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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์

ฟู้ด จ ากดั 2) เพ่ือศึกษาประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั 3) เพ่ือศึกษาปัจจัย

ส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด และ 4) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด 

จ ากัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี จ านวน 320 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ, การแจกแจงความถี่, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมานโดยใช้เทคนิค t-test เทคนิค F-test และ 

Pearson Correlation ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี 

สถานภาพสมรส โดยส่วนมากเป็นพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท โดยม ีอายุงาน

น้อยกว่า 5 ปี และสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลในการท างานแตกต่างกัน 

ได้แก่ อายุ , สถานะสมรส,รายได้, ฝ่ายงาน, ระยะเวลาในการท างาน ระดับประสิทธิผลในการท างานของ

พนักงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างานของ

พนักงาน ที่อยู่ในระดับสูง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงาน และด้านนโยบายและการ

บริหาร มีความสมัพันธก์บัประสทิธผิลในการท างาน ในระดับสงู ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 

บทน า 

เน่ืองจากปัจจุบันพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ที่ได้รับการระบุปัญหามากที่สดุ กคื็อปัญหาในเร่ือง “คน” 

หรือพนักงานทุกคนในองค์กร ถ้าหากพนักงานในองค์กรขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถ ขาด

แรงจูงใจในการท างาน และความผูกพันต่อองค์กรแล้ว กจ็ะเกิดปัญหาต่อการปฏบัิติงาน ดังน้ันจะเหน็ว่า 

การจูงใจมีความส าคัญเน่ืองจากความส าเรจ็ในการปฏบัิติงานขององค์กรต่าง ๆ จะเกดิข้ึนอยู่ที่ความร่วมมือ

ร่วมใจของพนักงานเป็นส าคัญ (วริธร แก้วคล้าย, 2549) 

บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด เป็นธุรกิจอุสาหกรรมด้านการผลิต ผัก ผลไม้ และสมุนไพรอบแห้ง 

เพ่ือส่งออกทั่วโลก และเป็นหน่ึงในผู้ผลิตผลไม้แปรรูปรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลไม้ไทยจึงนับเป็นพืช

เศรษฐกิจที่ส าคัญประเภทหน่ึงที่น ารายได้เข้าสู่ประเทศไทย โดยสามารถท ารายได้เข้าประเทศปีละหลาย

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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พันล้านบาท เพ่ือเป็นการยืดอายุการรับประทานออกไปจึงได้มีการ แปรรูปผลไม้ขึ้น ซ่ึงมีผลไม้หลายอย่าง

เมื่อน ามาแปรรูปแล้วมีรสชาติถูกปากคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีธุรกิจอุตสาหกรรม

ผลไม้แปรรูปได้เกดิการขยายตัวอย่างรวดเรว็ ท าให้นักธุรกจิหลายประเภทหันมาสนใจธุรกจิน้ีมากขึ้น  

จึงท าบริษัทประสบปัญหาพนักงานมีทางเลือกมากขึ้นส่งผลให้พนักงานลาออกเน่ืองจากได้รับ

แรงจูงใจจากบริษัทใหม่ที่ดีกว่า ซ่ึงเหตุผลดังกล่าวเป็นสาเหตุท าให้ บริษัทขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

เกดิจากการใช้พนักงานใหม่ที่ขาดทกัษะ ความรู้ ความสามารถและความช านาญในการท างาน ท าให้ท างาน

ไม่ราบร่ืน หรือไม่มีความคล่องตัวในการท างานซ่ึงส่งผลโดยรวมต่อบริษัท การสร้างแรงจูงใจจึงส่งผลต่อ

ประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน และการด าเนินงานของบริษัทที่จะท าให้ได้ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน 

รวมถึงประหยัดงบประมาณรายจ่าย สามารถน างบประมาณรายจ่ายที่เหลือไปวิจัยและพัฒนาคุณภาพของ

ผลิตภัณฑเ์พ่ือให้สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั 

2.2 เพ่ือศึกษาประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั 

2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิผลในการท างานของพนักงานบริษัทชินวงศ์ฟู้ด 

จ ากดั 

2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการท างานของ

พนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั 

 

แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

แนวคิดเกีย่วกบัแรงจูงใจในท างาน 

แรงจูงใจ หมายถึง การกระตุ้น หรือเกิดจากสิ่งเร้าใจจากภายในและภายนอก กระตุ้นให้พนักงาน 

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือบรรลุสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ ตามทฤษฎีการจูง

ใจ Motivation – Hygiene Theory ของ Frederick Herzberg ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  

1. กลุ่มปัจจัยจูงใจ ซ่ึงประกอบด้วย 

1.1 ความส าเรจ็ในการท างาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสรจ็สิ้นและประสบ

ความส าเรจ็อย่างดี ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ      

1.2 ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่ท้าทายความสามารถหรือเป็นงานที่ต้องอาศัยความ

ริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ   

1.3 ความรับผิดชอบในการท างาน หมายถึง ความพึงพอใจที่ เกิดข้ึนจากการได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบใหม่ ๆ และมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเตม็ที่   

1.4 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หมายถึง เม่ืองานส าเรจ็กไ็ด้รับการตอบสนองใน

เร่ืองของการได้รับเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งให้สงูขึ้น  
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 2. ปัจจัยอนามัยหรือปัจจัยที่ช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างาน ซ่ึงประกอบด้วย  

 2.1 เงินเดือน หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการเล่ือนขั้น

เงินเดือนในหน่วยงานน้ัน เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท  างาน 

 2.2 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะ

ได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ  

 2.3 นโยบายและการบริหาร หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การ

ติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

 2.4 สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ 

รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ  

 2.5 ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความม่ันคงในการท างาน  

 

แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิผลในการท างาน 

 ประสิทธิผลในการท างาน คือ การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสมดุล คือ ประหยัดเงิน 

ประหยัดเวลา ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม อันเป็นผลท าให้

องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซ่ึงกค็ือการเกิดประสิทธิผล และประสิทธิผลจึง

เป็นตัวบ่งช้ีถึงแนวทางเสริมสร้างหรือพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงบุคคลเหล่านั้นกไ็ด้แสดงศักยภาพ

ของตนอย่างเตม็ความสามารถในการที่จะร่วมมือเพ่ือบรรลุถึงเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรน้ัน ๆ 

(ธงชัย สนัติวงษ์, 2549)  
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ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 

วิธีการด าเนนิการวิจยั 

   

 
 

ประชากรและตวัอย่าง 

ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด จ านวน 293 ตัวอย่าง และ

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงก าหนดให้มีการส ารองเพ่ิม

จ านวน 27 คน รวมขนาดของตัวอย่างทั้งสิ้น 320 ตัวอย่าง 

 

 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั  

การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็รวบรวมข้อมูลและทดสอบหาความเช่ือมั่น (Reliability Test) โดยค่า Cronbach’s Alpha ที่ได้อยู่

ระหว่าง 0.80 - 0.93  

 

วิธีวิเคราะหข์อ้มูล 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปทางสถิติ โดยใช้ค่าร้อยละการแจก

แจงความถี่ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยค่าสถิติ t-test 

แบบ Independent F-test แบบ One-way ANOVA และ Pearson Correlation 
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ผลการศึกษาวิจยัและการอภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 320 คน พบว่า เพศหญิง 

จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 61.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกนิ 30 ปี จ านวน167 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.2 มีสถานภาพสมรส จ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 โดยส่วนมากเป็นพนักงานฝ่ายผลิต 

จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ72.2 มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 292 คน คิดเป็น

ร้อยละ 91.3 มีระยะเวลาในการท างานอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปี จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 29.4  

ข้อมูลแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั จ านวน 320 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบสอบถามมีความคิดเหน็ในแรงจูงใจแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และส่วเบีย่งเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท างาน 

ล าดบั แรงจูงใจในการท างาน x  S.D. แปลผล 

1 ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 3.31 0.71 ปานกลาง 

2 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 2.73 0.76 ปานกลาง 

3 ด้านความรับผิดชอบ 2.70 0.73 ปานกลาง 

4 ด้านลักษณะของงาน 2.67 0.61 ปานกลาง 

5 ด้านเงินเดือน 2.82 0.53 ปานกลาง 

6 ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 2.85 0.53 ปานกลาง 

7 ด้านนโยบายและการบริหาร 3.13 0.65 ปานกลาง 

8 ด้านสภาพงานท างาน 3.12 0.49 ปานกลาง 

9 ด้านความม่ันคง 3.07 0.50 ปานกลาง 

 ภาพรวม 2.93 0.43 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา ข้อมูลแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน พบว่า แรงจูงใจในการ

