีแรงจูงใจท่ีมักจะกลาววา 
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สิ่งจูงใจทางดานการเงิน การปรับปรุงในเรื่องความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน และการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํางานเปนการจูงใจใหมีการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตนั้น ขณะนี้ไดรับการเปลี่ยนแปลง และทําใหทราบวา 
ปจจัยจูงใจเทานั้นท่ีมีผลตอการเพ่ิมข้ึนของผลผลิต หรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังตาราง 3 

 
ตาราง 3  องคประกอบท่ีทําใหเกิดความไมพอใจและความพอใจในงาน 

ท่ีมา: (Schermerhorn, 2005, p. 355) 
 

4)  ทฤษฎีของแมคเกรเกอร (theory X theory Y)   
แมคเกรเกอร (McGregor, 1960, pp. 33-58) แหงสหรัฐอเมริกา ไดสรุปเอาไววา

การจูงใจจะเกิดข้ึนไดหรือเปนไปทางใดยอมเกิดข้ึนจากทัศนคติของผูบริหารที่มีตอผูใตบังคับบัญชา
เปนสําคัญ ซ่ึงแยกทัศนคติของผูบริหารตอการจูงใจ ตามสมมุติฐานเก่ียวกับคนได 2 กลุม สมมุติฐาน
กลุมแรกเปนไปในทางลบ ซ่ึงแมคเกรเกอรกําหนดวาเปนทฤษฎี X ซ่ึงเปนแนวทางสมัยเดิม (tradition 
approach) สมมุติฐานของทฤษฎี X ประกอบดวย 

(1) คนโดยท่ัวไปไมชอบทํางาน และพยายามท่ีจะบิดพลิ้ว หลีกเลี่ยงเม่ือมีโอกาส 
(2) เพราะคนเปนเชนนี้ จึงตองใชวิธีการบังคับ ควบคุม สั่งการ ขมขูหรือลงโทษ 

เพ่ือใหคนพยายามทํางานใหสําเร็จตามจุดประสงคขององคกร 
(3) คนโดยท่ัวไปชอบท่ีจะทํางานตามคําสั่ง มีความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยง

ความรับผิดชอบ มีความกระตือรือรนเพียงเล็กนอย มีความตองการในความมั่นคง (security) 
เหนือสิ่งอ่ืนใดผูบริหารท่ียอมรับขอสมมุติฐานท่ีเก่ียวกับลักษณะของคนตามทฤษฎีของทฤษฎี X นั้น คือ 
มองเห็นคนเปนเด็ก ผูบริหารดังกลาวจะพยายามกําหนดมาตรการในการควบคุมผูใตบังคับบัญชา
อยางใกลชิด คนเปนองคประกอบอยางหนึ่งในการผลิต เชนเดียวกับเงินทุนและอุปกรณตางๆ 
ท่ีใชในการผลิต ซ่ึงจะตองควบคุมโดยฝายบริหาร คนจะถูกจูงใจดวยผลตอบแทนทางดานการเงิน 
ผลพิเศษอยางอ่ืนและการคุกคามดวยการลงโทษ ดังนั้นในสังคมใดก็ตามที่ระดับของการยังชีพ
ของประชาชนคอนขางจะต่ําและมีภาวะการขาดแคลนงานแลว ทฤษฎี X นาจะเปนทฤษฎีที่นํามาใช
ไดผลดี 

หลังจากท่ีแมคเกรเกอร ไดอธิบายทฤษฎี X ของเขาแลว เขาไดมีทัศนะตัวคน
ในทฤษฎีนี้ จะถูกตองหรือไมและการปฏิบัติตางๆ ทางดานบริหารที่ยึดถือตามทฤษฎีนี้จะเปนสิ่งท่ี

     สิ่งท่ีสรางความไมพอใจในงาน 
       (dissatisfier or hygiene) 

            สิ่งท่ีสรางความพอใจ 
         (satisfier or motivators) 

- นโยบายและการบริหารขององคการ 
- การนิเทศงาน/เทคนิคของการทํางาน 
- เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
- ความสัมพันธระหวางบุคคล 
- สภาพของการทํางาน/ชีวิตสวนตัว 
- สถานภาพ/ความม่ันคงในชีวิต 

         - ความสําเร็จในการทํางาน 
         - การไดรับการยกยอง 
         - ลกัษณะของตัวงาน 
         - ความรับผิดชอบ 
         - การมีโอกาสกาวหนา 
         - ความเจริญงอกงามในตนเองและอาชีพ 
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เหมาะสมกับสถานการณตางๆ ในปจจุบันนี้หรือไม คนท่ีอาศัยอยูในสังคมประชาธิปไตย ซ่ึงมีระดับ
การศึกษาและมาตรฐานการครองชีพท่ีสูง และมีโอกาสที่จะหางานทําไดมากนั้นการใชขอสมมุติฐาน
ตามทฤษฎี X ก็นาจะไมถูกตองจึงเกิดทฤษฎี Y ซ่ึงเปนสมมุติฐานที่เปนไปในทางบวก ซึ่งเปน
แนวทางสมัยใหม (modern approach) สมมุติฐานทฤษฎี Y ประกอบดวย 

(1) ความพยายามท้ังกายและทางจิตท่ีใชไปในการทํางานนั้น ก็มีสภาพเหมือนกับ
การเลนหรือการพักผอน 

(2) การควบคุมภายนอกและการขมขูวาจะลงโทษ จึงไมใชวิธีการเพียงอยางเดียว
ท่ีจะทําใหคนพยายามทํางานเพ่ือบรรลุจุดประสงคขององคการ มนุษยพยายามที่จะนําตนเอง (self-
direction) ควบคุมตนเอง (self-control) เพื่อที่จะทํางานใหบรรลุจุดประสงค ในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

(3) การท่ีบุคคลผูกพันตนเองกับงานของตนเองนั้น ข้ึนอยูกับรางวัลหรือสิ่งตอบแทน 
ท่ีเก่ียวของกับความสําเร็จขององคกร 

(4) ภายใตสภาวะการณท่ีเหมาะสม คนโดยท่ัวไปจะเรียนรูไมเพียงจะยอมรับ
ความรับผิดชอบเทานั้น ยังแสวงหาความรับผิดชอบอีกดวย 

(5) คุณสมบัติท่ีดี เชน มโนภาพ มีความเฉลียวฉลาดวองไว มีความสามารถ
ในการแกปญหาตางๆ ในองคการ มีการกระจายอยูท่ัวไปในคนท้ังหลาย 

(6) ภายในสภาวะการณของการดํารงชีวิต ในระบบอุตสาหกรรมยุคใหม สติปญญา
ของมนษุยยังไมถูกนํามาใชอยางเต็มท่ี 

ผูบริหารท่ียอมรับขอสมมุติฐานท่ีเก่ียวกับลักษณะของคนตามทฤษฎีของทฤษฎี Y 
นั้นคือ มองเห็นคนเปนผูใหญ โดยเห็นวาคนท่ัวไปจะไมเกียจครานไววางใจไมได คนโดยพื้นฐานแลว
สามารถท่ีจะสั่งการและมีความคิดริเริ่มในการทํางานดวยตัวเขาเอง ถาหากไดรับการจูงใจท่ีถูกตอง  
ผูบริหารท่ียอมรับทฤษฎี Y นั้นเขาจะไมทําการควบคุมผูอยูใตบังคับบัญชาของเขาอยางเขมงวด 
โดยท่ีเขาจะพยายามสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาควบคุมตนเองไดมากยิ่งข้ึน ผูบริหารพยายามจัดใหมี
สภาพแวดลอมภายในองคการท่ีเหมาะสม และวิธีการปฏิบัติงานที่จะชวยใหบุคคลเหลานี้สามารถ
ท่ีจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายของตนเองควบคูกันไปกับความสําเร็จของเปาหมายขององคกร  
เพ่ือท่ีจะไดเขาใจทฤษฎีของแมคเกรเกอรดีข้ึนแสดงไดตามตาราง 4 ตอไปนี้ 
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ตาราง 4  แสดงการเปรียบเทียบสมมุติฐานตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y 
 

                       ทฤษฎี X                          ทฤษฎี Y 
1. มนุษยมักข้ีเกียจ 
2. มนุษยหลีกเลี่ยงงาน 
 
3. มนุษยตองการท่ีจะถูกควบคุมและรับคําสั่ง     
4. ควรใชวินัยจากภายนอก 
5. มนุษยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
6. มนุษยขาดความริเริ่มและเฉลียวฉลาด 

1. มนุษยจะขยัน 
2. การทํางานมีธรรมชาติเหมือนกับการเลน   
    และการพักผอน 
3. มนุษยจักกระตุนตนเองใหทํางาน 
4. มนุษยมีวินัยในตนเอง 
5. มนุษยแสวงหาความรับผิดชอบ 
6. มนุษยมีความคิดสรางสรรค และ 
    มีสมรรถภาพในการทํางาน 

ท่ีมา: (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532, หนา 75) 
  

กลาวไดวา ประโยชนของทฤษฎีนี้ คือ ใชแบงประเภทของผูบริหารวาเปนผูบริหาร
ตามทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y และยังเปนการแบงลักษณะของผูใตบังคับบัญชาตามทัศนะของผูบริหารวา
ผูใตบังคับมีลักษณะตามทฤษฎี X ก็จะใชการบริหารท่ียึดทฤษฎี X เปนหลักแตถาผูใตบังคับบัญชา 
มีลักษณะเปนไปตามทฤษฎี Y ก็ตองใชการบริหารแบบทฤษฎี Y ขอควรคํานึงผูใตบังคับบัญชาทุกคน 
ไมไดมีลักษณะเปนไปตามทฤษฎี X หรือทฤษฎี Y ตลอดเวลา บางคนเปนไปตามทฤษฎี X กับผูบริหารบางคน 
บางคนเปนไปตามทฤษฎี Y กับผูบริหารบางคน ฉะนั้นผูบริหารตองปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารของตน
ใหถูกตอง เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณตอไป 

5) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด   
แมคเคลแลนด (McCleland, 1961, หนา 100-112) เปนนักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัย

ฮารวารดไดทําการวิจัยเก่ียวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ทั้งในระบบบุคคล
และระดับสังคม ผลของการศึกษาสรุปไดวา คนเรามีความตองการ 3 ประการ คือ 

(1) ความตองการดานผลสัมฤทธิ์ผล (need for achievement: nach) 
เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ 
มีความสบายใจเม่ือประสบความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือไมประสบผลสําเร็จ 

(2) ความตองการความสัมพันธ (need for affillation: naff) เปนความตองการ
อยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน 

(3) ความตองการอํานาจ (need for power: npow) เปนการตองการในการควบคุม
และใหคุณใหโทษแกผูอ่ืนได 

สาระท่ีสําคัญประการหนึ่งของทฤษฎีแรงจูงใจของ แมคเคลแลนด ก็คือ 
ผูท่ีจะทํางานไดประสบความสําเร็จตองมีแรงจูงใจดานสัมฤทธิ์ผลอยูในระดับสูง หรือกลาวไดวา
ความสําเร็จของงาน จะทําไดโดยการกระตุนความตองการความตองการดานสัมฤทธิ์ผลเปนสําคัญ
บุคคลแตละคนเมื่อมีความตองการดานสัมฤทธิ์ผลสูง ก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหงาน
ของหนวยงานสําเร็จลงไปดวย ในกรณีนี้ กิบสัน และคนอ่ืนๆ (Gibson, et al., 1982, p. 88) กลาววา
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บุคคลท่ีมีแรงจูงใจทางดานความสําเร็จอยู ในระดับต่ํา สามารถใหประสบการณการเรียนรู
หรือฝกอบรมจะทําใหแรงจูงใจทางดานความสําเร็จสูงข้ึนได ผูท่ีมีแรงจูงใจทางดานความสําเร็จนั้น
แมคเคลแลนด กลาววา ตัวเขาเองจะตองมีคุณลักษณะ (characteristics) ที่แตกตางบุคคลอื่น
ท่ีสําคัญอยู 4 ประการ ประกอบดวย 

(1) มีความรับผิดชอบสูง แสวงหาโอกาสเพื่อจะไดมีโอกาสในการรับผิดชอบ
แกปญหาท่ีมีอยู พวกนี้จะมีแรงปรารถนาจะกระทําสิ่งตางๆ ใหดีข้ึนกวาเดิมอยูเสมอ 

(2) มีเปาหมายอยูระดับกลาง (moderate goals) เพราะหากไมประสบผลสําเร็จ
แลวรูสึกไมสบายใจ ดังนั้น จึงไมตั้งเปาหมายไวสูงเกินไปเพื่อลดความเสี่ยง และใหความเชื่อมั่น
ในความสําเร็จสูง 

(3) ตองการไดรับขอมูลกลับท่ีทันเหตุการณ (immediate feedback) เกี่ยวกับ
งานของตนวาสําเร็จหรือลมเหลว เพ่ือการตัดสินใจตนในครั้งตอไป 

(4) ตองการทํางานรวมกับผูท่ีมีความสามารถ เพ่ือท่ีเขาจะไดพยายามปรับปรุง
ความสามารถของเขาใหทัดเทียมผูท่ีมีความสามารถ ความรูสึกเชนนี้จะเปนแรงใจใหเกิดความมานะ
ท่ีจะประสบผลสําเร็จท่ีสูงตอไป 

จากทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด สรุปไดวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
เปนความตองการท่ีจะทํางานใหประสบผลสําเร็จ การที่บุคคลจะมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง หรือเปน
ผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํานั้น แมคเคลแลนด ใหความสําคัญกับการพัฒนาการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 
และการศึกษาอบรมในโรงเรียน ในการเพ่ิมแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหกับเด็ก ถาครูเขาใจและใชวิธีการ
ท่ีเหมาะสมจะสงผลใหเกิดคุณลักษณะของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง คือ กลาเสี่ยง มีความกระตือรือรน 
มีความรับผิดชอบ แกไขปรับปรุงตนเองรูจักวางแผนชีวิตและการจัดระบบงานอยางมีระบบ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจ สรุปไดวา แรงจูงใจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 
(1) การจูงใจภายใน (intrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มี

ความตองการท่ีจะกระทําบางสิ่งบางอยางดวยจิตใจของตนเองท่ีรักและแสวงหา การจูงใจประเภทนี้
ไดแก ความสนใจ เจตคติ ความตองการ การจูงใจประเภทนี้นับวามีคุณคาตอการทํางานเปนอยางยิ่ง
เพราะผูบริหาร ไมตองหากลวิธีมาชักจูงใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางานมากนัก 

(2) การจูงใจภายนอก (extrinsic motivation) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีไดรับ
การกระตุนจากภายใน ใหมองเห็นจุดหมายปลายทางอันนําไปสูการแสดงพฤติกรรมของบุคคล ไดแก 
เปาหมายหรือการคาดหวังของบุคคล เครื่องมือตางๆ เชน การชมเชย การติเตียน การประกวด 
การใหรางวัล และการลงโทษ เปนตน 

บุคคลเมื่อไดผานกระบวนการจูงใจหรือทําใหมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานแลว 
จะมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีแนนอน ระดับการทํางานสมํ่าเสมอ ผลการปฏิบัติงานจะสูงกวาเม่ือไมมี
แรงจูงใจ ซ่ึงจะทําใหเกิดความพอใจในการทํางานขั้นสุดทาย แรงจูงใจถึงแมจะมีความหมาย
คนละอยางกับความพึงพอใจแตท้ังสองอยางก็มีความสัมพันธกัน (Gibson, Ivancovich & Donnelly, 
1982, p. 80) บุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทํางาน จะมีผลการปฏิบัติงานไดดี การสรางแรงจูงใจ
จะนําไปสูสัมฤทธิ์ผลท้ังของงานและของคน 
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6) ทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม 
วิเชียร วิทยอุดม (2549, หนา 183-187) ไดกลาววา ทฤษฎีความคาดหวังของ 

วิคเตอร วรูม พัฒนามาจากสมมติฐานท่ีวากอนท่ีบุคคลจะไดรับแรงจูงใจใหกระทําสิ่งใดเขาจะตอง
พิจารณากอนวาความสามารถและความพยายามของเขาจะทําใหไดผลตอบแทนตามท่ีพึงปรารถนา
หรือไม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา การจูงใจใหทํางานเปนความคาดหวังที่ยึดถือของแตละบุคคล 
ดังนั้น วิคเตอร วรูม (Victor Vroom) จึงไดกําหนดสมมติฐานของทฤษฎีข้ึนใหมวา การจูงใจข้ึนอยูกับ
วิธีการซ่ึงบุคคลตองการ และวิธีการซ่ึงบุคคลคิดวาจะไดสิ่งนี้จะนําไปสูการเกิดผลลัพธอยางใดอยางหนึ่ง 
เพ่ือจะทําใหเกิดพฤติกรรมซึ่งจะนําไปสูการบรรลุจุดมุงหมายและเลือกพฤติกรรมที่คาดหมายวา
จะประสบความสําเร็จไดสูงสุด 

(1) ความคาดหวัง (expectancy) ความเปนไปไดขึ้นอยูกับความพยายามของ
แตละคนอันจะทําใหไดรับผลงานในระดับตางๆ ซ่ึงอาจจะเปนความเชื่อของแตละบุคคล โดยพฤติกรรม
ความคาดหวังท่ีจะมีความเปนไปไดจะมีคาอยูในชวงจาก 0 ถึง +1 (0 แสดงวาความแนนอนท่ีผลลัพธ
จะเกิดข้ึนภายหลังการแสดงพฤติกรรมนี้ และมีความม่ันใจ 100% วาจะทําใหไดผลงาน) 

(2) เครื่องมือ (instrumentality) คือ โอกาสท่ีเปนไปไดท่ีถูกกําหนด โดยแตละบุคคล
ท่ีกําหนดระดับการปฏิบัติงานใหสําเร็จ แตละคนจะไดรับระดับผลงานท่ีแตกตางกัน ซ่ึงมีคาตั้งแต 
-1 ถึง +1 

(3) คาเปนตัวเลข (valence) เปนคาซึ่งเชื่อมโยงกับแตละบุคคลที่มีผลตางๆ 
ของงาน เปนคาท่ีแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของแตละคน คาตัวเลขจะอยูในชวง -1 (ผลงาน
ท่ีไมพึงปรารถนา) ถึง +1 (ผลงานท่ีพึงปรารถนาอยางมาก) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 

ภาพ 3  แสดงใหเห็นถึงการเก่ียวของกับการจัดการของทฤษฎีความคาดหวังของ วิคเตอร วรูม 
(Victor Vroom) 

ท่ีมา: (วิเชียร วิทยอุดม, 2549, หนา 18) 
 
 

คนแสดงออกถึงความ 
พยายามตองาน 

ผลลัพธที่ไดจาก 
ความสัมพันธที่มีตองาน 

การปฏิบัติงาน 

ความคาดหวงั 
- การเลือกพนักงานที่ม ี
  ความสามารถ 
- การฝกอบรมพนกังาน 
- การสนับสนุนพนักงาน 
- การต้ังเปาหมายที ่           
  ชัดเจน 

เครื่องมือ 
- ความเปนไปไดของ 
  รางวัลสําหรับการ 
  กระทาํ 
- การใหรางวัลสําหรับ 
  การกระทํา ที่ไมไดมี 
  การคาดหมายมากอน 

คาที่เปนตัวเลข 
- ความตองการ 
- การรวบรวมรางวัล 
  เพื่อตอบสนองความ 
  ตองการ 
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สรุปแนวคิดทฤษฎีความคาดหวังของ วิคเตอร วรูม (Victor Vroom) 
(1) การจูงใจการทํางานข้ึนอยูกับความคาดหวังของแตละคน ถามีความคาดหวังมาก

ก็จะมีการใชความอุตสาหะเพ่ิมมากข้ึน เปนผลใหมีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานไดมากขึ้น 
ซ่ึงบุคคลทุกคนจะมีความเชื่ออยูวา ถาพวกเขาขยันทํางานมากข้ึนก็จะไดรับผลตอบแทนจากผลผลิต
ท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตถาไมไดรับผลตอบแทนจนเปนท่ีพอใจก็จะทําใหไมมีผลผลิต 

(2) ทฤษฎีความคาดหวังชวยชี้ใหเห็นวา การจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธ
และเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีผลตอบแทน คือ รางวัล เปนเครื่องมือกระตุนใหเขา
เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

(3) ทฤษฎีความคาดหวังจะมีคุณลักษณะเปนศูนยกลางความเชื่อในเรื่องคุณคา
ของรางวัลท่ีไดจากการคาดหวังนั้นมีคาสูง ก็จะกอใหเกิดพลังแรงจูงใจในการทํางานไดสูงขึ้น 
ในทางตรงกันขามหากไมมีความเชื่อในเรื่องคุณคาของรางวัลดังกลาวแลว การจูงใจในการทํางาน
ก็จะต่ําลง 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา บุคคลจะทุมเทความพยายามในการทํางานหรือไมข้ึนอยูกับ
การพิจารณาองคประกอบท้ังสามภายใตสถานการณท่ีกําหนด มนุษยทุกคนลวนแตมีความคาดหวังเสมอ 
ความคาดหวังจึงเปรียบเสมือนเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต
ของมนุษย แตละบุคคลก็มีความคาดหวังไมเทากันในแตละชวงเวลาหรือสถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในสภาวะท่ีสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลง 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกี่ยวกับประสทิธิภาพ 
 
 2.3.1 ความหมายเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถาพิจารณาจากแนวคิด ทฤษฎีตางๆ มักจะพูดถึง
ผลการปฏิบัติงาน (performance) ซึ่งถือไดวาเปนเรื่องเดียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(e ff ic iency) คือ เ มื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีก็ถือวา  มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงและ
ถาผลการปฏิบัติงานไมดีก็ถือไดวามีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา ซึ่งมีนักวิชาการหลายทาน
ไดใหความหมายของประสิทธิภาพ ดังนี้ 

สมใจ ลักษณะ (2549, หนา 279) ไดใหความหมายของคําวา “ประสิทธิภาพ” มีความหมายวา
กิจกรรม การงาน อยางราบรื่น ครบถวน ประหยัดเวลา ใชกําลัง และทรัพยากรอยางคุมคา เกิดการสูญเสีย
นอยท่ีสุด บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนบุคคลท่ีพึงปรารถนาในสังคมท่ีเขาเปนสมาชิกและในองคกร
ท่ีเขาปฏิบัติหนาท่ีการงาน 

สมใจ ลักษณะ(2549, หนา 7-8) ไดจําแนกประสิทธิภาพ ออกเปน 2 ระดับ 
1) ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลท่ีประสิทธิภาพในการทํางาน คือ บุคคลท่ีต้ังใจทํางาน

อยางเต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานที่มีคุณภาพ 
เปนท่ีนาพึงพอใจในการทํางาน เปนบุคคลท่ีพอใจจะเพ่ิมพูนคุณภาพ และปริมาณของผลงาน คิดคน 
ดัดแปลงวิธีการทํางานใหไดผลยิ่งข้ึนเสมอ 
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2) ประสิทธิภาพขององคกร หมายถึง การท่ีองคกรสามารถดําเนินงานตางๆ 
ตามภารกิจหนาท่ีขององคกรโดยใชทรัพยากรปจจัยตางๆ รวมถึงกําลังคนอยางคุมคาท่ีสุด มีการสูญเสีย
นอยท่ีสุดมีลักษณะของการดําเนินงานไปสูผลตามวัตถุประสงคไดอยางดี โดยประหยัดทั้งเวลา 
ทรัพยากร และกําลังคน องคกรระบบการบริหารจัดการที่เอื้อตอผลการผลิตและการบริการ
ไดตามเปาหมาย องคกรมีความสามารถใชยุทธศาสตร กลยุทธ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอยางฉลาด 
ทําใหเกิดวิธีการทํางานท่ีเหมาะสม มีความราบรื่นในการดําเนินงาน มีอุปสรรค และความขัดแยง
นอยท่ีสุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ีดี มีความสุขความพอในการทํางาน 

แมคําวาประสิทธิภาพจะเปนสวนยอยของคําวา ประสิทธิผล แตเมื่อพิจารณา 
ความมีประสิทธิภาพในองคกร จะเนนปจจัยและกระบวนการท่ีเชื่อมโยงสูผลผลิตแบบครบวงจร 
นั่นคือพิจารณาประสิทธิภาพในลักษณะท่ีการจัดปจจัยและการใชปจจัย อยางมีคุณคา ไมสูญเปลา 
ไมสิ้นเปลืองใชวิธีการทํางานบริหารจัดการท่ีดี ใหองคกรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค ไดอยาง
ครบถวนสมบูรณ 

สมใจ ลักษณะ (2549, หนา 274-277) กลาววา ปจจัยดานบุคคลเปนปจจัยหนึ่งท่ีองคกร
สวนใหญสามารถแกไขปรับปรุง พัฒนาไดดวยตนเอง จึงจัดไดวาบุคคลเปนปจจัยท่ีควบคุมได การพัฒนา
ปจจัยดานดานบุคลากรมีตัวอยางการกําหนดวัตถุประสงคเปาหมายของการพัฒนาไวดังนี้ 

1) ความรูความสามารถและคุณสมบัติสวนบุคคล 
(1) มีความกระตือรือรนและการพัฒนาตนเอง เชน เอาจริงเอาจังกับงาน 
(2) ปฏิบัติตามคําสั่งและมีระเบียบวินัย เชน เชื่อฟงคําสั่งของผูบังคับบัญชา

โดยไมมีขอขัดแยง 
(3) พรอมท่ีประสานงานและใหความรวมมือ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนรวมงาน 
(4) เปนผูท่ีตรงตอเวลา และใชเวลาใหเกิดประโยชน 
(5) มีความรูความเขาใจในการระวังรักษา ดูแล การใชเครื่องมือ อุปกรณ และ

ทรัพยสินตางๆ ขององคกรใหอยูในสภาพดีเสมอ 
(6) สามารถวิเคราะห ตัดสินใจ การแกปญหาใหทันตอเหตุการณ 

2) ปริมาณและคุณภาพของงาน 
(1) สามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวงตามระยะเวลาหรือ

มาตรฐานท่ีตั้งไวคุณภาพของงานท่ีทําสําเร็จ มีความถูกตอง เรียบรอยและสมบูรณครบถวนตามกําหนด 
(2) มีความรับผิดชอบ สนใจ เอาใจใสงานและปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ 

เชื่อถือและไววางใจได 
(3) มีความรอบรู ชํานาญในข้ันตอน หรือวิธีการทํางานทั้งงานในหนาที่และ

งานท่ีเก่ียวของ 
(4) มีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงงานวิธีการการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค พฤติกรรมบงชี้ถึงบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในการทํางาน 

(1) มีความคิดริเริ่มสรางสิ่งใหมๆ เชน คิดหาคําตอบของปญหาไดหลายๆ อยาง
ในเวลาจํากัดสามารถเสนอวิธีการแกปญหาใดปญหาหนึ่งไดหลายแนวทาง 
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(2) สามารถ ยืดหยุนวิธีการทํางานเพ่ือความสําเร็จในการทํางาน 
(3) คนควาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน เปนคนสังเกตุ เก่ียวกับลักษณะ

ของงาน 
4) ทักษะในการปฏิบัติงาน การเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานนอกจาก

องคประกอบตางๆ ตามท่ีกลาวมาแลว ทักษะการปฏิบัติงานดังนี้ 
(1) ทักษะเทคนิคเฉพาะ (technical skill) เปนความรูความสามารถเก่ียวกับ

เทคนิคลักษณะการทํางาน หรือวิธีการทํางานเฉพาะดาน 
(2) ทักษะในการทํางานรวมกับบุคคลอื่น (human skill) เปนความสามรถ

ในการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน สรางความเขาใจ รวมประสานงานกับบุคคล และกลุมบุคคลในองคกร 
(3) ทักษะดานความรู ความคิด (conceptual skill) เปนความสามรถทางดาน

สติปญญาในการมององคกร เห็นความสัมพันธของกิจการตางๆ ในองคกร ท้ังในแง ทางสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

5) บุคลิกภาพ เจตคติ และคานิยมในการทํางาน เนื่องจากบุคลิกภาพ หรือคุณสมบัติตางๆ 
ท่ีประกอบข้ึนเปนบุคคล และคุณสมบัติเหลานี้ เปนตนเหตุของการกระทําไมวาจะเปนการพูด 
การปฏิบัติความคิด เจตคติ คานิยม และลักษณะนิสัยตางๆ 

ดังนั้น เม่ือบุคคลตองปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ประสิทธิภาพของการทํางาน
ท่ีเก่ียวของโดยตรงกับการแสดงออก หรือพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน เชน 

(1) แสดงออกถึงเจตคติท่ีดีตอการทํางาน รักงาน พอใจงาน 
(2) แสดงถึงการทํางานใหครบถวนถูกตอง ไดผลในเวลาอันสั้น 
(3) แสดงออกถึงความสามรถในการปฏิบัติงานตาม ระเบียบ กฎเกณฑ และ

คําสั่งของผูบังบัญชาไดอยางสบาย 
6) ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ในการทํางานสิ่งท่ีควรเกิดข้ึนกับพนักงาน ก็คือ 

เขาสามารถรับรู เขาใจวัตถุประสงค และเปาหมายขององคการ มุงมั่นพยายามทํางานอยาง
เต็มความสามารถโดยไมยอทอตออุปสรรคของการทํางาน มีความสุขในการทํางาน มีความรูสึกม่ันคง
ในหนาท่ีและการงานม่ันใจวาตนเองสามารถเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน 

 อภินันท จันตะนี (2550, หนา 47) ไดอธิบายถึง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (efficiency) 
หมายถึง การปฏิบัติงานหรือการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไดผลสําเร็จของงาน
โดยใชเวลาและทรัพยากรตามท่ีกําหนดไว หรือการใชทรัพยากรเทาเดิม เชน ความสามารถ ความถูกตอง 
และความรวดเร็วทันเวลาที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติงาน รวมทั้งการสําเร็จเสร็จสิ้นตรงเวลาและ
บรรลุตามจุดมุงหมายของกิจกรรม และใหความหมายประสิทธิภาพทางดานการผลิต ไว 5 กรณี คือ 

1) ใชปจจัย (input) เทาเดิม ไดผล (output) เพ่ิมข้ึน 
2) ใชปจจัย (input) ลดลง ไดผล (output) เทาเดิม 
3) ใชวัตถุดิบเพ่ิมข้ึน 5% ใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกวา 5% 
4) การใชเวลา เทาเดิม ไดผลงาน/ผลผลิต เพ่ิมข้ึน 
5) การใชเวลา ลดลง ไดผลงาน/ผลผลิต เทาเดิม 
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นาตยา เกตุสมบูรณ (2550, หนา 10) ประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง องคกรที่มี
ประสิทธิผลถาอัตราสวนระหวางปจจัยทรัพยากร (input) ท่ีใชกับผลผลิต (output) มีความเหมาะสม
ในลักษณะท่ีใชปจจัยทรัพยากรไดคุมคา 

จุรีวัลย ภักดีวุฒิ (2550) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง ผลดีท่ีเกิดข้ึน
จากกิจกรรม หรือการปฏิบัติงาน มีสวนประกอบหลายสวนหลักๆ คือ ควรพิจารณากระบวนงานวา
กอใหเกิดสิ่งเหลานี้ คือ 

1) ความประหยัด (economy) ในการทํากิจกรรมไมวาจะเปนการประหยัดตนทุน 
(cost) ประหยัดทรัพยากร (resources) หรือประหยัดเวลา (time) 

2) ความรวดเร็ว (speed) ทันตามกําหนดเวลา ก็เปนอีกตัวบงชี้วา เกิดประสิทธิภาพ
หรือไมเพราะหากการดําเนินงานกอใหเกิดความประหยัดทรัพยากร แตไมทันตามกําหนดเวลา ก็ไมถือวา
มีประสิทธิภาพ 

3) ความมีคุณภาพ (quality) ซ่ึงพิจารณาท้ังกระบวนการตั้งแตปจจัยนําเขา (input) 
หรือวัตถุดิบตองมีการคัดสรรอยางดี กระบวนการทํางาน/กระบวนการผลิต (process) ท่ีดี จนกระท่ัง
ไดผลผลิต (output) ท่ีดี 

กชกร เอ็นดูราษฎร (2550, หนา 13) กลาววา ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การสรางผลงาน
หรือผลสําเร็จออกมาโดยผลงานท่ีไดมีคุณคามากกวาทรัพยากรท่ีใชไป กลาวคือ สามารถผลิตของได
เพ่ิมสูงข้ึนกวาเดิม โดยท่ีตนทุนไมเพ่ิม หรือสามารถผลิตของทุกอยางไดมากเหมือนเดิม แตมีการใช
ตนทุนนอยลงกวาเดิม 

นอกจากนี้ Backer & Neuhauser ยังเชื่อวา การสามารถมองเห็นผลของการทํางานของ
องคกรได (visibility consequences) มีความสัมพันธกับความมีประสิทธิภาพขององคกร เพราะองคกร
สามารถทดลอง และเลือกระเบียบปฏิบัติ และทรัพยากรที่เปนประโยชนตอการบรรลุเปาหมายได 
ฉะนั้น โครงสรางของงาน ระเบียบปฏิบัติ ผลการปฏิบัติงาน จึงมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

 united nations development programme (1984) ไดระบุวา ประสิทธิภาพของพนักงาน
เปนสวนหนึ่งของประสิทธิภาพในองคกรและสามารถวัดไดจากลักษณะทางกายภาพหรือหนวยงาน
ในแตละสวนของงานหรือท้ังหมดของกิจการ นอกจากนี้ประสิทธิภาพของพนักงานยังสามารถ
ดูไดจากแรงจูงใจ และความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะพิจารณาในจุดท่ีความสุขและประสิทธิภาพการทํางาน
มาบรรจบกัน (goal attainment) ขององคกร ในการบรรลุเปาหมายขององคกรนั้น ปจจัยตางๆ คือ
การฝกอบรม ประสบการณ ความรูสึกผูกพัน ยังมีความสําคัญตอประสิทธิภาพขององคกรดวย 

Brumbach (1988) กลาววา ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก พฤติกรรม
(behavior) และผลลัพธของงาน (results) 

วูดค็อก (Woodcoch, 1989, p. 116) ไดใหทัศนะเก่ียวกับการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพวา
การทํางานรวมกันบุคลากรจะตองมีพฤติกรรมในการทํางานที่แสดงออกถึงคุณลักษณะสําคัญ 
1ประการ เรียกวา “building blocks” คุณลักษณะดังกลาวประกอบดวย 

1) มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนและเปาหมายท่ีเห็นพองตองกัน (clear objectives and 
agreed foal) วัตถุประสงค คือ จุดมุงหมายของการปฏิบัติงานที่ใชเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
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ขององคกรท่ีตองการทําใหองคกรบรรลุผลสําเร็จ การท่ีบุคลากรมีวัตถุประสงคในการทํางานท่ีชัดเจน
ตรงตามเปาหมายของบริษัทจะทําใหผลการทํางานเปนไปตามนโยบายท่ีไดตั้งไว 

2) ความเปดเผยตอกันและการเผชิญหนาเพื่อแกปญหา (openness and 
confrontation) ความเปดเผยตอกันของบุคลากรเปนสิ่งสําคัญตอการทํางานรวมกัน การทํางาน
ที่มีประสิทธิภาพบุคลากรจะตองกลาแสดงความคิดเห็นอยางเปดเผยตรงไปตรงมา จะตองกลา
เผชิญหนาชวยแกปญหาอยางเต็มใจและจริงใจ การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมองไปท่ี
ความเชื่อถือวามีความเขาใจซ่ึงกันและกัน สามารถพุดคุยกันแลวไมเกิดปญหาตอตนเอง การทํา
ความเขาใจซ่ึงกันและกันหมายถึงการที่บุคคลหนึ่งพยายามทําความเขาใจในพฤติกรรม ทัศนะ และ
ความตองการ ของบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการใหอภัย รูจักผอนสั้นผอนยาวในการปฏิบัติงานตอกัน 
ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันทํางานไดเปนอยางดี โดยมีการเรียนรูเก่ียวกับบุคคลอ่ืนในดานความตองการ 
ความคาดหวัง ความชอบ/ไมชอบ ความรูความสามารถ ความสนใจ จุดเดน จุดดอย และอารมณ 
ซ่ึงธรรมชาติของคนโดยท่ัวไปแลวจะมีความแตกตางกันไปไมวาจะเปนความรูสึก ความสนใจ 
นิสัยอยากรูอยากเห็น และความไมชอบการควบคุมอยางใกลชิด 

3) การสนับสนุนและความไววางใจตอกัน (support and trust) การสนับสนุน
และไววางใจกันโดยธรรมชาติแลวจะตองไปดวยกัน เพราะถาปราศจากอยางใดอยางหนึ่งแลว
ไมสามารถจะไดรับความสําเร็จอยางดีท่ีสุดดวย ถาบุคลากรไมมีความรูสึกวาเขาจะตองปกปองงาน
ท่ีเขารับผิดชอบ การทํางานก็จะขาดประสิทธิภาพ คนเราไมวาจะในครอบครัวหรือในที่ทํางาน
ดวยกันก็ตาม ไมเคยท่ีจะแสดงความรูสึกตรงไปตรงมาและเปดเผยนอกเสียจากเขาเหลานั้นรูสึกวา
คนอ่ืนๆ แสดงอยางตรงไปตรงมาและเปดเผยเทาๆ กัน 

4) ความรวมมือและการใชความขัดแยงในทางสรางสรรค (cooperation and 
conflict) ความรวมมือก็คือ การที่แตละคนเมื่อไดรับมอบหมายและพรอมที่จะเกี่ยวของกับ
การทํางานรวมกัน พรอมท่ีจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทุกคนจะแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ เพราะทุกคนมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน สามารถพูดไดอยางตรงไปตรงมา 

(1) การสรางความรวมมือกับบุคคลอ่ืน ในการสรางความรวมมือเพ่ือความเขาใจ
ซ่ึงกันและกันจะมีบุคคลอยูสองฝาย คือ ผูขอความรวมมือ และผูใหความรวมมือ ความรวมมือ
จะเกิดข้ึนไดเม่ือฝายผูใหเต็มใจและยินดีจะให นับวาเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาเปนเรื่องของจิตใจ 
ผูใหอาจไมเต็มใจดวยเหตุผลตางๆ คือ ขาดผลประโยชน ไมอยากใหคนอื่นไดดีกวา สัมพันธภาพ
ระหวางผูขอและผูใหไมดี วัตถุประสงคของทั้งสองฝายไมตรงกัน ไมเห็นดวยกับวิธีการทํางาน 
ขาดความพรอมท่ีจะรวมมือ งานท่ีขอความรวมมือนั้นเสี่ยงภัยมากเกินไปเพราะความไมรับผิดชอบ
ตองานของสวนรวม 

(2) วิธีแกความขัดแยง การแกความขัดแยงเปนเรื่องของทักษะของแตละคน 
ในการแกปญหาขอขัดแยงของการทํางานใชวิธีการแกปญหารวมกัน ไมพูดในลักษณะท่ีแปลความหรือ
มุงตัดสินความ ไมพูดในเชิงวิเคราะหไมพูดในลักษณะที่ถือไพเหนือกวา หรือพูดในลักษณะที่ทําให
ผูอ่ืนเจ็บปวด พยายามพูดหาประเด็นความขัดแยงโดยไมกลาวโจมตีวาใครผิดใครถูก อยายึดมั่น
ในจุดมุงหมายและความคิดของตนฝายเดียว อาศัยบุคคลที่สามารถชวยเหลือถาเห็นวาจะเปน
ประโยชน 
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5) กระบวนการทํางานและการตัดสินใจท่ีถูกตองเหมาะสม (sound working and 
decision procedure) การทํางานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะคิดถึงผลงานเปนอันดับแรก สวนวิธี 
การทํางานเปนอันดับรองลงมา อยางไรก็ตามกอนท่ีจะตัดสินใจนั้นจุดมุงหมายควรตองมีความชัดเจน 
และสมาชิกทุกคนมีความเขาใจอยางดี จุดมุงหมายที่ชัดเจนเปนหัวใจสําคัญนั้นเพราะความสามารถ
ปองกันการเขาใจผิด และสามารถปองกันการโตเถียงกันในการตัดสินใจสั่งการ บุคลากรที่ดีจะมี
ความสามารถในการรวบรวมขอมูลอยางรวดเร็วและอธิบายเพ่ือหาทางเลือกตางๆ ไดถูกตอง 
การตัดสินใจสั่งการเปนกระบวนการข้ันพื้นฐานของการบริหารงานอยางไรก็ตามมีบอยครั้งที่มี
การปฏิบัติไมดีเกิดขึ้น เชน การตัดสินใจในระดับสายงานผิดพลาด มีขอมูลไมสมบูรณ เพื่อให
การตัดสินใจท่ีดีมีระเบียบท่ีชัดเจนและยืดหยุน ซ่ึงสมาชิกทุกคนตองเขาใจและยึดมั่นในหลักการ
การเห็นพองตองกันในกระบวนการตัดสินใจ ปจจัยนี้คอนขางจะใกลเคียงกับโครงสรางและบทบาท
ของทีมงาน ถาบุคลากรไมสามารถปฏิบัติตามขอบเขต กฎเกณฑพ้ืนฐานรวมกันได จะรูสึกวาไมมีอํานาจ
และสูญเสียความเชื่อม่ันในตนเอง ซ่ึงเกิดข้ึนในทุกระดับขององคกร ผูท่ีรูสึกวาไมมีอํานาจจะมีนิสัย
ของการแตกแยก เพ่ือท่ีจะมีโอกาสควบคุมภายในทีมงาน การตัดสินใจขึ้นอยูกับการเห็นพองตองกัน
ก็ใชวาจะเหมาะสมเสมอไป การเห็นพองตองกันอยางแทจริง หมายความวา ผูรวมงานควรจะรูสึกวา
เขาไดรับการรับฟงและเขาใจ วิธีจะทําไดงาย ถาสมาชิกแตละคนรูสึกเปนอิสระในการพูดอยางเปดเผย 
และจะมีประโยชนมากกวาหากบรรดาหัวหนาทีมงานสามารถแบงปญหากับพวกเขาเองและทีมงาน 
เพื่อที่จะรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทีมงานทุกๆ คน จะตองพอใจวาอยางนอยที่สุด
พวกตนก็มีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจและรูสึกวาสามารถชวยเหลือการตัดสินใจได 