ท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด โดยเฉล่ียภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านความส าเรจ็

ในการท างาน รองลงมาคือ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพการท างาน ด้านความม่ันคง ด้านโอกาสที่จะ

ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านเงินเดือน ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้าน

ลักษณะงาน ตามล าดับ  

  

 ข้อมูลประสิทธผลในการท างานของพนัก บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด จ านวน 320 คน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเหน็ในประสิทธิผลแต่ละด้านมีค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของประสิทธิผลในการท างาน 

ล าดบั ประสิทธิผล x  S.D. แปลผล 

1 ด้านคุณภาพของงาน 2.60 0.79 ปานกลาง 

2 ด้านปริมาณงาน 3.05 0.47 ปานกลาง 

3 ด้านเวลาในการท างาน 3.10 0.49 ปานกลาง 

4 ด้านค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 3.22 0.55 ปานกลาง 

 ภาพรวม 2.99 0.49 ปานกลาง 

  

จากตารางที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน บริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด 

โดยรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญทุกด้าน

อยู่ในระดับปานกลาง และด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

รองลงมาคือ ด้านเวลาในการท างาน และล าดับสดุท้ายคือ คุณภาพของงาน แสดงให้เหน็ว่าพนักงานบริษัท 

ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดัมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้งานออกมาดีที่สุด ดูแลทรัพยากรในงานเสมือนหน่ึง

เป็นสมบัติและมีส่วนช่วยประหยัดทรัพยากรของบริษัท พนักงานมีการวางแผนและบริหารเวลาเพ่ือให้

ท างานเสรจ็ทนัเวลาที่ก  าหนด โดยระยะเวลาในการท างานมีความเหมาะสมกบัปริมาณงาน พนักงานมีความ

เตม็ใจที่จะเสยีสละเวลาส่วนตัวเพ่ือท างานให้เสรจ็สมบูรณ์  

การวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติ t – test และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance 

(ANOVA) พนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการท างาน

ต่างกนั  

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกบัประสิทธิผลในการท างานของ

พนกังาน บริษทั ชินวงศฟู้์ด จ ากดั 

ประสทิธผิลในการท างาน เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส 

รายได้ ฝ่ายงาน ระยะเวลาใน

การท างาน 

ด้านคุณภาพของงาน ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

ด้านปริมาณงาน ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

ด้านเวลาในการท างาน ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง 

ด้านค่าใช้จ่ายหรือความ

คุ้มค่าในการทรัพยากร 

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

ภาพรวม ไม่แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง แตกต่าง 

 

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง

กันมีประสิทธิผลในการท างานแตกต่างกัน เช่น อายุ สถานภาพสมรส รายได้ ฝ่ายงาน และระยะเวลาใน

การท างาน แสดงให้เหน็ว่าแรงจูงใจในการท างานด้านต่าง ๆ ที่บริษัทก าหนดไว้ เช่น ด้านความส าเร็จใน
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การท างาน ด้านลักษะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านเงินเดือน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความ

ม่ันคงในงาน เป็นต้น พนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั จึงมีประสทิธผิลในการท างานที่แตกต่างกนั  

 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของแรงจูงใจกับประสิทธิผลการท างานพนักบริษัทชินวงศ์ฟู้ด 

จ ากดั ด้านคุณภาพ  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงหพหุของแรงจูงใจกบัประสิทธิผลในการท างานของ

พนกังาน ดา้นคุณภาพของงาน 

 

ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 

 

 ประสิทธิผล 

 ดา้นคุณภาพของงาน 

r  sing ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลักษณะ

ของงาน 

ด้านความรับผิดชอบ  

 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ด้านเงินเดือน 

ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

ด้านสภาพการท างาน 

ด้านความม่ันคง 

0.29  

0.68 

0.75 

0.39 

0.36 

0.39 

0.55 

0.56 

0.44 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.0 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

น้อย 

สงู 

สงูมาก 

ปานกลาง 

น้อย 

ปานกลาง 

สงู 

สงู 

ปานกลาง 

ภาพรวม 0.67 0.00  สงู 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของแรงจูงใจกับ

ประสทิธิผลในการท างาน ตารางที่ 3 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัประสิทธิผลใน

การท างานด้านคุณภาพงาน ของพนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงู (r = 0.67, 

sig = 0.00) พบว่าแรงจูงใจด้านความรับผิดชอบมีความสมัพันธก์บัประสทิธผิลในการท างานด้านคุณภาพ

ของงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการท างานด้าน

คุณภาพของงานระดับอยู่ในสูงมาก(r = 0.75, sig = 0.00) สอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพร สิงห์

ชัย และคณะ (2555) ท าการศึกษาเร่ือง ความสมัพันธร์ะหว่างแรงจูงใจในการท างานกบัผลการปฏบัิติงาน

ของพนักงานองค์กรบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับ

แรงจูงใจในการท างาน ด้านความส าเรจ็ในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงาน ด้านความม่ันคง

ในงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหารงาน และด้านเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน มีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับสงู  
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 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างานพนัก บริษัท ชิน

วงศ์ฟู้ด จ ากดั ด้านปริมาณงาน  

ตารางที ่5 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพหขุองแรงจูงใจกบัประสิทธิผลในการท างานของพนกังาน 

ดา้นปริมาณงาน 

 

ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 

 

 ประสิทธิผล 

 ดา้นปริมาณงาน 

r  sing ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลักษณะ

ของงาน 

ด้านความรับผิดชอบ 

 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ด้านเงินเดือน 

ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

ด้านสภาพการท างาน 

ด้านความม่ันคง 

0.27  

0.52 

0.53 

0.54 

0.50 

0.60 

0.45 

0.62 

0.52 

 0.00 

 0.00 

0.00  

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

น้อย 

สงู 

สงู 

สงู 

สงู 

สงูปานกลาง 

สงู 

สงู 

สงู 

ภาพรวม 0.71 0.00  สงูมาก 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการ

ท างานด้านปริมาณงาน ของพนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดับสงูมาก (r = 0.71, 

sig = 0.00) พบว่า แรงจูงใจด้านสภาพการท างานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างานด้าน

ปริมาณงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายความสัมพันธ์แรงจูงใจกับประสิทธิผลการ

ท างานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับอยู่ในสงู (r = 0.,62 sig = 0.00) สอดคล้องกบัผลการศึกษาของกิตติ

พงษ์ ศิริพร (2552) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยแรงจูงใจภายในและปัจจัยแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของพนักงานระดับปฏบัิติการ กรณีศึกษาโรงงานผลิตรถยนต์ จังหวัด

สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจภายในของพนักงานระดับปฏิบัติการโดยรวม อยู่ใน

ระดับมาก ได้แก่ ด้านลักษณะของงานที่ท้าทาย ด้านความม่ันคงในงาน ด้านผลส าเรจ็ในการปฏบัิติงาน  

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างานพนัก บริษัท ชิน

วงศ์ฟู้ด จ ากดั ด้านเวลาในการท างาน  
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงหพหุของแรงจูงใจกบัประสิทธิผลในการท างานของ

พนกังาน ดา้นเวลาในการท างาน 

 

ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 

 

 ประสิทธิผล 

 เวลาในการท างาน 

r  sing ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลักษณะ

ของงาน 

ด้านความรับผิดชอบ  

 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ด้านเงินเดือน 

ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

ด้านสภาพการท างาน 

ด้านความม่ันคง 

0.33  

0.53 

0.58 

0.47 

0.38 

0.54 

0.44 

0.66 

0.53 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

ปานกลาง 

สงู 

สงู 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

สงู 

ปานกลาง 

สงู 

สงู 

ภาพรวม 0.70 0.00  สงูมาก 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 6 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการท างาน

ด้านเวลาในการท างานของพนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก(r = 0.70, 

sig = 0.00) เมื่อพิจารโดยละเอียดพบว่า แรงจูงใจด้านสภาพการท างาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

ในการท างานด้านเวลาในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับ

ประสทิธผิลในการท างานด้านปริมาณงานอยู่ในระดับอยู่ในสงู (r = 0.,62 sig = 0.00) 

 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุของแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิผลการท างานพนัก บริษัท ชิน

วงศ์ฟู้ด จ ากดั ด้านค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
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 ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงหพหุของแรงจูงใจกบัประสิทธิผลในการท างาน

ของพนกังาน ดา้นค่าใชจ่้ายหรือความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากร 

 

ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 

 

 ประสิทธิผล 

 ดา้นค่าใชจ่้ายหรือ 

ความคุม้ค่าในการใชท้รพัยากร 

r  sing ระดบั 

ความสมัพนัธ ์

ด้านความส าเรจ็ในการท างาน ด้านลักษณะของ

งาน 

ด้านความรับผิดชอบ  

 ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ด้านเงินเดือน 

ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

ด้านนโยบายและการบริหาร 

ด้านสภาพการท างาน 

ด้านความม่ันคง 

0.28  

0.65 

0.69 

0.43 

0.20 

0.46 

0.52 

0.67 

0.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

น้อย 

สงู 

สงู 

ปานกลาง 

น้อย 

ปานกลาง 

สงู 

สงู 

สงู  

ภาพรวม 0.71 0 สงูมาก 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่ 7 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิผลในการ

ท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มในการใช้ทรัพยากร ของพนักงานบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด โดยภาพรวม

อยู่ในระดับสงูมาก (r = 0.71, sig = 0.00) เมื่อพิจารโดยละเอยีดพบว่า แรงจูงใจด้านความรับผิดชอบมี

ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างานด้านค่าใช้จ่ายหรือความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร อย่างมี

นัยส าคัญที่ ระดับ 0.05 สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการท างานด้านปริมาณงานอยู่ใน

ระดับอยู่ในสงู (r = 0.,69 sig = 0.00) 

 

ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักบริษัท ชินวงศ์ฟู้ด จ ากัด ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ความส าคัญทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางและด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ซ่ึงบริษัทควรให้ความส าคัญ 

ได้แก่ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในที่การงาน ด้านเงินเดือน ประเดน็ที่

ควรปรับปรุงมีดังน้ี 

1. บริษัทควรให้พนักงานได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน มีส่วนในการคิดค้นสิ่ง

ใหม่ ๆ หรือวิธีการท างานใหม่ ๆ ได้แก่ ให้อิสระในระหว่างการท างาน งานที่มอบหมายให้ท าควรเป็นงาน
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ที่ตรงตามความถนัด งานที่ตรงกับความรู้ที่จบการศึกษามา เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ดังน้ันควรให้ความส าคัญในเร่ืองดังกล่าว 

2. บริษัทควรมอบหมายให้รับผิดชอบ และให้มีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเตม็ที่ ไม่

ควบคุมมากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน แรงจูงใจในการท างานด้านความรับผิดชอบ ในงานเป็นอีก

หน่ึงปัจจัยที่ท  าให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน แสดงให้เหน็ว่า ถ้าพนักงานได้รับความเช่ือถือและ

ไว้วางใจในงานที่รับผิดชอบ จึงได้มอบหมายงานพิเศษที่ส าคัญให้ท า 

3. บริษัทควรส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การท างานมากข้ึน ทั้งในเร่ืองของ

การปรับเล่ือนต าแหน่งอย่างเหมาะสมและยุติธรรม การสนับสนุนการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้าน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการท างาน 

4. บริษัทควรให้ความส าคัญเกี่ยวกบัการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานให้มีความเหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจ และปรับสวัสดิการให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าการศึกษาบุตร เป็นต้น  

 

ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครั้งต่อไป 

1) ควรขยายขอบเขตการวิจัยไปยังกลุ่มตัวอย่างอุตสาหกรรมแห่งอื่น เพ่ือศึกษาความ

แตกต่าง เปรียบเทยีบแรงจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในงาน และความผูกต่อองค์กร 

2)ควรวิจัยตัวแปรอื่นเพ่ือท าการเปรียบเทียบ เช่น ความผูกพันต่อองค์กร ความสุขในการ

ท างาน เพ่ือให้ทราบถึงระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่าง

กนัอย่างชัดเจน 

3) ในการศึกษาคร้ังต่อไป อาจมีการเพ่ิมค าถามในเชิงคุณภาพในส่วนของแบบวัดประสิทธิผล

ในการท างาน เช่น การสมัภาษณ์ เป็นต้น 
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