6) ภาวะผูนําท่ีเหมาะสม (appropriate leadership) การทํางานโดยท่ัวไปแลว
ไมมีทีมงานไหนตองการผูนําท่ีถาวร หนวยงานท่ีพัฒนาแลวจะถูกเปลี่ยนภาวะผูนําใหเปนไปตาม
สถานการณ หมายความวาจะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเปนผูนําภายในกลุมตลอด เพราะ
การทํางานท่ีดีนั้นจะตองดึงความสามารถของบุคคลออกมา มิใชผูนําเปนผูทําเสียเอง ผูนําทีมควรเปน
คนชี้แนะประเด็นสําคัญ อีกประการหนึ่งท่ีทําใหไดผลงานมากที่สุดก็คือ การมอบหมายงาน 
(delegation) การมอบหมายงานไมเพียงแตจะทําใหผูบริหารมีเวลาสําหรับคิดแกปญหาอ่ืนๆ เทานั้น 
แตยังเปนการพัฒนาการบริหารอีกดวย หนวยงานใดไมมีการมอบหมายงาน หนวยงานนั้นมักจะมี
ผลงานนอย ดังนั้นการไมมอบหมายงานจึงเปนอุปสรรคอยางหนึ่งสําหรับการบริหารงาน การท่ีไมมี
การมอบหมายงานหรือมีการมอบหมายงานในระดับต่ําอาจมีสาเหตุจากการขาดความเชื่อมั่น
ในลูกนอง การขาดเวลาสําหรับการพัฒนาบุคลากรหรือเกิดจากความกลัวผลท่ีจะเกิดตามมาจาก
การมอบหมายงาน สําหรับสมาชิกของทีมงานท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนําตองพรอมที่จะให
อํานาจหนาท่ีเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย 

7) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน (regular review) ทีมงานท่ีดี
ไมเพียงแตจะดูจากลักษณะของทีม และบทบาทที่มีอยูในองคกรเทานั้น แตตองดูวิธีการทํางานดวย 
การทบทวนงานจะทําใหบุคลากรไดเรียนรูจากประสบการณท่ีทํา รูจักคิด ปรับปรุงวิธีการ 
ซ่ึงการทบทวนงานนั้นมีหลายวิธี และทุกวิธีจะเก่ียวของกับการไดรับขอมูลปอนกลับเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของแตละคนหรือของทีมโดยสวนรวม 
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8) การพัฒนาตนเอง (individual development) การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ
จากการพัฒนาทักษะตางๆ ของแตละคน ซ่ึงการกระทําเชนนี้จะไดผลดีข้ึน ขณะเดียวกันประสิทธิภาพ
ของทีมจะมากข้ึนถาหากหนวยงานไดใหความสนใจตอการพัฒนาทักษะของแตละคนหรือทีม 
การพัฒนาบุคลากรในองคกรมักจะมองในเรื่องทักษะและความรู ที่แตละคนมีอยู  แลว ก็
ทําการฝกอบรมเพ่ือปรับปรุงใหดีข้ึน แตการทํางานภาคปฏิบัติจําเปนตองอาศัยตัวแปรหลายอยาง
ไมเพียงแตคํานึงถึงทักษะความรูเทานั้น ไดมีผูใหขอสังเกตวาประสิทธิภาพในการทํางานของคนเรานั้น
มี 2 ลักษณะ คือ มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง และมีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา ปกติแลว
ไม มีใครเลยสามารถที่จะเปนขางใดขางหนึ่ งของแตละลักษณะได ทั้ งหมด อยางไรก็ตาม
ทีมท่ีมีประสิทธิภาพตองเรียนรูท่ีจะใชประโยชนจากคุณลักษณะดังกลาว และการสนับสนุนใหสมาชิก
ของทีมท่ีมีประสิทธิภาพนอยกวาไดเลื่อนไปสูความมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 

9) ความสัมพันธที่ดีระหวางกลุม (sound inter-group relation) ในการทํางาน
รวมกัน แมวาทีมงานจะมีคุณลักษณะท่ีดีเพียงใด แตถาหากขาดความสัมพันธที่ดีระหวางกลุมหรือ
ระหวางบุคคลในกลุมแลว ความสําเร็จของการทํางานก็จะมีอุปสรรค ความสัมพันธระหวางกลุม
ท่ีมีประสิทธิภาพควรมีลักษณะดังนี้ 

(1) แนใจวาการกระทําและการตัดสินใจของทีมไดรับการสื่อสารและความเขาใจ 
(2) สมาชิกในทีมพยายามท่ีจะเขาใจความคิดเห็นของคนอื่น เขาใจปญหาและ

อุปสรรคของฝายอ่ืนๆ และยื่นมือเขาชวยเหลือเม่ือจําเปน 
(3) คนหาวิธีการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพรวมกับฝายอ่ืนๆ อยางตอเนื่อง 
(4) ไมเปนผูท่ีมีความแข็งกระดาง ดื้อรั้น 
(5) พยายามนําความคิดเห็นของคนอ่ืนในทีมมาพิจารณาเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุด 
(6) มีความเขาใจในความแตกตางของมนุษย และพยายามใชประโยชนจาก

ความแตกตางนั้น  
(10) การกําหนดบทบาทของสมาชิกอยางชัดเจน (balanced roles) สมาชิก

ในทีมแตละคนจะตองมีความเขาใจบทบาทของตนเอง มีการจัดแบงหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํา
กิจกรรมตางๆ ขององคกร ทุกคนตองรูวาใครทําหนาท่ีอะไร เพ่ือกําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในทีม
ท่ีแสดงออกใหชัดเจน เหมาะสมกับตําแหนงท่ีรับผิดชอบอยู 

บทบาทแบงได 2 ประเภท ดังนี้ 
ก. บทบาทตามหนาท่ี (บทบาทเฉพาะ) เชน นาย ก. เปนผูจัดการ บทบาทของ 

นาย ก. ก็เปนผูจัดการทําหนาท่ีตัดสินใจ สั่งการ ควบคุมงานภายในสาขา 
ข. บทบาทท่ัวไป เปนการแสดงพฤติกรรมตามความคาดหมายของบุคคล

ท่ีเก่ียวของ เชน การมาทํางานตรงตามเวลา การรับฟงความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนๆ การใหความเคารพ 
นับถือ ผูท่ีมีประสบการณมากกวาผูสูงวัยกวา ฯลฯ 

ค. การติดตอสื่อสารท่ีดี (good communication) จะตองมีการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูบริหาร (ผูบังคับบัญชา) กับผูใตบังคับบัญชา หรือผูรวมปฏิบัติงานอยางเปดเผย (openness) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารหรือแลกเปลี่ยนขาวสารซ่ึงกันและกัน การติดตอสื่อสารเปน
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เครื่องมือสําคัญในการบริหารงานใหเกิดมนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสารจึงตองอาศัยศิลปะ
ในการถายทอดขอความ คือ ตองหาวิธีหยั่งความตองการ อารมณ ความรูสึกของผูรวมงานทุกคน 
เพ่ือจะไดถายทอดขอมูลตางๆ เชน คําพูด กิริยาทาทาง สีหนา แววตา ภาษาเขียน สัญลักษณหรือ
สื่อมวลชน เปนตน ถาหาใชสื่อท่ีเปนคําพูด ผูพูดตองใชศิลปะในการพูดหรือการเขียน ยอมมีอิทธิพล
ตอการสื่อสารท้ังสิ้น การสื่อสารท่ีไมดีจะกอใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน ซึ่งนําไปสูความขัดแยงหรือ
ความลมเหลวในการทํางาน 

Bernadin, Kane, Ross, Spina, & Johnson (1995) กลาววา ประสิทธิภาพเปนผลลัพธ
จากการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งผลลัพธนั้นจะตองเชื่อมโยงกับกลยุทธ เปาหมายขององคกร 
ความพึงพอใจของลูกคา และสงผลตอสถานะทางเศรษฐกิจขององคกร 

Hartle (1995) กลาววา ประสิทธิภาพ คือ รูปแบบของผลงานแบบผสมผสานที่เนน
ความสามารถของบุคคล เปนการบริหารผลงานของตัวบุคคลและของทีมงาน เนนพฤติกรรมหรือ
ท่ีเรียกวา ปจจัยนําเขา และผลสําเร็จของทีมงานที่มีการกําหนดเปาหมายไวชัดเจน เปนผลงาน
ท่ีวัดออกมาไดในเชิงตัวเลข 

Drucker, F Peter (1999) กลาวถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
(performance effectiveness) หมายถึง การวัดผลลัพธของงานหรือความสาํเร็จของเปาหมาย
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (performance efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรอยางคุมคา
เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมาย โดยเปนการวัดคาใชจายในการใชปจจัยภายใน 

 
 
 
 
สูง       
 

    ประสิทธิผล 
(effectiveness) 

 
ต่ํา 
 
 
 
 
           ต่ํา        สูง 
             ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 

ภาพ 4  แสดงความสัมพันธของประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ประสิทธิภาพต่ํา /ประสิทธิผลสูง 
• งานสําเร็จตามเปาหมาย 
• ใชทรัพยากรไมคุมคา 

ประสิทธิภาพสูง/ประสิทธิผลสูง 
• งานสําเร็จตามเปาหมาย 
• ใชทรัพยากรคุมคา 
• ผลิตภาพสูง 

ประสิทธิภาพต่ํา/ประสิทธิผลต่ํา 
• งานไมสําเร็จตามเปาหมาย 
• ใชทรัพยากรไมคุมคา 

ประสิทธิภาพสูง/ประสิทธิผลต่ํา 
• งานไมสําเร็จตามเปาหมาย 
• ใชทรัพยากรคุมคา 
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 เซอรโต (Certo, 2000, p. 9) ไดใหคํานิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลวา ประสิทธิผล 
(effectiveness) หมายถึง การใชทรัพยากรขององคกรใหบรรลุเปาหมายขององคกรประสิทธิผล
มุงทําใหเกิดการทําสิ่งท่ีถูกตอง (doing the right things) สวนคําวา ประสิทธิภาพ (efficiency) 
หมายถึง เปนวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยท่ีสุดโดยสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรตํ่าสุด กลาวคือ เปนการใชโดยมีเปาหมาย (goal) คือ ประสิทธิผลหรือ
ใหบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวสูงสุด อาจเรียกวา ทําสิ่งตางๆ ใหถูกตอง (doing things right)” 

 Oxford Dictionaries Online (2010) กลาวถึง ประสิทธิภาพวาตองครอบคลุมถึง
ความสําเร็จ หรือเปาหมายของงาน กิจกรรมดําเนินงาน รวมถึงการประเมิน การติดตาม และ
การตรวจสอบผลงาน อันนําไปสูการปรับปรุงข้ันตอนท่ีไมบรรลุผลสําเร็จ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) (2551) กลาวถึง ประสิทธิภาพการทํางาน
โดยท่ัวไปวา หมายถึง การทํางานท่ีประหยัดไดผลงานท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ คุมคากับการใชทรัพยากร
ในดานการเงิน คน อุปกรณและเวลา ดังนั้นประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งซึ่งสามารถสรางใหเกิดขึ้นได 
และสามารถวัดไดในทางปฏิบัติโดยจะวัดประสิทธิภาพจากปจจัยนําเขา กระบวนการ หรือผลผลิต
ท่ีออกมา โดยวัดอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางประกอบกัน ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงสามารถมองได
ในแงมุมตางๆ ดังนี้  

1) ประสิทธิภาพในแงมุมของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต (input) เชน การใชทรัพยากร
ท้ังเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัด คุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด  

2) ประสิทธิภาพในแงมุมของกระบวนการบริหาร (process) เชน การทํางานท่ีถูกตอง
ไดมาตรฐาน รวดเร็วและใชเทคนิคท่ีสะดวกสบายกวาเดิม  

3) ประสิทธิภาพในแงมุมของผลลัพธ เชน การทํางานท่ีมีคุณภาพ เกิดประโยชน
ตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน และบริการ เปนที่พอใจ
ของลูกคา 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2552, online) ไดกลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากร
ในการดําเนินการใดๆ ก็ตาม โดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําเร็จ และผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากร
นอยท่ีสุดและการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปนระยะเวลา ทรัพยากรแรงงาน รวมทั้ง
สิ่งตางๆ ท่ีตองใชในการดําเนินการนั้น ใหเปนผลสําเร็จ และถูกตอง 

ไพนรินทร ไพธรรมโชติวัฒน (2552, หนา 1) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากร
ท่ีมีอยูอยางคุมคาเพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานหรือผลกําไร ลงทุนนอยแตไดผลกําไรมาก (lower costbut 
maximized profit) หรืออาจจะไมคํานึงถึง ตนทุน แตมองวาไดผลลัพธตามท่ีตองการ 

สรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง การดําเนินการใดๆ โดยที่มีสิ่งมุงหวัง คือ ผลสําเร็จหรือ
การไดซ่ึงคุณภาพและปริมาณที่จะตองออกมาดีโดยการดําเนินการนั้นเปนไปอยางประหยัดและ
ใชทรัพยากรนอยท่ีสุด ซ่ึงประสิทธิภาพเปนสิ่งท่ีวัดไดหลายมิติ ตามแตวัตถุประสงคท่ีตองการ คือ 
มิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิตที่ลงทุนไปกับผลกําไรที่ไดหรือความคุมคา มิติของกระบวนการ
บริหาร และมิติของผลผลิตและผลลัพธ สวนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ผลของความสามารถในการปฏิบัติงานในมิติตางๆ โดยรวมความใหหมายถึง ทํางานไดปริมาณและ
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คุณภาพมาก ทํางานถูกตองไดตามมาตรฐาน มีการรักษาระเบียบวินัยในการทํางาน ผูปฏิบัติงาน
มีจิตสํานึกท่ีดีตอการทํางาน องคกรโดยรวมมีความรักสมัครสมานสามัคคีมีสันติภาพและความสุข  
 2.3.2 ทฤษฎีประสิทธิภาพในการทํางาน 

 เม่ือกลาวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถาพิจารณาจากแนวคิดทฤษฎีตางๆ มักพูดถึง
ผลการปฏิบัติงาน (performance) ซึ่งถือไดวาเปนเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(efficiency) คือ เมื่อผลการปฏิบัติงานที่ดีก็ถือวาเปนประสิทธิภาพในการทํางานสูง และถาผล 
การปฏิบัติงานไมดีก็ถือวามีประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา 

ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคล หมายถึง การใชความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ไดอยางเหมาะสมตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ปติ วัลยะเพ็ชร (2548, หนา 19-20) ไดกลาวถึงแนวคิดของ แฮมเมอร และแชมพี ท่ีไดเสนอ
ปจจัย 8 ประการ ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไวดังนี้ คือ 

1) หลักการข้ันพ้ืนฐาน 
2) การเปลี่ยนแปลงท่ีถอนรากถอนโคน 
3) การเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ียิ่งใหญ 
4) เนนกระบวนการ 
5) ใชเทคโนโลยีสมัยใหม 
6) นําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ 
7) สายการบังคับบัญชาขององคกรสั้นลงในรูปแบบของการจัดองคกรแนวราบ 
8) การใหความเชื่อถือ และใหความสําคัญกับเจาหนาท่ีระดับปฏิบัติการ 

สมยศ นาวีการ (2549, หนา 5) ไดกลาวถึงแนวคิดของ แม็ค คินซีย (McKinsey) ซึ่งเสนอ
ปจจัย 7 ประการ ท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกร คือ 

1) กลยุทธซ่ึงเก่ียวของกับการกําหนดภารกิจ การพิจารณาจุดออนและจุดแข็งภายใน
การปฏิบัติงานในองคกร โอกาส และอุปสรรคภายนอก 

2) โครงสรางขององคกรท่ีเหมาะสมจะชวยในการปฏิบัติงาน 
3) ระบบขององคกรท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
4) แบบการบริหารของผูบริหารเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกร 
5) บุคลากรรวมองคกร 
6) ความสามารถ 
7) คานิยมรวมของคนในองคกร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, หนา 21-24) ไดเสนอวา การปฏิบัติงานของแตละคนจะถูกกําหนด
โดยปจจัย 3 สวน ดังนี้ 

1) คุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคล แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
(1) ลักษณะท่ีเก่ียวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติเผาพันธุ 
(2) ลักษณะท่ีเก่ียวกับความรูความสารถ ความถนัดและความชํานาญของบุคคล 

ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้จะไดมาจากการศึกษาอบรม และสั่งสมประสบการณ 
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(3) ลักษณะทางดานจิตวิทยา ซ่ึงไดแก ทัศนะคติ คานิยม การรับในเรื่องตางๆ 

รวมท้ังบุคลิกภาพของแตละบุคคลดวย 
2) ระดับความพยายามในการทํางาน จะเกิดข้ึนจากการมีแรงจูงใจในการทํางาน 

ไดแก ความตองการ แรงผลักดันอารมณความรูสึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะวาคนที่มีแรงจูงใจ
ในการทํางานสูงจะมีความพยายามท่ีจะอุทิศกําลังกายกําลังใจใหแกการทํางาน มากกวาผูท่ีมีแรงจูงใจ
ในการทํางานต่ํา 

3) แรงสนับสนุนจากองคกรหรือหนวยงาน ซ่ึงไดแก คาตอบแทน ความยุติธรรม 
การติดตอสื่อสาร และวิธีการท่ีจะมอบหมายงานซ่ึงมีผลตอกําลังใจของผูปฏิบัติงาน 

ฮารริงตัน (Harrington, 1996) ไดใหนิยามประสิทธิภาพรวมขององคกร โดยจัดการท่ีมี
ใหความสําคัญท่ีโครงสรางและเปาหมายขององคกร (organization’s structure and its goals) 
ซ่ึงกําหนดหลักประสิทธิภาพไว 12 ประการ ท่ีสะทอนถึงความสัมพันธระหวางบุคคลและการบริหาร
จัดการท่ีมีระบบโดยมุงท่ีการทํางานใหเหมาะสมและงายข้ึน ซ่ึงจะลดความสิ้นเปลืองในดานตางๆ 
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) กําหนดจุดมุงหมายท่ีชัดเจน (clearly defined ideal) ผูบริหารตองทราบถึง
สิ่งท่ีตองการเพ่ือลดความคลุมเครือและความไมแนนอน 

2) ใชหลักเหตุผลท่ัวไป (common sense) ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถ 
สรางความแตกตางโดยคนหาความรูและคําแนะนําใหมากเทาท่ีจะทําได 

3) คําแนะนําท่ีดี (competent counsel) ผูบริหารตองการคําแนะนําจากบุคคลอ่ืน 
4) วินัย (discipline) ผูบริหารควรกําหนดองคกรเพ่ือใหพนักงานเชื่อถือตามกฎ

และวินัย 
5) ความยุติธรรม (fair deal) ผูบริหารควรใหความยุติธรรมและความเหมาะสม 
6) มีขอมูลท่ีเชื่อถือไดเปนปจจุบัน ถูกตองและแนนอน (reliable, diate, accurate, 

and permanent records) ผูบริหารควรจะมีขอเท็จจริงเพ่ือใชในการตัดสินใจ 
7) ความฉับไวของการจัดสง (dispatching) ผูบริหารควรใชการวางแผนตามหลัก

วิทยาศาสตรสําหรับแตละหนาท่ีเพ่ือใหองคกรทําหนาท่ีไดอยางราบรื่นและบรรลจุุดมุงหมาย 
8) มาตรฐานและตารางเวลา (standards and schedules) ผูบริหารตองพัฒนา

วิธีการทํางาน และกําหนดเวลาทํางานสําหรับแตละหนาท่ี 
9) สภาพมาตรฐาน (standardized conditions) ผูบริหารควรรักษาสภาพแวดลอม

ใหดี 
10) การปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน (standardized operations) ผูบริหารควรรักษา

รูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติท่ีดี 
11) มีคําสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว (written standard practice 

instructions) ผูบริหารตองระบุการทํางานท่ีมีระบบถูกตองและเปนลายลักษณอักษร 
12) การใหรางวัลท่ีมีประสิทธิภาพ (efficiency reward) ผูบริหารควรใหรางวัล

พนกังานสําหรับการทํางานท่ีเสร็จสมบูรณ 
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จตุพล พัฒนกิจเจริญการ (2552, หนา 28) ไดใหทรรศนะเก่ียวกับประสิทธิภาพวาในเชิงธุรกิจ
เก่ียวกับการทํางานของเครื่องจักร โดยพิจารณาวางานใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นดูจากความสัมพันธ
ระหวางปจจัยนําเขา (input) กับผลผลิต (output) ซ่ึงสามารถสรุปไดวาประสิทธิภาพเทากับผลผลิต
ลบดวยปจจัยนําเขานั้นเอง  

เบเกอร และนูฮัวเซอร (Becker & Neuhauser, 1979, p. 34) ไดเสนอตัวแบบจําลองเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพขององคกร (model of organizational efficiency) โดยกลาววาประสิทธิภาพ
ขององคกร นอกจากจะพิจารณาถึงทรัพยากร เชน คน เงิน และวัสดุอุปกรณที่เปนปจจัยนําเขาและ
ผลผลิตขององคกร คือ การบรรลุเปาหมายแลว องคกรในฐานะท่ีเปนองคกรระบบเปด (open system) 
ยังมีปจจัยประกอบอ่ืนๆ อีกดังแบบจําลองในรูปสมมติฐาน ตอไปนี้ 

1) หากสภาพแวดลอมในการทํางานขององคกรมีความซับซอนตํ่า (low task 
environment complexity) หรือมีความแนนอน (certainty) มีการกําหนดระเบียบปฏิบัติ
ในการทํางานขององคกรอยางละเอียด แนชัด จะนําไปสูความมีประสิทธิภาพขององคกรมากกวา
องคกรท่ีมีสภาพแวดลอมในการทํางานท่ียุงยากซับซอนสูง (high task environment complexity) 
หรือมีความไมแนนอน (uncertainty) 

2) การกําหนดระเบียบปฏิบัติชัดเจน เพ่ือเพ่ิมผลการทํางานที่มองเห็นไดมีผลทําให
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนดวย 

3) ผลการทํางานท่ีมองเห็นได สัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพ 
4) หากพิจารณาควบคูกัน จะปรากฏวาการกําหนดระเบียบปฏิบัติอยางชัดเจน และ

ผลการทํางานท่ีมองเห็นได มีความสัมพันธมากข้ึนตอประสิทธิภาพ มากกวาตัวแปรแตละตัวตามลําพัง 
2.3.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ประสิทธิผล (effectiveness) เปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวา คือ ตัวการสําคัญที่จะเปน

เครื่องตัดสินใจข้ันสุดทายวาการบริหารและองคกรประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด แตก็ยังมี
ความแตกตางอยูในความเขาใจของนักวิชาการตางสาขากันอยู ซ่ึงความหมายโดยตรงของประสิทธิผลนั้น
ไดมีผูใหความหมายตางๆ ไวดังนี้ 

กิบสัน และคณะ (Gibson & Others, 1988, p. 812) นิยามประสิทธิผลไววา ประสิทธิผล 
(effectiveness) เปนเรื่องของการกระทําใดๆ หรือพยายามใดๆ ที่มีความมุงหมายจะไดรับผลอะไร
สักอยางใหเกิดข้ึน การกระทําหรือความพยายามจะมีประสิทธิผลสูงต่ําเพียงใดข้ึนกับวาผลท่ีไดรับนั้น 
ตรง ครบถวน ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และใชพลังงานนอยเพียงใด ประสิทธิผลอาจพิจารณา 
เปน 2 ระดับ คือ  

1) ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลักษณะบุคคลท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานใดๆ หรือปฏิบัติ 
กิจกรรมใดๆ แลวประสบความสําเร็จ ทําใหบังเกิดผลตรงและครบถวนตามท่ีมีวัตถุประสงคไวผลท่ีเกิดข้ึน 
มีลักษณะคุณภาพ เชน ความถูกตอง ความมีคุณคา ความเหมาะสมดีงาม ตรงกับความคาดหวังและ
ความตองการของหมูคณะ สังคม และผูนําผลนั้นไปใชเปนผลท่ีไดจากการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 
คือ เปนการปฏิบัติดวยความพึงพอใจ ปฏิบัติเต็มความสามารถปฏิบัติดวยการเลือกสรรกลวิธีและ
เทคนิควิธีการที่ เหมาะสมที่สุดที่จะทําให บรรลุทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอยางสูงสุด 
แตใชทุนทรัพยากรและระยะเวลานอยท่ีสุด 
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2) ประสิทธิผลขององคกร ประกอบดวย 
(1) การผลิต (production) องคกรมีประสิทธิผลถาองคกรสามารถดําเนินการผลิต

ใหไดผลผลิตท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดตรงกับความตองการขององคกร 
(2) ประสิทธิภาพ (efficiency) องคกรท่ีมีประสิทธิผลถาอัตราสวนระหวางปจจัย

ทรัพยากร (input) ท่ีใชกับผลผลิต (output) มีความเหมาะสมในลักษณะท่ีใชทรัพยากรไดคุมคา  
(3) ความพึงพอใจ (satisfaction) องคกรมีประสิทธิผลถาผลการดําเนินงาน

ขององคกรนํามาซ่ึงความสําเร็จสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของสมาชิกในองคกร  
(4) การปรับเปลี่ยน (adaptiveness) องคกรมีประสิทธิผล ถาองคกรมีกลไก

ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานไดสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในองคกร
และภายนอกองคกร  

(5) การพัฒนา (development) องคกรมีประสิทธิผลถาองคกรสามารถเพ่ิมพูน
ศักยภาพ (potential) และวิสัยสามารถ (capacity) ขององคกรท่ีเจริญกาวหนาตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอม 

วรัท พฤกษากุลนันท (2550, หนา 1) กลาววา ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง 
การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไว (effectiveness is to do right things) 
หรือความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว จุดสําคัญของประสิทธิผลอยูท่ี
ความสัมพันธระหวางผลผลิตท่ีถูกคาดหวังตาม วัตถุประสงคท่ีวางไวและผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน 

อนันท งามสะอาด (2551, หนา 1) กลาววา ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง
ผลสําเร็จของงานท่ีเปนไปตามความมุงหวัง (purpose) ท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค (objective) 
หรือเปาหมาย (goal) และเปาหมายเฉพาะ (target) ไดแก 

1) เปาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนของผลผลิต สุดทายตองการ
ท่ีไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จสิ้นลง 

2) เปาหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนินงานนั้นๆ 
3) มุงเนนท่ีจุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดําเนินงานวาไดผลตามที่ตั้งไวหรือไม

และท่ีสําคัญตองมีตัวชี้วัด (indicator) ท่ีชัดเจน 
ความหมายของประสิทธิผลทั้งระดับบุคคลและระดับองคกรมีความหมายครอบคลุม

ทั้งผลการดําเนินงานที่สนองวัตถุประสงคไดผลดีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพและยังครอบคลุม
ถึงกระบวนการ ดําเนินงานท่ีใชทรัพยากรอยางคุมคา และใชวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสม  
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
  
ณัทฐา กรีหิรัญ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลศึกษาพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
ระหวาง 25 ป ถึง 35 ป มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประสบการณทํางานมากกวา 5 ป 
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พบวา พนักงานมหาวิทยาลัย มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานความมั่นคง
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ในงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สวนดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน 
ดานนโยบาย/แผนงานและการบริหารงาน ดานเงินเดือนและผลประโยชนเกื้อกูล ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา ดานลักษณะงาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

ทัศนี อุปการ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 3 จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวา 
มีปจจัยการจูงใจเก่ียวกับความสําเร็จในหนาท่ีการงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ 
และโอกาสมีความกาวหนานั้น บุคลากรสวนใหญใหระดับความคิดเห็นปานกลางแนวโนมมีระดับ
คอนขางดี ซึ่งแสดงวา การบริหารงานมีผลตอการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จคอนขางสูง 
อันเปนผลมาจากการท่ีผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีความรวมมือ ความรักสามัคคี และตั้งใจ 
ท่ีจะปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย ผลการศึกษาปจจัยบํารุงรักษา พบวา มีปจจัยบํารุงรักษา
เกี่ยวกับการควบคุมบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางบุคคล การนโยบายและการบริหารงาน 
สภาพการทํางานและผลตอบแทน เม่ือพิจารณาแลวมีบุคลากรสวนใหญใหระดับความคิดเห็นปานกลาง 
แนวโนมความพึงพอใจคอนขางต่ํา โดยเฉพาะปจจัยดานสภาพการทํางาน และปจจัยดานผลตอบแทน 

ประภัสสร ศรีไสยา (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของความผูกพันกับองคกร
ของพนักงานตอประสิทธิภาพการทํางาน: กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษา
พบวา ภาพพจนและชื่อเสียงความพึงพอใจในการทํางานมีความสัมพันธทางบวกกับความผูกพันกับ
องคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธทางบวกระหวางวัฒนธรรมองคกรกับ
ความผูกพันกับการทํางานแตอยางใด ความผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพ
การทํางาน 

มนชัย อรพิมพ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของขาราชการกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย ผลการศึกษาพบวา 
โดยภาพรวม ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง จําแนกตามปจจัยพื้นฐาน
สวนบุคคล พบวา เพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจแตกตางกันในดานคาตอบแทน 
อายุมีความแตกตางกันในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษามีความพึงพอใจ
แตกตางกันในดานความกาวหนาการปฏิบัติงาน ระดับเงินเดือนมีความพึงพอใจแตกตางกัน
ในดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานดานกระบวนการการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธกับบุคคล
ในหนวยงาน ดานความกาวหนาจากการปฏิบัติงาน ดานคาตอบแทน 

ลัดดา พัชรวิภาส (2550, บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย บรรยากาศองคกรที่มีผลตอแรงจูงใจ
ในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน กรณีศึกษา พนักงานชั่วคราวของ บริษัท ทรู 
คอรปอเรชั่น (จํากัด) มหาชน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ พนักงานที่มี
อายมุากจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงกวาพนักงานท่ีมีอายุนอยกวา พนักงานรับรูบรรยากาศ
องคกรโดยรวมอยูในระดับดี ความผูกพันในองคกรสูง ตองการยอมรับในองคกรสูงไปดวยพนักงาน
มีความคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจโดยรวมอยูในระดับสูง ความตองการเปนที่ยอมรับสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการทํางานในระดับคอนขางมาก ประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมอยูในระดับสูง
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สวนดานบรรยากาศองคกรนั้นจะมีความผูกพันมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการทํางานอยูใน
ระดับปานกลาง 

วงศวริศ สมฤทธิ์ฐิติกุล (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ พิซซา ฮัท บริษัท ยัม เรสเทอรองส
อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานฝายปฏิบัติการ พิซซา ฮัท 
บริษัท ยัม เรสเทอรองส อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด มีความพึงพอใจในการทํางาน 
อยูในระดับมาก และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการทํางาน สาขาท่ีปฏิบัติ จํานวนของผูปฏิบัติงานในรานสาขาไมแตกตางกัน 
สวนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา รายได และประเภทของพนักงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการทํางานในภาพรวมแตกตางกัน สวนปจจัยท่ีเก่ียวของในการทํางานท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานฝายปฏิบัติการ พิซซา ฮัท คือ ปจจัยดานการบริหารจัดการ ปจจัยลักษณะงาน 
และปจจัยดานการบังคับบัญชา 

เสาวรักษ สุวรรณสวาง (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานบริษัทประกันชีวิตในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ลักษณะ
ประชากรของพนักงานประกันชีวิต ไดแก อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ประสบการณ
การทํางาน และระดับการศึกษาแตกตางกันจะมีประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน ลักษณะ
ทางการบริหาร ไดแก  ลักษณะงานท่ีรับผิดชอบ โอกาสและความกาวหนาในการทํางาน 
สภาพแวดลอมในการทํางาน และความสัมพันธภายในองคกรมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน การเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานควรพิจารณาลักษณะพนักงาน 
และลักษณะงานควรสงเสริมดานความรวมมือภายในองคกร และการทํางานเปนทีม 

ดวงใจ วุฒิประเสริฐ (2550, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานสานักขายและบริการลูกคาองคกร บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสํานักขายและบริการ
ลูกคาองคกรบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ปจจัยมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แบงออกเปน 
ปจจัยจูงใจ (motivator factors) 5 ดาน คือ ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาที่การงาน และปจจัยสุขอนามัย 
(hygiene factors) 7 ดาน คือ นโยบายการบริหารงานขององคกร การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ
กับบุคคลในหนวยงาน สภาพการทํางาน เงินเดือนและสวัสดิการ ความมั่นคงในงาน ตําแหนงงาน       
ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ธนกฤต วัฒนากูล (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน 
บริษัท สายไฟฟาบางกอกเคเบิ้ล จํากัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความพึงพอใจตอปจจัย
แรงจูงใจในการทํางานอยูระดับมาก ผลการศึกษาปจจัยจูงใจ โดยมีความพึงพอใจดานความสําเร็จ
ในการทํางาน ดานลักษณะของงานท่ีนาสนใจ และดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก สวนดาน
การไดรับการยอมรับนับถือและดานความกาวหนาอยูในระดับปานกลาง ดานปจจัยสุขอนามัย 
มีความพึงพอใจดานนโยบายการบริหารงานของบริษัท ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานความสัมพันธ
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ของหัวหนาและเพ่ือนรวมงาน ดานความม่ันคงในงาน และดานตําแหนงงาน อยูในระดับมาก สวนดาน
สภาพงานและดานรายไดและสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง 

น้ําฝน วิภูสันติ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงาน
ฝายผลิตบริษัท แอบบีเครสท (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจ
ท่ีเปนตัวกระตุนการทํางานท่ีมีผลกระทบตอการทํางานในระดับปานกลาง ไดแก ดานความกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ยกยองและชมเชย และ
ลักษณะงานท่ีทํา สวนการใหความสําคัญตอปจจัยอนามัยโดยรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน ไดแก 
ดานสภาพการทํางานและคาตอบแทน ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธ
กับหัวหนางาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารงานของบริษัท 
ดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดานชีวิตสวนตัว ดานความม่ันคงในหนาที่การงาน และปจจัย
ดานตําแหนงงาน สําหรับระดับปญหาพนักงานมีความเห็นวา อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความกาวหนา
ในหนาท่ีการงาน ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาที่การงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือยกยองและชมเชย และ
ดานลักษณะงานท่ีทํา สวนปจจัยอนามัยระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดาน
สภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับ
หัวหนางาน ดานนโยบายการบริหารงานของบริษัท และมีปญหาในระดับนอยตอปจจัยดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน ดานความม่ันคงในหนาท่ีการงานดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดานชีวิตสวนตัว
และตําแหนงงาน 

รุงนภา บุญธรรมรงค (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธผลตอ
ความพึงพอใจในงานของพนักงาน บริษัท ซีเมนส จํากัด ผลการศึกษาพบวา พนักงานบริษัท ซีเมนส 
จํากัด มีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจโดยรวมอยูในระดับดี และความพึงพอใจในงานโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุงาน 
ท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในงานท่ีไมแตกตางกัน สวนระดับพนักงานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในงานท่ีแตกตางกัน และอัตราเงินเดือนท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในงานท่ีแตกตางกัน ปจจัยจูงใจ
โดยรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในงานโดยรวมของพนักงานบริษัท ซีเมนส จํากัด โดยมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลางและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

วันวิสาข สมร (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท คาโตเล็ค (ประเทศไทย) ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีตําแหนงงาน เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ มีความคิดเห็นดวยวา
ปจจัยในการปฏิบัติงาน ดานนโยบายการบริหารจัดการ ดานสภาพการทํางาน ดานความกาวหนา
ในการปฏิบัติงาน ดานขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และดานคาจางและคาตอบแทน มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง และพนักงานมีความคิดเห็นดวย วาปจจัยในการปฏิบัติงาน 
ดานความม่ันคงและความพึงพอใจ และดานความสัมพันธของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และ
เพ่ือนรวมงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมาก พนักงานท่ีเพศ อายุ อายุงาน และ
สถานภาพสมรสตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ของพนักงาน ไมแตกตางกัน สวนพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ตําแหนงงานในปจจุบันและรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
แตกตางกัน 

ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของขาราชการกรมการเงินทหารเรือ ผลการศึกษาพบวา ในภาพรวมขาราชการกรมการเงินทหารเรือ 
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
เปนรายดานแลว พบวา ดานลักษณะงาน ดานการปกครองบังคับบัญชาและการบริการงาน ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงานขาราชการกรมการเงินทหารเรือ มีความพึงพอใจในระดับมาก สําหรับความกาวหนา
ในการทํางาน ดานคาตอบแทน ดานการสวัสดิการ และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ขาราชการกรมการเงินทหารเรือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ขาราชการกรมการเงินทหารเรือ
ท่ีมีสถานภาพดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระดับ
หนาท่ีของงานท่ีปฏิบัติแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยูในระดับ
ปานกลางเหมือนกันในทุกดาน โดยในดานเพศนั้น เพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา
เพศหญิง ดานอายุ ขาราชการที่มีอายุระหวาง 51-60 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด 
และขาราชการท่ีมีอายุ 30 ปลงมา มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําท่ีสุด ดานระดับการศึกษา 
ขาราชการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุดและขาราชการ
ท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําท่ีสุด ดานระดับชั้นยศ 
ขาราชการระดับชั้นยศพันจาตรี-พันจาเอก มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด และขาราชการ
ระดับลูกจาง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําที่สุด ดานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ขาราชการ
ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงสุด ขาราชการที่มี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 2-4 ป มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําที่สุด และดานระดับหนาท่ี
ของงานท่ีปฏิบัติ ขาราชการท่ีเปนผูบริหารระดับสูง มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงที่สุด และ
ขาราชการระดับผูปฏิบัติ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานต่ําท่ีสุด  

สุนิสา สงบเงียบ (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด 
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีตําแหนงหนาท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงาน
มีความเห็นดวยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัติ ดานความม่ันคงกาวหนาในการปฏิบัติงาน 
และดานความสัมพันธระหวางบุคคลในท่ีทํางานวามีผลตอประสิทธิภาพมาก สวนดานสภาพแวดลอม
ในการปฏิบัติงานและดานเงินเดือนผลตอบแทนและสวัสดิการ พนักงานมีความเห็นดวยวา มีผลตอ
ประสิทธิภาพปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงหนาท่ี รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และประสบการณการทํางานท่ีตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด 
ไมแตกตางกัน 

สมยศ แยมเผื่อน (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
ของพนักงานปฏิบัติการบริษัท เอเชียนมารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ผลการวิเคราะหขอมูล
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ประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานบริษัท เอเชียนมารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) ดานปริมาณงาน 
พนักงานของบริษัท เอเชียนมารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) มีระดับประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานปริมาณงานโดยรวมอยูในระดับดี ดานคุณภาพพนักงานของบริษัท เอเชียนมารีน เซอรวิสส จํากัด 
(มหาชน) มีระดับประสิทธิภาพในการทางานดานคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ดานผลผลิตพนักงาน
ของบริษัท เอเชียนมารีน เซอรวิสส จํากัด (มหาชน) มีระดับประสิทธิภาพในการทํางานดานผลผลิต
โดยรวมอยูในระดับดี 

พิทักษ จันทรเจริญ และนิตยา ทวีชีพ (2551) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของพนักงาน
ท่ีมีตอการปฏิบัติงานในกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พบวา ความพึงพอใจของพนักงาน
ท่ีมีตอการปฏิบัติงานในกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความสําเร็จของงาน รองลงมาคือ ดานการบังคับบัญชา 

กิตติพงษ ศิริพร (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจทีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โรงงานผลิตรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค 
เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยแรงจูงใจภายในและปจจัยแรงจูงใจภายนอก ท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ประสบการณในการทํางาน และศึกษาระดับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในดานตนทุนการผลิต ดานคุณภาพผลิตภัณฑ และดานเวลาการผลิต โดยการสุม
ตัวอยางจากจํานวนประชากรท่ีเปนพนักงานระดับปฏิบัติการโรงงานผลิตรถยนต จังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 430 คน โดยเครืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของขอมูลประชากรศาสตร ระดับความคิดเห็นของปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราสวน 
ประกอบคา 5 ระดับ (rating scale) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาทางสถิติพื้นฐาน 
(percentage) คาความเฉลี่ย (mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ
การวิเคราะหคาของความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และการทดสอบ
เปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD 
การวิเคราะหการถดถอยแบบเสนตรงพหุคูณ (regression) ผลการศึกษาวิจัย สรุปได ปจจัยแรงจูงใจ
ภายในท่ีมีผลตอพนักงานระดับมาก จํานวน 4 ดาน ไดแก ดานลักษณะของงานท่ีทาทายดานความม่ันคง
ในงาน ดานผลสําเร็จในการปฏิบัติงานและดานการมีสวนรวมในงาน และระดับปานกลาง จํานวน 
3 ดาน ไดแก ดานของโอกาสในความกาวหนา ดานการยกยองและยอมรับนับถือ ดานการมีอํานาจ
ในหนาท่ี และปจจัยแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลตอพนักงานอยางมาก ดานความปลอดภัยในการทํางาน
มีระดับมาก และระดับปานกลาง จํานวนทั้งสิ้น 5 ดาน ซึ่งไดแก ดานนโยบายและการบริหาร
ดานการพัฒนา การฝกอบรม ทางดานของการเลื่อนตําแหนง ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ การเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ระดับปฏิบัติการจําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา รายได ระยะเวลา
การปฏิบัติงานในบริษัทปจจุบันและประสบการณการทํางานท่ีผานมา พบวา โดยรวมแลวแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

47 

ประสิทธิ์ชัย พิภักดี (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท นิเด็ค อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด 
สาขาโรจนะ ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ และมีสภาพ
การจางเปนพนักงานของบริ ษัท พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ในดานความสัมพันธกับบุคคลในท่ีทํางาน ดานความรู
ความเขาใจในงานท่ีทําดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานขวัญและกําลังใจในการทํางาน และ 
ดานความม่ันคงกาวหนาในงาน พนักงานท่ีมีเพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสภาพการจางตางกัน 
มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน สวนพนักงาน
ท่ีมีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน และอายุงาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัย
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน 

รัชนี ตรีสุทธิวงษา (2552, บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ
ในการทํางานความจงรักภักดีตอองคกรและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานโดยรวมอยูในระดับมาก 
โดยพนักงานมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยรวมและเปนรายดานอยู ในระดับมาก ไดแก 
ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานกระบวนการปฏิบัติงาน ดานการจัดหาและปจจัยทรัพยากร
และดานความพึงพอใจของทุกฝาย พนักงานมีระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางาน
โดยรวมแตกตางกัน และพนักงานที่มีประเภทพนักงานแตกตางกัน มีความจงรักภักดีตอองคกร
โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกันและพนักงานท่ีมีระดับเงินเดือนแตกตางกัน มีประสิทธิภาพ
การทํางานเปนรายดานแตกตางกัน 

วราภรณ คําเพชรดี (2552, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร สํานักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี ทั้ง 5 ดาน ประกอบดวย 
ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนาในตําแหนงงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะงาน
ท่ีทําและดานความรับผิดชอบ โดยภาพรวม มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณา
จากองคประกอบของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเปนรายดาน ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนาในตําแหนงการงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน 
ดานการยอมรับนับถือ โดยมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับสูง สวนดานลักษณะงานที่ทํา
อยูในระดับปานกลาง บุคลากรของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีอุบลราชธานี ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส รายได และประสบการณในการปฏิบัติงานท่ีตางกัน มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมไมแตกตางกัน สวนบุคลากรที่ฝายปฏิบัติงานตางกัน มีความคิดเห็น
ตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในดานความรับผิดชอบแตกตางกัน 

สมชาย เรืองวงษ (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฮิตาชิคอมเพรสเซอร (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา 
พนักงานบริษัท ฮิตาชิคอมเพรสเซอร (ประเทศไทย) จํากัด สวนใหญเปนเพศชาย ตําแหนงงานเปน
พนักงานบริษัท ฮิตาชิฯ พนักงานมีความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ฮิตาชิคอมเพรสเซอร (ประเทศไทย) จํากัด โดยรวม พนักงานมีความคิดเห็นดวยวา
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ปจจัยมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พนักงาน
มีความคิดเห็นดวยวา ปจจัยดานลักษณะของงานและดานเพื่อนรวมงานมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมาก และพนักงานมีความคิดเห็นดวยวา ปจจัยดานความม่ันคง
ความกาวหนา ดานผูบังคับบัญชา ดานสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวก และดานคาตอบแทนมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานในระดับปานกลาง พนักงานท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา และ
อายุงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน 
สวนพนักงานท่ีมีอายุ และตําแหนงงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

ทิวา ปฏิญาณสัจ (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในทัศนะของพนักงาน บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสําโรง ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานในภาพรวมท้ัง 3 ดาน อยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานบุคคลอยูในระดับมาก สวนดานลักษณะงานและดานการจัดการ 
อยูในระดับปานกลางเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ผลการเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานในทัศนะของพนักงานบิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาสําโรง เมื่อจําแนก
ตามขอมูลสวนบุคคลพบวา พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสตางกันใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานดานบุคคลและในภาพรวมท้ัง 3 ดาน แตกตางกันและพนักงานท่ีมีอายุตางกัน
ใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานดานการจัดการแตกตางกัน 

วิริญญา ชูราศี และสุภาวดี ขุนทองจันทร (2553, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา
บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยที่มีความพึงพอใจ
ในดานความสําเร็จในการทํางานมากท่ีสุด และบุคลากรมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ดานความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน และการปกครองของผูบังคับบัญชา สถานภาพสวนบุคคลที่มีผลตอความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติของบุคลากร ไดแก 1) ประเภทของบุคลากร บุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลกรสายสนับสนุนวิชาการ และ 2) ประสบการณทํางาน บุคลากร
ท่ีมีประสบการณทํางานมากกวา จะมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานสูงกวาบุคลากรท่ีประสบการณ
ทํางานนอยกวา ขอเสนอแนะ 1) ควรมีระบบการบริหารและจัดการบุคลากรภายในองคกรเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพ 2) ควรสรางความสัมพันธระหวางผูรวมงาน โดยใชหลักพ้ืนฐานในการสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และ 3) ควรมีการสงเสริมใหมีการสรางภาวะผูนํากับบุคลากรทุกระดับเพ่ือพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

ทศพร ทรงเกียรติ (2554, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แรงจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานดานภูมิสารสนเทศของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี 
พบวา ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจดานความกาวหนาในหนาท่ีการงานกับประสิทธิภาพในการทํางาน
ดานคุณภาพ ดานปริมาณ ดานเวลา ดานวิธีการ และดานคาใชจายมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน 

บุญเลิศ จันทรโท (2555, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยแรงจูงใจที่มีผลตอ
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท สยามโตโยตา อุตสาหกรรม จํากัด 
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จังหวัดชลบุรี ผลจากวิจัยพบวา ขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน สวนใหญเปนชาย เปนพนักงานและ
ผลการศึกษาดานปจจัยแรงจูงใจทีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา พนักงานมีปจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตอ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในระดับปานกลาง โดยขอที่เปนแรงจูงใจ
มากท่ีสุดคือ ปจจัยดานคาตอบแทน และปจจัยดานการเรียนรูและการพัฒนาความรู ความสามารถ 
รองลงมา ไดแก ปจจัยดานความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน อันดับท่ีสาม ไดแก ปจจัยดานการมีอํานาจ
ในหนาท่ีและอันดับสุดทาย ไดแก ปจจัยดานผลสําเร็จในชีวิต สําหรับผลการเปรียบเทียบปจจัย
แรงจูงใจท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ตําแหนงในการปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
ถึงปจจุบัน และอายุงานถึงปจจุบันท่ีแตกตางกัน มีปจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานท่ีแตกตาง  

อาทิตย ปอมสัมฤทธิ์ (2556, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปปฏิบัติงานของวิศวกร ผลการวิจัยพบวา 

1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคุณภาพของงานมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานดานความตองการความสําเร็จ ความตองการมิตรสัมพันธ และ
ความตองการอิสระ 

2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานปริมาณของงานมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความสําเร็จ ความตองการมิตรสัมพันธ ความตองการ
อิสระ และความตองการการมีอํานาจ 

3) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานวิธีการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความสําเร็จ ความตองการมิตรสัมพันธ ความตองการ
อิสระ และความตองการการมีอํานาจ 

4) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความสําเร็จ ความตองการมิตรสัมพันธ ความตองการ
อิสระ และความตองการการมีอํานาจ 

5) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานคาใชจายในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการความสําเร็จ ความตองการมิตรสัมพันธ ความตองการ
อิสระ และความตองการการมีอํานาจ 

Hackman (1980) ไดกลาววา ลักษณะงานของงานที่ดีจะเปนเสมือนแรงจูงใจภายใน 
(internal motivation) ในการทํางานของบุคคล ซึ่งทําใหเขารูสึกอยากทํางาน และผลงานที่ดี
จะเปนเสมือนรางวัลท่ีใหกับตนเอง และถาหากผลงานออกมาไมดี บุคคลก็พยายามมากขึ้น
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลงานท่ีไมพึงพอใจ เพ่ือเพ่ิมรางวัลใหกับตนเองจากคุณภาพงานท่ีดี 

Medley & Larochelle, 1987, p. 64; (อางถึงใน จรัสศรี ไกรนที, 2539) ศึกษาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงและความพอใจในงาน โดยศึกษารูปแบบภาวะผูนํา
ของผูบริหารตอความพึงพอใจในงานของพนักงาน ศึกษาเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง 
ภาวะผูนําการแลกเปลี่ยน ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการสัมพันธ
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ในทางบวกกับรูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของหัวหนาฝาย แตไมสัมพันธกับรูปแบบภาวะผูนํา
การแลกเปลี่ยน มีแดเนียล และวูลฟ (MeDanial & Wolf, 1992, pp. 60-65; อางถึงใน จรัสศรี 
ไกรนที, 2539) ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติภาวะผูนําท่ีมีผลตอการลาออกนอย หรือความพึงพอใจในงาน 
ผลศึกษาพบวา คะแนนการประเมินตนเองของผูบริหารสูงกวาการประเมินโดยพยาบาลประจําการ
และการปริมาณของพยาบาลประจําการเก่ียวกับคุณสมบัติทางดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
และคุณสมบัติดานการแลกเปลี่ยน พบวา ความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการมีความสัมพันธ
อยางสูงกับคุณสมบัติทางดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร 

Kanter (1999; อางถึงใน สิริพร เจริญผอง, 2552, หนา 31) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคลของพยาบาลประจําการกับประสิทธิภาพการทํางาน ผลการวิจัยพบวา 
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลเปนผลมาจากสิ่งแวดลอมในการทํางานและข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ี
ในตําแหนง โดยตําแหนงนั้นจะถูกจัดวางใหเขาถึงอํานาจและโอกาส จึงจะเสริมใหเกิดพฤติกรรม
การทํางาน โดยอาศัยปจจัยหลายประการ เชน สภาพการทํางานที่ดี การมีเครื่องมืออุปกรณ 
คาตอบแทน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ 
นิเทศ แนะนําจากบุคคลอ่ืน ความสามารถของบุคคลแตกตางกันไปตามความถนัด ลักษณะบุคลิกภาพ 
ความสนใจ แรงจูงใจ อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ ความเชื่อ และคานิยม  

ริชารด เอ เมอรเรย (Richard A. Murray, 1999) ศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจในการทํางาน
ของบรรณารักษ และพนักงานฝายอ่ืนๆ หองสมุดมหาวิทยาลยัของนอรธแคโรไลนา (north carolina) 
ผลการศึกษาพบวา บรรดาบรรณารักษของหองสมุดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากกวา
พนักงานฝายอ่ืนๆ แตมี 2 เรื่อง ท่ีไมเปนท่ีพอใจอยางมากของพนักงานท้ังสองฝายก็คือ รายไดและ
โอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน อันเนื่องมาจากขอจํากัดที่อยูในระบบบุคลากรของรัฐบาลและ
มีสิ่งท่ีท้ังสองฝายพึงพอใจในการทํางานเหมือนกันก็คือ การบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และลักษณะ
ของงานท่ีปฏิบัติ ในสวนท่ีท้ังสองฝายมีความพึงพอใจในการทํางานเหมือนกันนี้ เปนการสรางรากฐาน
บนความพยายามท่ีจะเชื่อมประสานรอยราวของท้ังสองฝายเปนหลัก เชน ลักษณะการทํางานท่ีมี
ความพึงพอใจปฏิบั ติงาน ท้ังสองฝายนั้น พนักงานทั้งสองฝายจะยอมรับและตั้ งอกตั้ ง ใจ
ในการปฏิบัติงานอยางมีความสุขในดานการจัดการ เม่ือพนักงานไมมีงานท่ีจะตองปฏิบัติเขาก็สามารถ
ขอยายตัวเองในปฏิบัติงานในตําแหนง ที่พนักงานนั้นมีความรูความสามารถ ซึ่งเปนสิ่งที่สราง
ความพึงพอใจในงานใหแกพนักงานอยางมาก 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

           การวิจัยนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบริษัท
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เพ่ือนําไปสูการหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหพนักงาน
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยใชวิจัย
เชิงพรรณนา ดวยวิธีการสํารวจ (survey research method) และเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 
(questionnaire) ซ่ึงในบทนี้ จะเปนการกลาวถึงรายละเอียดการดําเนินการวิจัย 
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 3.1.1 ประชากร ไดแก พนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ที่มีอายุงานตั้งแต 
1 ปข้ึนไป จํานวน 1,120 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2558) 

 3.1.2 กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานประจําบริษัท 
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด การกําหนดกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบงาย (simple random 
sampling) จํานวน 400 คน  

 
ตาราง 5  จํานวนพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 

 

จํานวนพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 

จํานวนพนักงาน 
(คน) 

ฝายคุณภาพ 52 
ฝายผลิต 150 
ฝายคลังสินคาและจัดสง 122 
ฝายสาธารณูปโภค 30 
ฝายวางแผนการผลิต 36 
ฝายการตลาด 10 

รวม 400 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
             
 3.2.1 การสรางเครื่องมือ  

 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้จะใชแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเปน
คําถามปลายปด (closed-ended question) และคําถามปลายเปด (open-ended question) 
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ซ่ึงมีความสอดคลองกับตัวแปรตามกรอบแนวคิด โดยผลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถามสามารถ
นํามาตอบคําถาม และวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งในการเก็บ
รวบรวมขอมูลนั้น จําแนกตามลักษณะท่ีมาของขอมูลได 2 ประเภทดังนี้ 

1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยใชแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ซ่ึงมี 4 สวนใหญๆ ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
มีลักษณะท้ังเปนคําถามที่มีคําตอบใหเลือก 2 ทาง (dichotomous questions) และคําถามที่มี
หลายคําตอบใหเลือก (multiple choice questions) รวมจํานวน 5 ขอ 

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานบริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด โดยมีเนื้อหาจํานวน 29 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

(1) ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหารงาน จํานวน 5 ขอ 
(2) ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา จํานวน 5 ขอ 
(3) ดานสวัสดิการและผลตอบแทน จํานวน 6 ขอ 
(4) ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

จํานวน 12 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ซ่ึงใชมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ
การกําหนดคะแนน ดังนี้     

ระดับคะแนน 5  หมายถึง  มีระดบัความคิด เห็นดวยมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยมาก 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยนอย 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยนอยท่ีสุด 

เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มาพิจารณาความถ่ี ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวาง
ของ อันตรภาคชั้น ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2549, หนา 129) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = พิสัย 
                                                        จํานวนชั้น  

=    5-1 
                                                       5  
     =        0.8   

  
ดังนั้น การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัด

ขอมูลประเภทอันตรภาคชั้นใชเกณฑเฉลี่ยไดดังนี้ 
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                       ชวงคะแนน           ระดับประสิทธิภาพ 
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 อยูในเกณฑ  เห็นดวยมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 อยูในเกณฑ  เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 อยูในเกณฑ  เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 อยูในเกณฑ  เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 อยูในเกณฑ  เห็นดวยนอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยมีเนื้อหาจํานวน 12 ขอ แบงออกเปน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 

(1) ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ขอ 
(2) ดานปริมาณงาน จํานวน 5 ขอ 
(3) ดานคุณภาพงาน จํานวน 4 ขอ 
ลักษณะคําถามเปนแบบ Likert scale ซ่ึงใชมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑ
การกําหนดคะแนน ดังนี้    

ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 4  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยมาก 
ระดับคะแนน 3  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยปานกลาง 
ระดับคะแนน 2  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยนอย 
ระดับคะแนน 1  หมายถึง  มีระดับความคิด เห็นดวยนอยท่ีสุด  

เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถ่ีแลว จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
มาพิจารณาความถ่ี ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลคํานวณ โดยใชสูตรการคํานวณความกวาง
ของ อันตรภาคชั้นดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืนๆ, 2549, หนา 129) 

ความกวางของอันตรภาคชั้น =          พิสัย 
                             จํานวนชั้น 

     =       5-1 
                       5 
     =   0.8 
   

ดังนั้น การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาคชั้นใชเกณฑเฉลี่ยไดดังนี้ 
                       ชวงคะแนน           ระดับประสิทธิภาพ 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 อยูในเกณฑ  เห็นดวยมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 อยูในเกณฑ  เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 อยูในเกณฑ  เห็นดวยปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 อยูในเกณฑ  เห็นดวยนอย 
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 อยูในเกณฑ  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม
เขียนขอเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ดานความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานดานปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และดานคุณภาพของงานเพ่ือนําแบบสอบถามที่สราง
เสร็จเรียบรอยแลวไปหาคุณภาพของแบบสอบถามตอไป 

สรุปไดวา ระดับการวัดขอมูลประเภท interval scale ใหคะแนนกําหนดไวตั้งแต 
1 ถึง 5 โดย 5 จะเปนตัวเลขท่ีแทนความหมายของความคิดเห็นในทางบวกที่สุด และตัวเลข
ท่ีแทนความหมายของความคิดเห็นในทางลบท่ีสุดจะเปนเลข 1 

2) ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผูวิจัยไดทําการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ 
เพ่ิมเติม ไดแก หนังสือ ตํารา เอกสารอางอิง งานวิจัยท่ีเก่ียวของ และขอมูลภายในบริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมลู 
            
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้  
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 3.3.1 การสรางแบบทดสอบเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล 
1) ศึกษาทฤษฏี เอกสาร บทความ ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจและ

ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานรวมถึงทฤษฎีดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
2) รวบรวมขอมูลตางๆ และเรียบเรียงเพ่ือสรางเครื่องมือวิจัย โดยยึดตามวัตถุประสงค

ของการวิจัย กลาวคือ จะตองเปนเครื่องมือท่ีสรางข้ึนเพ่ือหาแนวทางการเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานท่ีผูวิจัยนําเสนอไดอยางเท่ียงตรงและมีประสิทธิภาพ  

3) ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม แกไขและปรับปรุงเครื่องมือวิจัย
ใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจารยท่ีปรึกษาท่ีเปนนักวิชาการเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรง (validity) และ
ความนาเชื่อถือ (reliability) แกไขและปรับปรุงเครื่องมือ ท้ังดานรูปแบบ สํานวนและความหมาย
ของภาษาท่ีใช 

4) สําหรับเครื่องมือวิจัยท่ีเปนสอบถาม จะมีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: 
item-objective congruence index) (Ravinelli & Hambleton; อางถึงใน สิทธิ์ ธีรสรณ, 2550) 
โดยอาศัยความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ รวม 5 ทาน ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการ 
(อาจารยมหาวิทยาลัย) ไดตรวจสอบแกไขและปรับปรุงเครื่องมือทางดานรูปแบบ ความเท่ียงตรง
ของเนื้อหา สํานวนและความหมายของภาษาที่ใช เพื่อประเมินลักษณะที่ตองการวัดกับประเด็น
คําถามวาสอดคลองกับจุดมุงหมายของคําถามนั้นหรือไม โดยมีหลักเกณฑการประเมินดังตอไปนี้ 

+1  หมายความวา คําถามสอดคลองกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงคขอนั้น 
  0   หมายความวา คําถามไมแนใจวาสอดคลองกับเนื้อหาหรือวัตถุประสงคขอนั้น 
-1    หมายความวา คําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคขอนั้น 
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ตาราง 6  แสดงรายนามผูตรวจสอบแบบสอบถามและระบุคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือวิจัย 
 

ลําดับท่ี รายนาม ตําแหนง/หนาท่ี 
1. ดร.รัตนาภรณ  สืบสุข ผูทรงคุณวุฒิหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
2. ดร.ระเบียบ  ปทมดิลก ผูจัดการสวนตรวจสอบกระบวนการหลักท่ี 3  

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
3. นางสาวณาตยา สีหานาม นักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแกน 
4. นางสาวสุพิชยา วงศกลม marketing and technical director  

บริษัท ฟอรคัส จํากัด 
5. นายชูศักดิ์  ชูรัตน warehouse and delivery manager 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 

 
5) นําผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากขอ 4 มาบรรจุลงในตาราง เพ่ือคํานวณ

คาความเท่ียงตรงดานเนื้อหา โดยคาท่ียอมรับไดจะตองมากกวา 0.5 ในของแตละคําถาม จึงสรุปไดวา
ประเด็นคําถามนั้นวัดไดตรงจุดมุงหมายการวิจัย   

การวิเคราะหขอมูลความเหมาะสมสอดคลองของโดยใชดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) คํานวณคาตามสูตร   

     
N

R
IOC

∑=     

เม่ือ IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะท่ีตองการวัด 
 R    แทน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  

ถาแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการวัดใหคาเปน +1  
ถาไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการวัดใหคาเปน 0  
ถาแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับคุณลักษณะท่ีตองการวัดใหคาเปน -1 

N    แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
6) ทําการทดสอบแบบสอบถาม (try-out) เพ่ือวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) 

ของแบบสอบถามกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล โดยวิธีวัดคาสัมประสิทธิ์  แอลฟา (alpha 
coefficient) ของครอนบาค (อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา, 2551) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติในการวัดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามนั้น สูตรในการคํานวณตามที่ Nunnally (1978) 
ไดเสนอแนะเปนเกณฑการยอมรับไวคือ คา α  มากกวาและเทากับ 0.7 จึงจะสรุปไดวาแบบสอบถาม
มีความนาเชื่อถือสูง 

 

สูตร      α   = 1−k
k

 










− ∑ 2

2

1
t

i

S
S
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โดย    α      แทน   คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
k       แทน   จํานวนขอ หรือความยาวของแบบสอบถาม 

    แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนขอท่ี i 
           แทน    คาความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ในสวนของคําถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา โดยนํามาทดสอบกับกลุมตัวอยางอื่น ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย 
จํานวน 30 ราย และวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของแตละมาตร ซึ่งโดยหลักเกณฑทั่วไปคา α  
ท่ีอยูระหวาง 0.70-1.00 ถือวาเปนมาตรวัดท่ีมีความเชื่อม่ัน 

7) นําเครื่องมือท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
คือ พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานประจํา บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 

 3.3.2 การแจกแบบสอบถาม 
 ในการเก็บขอมูลเม่ือกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเรียบรอยแลวผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

1) ผูวิจัยหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ืออนุญาตแจกแบบสอบถาม
ไปยังบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม 

2) แจกจายแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง ในแตละหนวยงานตามที่ระบุไวใน
กลุมประชากรท่ีทําการศึกษาตามจํานวนท่ีกําหนด พรอมรับแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเอง 

3) นําขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามมาปอนเขาคอมพิวเตอร เพื่อการวิเคราะห
ขอมูลตอไป 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
 หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไดท้ังหมดแลวผูวิจัยไดจัดเตรียมความพรอม
ของขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห ดังนี้ 
 3.4.1 ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถามแตละฉบับ 
 3.4.2 กําหนดรหัสของขอมูลและกําหนดคาคะแนน ท่ีจะใหกับคําตอบ ในแตละขอ 
  5   คะแนน   สําหรับคําตอบ    เห็นดวยมากท่ีสุด 
  4   คะแนน   สําหรับคําตอบ    เห็นดวยมาก 
  3   คะแนน   สําหรับคําตอบ    เห็นดวยปานกลาง 
  2   คะแนน   สําหรับคําตอบ    เห็นดวยนอย 
  1   คะแนน   สําหรับคําตอบ    เห็นดวยนอยท่ีสุด 
 3.4.3 ดําเนินการลงรหัสพรอมใหคะแนนคําตอบแตละขอจนครบทุกแบบสอบถาม 
 3.4.4 นําแบบสอบถามท่ีลงรหัส และใหคะแนนแลวไปบันทึกเขาเครื่องคอมพิวเตอร 
เพื่อการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for windows รวมทั้งสถิติอื่นๆ 

 

si

2

st

2
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ท่ีเก่ียวของในการทดสอบสมมุติฐาน โดยการวิจัยครั้งนี้ใชระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (level 
of significance) ตอไป  

 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
             
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามตอนข้ันตอนดังนี้ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติท่ีใชวิเคราะห 
คือ 
 3.5.1 สถิติวิเคราะหเชิงพรรณา (descriptive analytical statistics) สถิติท่ีนํามาใชบรรยาย
คุณลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา ไดแก 

1) หาคาจํานวนความถ่ี (frequency) และคารอยละ (percentage) เพ่ือใชแปลความหมาย
ขอมูลดานประชากรศาสตรของแบบสอบถาม  

คารอยละ  x 100    

     F  แทน       จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเลือกตอบตัวนั้น 
N  แทน       จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

2) คาเฉลี่ย ( X ) คือ คาท่ีไดจากการเอาผลรวมของคาของขอมูลทั้งหมดหารดวย
จํานวนขอมูลท้ังหมด เพ่ือใชวิเคราะหระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบริษัท 
ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, หนา 35-40) 
 
              X   =   ∑ X  

                                               N  
               เม่ือ    X       =      คาคะแนนเฉลี่ย 
              ∑ X       =      ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
                               N        =      จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง  

  3) คาความเบี่ยงมาตรฐาน (standard deviation) (S.D.) คือ ใชเพ่ืออธิบายลักษณะ
การกระจายของขอมูลเพ่ือใชแปลความหมายขอมูลของปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, หนา 65) 

 

S.D.  = ( )
( )1NN

2XX
2N
−

∑ ∑−
 

เม่ือ  S.D.   = คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
               X   =  คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
               N    = จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
                    ( )2∑ X       =         ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 

                      ∑ 2X        =         ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
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3.5.2 สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential analytical statistics) เปนสถิติท่ีใชวิเคราะห
ถึงลักษณะของตัวแปรตน (independent variable) ท่ีมีผลตอตัวแปรตาม (dependent variable) 
โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางและวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนดังนี้  

1) คาสถิติทดสอบที (t-test) เพ่ือทดสอบตัวแปรสองกลุมโดยใชสูตร (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2538, หนา 100-102) 
                  

                 t        =     

  2N

2
2S

1N

2
1S

2X1X

+

−               

เม่ือ   t       แทน  คาสถิติท่ีใชในการพิจารณา 
       1X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนนเพศชาย 

                  2X      แทน   คาเฉลี่ยของคะแนนเพศหญิง 

                      2
1S       แทน  คาความแปรปรวนของเพศชาย 

           2
2S       แทน  คาความแปรปรวนของเพศหญิง 

                      1N       แทน     จํานวนคนในกลุมตัวอยางเพศชาย 

                       2N       แทน     จํานวนคนในกลุมตัวอยางเพศหญิง 
2) คาสถิติ (one way ANOVA) เพ่ือการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เม่ือพบ

ความแตกตางจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe   
procedure) โดยใชสูตร (ศิริชัย พงษวิชัย, 2545, หนา 191-201) 
 
            F        =   

 w

b

MS
MS  

เม่ือ   F  แทน คาแจกแจงของ F 
                            bMS  แทน     คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

                 wMS     แทน     คาความแปรปรวนภายในกลุม  

3) การวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential analysis) และหาคาความสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation)  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการวิเคราะหขอมูลสําหรับงานวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห
ตามสมมติฐานของการวิจัย การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล 
ผูทําการวิจัยไดกําหนดการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามท่ีไดแจกกลุมเปาหมาย จํานวน 400 ชุด 
ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะห 
  

เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมายจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัย
จึงกําหนดความหมายของสัญลักษณดังนี้ 

 n     แทน  จํานวนกลุมตัวอยาง 
X   แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 
S.D.  แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
F      แทน  คาท่ีใชพิจารณา F-distribution 
t   แทน  คาท่ีใชพิจารณา t-distribution 
df  แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ (กegrees of freedom) 
SS  แทน  คาผลรวมกําลังสอง (sum of squares) 
MS แทน  คาเฉลี่ยของผลรวมกําลังสอง (mean squares) 
*      แทน  คาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p<.05) 
**   แทน  มีความแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

(p<.01) 
 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 
เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ตาราง 7  จํานวนและรอยละของปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  
 

ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน 
(n=400) 

รอยละ 

1. เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 134 33.50 
หญิง 266 66.50 
รวม 400 100.00 

2. อาย ุ   
18-25 ป 20 5.00 
26-35 ป 209 52.30 
36-45 ป 124 31.00 
46-55 ป 47 11.80 

รวม 400 100.00 
3. รายไดตอเดือน   

9,000-12,000 บาท 90 22.50 
12,001-15,000 บาท 113 28.30 
15,001-17,000 บาท 88 22.00 
17,001-20,000 บาท 109 27.30 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษา   
ประถมศึกษา 16 4.00 
มัธยมศึกษา / ปวช. 41 10.30 
ปวส. / อนุปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

177 44.30 

ปริญญาตรี 166 41.50 
รวม 400 100.00 

5. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน   
1-5 ป 100 25.00 
6-10 ป 131 32.80 
11-15 ป 101 25.30 
15-20 ป 68 17.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 7 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน จําแนกตาม

ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดดังนี้ 
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1) เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 
66.50 และเพศชาย จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.30 ตามลําดับ 

2) อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 209 คน 
คิดเปนรอยละ 52.30 รองลงมา อายุระหวาง 36-45 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 
ตอมาคือ 46-55 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.80 สวนกลุมตัวอยางนอยที่สุดคือ 18-25 ป
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.00 ตามลําดับ 

3) รายไดตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดตอเดือน 12,001-15,000 
บาท มีจํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 28.30 รองมาคือ 17,001-20,000 บาท มีจํานวน 109 คน 
คิดเปนรอยละ 27.30 ตอมาคือ รายไดระหวาง 9,000-12,000 บาท มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 
22.50 สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ รายไดระหวาง 15,001-17,000 บาท มีจํานวน 88 คน คิดเปน
รอยละ 22.00 ตามลําดับ 

4) ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับ ปวส./
อนุปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 44.30 รองลงมาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 10.30 
สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ ประถมศึกษา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ 

5) ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน คือ
ชวง 6-10 ป มีจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 32.80 รองมาคือ ชวง 11-15 ป มีจาํนวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 25.30 ตอมาคือ 1-5 ป มีจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 สวนกลุมตัวอยาง
นอยท่ีสุดคือ 15-20 ป มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.00 ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 

ตาราง 8  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม 
ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหาร 

 

ดานนโยบายองคกรและระบบการบรหิาร X  S.D. แปลผล 
1. ผูบริหารกําหนดนโยบาย โดยมีเปาหมายและ 
   วัตถุประสงคท่ีชัดเจน 

4.00 0.78 มาก 

2. ทานพอใจในนโยบายท่ีผูบริหารกําหนด เพราะทําให 
   การทําการงานคลองตัว 

4.03 0.85 มาก 

3. ผูบริหารกําหนดนโยบายตางๆ โดยใหพนักงานเขาไป 
   มีสวนรวม 

4.04 0.81 มาก 

4. ผูบริหารกําหนดโครงสรางหนาท่ีงานขององคกรได 
   อยางถูกตอง และเหมาะสม 

3.76 0.83 มาก 
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ตาราง 8  (ตอ) 
 

ดานนโยบายองคกรและระบบการบรหิาร X  S.D. แปลผล 
5. ผูบริหารมีการสื่อสารไปยังพนักงาน เพ่ือสราง 

ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายตางๆ อยางชัดเจน 
และตอเนื่อง 

3.74 0.81 มาก 

รวม 3.91 0.82 มาก 

 
จากตาราง 8 พบวา ระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตามดานนโยบายองคกรและระบบการบริหาร โดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.82) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารกําหนด
นโยบายตางๆ โดยใหพนักงานเขาไปมีสวนรวม เปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 (S.D. = 0.81) 
รองลงมาคือ พอใจในนโยบายท่ีผูบริหารกําหนด เพราะทําใหการทํางานคลองตัว มีคาเฉลี่ย 4.03 
(S.D. = 0.85) และลําดับสุดทายคือ ผูบริหารมีการสื่อสารไปยังพนักงาน เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับ
นโยบายตางๆ อยางชัดเจนและตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 3.74 (S.D. = 0.81) ตามลําดับ 

 
ตาราง 9  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม 
ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา 

 

ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา X  S.D. แปลผล 
1. ทานคิดวาบริษัทท่ีทานทํางานอยูมีความม่ันคง 3.58 0.81 มาก 
2. ทานไดรับการสงเสริมจากบริษัทใหมีรูในการปฏิบัติงาน 
   อยางตอเนื่อง อาทิ การฝกอบรม หรือดูงาน เปนตน 

3.45 0.95 มาก 

3. บริษัทมีการประเมินผลการข้ึนเงินเดือนการปฏิบัติงาน 
   ประจําปของพนักงานจากผลการปฏิบัติงาน 
   ดวยความยุติธรรม 

3.51 1.04 มาก 

4. บริษัท ใหโอกาสทานไดใชความรู ความสามารถ และ 
   ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.73 1.06 มาก 

5. บริษัทมีการสงเสริมพนักงานใหเลื่อนตําแหนง  
   จากผลการปฏิบัติงาน ดวยความยุติธรรม 

3.57 1.00 มาก 

รวม 3.57 0.97 มาก 

 
จากตาราง 9 พบวา ระดับปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.57 (S.D. = 0.97) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา บริษัท ใหโอกาสทาน
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ไดใชความรู ความสามารถ และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงานเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 3.73 
(S.D. = 1.06) รองลงมาคือ คิดวาบริษัทท่ีทานทํางานอยูมีความม่ันคง มีคาเฉลี่ย 3.58 (S.D. = 0.81) 
และลําดับสุดทายคือ ไดรับการสงเสริมจากบริษัทใหมีรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิ 
การฝกอบรม หรือดูงาน เปนตน มีคาเฉลี่ย 3.45 (S.D. = 0.95) ตามลําดับ 

 
ตาราง 10  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม
ดานสวัสดิการและผลตอบแทน 

 

ดานสวัสดิการและผลตอบแทน X  S.D. แปลผล 
1. บริษัทกําหนดคาตอบแทนพนักงานดวยความเปนธรรม 
    และเหมาะสม 

3.76 0.85 มาก 

2. บริษัทกําหนดสวัสดิการและผลประโยชนตางๆ  
    ใหกับพนักงานอยางเหมาะสม 

3.53 0.94 มาก 

3. บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับ 
    การปฏิบัติงานของพนักงาน 

3.72 1.04 มาก 

4. บริษัทกําหนดคาตอบแทนใหกับพนักงานทุกคน 
    ตามหลักเกณฑของบริษัท 

3.35 1.06 ปานกลาง 

5. บริษัทกําหนดสวัสดิการและบริการท่ัวไป 
    นอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมายใหพนักงาน  
    อาทิ เงินสงเคราะหพาหนะรับ-สง ท่ีพักอาศัย  
    คารักษา พยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป 
    อยางเพียงพอ 

3.56 1.15 มาก 

6. บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิ 
    การศึกษาของพนักงาน 

3.32 1.02 มาก 

รวม 3.52 1.01 มาก 

 
จากตาราง 10 พบวา ระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม ดานสวัสดิการและผลตอบแทน โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.52 (S.D. = 1.01) ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา บริษัทกําหนด
คาตอบแทนพนักงานดวยความเปนธรรมและเหมาะสมเปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 
(S.D. = 0.85) รองลงมาคือ บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน 
มีคาเฉลี่ย 3.72 (S.D. = 1.04) และลําดับสุดทายคือ บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิ
การศึกษาของพนักงาน มีคาเฉลี่ย 3.32 (S.D. = 1.02) ตามลําดับ 
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ตาราง 11  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธ 
กับเพ่ือนรวมงาน 

X  S.D. แปลผล 

1. สถานท่ีทํางานของทาน มีความสะอาด เรียบรอย  
และมีแสงสวางในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

3.69 1.13 มาก 

2. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

3.62 0.98 มาก 

3. บริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัยอยางเพียงพอ 
และเหมาะสม 

3.50 1.01 มาก 

4. หนวยงานของทานมีความเปนกันเองระหวาง 
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

3.38 1.08 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาของทานมีการพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ นอกจาก 
เรื่องงานเปนประจํา 

3.37 1.06 ปานกลาง 

6. บริษัท มีการจัดกิจกรรม เพ่ือสานสัมพันธระหวาง 
พนักงานในองคกรทุกป 

3.80 1.02 มาก 

7. เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคี  
ไมมีการแบงพรรคแบงพวกและทานไดรับความรวมมือ 
ในการทํางานเปนอยางดีจากเพ่ือนรวมงาน 

3.89 1.02 มาก 

8. ทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงาน 
ไดเปนอยางดี 

3.98 1.00 มาก 

9. ทานไดรับคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาเม่ือมีปญหา 
อยูเสมอ 

3.61 0.85 มาก 

10. ทานไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก 
ผูบังคับบัญชาเปนอยางดี 

3.58 0.85 มาก 

11. ทานไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก 
บังคับบัญชาเปนอยางดี 

3.86 0.54 มาก 

12. ผูบังคับบัญชาใชเหตุผล ความยุติธรรม 
     ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

3.62 0.85 มาก 

รวม 3.66 1.03 มาก 

 
จากตาราง 11 พบวา ระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตามดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธ
กับเพ่ือนรวมงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 (S.D. = 1.03) ซึ่งเมื่อพิจารณา
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เปนรายดานพบวา สามารถปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดีเปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 3.98 (S.D. = 1.00) รองลงมาคือ เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคี ไมมีการแบงพรรคแบงพวก
และทานไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพ่ือนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.89 (S.D. = 1.02) 
และลําดับสุดทายคือ ผูบังคับบัญชาของทานมีการพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ นอกจากเรื่องงานเปนประจํา มีคาเฉลี่ย 
3.37 (S.D. = 1.06) ตามลําดับ 

 
ตาราง 12  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยภาพรวม
จําแนกเปนรายดาน 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. ดานนโยบายองคกรและระบบการบรหิาร 3.91 0.82 มาก 
2. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา 3.57 0.97 มาก 
3. ดานสวัสดิการและผลตอบแทน 3.52 1.01 มาก 
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับ 
   เพ่ือนรวมงาน 

3.66 1.03 มาก 

รวม 3.66 0.96 มาก 

 
จากตาราง 12 พบวา ระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกเปนรายดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.66 
(S.D. = 0.98) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัยดานนโยบายองคกรและระบบการบริหาร 
มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เปนอันดับ 1 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 (S.D. = 0.82) รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
และความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ย 3.66 (S.D. = 1.03) และลําดับสุดทายคือปจจัย
ดานสวัสดิการและผลตอบแทน มีคาเฉลี่ย 3.52 (S.D. = 1.01) ตามลําดับ 

 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
ตาราง 13  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม ดานความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. ทานรูสึกวาผลการปฏิบัติงานทําใหมีกําลังใจ 
   ท่ีจะพัฒนางานใหดีข้ึน 

3.68 0.82 มาก 
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ตาราง 13  (ตอ) 
 

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
2. ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชา 
   ใหปฏิบัติงานสําคัญอยูเสมอ 

4.10 0.74 มาก 

3. ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดรับคํายกยองชมเชยผลงาน 
   จากผูบังคับบัญชา 

4.04 0.66 มาก 

รวม 3.94 0.74 มาก 

 
จากตาราง 13 พบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ 

ออโตพารท จํากัด จําแนกตามดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ย 3.94 (S.D. = 0.74) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ไดรับความไววางใจมอบหมาย
งานสําคัญใหปฏิบัติเปนอันดับ 1 มีคาเฉลี่ย 4.10 (S.D. = 0.74) รองลงมาคือ รูสึกภูมิใจที่ไดรับ
คํายกยองชมเชยผลงานจากผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย 4.04 (S.D. = 0.66) และลําดับสุดทายคือ 
รูสึกวาผลการปฏิบัติงานทําใหมีกําลังใจท่ีจะพัฒนางานใหดีขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.68 (S.D. = 0.82) 
ตามลําดับ 

 
ตาราง 14  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม ดานปริมาณงาน 
 

ดานปริมาณงาน X  S.D. แปลผล 
1. ทานไดรับงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกับระยะเวลา 4.04 0.78 มาก 
2. ทานสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 4.28 0.74 มาก 
3. ทานปฏิบัติงานไดครบตามจํานวนท่ีลูกคาตองการ 3.94 0.81 มาก 
4. บริษัทกําหนดจํานวนพนักงาน ไดเหมาะสมกับปริมาณงาน 3.95 0.85 มาก 
5. ทานมีปริมาณงานไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีลูกคากําหนด 4.18 0.77 มาก 

รวม 4.05 0.79 มาก 

  
จากตาราง 14 พบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ 

ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม ดานปริมาณงาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.05 
(S.D. = 0.79) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปฏิบัติงานใหสําเร็จไดตามมาตรฐานที่กําหนด
เปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.28 (S.D. = 0.74) รองลงมาคือ มีปริมาณงานไดตาม
เกณฑมาตรฐาน ท่ีลูกคากําหนด มีคาเฉลี่ย 4.18 (S.D. = 0.77) และลําดับสุดทายคือ ปฏิบัติงาน
ไดครบตามจํานวนท่ีลูกคาตองการ มีคาเฉลี่ย 3.94 (S.D. = 0.81) ตามลําดับ 
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ตาราง 15  คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม ดานคุณภาพงาน 

 

ดานคุณภาพงาน X  S.D. แปลผล 
1. ทานมีผลการปฏิบัติงานท่ี รวดเร็ว เรียบรอย ถูกตอง  

และครบถวน 
3.93 0.82 มาก 

2. ทานปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือเทียบกับ 
มาตรฐาน 

4.14 0.79 มาก 

3. ทานปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานขององคกร 
แตอยูในเกณฑท่ีลูกคายอมรับได 

4.06 0.81 มาก 

4. ทานมีคุณภาพของผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาและ 
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

4.00 0.87 มาก 

รวม 4.06 0.82 มาก 

 
จากตาราง 15 พบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ 

ออโตพารท จํากัด จําแนกตาม ดานคุณภาพงาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.06 
(S.D. = 0.82) ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดเมื่อเทียบกับ
มาตรฐานเปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.14 (S.D. = 0.79) รองลงมาคือ ปฏิบัติงาน
ท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานขององคกรแตอยูในเกณฑท่ีลูกคายอมรับได มีคาเฉลี่ย 4.06 (S.D. = 0.81) 
และลําดับสุดทายคือ มีผลการปฏิบัติงานท่ี รวดเร็ว เรียบรอย ถูกตอง และครบถวน มีคาเฉลี่ย 3.93 
(S.D. = 0.82) ตามลําดับ 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยภาพรวม จําแนกเปนรายดาน 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน X  S.D. แปลผล 
1. ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3.94 0.48 มาก 
2. ดานปริมาณงาน 4.05 0.54 มาก 
3. ดานคุณภาพ 4.06 0.57 มาก 

รวม 4.02 0.53 มาก 

 
จากตาราง 16 พบวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ 

ออโตพารท จํากัด จําแนกเปนรายดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.02 (S.D. = 0.53)  
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานคุณภาพ
เปนอันดับ 1 อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.06 (S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ดานปริมาณงาน มีคาเฉลี่ย 
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4.05 (S.D. = 0.54) และลําดับสุดทายคือ ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 3.94 
(S.D. = 0.48)  

 
สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐาน 

 
ตาราง 17  แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานเพศมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน และ              

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
ประเด็น 

 

เพศ 
t Sig. ชาย หญิง 

X  S.D. X  S.D. 
1. ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานและ 3.78 0.32 3.60 0.58 3.104 0.002* 
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3.98 0.47 4.03 0.39 -1.336 0.182 

รวม 3.88 0.40 3.82 0.50 1.768 0.092 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 17 พบวา พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา t-test เทากับ 3.104 และมีคา Sig. เทากับ .002 ซ่ึง
นอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา เพศที่แตกตางกันมีผลตอปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงานที่มีเพศตางกัน มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน โดยมีคา t-test เทากับ -1.336 และมีคา Sig. เทากับ 0.182 
ซ่ึงมากกวาคา Sig ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา เพศท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตาราง 18  แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานอายุมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน และ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

(n = 400)  

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 3.223 3 1.074 4.138 0.007* 
ภายในกลุม 102.832 396 0.260   

รวม 106.056 399    
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม .166 3 0.055 0.311 0.817 

ภายในกลุม 70.338 396 0.178   
รวม 70.504 399    
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ตาราง 18  (ตอ) 
 

(n = 400)  

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

โดยรวม ระหวางกลุม 0.918 3 0.306 2.423 0.065 
ภายในกลุม 50.027 396 0.126   

รวม 50.945 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 18 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับอายุมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาคา F-test เทากับ 4.138 และมีคา Sig. 
เทากับ .007 ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอปจจัย
ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงานท่ีมีอายุตางกัน มีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน โดยมีคา F-test เทากับ 0.311 และมีคา Sig. เทากับ 0.817 
ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา อายุท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตาราง 19  แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน  
              และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 (n = 400) 

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 0.824 3 0.275 1.034 0.378 
ภายในกลุม 105.232 396 0.266   

รวม 106.056 399    
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 0.215 3 0.072 0.404 0.750 

ภายในกลุม 70.289 396 0.177   
รวม 70.504 399    

โดยรวม ระหวางกลุม 0.411 3 0.137 1.073 0.360 
ภายในกลุม 50.534 396 0.128   

รวม 50.945 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตาราง 19 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนมีผลตอปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาคา F-test เทากับ 1.034 
และมีคา Sig. เทากับ 0.378 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายไดตอเดือน
ท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงาน
ท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน โดยมีคา F-test เทากับ 
0.404 และมีคา Sig. เทากับ 0.750 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา รายไดตอเดือน
ท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ตาราง 20  แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน  

และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

(n = 400) 

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

1.  ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 0.846 3 0.282 1.061 0.365 
ภายในกลุม 105.210 396 0.266   

รวม 106.056 399    
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 0.105 3 0.035 0.197 0.898 

ภายในกลุม 70.399 396 0.178   
รวม 70.504 399    

โดยรวม ระหวางกลุม 0.350 3 0.117 0.913 0.435 
ภายในกลุม 50.595 396 0.128   

รวม 50.945 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตาราง 20 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-test เทากับ 1.061 
และมีคา Sig. เทากับ 0.365 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวาระดับการศึกษา
ท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานไมตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงาน
ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน โดยมีคา F-test เทากับ 
0.197 และมีคา Sig. เทากับ 0.898 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระดับการศึกษา
ท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 21  แสดงผลการวิจัยปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอ 
การปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 (n = 400) 

ประเด็น 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F sig 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 13.573 3 4.524 19.372 0.000* 
ภายในกลุม 92.483 396 0.234   

รวม 106.056 399    
2. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระหวางกลุม 0.769 3 0.256 1.456 0.226 

ภายในกลุม 69.735 396 0.176   
รวม 70.504 399    

โดยรวม ระหวางกลุม 4.797 3 1.599 13.720 0.000* 
ภายในกลุม 46.149 396 0.177   

รวม 50.945 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

  จากตาราง 21 พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอ
การปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา F-test เทากับ 19.372 และ
มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ท่ีแตกตางกันมีผลตอปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพนักงาน
ท่ีมีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน โดยมีคา F-test 
เทากับ 1.456 และมีคา Sig. เทากับ 0.226 ซ่ึงมากกวาคา Sig. ท่ีกําหนดไว ดังนั้นจึงกลาวไดวา 
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
ตาราง 22  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของพนักงาน 
                       (n = 400) 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) 

Sig. ระดับ 

1. ดานนโยบายองคกรและระบบการบรหิาร .512** .000 ปานกลาง 
2. ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา .836** .000 สูง 
3. ดานสวัสดิการและผลตอบแทน .783** .000 สูง 
4. ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ 

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 
.878** .000 สูง 
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 จากตาราง 22 พบวา การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแยกเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมากท่ีสุดโดยจัดในระดับสูง (r = .878*) รองลงมาคือ ดานความม่ันคงและความกาวหนา
ในงานท่ีทําอยูในระดับสูง (r =.858*) ดานสวัสดิการและผลตอบแทนมีคาความสัมพันธอยูในระดับ
คอนขางสูง (r = .783*) สวนดานท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
นอยท่ีสุดคือ ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหารโดยคาความสัมพันธจัดอยูในระดับปานกลาง 
(r =.512*) ตามลําดับ 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เพ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัย
ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด โดยประโยชนท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้เพ่ือสามารถนําเสนอขอมูล
ท่ีเปนประโยชนตอบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด เพ่ือนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาองคกรใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
สามารถนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงแกไขและพัฒนาองคกรใหสอดคลองกับทัศนคติของพนักงาน 

ประชากรและการสุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ 400 คน จากการสุมตัวอยางแบบงาย 
คือ พนักงานระดับปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานประจํา ตัวแปรในการศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรอิสระ คือ 
ลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน จากปจจัย 4 ดาน ไดแก นโยบายองคกรและระบบการบริหารงาน 
ความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา สวัสดิการและผลตอบแทน และสภาพแวดลอม
ในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
โดยศึกษาผลลัพธ 3 ดาน ที่ไดจากการปฏิบัติงานในดานประสิทธิภาพสวนบุคคลความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงานภายใตความเรงดวนและความสามารถในการทํางานท่ีเพิ่มมากขึ้น
โดยใชเทคนิคท่ีสะดวกข้ึน ดานกระบวนการบริหารในการทํางานท่ีมีคุณภาพ ถูกตอง และรวดเร็ว 
เครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย คําถาม โดยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 4 สวน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามมีลักษณะทั้งเปนคําถาม
ท่ีมีคําตอบใหเลือก 2 ทาง (dichotomous questions) และคําถามท่ีมีหลายคําตอบใหเลือก (multiple 
choice questions) 

ตอนท่ี 2 ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน จากปจจัย 4 ดาน ไดแก นโยบายองคกร
และระบบการบริหารงาน ความม่ันคงและความกาวหนาในงานที่ทํา สวัสดิการและผลตอบแทน 
และสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบสอบถามมาตราสวนคา (rating scale) โดยใชวิธีของ Likert scale ซ่ึงจะเปนวิธีแบงมาตราสวน
ของการตีความตามระดับความคิดเห็นเปน 5 ชวงเกณฑ 

ตอนท่ี 3 ขอมูลประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาผลลัพธ 3 ดาน คือ ดานความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน และดานคุณภาพงาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม
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มาตราสวนคา (rating scale) โดยใชวิธีของ Likert scale ซ่ึงจะเปนวิธีแบงมาตราสวนของการตีความ
ตามระดับความคิดเห็นเปน 5 ชวงเกณฑ 

สวนท่ี 4 เปนคําถามปลายเปด (open ended) ใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ 

การตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliability) ผูวิจัยไดนําเสนอแบบสอบถามไปทําการทดสอบ 
จํานวน 30 ชุด จากผูตอบแบบสอบถามท่ีดําเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ไมใช
กลุมตัวอยางในการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการวัดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามนั้น 
คา α เทากับ 0.98 ซ่ึงเทากับ 0.915 จึงจะสรุปไดวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือสูง 

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามนํามา
ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS รวมทั้งสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการทดสอบคําถามการวิจัย เกณฑในการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใชสถิติท่ีใชวิเคราะห สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analytical statistics) 
สถิติท่ีนํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก 
หาคาจํานวนความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) เพื่อใชแปลความหมายขอมูล
ดานประชากรศาสตรของแบบสอบถามซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน คาเฉลี่ย ( X ) คือ คาท่ีไดจากการเอาผลรวมของคาของขอมูล
ท้ังหมดหารดวยจํานวนขอมูลท้ังหมด เพ่ือใชวิเคราะหระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน จากปจจัย 
4 ดาน ไดแก นโยบายองคกรและระบบการบริหารงาน ความมั่นคงและความกาวหนาในงานที่ทํา 
สวัสดิการและผลตอบแทน และสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาผลลัพธ 3 ดาน ท่ีไดจากการปฏิบัติงานในดานประสิทธิภาพ
สวนบุคคลความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน และดานคุณภาพงาน คาความเบี่ยง
มาตรฐาน (S.D.) คือ ใชเพ่ืออธิบายลักษณะการกระจายของขอมูลเพื่อใชแปลความหมายของปจจัย
ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน จากปจจัย 4 ดาน ไดแก นโยบายองคกรและระบบการบริหารงาน ความม่ันคง
และความกาวหนาในงานท่ีทํา สวัสดิการและผลตอบแทน และสภาพแวดลอมในการทํางานและ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยศึกษาผลลัพธ 3 ดาน ที่ไดจาก
การปฏิบัติงานในดานประสิทธิภาพสวนบุคคล ไดแก ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดานปริมาณงาน 
และดานคุณภาพ 

สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (inferential analytical statistics) เปนสถิติที่ใชวิเคราะห
ถึงลักษณะของตัวแปรตน (independent variable) ท่ีมีผลตอตัวแปรตาม (dependent variable) 
โดยใชขอมูลจากกลุมตัวอยางและวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน จําแนกตาม ปจจัยขอมูล
ดานประชากรศาสตร ตัวแปรท่ีมี 2 กลุม ใชการวิเคราะหคาความแปรปรวน t-test และตัวแปร
ที่มีตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป โดยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (one way anova) และ
คาความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา ปจจัยสวนบุคคลของพนักงานของ

พนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด พนักงานสวนใหญ เปนเพศหญิง จํานวน 266 คน มีอายุ
ระหวาง 26-35 ป รายไดตอเดือน 12,001-15,000 บาท การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา มีระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 6-10 ป  

 5.1.2 ผลการวิ เคราะหระดับปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน พบวา ระดับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด จําแนกเปนรายดาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ปจจัย
ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหาร มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน และลําดับสุดทาย คือ ปจจัยดานสวัสดิการและ
ผลตอบแทน 

ผลการศึกษาเปนรายดาน พบวา 
 ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหารโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ผูบริหารกําหนดนโยบายตางๆ โดยใหพนักงานเขาไปมีสวนรวมอยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ พอใจในนโยบายท่ีผูบริหารกําหนด เพราะทําใหการทําการงานคลองตัว และ
ลําดับสุดทายคือ ผูบริหารมีการสื่อสารไปยังพนักงาน เพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับนโยบายตางๆ 
อยางชัดเจนและตอเนื่อง  

ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทําโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณา
เปนรายดานพบวา บริษัท ใหโอกาสทานไดใชความรู ความสามารถ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ คิดวาบริษัทที่ทานทํางานอยูมีความมั่นคง และ
ลําดับสุดทายคือ ไดรับการสงเสริมจากบริษัทใหมีรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิ การฝกอบรม 
หรือดูงาน เปนตน  

ดานสวัสดิการและผลตอบแทนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา บริษัทกําหนดคาตอบแทนพนักงานดวยความเปนธรรมและเหมาะสม อยูในระดับมาก 
รองลงมาคือ บริ ษัทกําหนดคาตอบแทนที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน  และ
ลําดับสุดทายคือ บริษัทกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษาของพนักงาน  

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานโดยภาพรวม 
อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สามารถปฏิบัติงานรวมกับเพื่อนรวมงาน
ไดเปนอยางดี อยูในระดับมาก รองลงมาคือ เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคี ไมมีการแบงพรรคแบงพวก 
และทานไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน และลําดับสุดทายคือ 
ผูบังคับบัญชาของทานมีการพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ นอกจากเรื่องงานเปนประจํา 

5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธของคุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติงาน พบวา เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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ของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ไมแตกตางกัน 

 5.1.4 ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบวา ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในดานคุณภาพ อยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
ดานปริมาณงาน และลําดับสุดทายคือ ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 ผลการศึกษาเปนรายดาน พบวา 
 ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณา

เปนรายดานพบวา ไดรับความไววางใจมอบหมายงานสําคัญใหปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมาคือ 
รูสึกภู มิใจท่ีไดรับคํายกยองชมเชยผลงานจากผูบังคับบัญชา และลําดับสุดทายคือ รูสึกวา
ผลการปฏิบัติงานทําใหมีกําลังใจท่ีจะพัฒนางานใหดีข้ึน  

 ดานปริมาณงานโดยภาพรวม อยู ในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
การปฏิบัติงานใหสําเร็จไดตามมาตรฐานที่กําหนดอยูในระดับมาก รองลงมาคือ มีปริมาณงาน
ไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีลูกคากําหนด และลําดับสุดทายคือ ปฏิบัติงานไดครบตามจํานวน
ท่ีลูกคาตองการ  
 ดานคุณภาพคุณภาพ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือเทียบกับมาตรฐานอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ปฏิบัติงาน
ท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานขององคกรแตอยูในเกณฑที่ลูกคายอมรับได และลําดับสุดทายคือ 
มีผลการปฏิบัติงานท่ี รวดเร็ว เรียบรอย ถูกตอง และครบถวน  
 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแยกเปนรายดานพบวา ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดานความมั่นคงและความกาวหนาในงานที่ทํา ดานสวัสดิการและผลตอบแทน
มีคาความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง สวนดานท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานนอยท่ีสุดคือ ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหารโดยคาความสัมพันธจัดอยูใน
ระดับปานกลาง  
  

5.2 อภิปรายผล 
  
 การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
มีวัตถุประสงคดังนี้ 
 5.2.1 เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด พบวา ปจจัยลักษณะประชากร ไดแก เพศ อายุ รายไดตอเดือน  
ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตกตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนิสา สงบเงียบ (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท มิน อิก 
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เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง มีตําแหนงหนาท่ี
พนักงานระดับปฏิบัติการ พนักงานมีความเห็นดวยเ ก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดานลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบ ดานความรูความเขาใจในงานท่ีปฏิบัต ิ
ดานความม่ันคงกาวหนาในการปฏิบัติงาน และดานความสัมพันธระหวางบุคคลในท่ีทํางานวามีผลตอ
ประสิทธิภาพมาก สวนดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานและดานเงินเดือนผลตอบแทนและ
สวัสดิการ พนักงานมีความเห็นดวยวา มีผลตอประสิทธิภาพปานกลาง พนักงานที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ ตําแหนงหนาท่ี รายไดเฉลี่ยตอเดือน และประสบการณการทํางานที่ตางกัน 
มีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท 
มิน อิก เทคโนโลยี (ไทยแลนด) จํากัด ไมแตกตางกัน  
 5.2.2 เ พ่ือศึกษาความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธในระดับสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณา ตั้งถาวรสิริกุล (2549) การศึกษางานวิจัย เรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน บริษัท สุขุมวิทคราวน จํากัด พบวา พนักงาน บริษัท สุขุมวิทคราวน จํากัด สวนใหญ
เปนเพศหญิงท่ีมีอายุเฉลี่ยตํ่ากวา หรือเทากับ 33 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวา
หรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน อยูในตําแหนงงานระดับพนักงานปฏิบัติการ รายไดตอเดือนต่ํากวา
หรือเทากับ 12,000 บาท และมีระยะเวลาในการทํางานเฉลี่ยประมาณ 7 ป 4 เดือน พนักงาน 
บริษัท สุขุมวิทคราวน จํากัด มีทัศนคติตอองคประกอบทางการจัดการโดยรวม และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับดี สวนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
และจากลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาตําแหนง และรายได
ท่ีแตกตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนักงาน
ท่ีมีอายุตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
พนักงานท่ีมีอายุต่ํากวา หรือเทียบเทา 33 ป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนอยกวาพนักงาน
ที่มีอายุมากกวา 33 ปขึ้นไป ในเรื่ององคประกอบทางการจัดการ ไดแก การประสานงาน และ
การควบคุม และปจจัยจูงใจดานความตองการยอมรับนับถือ สามารถทํานายประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานบริษัท สุขุมวิทคราวน จํากัด ซึ่งสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวนปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานดานความตองการทางดานรางกาย 
สามารถทํานายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงานได ซึ่งสัมพันธกันในทิศทาง
ตรงกันขามไดท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 5.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด พบวา ผูบริหารควรปรับปรุงดานคาตอบแทนและสวัสดิการ
ใหเหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหพนักงานรูสึกวาองคกรเห็นคุณคาของพนักงานและ
เปนท่ีพ่ึงพิงของพนักงานได จึงปรารถนาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกขององคกรตลอดไปและควรกําหนด
หลักเกณฑการประเมินผลงานและแจงใหพนักงานไดรับทราบ เพื่อพนักงานจะไดรับรูและเขาใจ
ในหลักการ จะไดรูวาตนเองไดรับความยุติธรรมในการประเมินผลหรือไม และสรางความโปรงใส
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ในองคกรรวมถึงควรสรางระบบโครงสรางที่แสดงความชัดเจนใหพนักงานไดเห็นความกาวหนา
ในสายงานและแจงใหพนักงานไดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อเปนแรงจูงใจพนักงานใหเห็นโอกาส
ความกาวหนาในตําแหนงงานวาการทํางานในองคกรจะมีความกาวหนาไดมากนอยเพียงใด 
อีกท้ังผูบริหารควรจัดการเก่ียวกับทรัพยากรทางกายภาพใหคุมคา และตองบํารุง ดูแลรักษา
ใหพรอมใชงานอยูเสมอโดยการจัดทําระบบตรวจสอบความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในการทํางานใหเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงานจากทางผูจัดการแตละแผนกและเปดเผย
ใหผูปฏิบัติงานทราบวาทางบริษัทฯ มีความใสใจและดําเนินการใหกับพนักงานจริงและบริษัท
ควรใหการสนับสนุนการเสริมสรางความสามัคคีในองคกร โดยกําหนดการจัดทํากิจกรรม
สรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพนักงานเขาไปในกิจกรรมของทางบริษัท สุดทายผูบริหารควรกําหนด
นโยบาย เปาหมายและคานิยมท่ีชัดเจนและงายตอความเขาใจ และพนักงานสามารถปฏิบัติไดโดยไม
เขมงวดจนเกิดความรูสึกวาถูกบังคับใหทําและมีความสุขกับการทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
น้ําฝน วิภูสันติ (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานฝายผลิต
บรษัิท แอบบีเครสท (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดลําพูน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุน
การทํางานท่ีมีผลกระทบตอการทํางานในระดับปานกลาง ไดแก ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ
ในหนาท่ีการงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ยกยองและชมเชย และลักษณะงานที่ทํา 
สวนการใหความสําคัญตอปจจัยอนามัยโดยรวมอยูในระดับปานกลางเชนกัน ไดแก ดานสภาพการทํางาน
และคาตอบแทน ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ดานความสัมพันธ
กับผูใตบังคับบัญชา ดานชีวิตสวนตัว ดานความมั่นคงในหนาที่การงาน และปจจัยดานตําแหนงงาน 
สําหรับระดับปญหาพนักงานมีความเห็นวา อยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
ดานโอกาสในการเจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน ดานความสําเร็จในการทํางาน ดานความรับผิดชอบ
ในหนาที่การงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือยกยองและชมเชย และดานลักษณะงานที่ทํา 
สวนปจจัยอนามัยระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานสภาพการทํางาน ดานคาตอบแทน 
ดานการบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล ดานความสัมพันธกับหัวหนางาน ดานนโยบายการบริหารงาน
ของบริษัท และมีปญหาในระดับนอยตอปจจัยดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ดานความมั่นคง
ในหนาท่ีการงานดานความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ดานชีวิตสวนตัวและตําแหนงงาน และ
ยังสอดคลองกับแนวคิดของ บารนารด (Barnard, 1986, pp. 142-149) ไดกลาวถึง สิ่งจูงใจ 
(incentive) ท่ีหนวยงานใชเปนเครื่องกระตุนใหแกผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในการทํางานดังนี้ 

1) สิ่งจูงใจท่ีเปนวัตถุ ไดแก เงินหรือสิ่งของหรือสภาวะทางกายภาพที่ใหแก
ผูปฏิบัติงานเปนการตอบแทนในการปฏิบัติงาน 

2) สิ่งจูงใจท่ีเปนโอกาสของบุคคลซ่ึงไมเก่ียวกับวัตถุ ไดแก โอกาสที่ผูปฏิบัติงาน
จะไดรับแตกตางไปจากบุคคลอ่ืน เชน ไดรับเกียรติโอกาสท่ีจะมีชื่อเสียง โอกาสที่จะไดรับตําแหนง
สูงข้ึนกวาเดิม ซ่ึงโอกาสดังกลาวจะมีความหมายตอบุคคลากรทุกคน ดังนั้นผูบริหารควรกําหนด
หลักเกณฑท่ีแนนอนเก่ียวกับโอกาสพิเศษดังกลาว เพื่อจะใหบุคลากรในองคกรรูอยางทั่วถึงทุกคน 
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ซ่ึงจะกอใหเกิดความพยายามท่ีจะทํางานดวยความขยันและความตั้งใจ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 

3) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับสภาพทางกายภาพอันเปนท่ีพึงปรารถนา ไดแก การปรับปรุง
สภาพแวดลอมเก่ียวกับการทํางาน เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน วัสดุอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพ
ท่ีพอใจของทุกคน 

4) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับผลประโยชนทางอุดมคติซ่ึงเปนผลประโยชนท่ีมีอํานาจมาก คือ 
การท่ีหนวยงานเปดโอกาสใหบุคคลไดสนองอุดมคติหรืออุดมการณของตนเอง เชน ความภาคภูมิ
ท่ีไดแสดงฝมือ ความรูสึกพอใจท่ีไดทํางานอยางเต็มท่ี ฯลฯ ซ่ึงผูบริหารท่ีดีควรจะใหอิสระแกบุคลากร
ใหไดทํางานอยางสุดฝมือ เพ่ือใหไดผลงานดีเปนท่ียกยองของบุคคลอ่ืน เพ่ือท่ีบุคคลนั้นเกิดความภาคภูมิใจ
มีความสุขมีความพอใจ 

5) สิ่งจูงใจท่ีเปนความดึงดูดใจในสังคม หมายถึง สภาพการคบหาสมาคมกันเอง
ในหมูบุคลากรในองคกร ถาหนวยงานใดมีการแบงพรรคแบงพวกคอยจับผิดซึ่งกันและกัน ไมนับถือ
ซ่ึงกันและกัน ไมมีนํ้าใจซ่ึงกันและกัน ไมคบหากันฉันทมิตร องคกรนั้นจะเปนองคกรที่นาเบื่อ ดังนั้น
ผูบริหารตองเขาไปกํากับดูแลแกไขมิใหเกิดสภาพดังกลาว 

6) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับสภาพการทํางาน หมายถึง การปรับปรุงสภาพการทํางานและ
วิธีการทํางานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากรในองคกร รวมถึงตรงกับทัศนคติ
ของบุคลากรดวย ซ่ึงจะชวยใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

7) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการทํางาน หมายถึง การเปดโอกาส
ใหผูปฏิบัติงานมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นและสวนรวมในงานทุกอยางท่ีจัดข้ึนในองคกร เพ่ือท่ีจะให
ผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเปนบุคคลสําคัญในองคกร 

8) สิ่งจูงใจท่ีเก่ียวกับสภาพอยูรวมกันฉันทมิตร หมายถึง สภาพความสัมพันธ
ของบุคลากรในองคกรมีความสัมพันธเปนอยางดีมีความเปนมิตรรูจักกันอยางกวางขวางสนิทสนม
กลมเกลียวกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมมือกันทํางาน องคกรนั้นก็จะไดผลในดานประสิทธิภาพ
ของบุคลากร ทําใหเกิดผลสําเร็จขององคกรตามท่ีตั้งเปาหมายไว 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ 
ออโตพารท จํากัด มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1) ผูบริหารควรปรับปรุงดานคาตอบแทนและสวัสดิการใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับ
มอบหมาย เพ่ือใหพนักงานรูสึกวา องคกรเห็นคุณคาของพนักงานและเปนที่พึ่งพิงของพนักงานได 
จึงปรารถนาท่ีจะดํารงความเปนสมาชิกขององคกรตลอดไป 
  2) ผูบริหารควรกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลงานและแจงใหพนักงานไดรับทราบ 
เพ่ือพนักงานจะไดรับรูและเขาใจในหลักการ จะไดรูวาตนเองไดรับความยุติธรรมในการประเมินผล
หรือไม และสรางความโปรงใสในองคกรและควรสรางระบบโครงสรางท่ีแสดงความชัดเจนใหพนักงาน
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ไดเห็นความกาวหนาในสายงานและแจงใหพนักงานไดทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้เพ่ือเปนแรงจูงใจพนักงาน
ใหเห็นโอกาสความกาวหนาในตําแหนงงานวา การทํางานในองคกรจะมีความกาวหนาไดมากนอย
เพียงใด 

3) ผูบริหารควรจัดสถานท่ีทํางาน บรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยในการทํางาน
จัดรวมถึงการสนับสนุนการเสริมสรางความสามัคคีในองคกร โดยกําหนดการทํากิจกรรมเพื่อสราง
ความสัมพันธท่ีดีระหวางเพ่ือนรวมงานก็จะสงผลทําใหพนักงานเกิดความทุมเทในการทํางานมากข้ึน 
พนักงานเกิดความรูสึกกับเพ่ือนรวมงานเวลาทํางานแลวมีความสุข และสงผลใหงานที่ทําออกมา
มีคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

4) ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย เปาหมายและคานิยมท่ีชัดเจนและงายตอ
ความเขาใจ และพนักงานสามารถปฏิบัติไดโดยไมเขมงวดจนเกิดความรูสึกวาถูกบังคับใหทํา 
 5.3.2 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1) ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่คาดวาจะมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การทํางาน เชน ความผูกพันตอองคกร ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน เปนตน เพ่ือท่ีองคกร
จะสามารถนําผลการวิจัยท่ีไดมาใชบริหารงานบุคคล และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
ท่ีดียิ่งข้ึน 

2) การศึกษาครั้งตอไปอาจนํากรอบแนวความคิดท่ีใชครั้งนี้ ไปใชใหมโดยมีการปรับ
คําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของบริษัทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสามารถนําผลวิจัยไปปรับใช
ใหสอดคลองกับเปาหมายบริษัท 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๒    บัณฑิตวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                            ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.รัตนาภรณ สืบสุข 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวยนางสาวมาลินี นกศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๒    บัณฑิตวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                            ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน ดร.ระเบียบ ปทมดิลก 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวยนางสาวมาลินี นกศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๒    บัณฑิตวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                            ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณฌาตยา ดีหานาม 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวยนางสาวมาลินี นกศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๒    บัณฑิตวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                            ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณพิชยา วงศกลม 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวยนางสาวมาลินี นกศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

95 
 

 

 

ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๔๒    บัณฑิตวิทยาลัย  

        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร

        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                            ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เรียน คุณชูศักดิ์  ชูรัตน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 

ดวยนางสาวมาลินี นกศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท 
จํากัด” ซ่ึงขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ
เปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย
ของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 

              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ท่ี ศธ o๕๔๘.๑๒/ ๒๕๑     บัณฑิตวิทยาลัย  
        มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร
        อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                            ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน รองประธานกรรมการ บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบสอบถาม “ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ออโตพารท จํากัด” 

 

ดวยนางสาวมาลินี นกศิริ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ 
เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ออโตพารท จํากัด”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห
จากทาน และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 
คําอธิบาย 
 IOC: Index of item objective congruence คือ คาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม 
หรือสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคหรือเนื้อหา ปกติแลวจะใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
ตั้งแต 5 คนข้ึนไปในการตรวจสอบโดยใหเกณฑในการตรวจพิจารณาขอคําถาม ดังนี้ 
 
 ใหคะแนน +1 ถาแนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

ใหคะแนน  0 ถาไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 
ใหคะแนน -1 ถาแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองตรงตามวัตถุประสงค 

  
 แลวนําผลคะแนนท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC ตามสูตร 

    สูตร 
N

R
IOC

∑=     

เม่ือ IOC  แทน   ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะท่ีตองการวัด  
R     แทน   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ถาแนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงกับคุณลักษณะ

ท่ีตองการวัดใหคาเปน +1  
ถาไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองตรงกับคุณลักษณะท่ีตองการวัดใหคาเปน 0 
ถาแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองตรงกับคุณลักษณะท่ีตองการวัดใหคาเปน -1 

N    แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
เกณฑการตัดสิน 

1. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีความเท่ียงตรง ใชได 
2. ขอคําถามท่ีมีคา IOC ต่ํากวา 0.50-1.00 ตองปรับปรุง ยังใชไมได 
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ตาราง แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามปจจัยท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงาน 
 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 

คะแนนความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5 ) ∑R คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหาร         
1 ผูบริหารกําหนดนโยบาย โดยมีเปาหมายและ

วัตถุประสงคท่ีชัดเจน  
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ทานพอใจในนโยบาย ท่ีผูบริหารกําหนด  
เพราะทําใหการทําการงานคลองตัว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารกําหนดนโยบายตางๆ โดยใหพนักงาน
เขาไปมีสวนรวม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 ผูบริหารกําหนดโครงสราง หนาท่ีงาน  
ขององคการ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ผูบริหารมีการสื่อสารไปยังพนักงาน เพ่ือสราง
ความเขาใจเก่ียวกับนโยบายตางๆ อยางชัดเจน
และตอเนื่อง 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา         

6 ทานคิดวาบริษัท ท่ีทานทํางานอยูมีความม่ันคง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
7 ทานไดรับการสงเสริมจากบริษัทใหมีรู 

ในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิ  
การฝกอบรม หรือดูงาน เปนตน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 บริษัทมีการประเมินผลการข้ึนเงินเดือน 
การปฏิบัติงานประจําปของพนักงาน จากผล 
การปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

9 บริษัท ใหโอกาสทานไดใชความรู ความสามารถ 
และความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 บริษัทมีการสงเสริมพนักงานใหเลื่อนตําแหนง 
จากผลการปฏิบัติงาน ดวยความยุติธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานสวัสดิการและผลตอบแทน         

11 บริษัทกําหนดคาตอบแทนพนักงานดวยความ
เปนธรรมและเหมาะสม 

1 1 1 1 1 
5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 

คะแนนความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5 ) ∑R คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

12 บริษัทกําหนดสวัสดิการและผลประโยชนตางๆ 
ใหกับพนักงานอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับ 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 บริษัท กําหนดคาตอบแทนใหกับพนักงานทุกคน
ตามหลักเกณฑของบริษัท 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานสวัสดิการและผลตอบแทน         
15 บริษัทกําหนดสวัสดิการและบริการท่ัวไป

นอกเหนือจากสวัสดิการตามกฏหมาย 
ใหพนักงาน อาทิ เงินสงเคราะห พาหนะรับ-สง 
ท่ีพักอาศัย คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจําป อยางเพียงพอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิ
การศึกษาของพนักงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและ
ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

        

17 สถานท่ีทํางานของทาน มีความสะอาด เรียบรอย 
และมีแสงสวาง ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

18 เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใช 
ในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 บริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย  
อยางเพียงพอและเหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

20 หนวยงานของทานมีความเปนกันเองระหวาง
ผูบังคับบัญชา กับผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ผูบังคับบัญชาของทานมีการพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ 
นอกจากเรื่องงาน เปนประจํา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 บริษัท มีการจัดกิจกรรม เพ่ือสานสัมพันธ
ระหวางพนักงานในองคกรทุกป 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 

ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงาน 

คะแนนความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5 ) ∑R คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

23 เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคี ไมมีการ
แบงพรรคแบงพวกและทานไดรับความรวมมือใน
การทํางานเปนอยางดีจากเพ่ือนรวมงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 ทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานได
เปนอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

25 ทานไดรับคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชา 
เม่ือมีปญหาอยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

26 ทานไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจาก
ผูบังคับบัญชาเปนอยางดี 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

27 ทานไดรับความชวยเหลือในการปฏิบัติงานจาก 
ผูบังคับบัญชาอยางเปนธรรม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 ผูบังคับบัญชาใชเหตุผล ความยุติธรรม 
ในการปกครองผูใตบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
ตาราง  แสดงการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คะแนนความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5 ) ∑R คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน         
1 ทานรูสึกวาผลการปฏิบัติงานทําใหมีกําลังใจท่ีจะ

พัฒนางานใหดีข้ึน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาให
ปฏิบัติงานสําคัญ อยูเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดรับคํายกยองชมเชยผลงาน 
จากผูบังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ท่ี 

ขอคําถาม 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คะแนนความคิดเห็น
ผูเช่ียวชาญ 

(คนท่ี 1-5 ) ∑R คา
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 

 ดานปริมาณงาน         

4 ทานไดรับงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกับ
ระยะเวลา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

5 ทานสามารถปฏิบัตงิานใหสําเร็จไดตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

6 ทานปฏิบัติงานไดครบตามจํานวนท่ีลูกคา
ตองการ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

7 บริษัทกําหนดจํานวนพนักงาน ไดเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ทานมีปริมาณงานไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีลูกคา
กําหนด 

1 1 1 1 0 4 0.8 ใชได 

 ดานคุณภาพของงาน         

9 ทานมีผลการปฏิบัติงานท่ี รวดเร็ว เรียบรอย 
ถูกตอง และครบถวน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ทานปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือ
เทียบกับมาตรฐาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ทานปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานของ
องคกรแตอยูในเกณฑท่ีลูกคายอมรับได 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ทานมีคุณภาพของผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับ
เวลาและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 
 
 
 

 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
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แบบสอบถามสําหรับการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 

......................................................................... 
คําช้ีแจงสําหรับผูตอบแบบสอบถาม 

1. การศึกษาวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาวิจัย ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด ผลการศึกษาท่ีไดไมมีผลกระทบใดๆ 
ตอผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น แตจะเปนประโยชนตอสวนรวมในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานในองคกรตอไป จึงขอความกรุณาใหทุกทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอและ
ตามความเปนจริงมากท่ีสุด 

2. แบบสอบถามชุดนี้แบงเปน 4 สวนดังนี้ 
สวนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของผูตอบแบบสอบถาม  
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการท่ีปฏิบัติงานประจําในบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด   
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

ท่ีปฏิบัติงานประจําในบริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด   
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะ 

 
 

นางสาวมาลินี  นกศิริ 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงใน     วางหนาขอความที่เปนจริง 

 
1.  เพศ           
  1. ชาย                2. หญิง 
2.  อายุ          

   1. 18 - 25 ป    2. 26 - 35 ป 
  3. 36 - 45  ป    4. 46 - 55 ป 
3. รายไดตอเดือน        

   1. 9,000 – 12,000 บาท   2. 12,001 – 15,000 บาท 
   3. 15,001 – 17,000 บาท   4. 17,001 – 20,000 บาท 

4. ระดับการศึกษา        
   1. ประถมศึกษา    2. มัธยมศึกษา/ปวช.  
   3. ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเทา  4. ปริญญาตรี 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน        
  1. 1 - 5 ป     2. 6 -10 ป   

   3. 11 - 15 ป    4. 15 - 20 ป 
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สวนท่ี 2 :  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองระดับท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุดเพียง 

ระดับเดียว 
 

ขอ
ท่ี 

ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานนโยบายองคกรและระบบการบริหาร  

1 ผูบริหารกําหนดนโยบาย โดยมีเปาหมายแลวัตถุประสงค 
ท่ีชัดเจน 

          

2  ทานพอใจในนโยบาย ท่ีผูบริหารกําหนด เพราะทําให 
การทําการงานคลองตัว 

     

3   ผูบริหารกําหนดนโยบายตางๆ โดยใหพนักงานเขาไป 
มีสวนรวม 

     

4 ผูบริหารกําหนดโครงสราง หนาท่ีงาน ขององคการ  
ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม 

     

5 ผูบริหารมีการสื่อสารไปยังพนักงาน เพ่ือสรางความเขาใจ
เก่ียวกับนโยบายตางๆ อยางชัดเจนและตอเนื่อง 

     

ดานความม่ันคงและความกาวหนาในงานท่ีทํา  

6 ทานคิดวาบริษัท ท่ีทานทํางานอยูมีความม่ันคง      

7 ทานไดรับการสงเสริมจากบริษัทใหมีรูในการปฏิบัติงาน 
อยางตอเนื่อง อาทิ การฝกอบรม หรือดูงาน เปนตน 

     

8 บริษัทมีการประเมินผลการข้ึนเงินเดือนการปฏิบัติงาน
ประจําปของพนักงาน จากผลการปฏิบัติงานดวย 
ความยุติธรรม 

     

9 บริษัท ใหโอกาสทานไดใชความรู ความสามารถ และความคิด
ริเริ่มสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 

     

10 บริษัทมีการสงเสริมพนักงานใหเลื่อนตําแหนง จากผลการ
ปฏิบัติงาน ดวยความยุติธรรม 
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สวนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขอ
ท่ี 

           
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานสวัสดิการและผลตอบแทน  

11 บริษัทกําหนดคาตอบแทนพนักงานดวยความเปนธรรมและ
เหมาะสม 

     

12 บริษัทกําหนดสวัสดิการและผลประโยชนตางๆ ใหกับพนักงาน
อยางเหมาะสม  

     

13 บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

     

14 บริษัท กําหนดคาตอบแทนใหกับพนักงานทุกคนตาม
หลักเกณฑของบริษัท 

     

15 บริษัทกําหนดสวัสดิการและบริการท่ัวไปนอกเหนือจาก
สวัสดิการตามกฏหมายใหพนักงาน อาทิ  เงินสงเคราะห  
พาหนะรับ-สง ท่ีพักอาศัย คารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจําป อยางเพียงพอ 

     

16 บริษัทกําหนดคาตอบแทน ท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิการศึกษา
ของพนักงาน 

     

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับ 
เพ่ือนรวมงาน 

 

17 สถานท่ีทํางานของทาน มีความสะอาด เรียบรอย  
และมีแสงสวาง ในการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

     

18 เครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน  
มีคุณภาพ ปลอดภัย และเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

     

19 บริษัท มีระบบการรักษาความปลอดภัย อยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

ดานสภาพแวดลอมในการทํางานและความสัมพันธกับ 
เพ่ือนรวมงาน 

     

20 หนวยงานของทานมีความเปนกันเองระหวาง 
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

     

21 ผูบังคับบัญชาของทานมีการพูดคุยเรื่องอ่ืนๆ นอกจาก 
เรื่องงานเปนประจํา 
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สวนท่ี 2 : ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน (ตอ) 

ขอ
ท่ี 

           
ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

22 บริษัท มีการจัดกิจกรรม เพ่ือสานสัมพันธระหวางพนักงาน 
ในองคกรทุกป 

     

23 เพ่ือนรวมงานของทานมีความสามัคคี ไมมีการแบงพรรค 
แบงพวกและทานไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดี
จากเพ่ือนรวมงาน 

     

24 ทานสามารถปฏิบัติงานรวมกับเพ่ือนรวมงานไดเปนอยางดี      

25 ทานไดรับคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาเม่ือมีปญหาอยูเสมอ       

26 ทานไดรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา 
เปนอยางดี 

     

27 ทานไดรับความชวยเหลือในการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
อยางเปนธรรม 

     

28 ผูบังคับบัญชาใชเหตุผล ความยุติธรรมในการปกครอง
ผูใตบังคับบัญชา 
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สวนท่ี 3 : ขอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองระดับท่ีตรงกับทานมากท่ีสุดเพียงระดับเดียว 
 

ขอ
ท่ี 

           
ขอคําถาม 

ระดับประสิทธิภาพ 

5 4 3 2 1 

ดานความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน      

1 ทานรูสึกวาผลการปฏิบัติงานทําใหมีกําลังใจท่ีจะพัฒนางาน 
ใหดีข้ึน 

     

2 ทานไดรับความไววางใจจากผูบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานสําคัญ 
อยูเสมอ 

     

3 ทานรูสึกภูมิใจท่ีไดรับคํายกยองชมเชยผลงานจาก
ผูบังคับบัญชา 

     

ดานปริมาณงาน      

4 ทานไดรับงานในปริมาณท่ีเหมาะสมกับระยะเวลา      

5 ทานสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด      

6 ทานปฏิบัติงานไดครบตามจํานวนท่ีลูกคาตองการ      

7 บริษัทกําหนดจํานวนพนักงาน ไดเหมาะสมกับปริมาณงาน      

8 ทานมีปริมาณงานไดตามเกณฑมาตรฐานท่ีลูกคากําหนด      

ดานคุณภาพของงาน      

9 ทานมีผลการปฏิบัติงานท่ี รวดเร็ว เรียบรอย ถูกตอง  
และครบถวน 

     

10 ทานปฏิบัติงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือเทียบกับ
มาตรฐาน 

     

11 ทานปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานขององคกรแตอยู
ในเกณฑท่ีลูกคายอมรับได 

     

12 ทานมีคุณภาพของผลผลิตเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาและ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนอยางเหมาะสม 

     

 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

  110 

สวนท่ี 4 : ขอเสนอแนะ 
 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาในการกรอกแบบสอบถาม 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ-ช่ือสกุล นางสาวมาลินี นกศิริ 
วันเดือนปเกิด 3 เมษายน 2521 
สถานท่ีเกิด อําเภอบางคลา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ท่ีอยู เลขท่ี 51/2 หมูท่ี 3 ตําบลบางสวน อําเภอบางคลา  

จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย 24110 
ตําแหนงหนาท่ีการงาน เจาหนาท่ีฝายงานพัฒนาระบบคุณภาพ 
สถานท่ีทํางาน บริษัท ธรรมรักษ ออโตพารท จํากัด 

อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ประวัติการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
พ.ศ. 2551 
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