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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน  
บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา สภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยั
จูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และ ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้า
จุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน โดยใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายในการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  ANOVA และ การถดถอยพหุเชิง
เส้นตรง Multiple Liner Regression 
 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายรุะหวา่ง  
26-35 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ อายงุานไม่เกิน 5 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ซ่ึงผลการทดสอบ
สมมุติฐานดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ เพศ และ อายท่ีุแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังาน ส่วนสถานะภาพ ระดบัการศึกษาอายงุาน ต าแหน่งงาน รายไดเ้ฉล่ียท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานในส่วน ดา้นปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานใน
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ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  
ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน ดา้นปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลใน
องคก์าร ดา้นสภาพในการท างาน และ ดา้นความมัน่คงในงาน และพนกังานใหค้วามส าคญักบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นเวลา มากท่ีสุด 
ค ำส ำคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยค ำ้จุน ,ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน  
  

ABSTRACT 

  In this independent studied “A study of factors affecting performance efficiency of 
employees of CP ALL Public Company Limited” the researcher investigate personal factors, 
motivates factors, maintenance factors and performance efficiency. And then, the factors that 
influence performance efficiency. The samples were employees that were performing in CP ALL 
Public Company Limited, for 400 samples. A questionnaire was used for data collection. A data 
was analyzed by using frequency, percent, mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and 
multiple linear regression. 

 The results were found that most respondents were female, single status, between  
26-35 years old, bachelor degree level, operating position, lower 5 years for working experience 
and salary between 15,001-25,000 Bath. The hypothesis testing of personal factors showed that 
gender and age did not significantly effect of work efficiency but the status, education level, age 
working experience and average income had different effects of work efficiency.  Motivates 
factors and maintenance factors were overall at high level. As sequentially, first was achievement, 
then, working itself, responsibility and possibility of growth and maintenance factors were 
interpersonal relation, status and job security. Finally level of performance efficiency of employee 
was overall at high level that was time. 
Keywords: Motivational Factors, Maintenance or Hygiene Factors, Performance Efficiency 
 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหาวจิัย 
 จากสภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั ส่งผลท าใหอ้งคก์ารธุรกิจเกิดการ
พฒันาและเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดา้นอยา่งรวดเร็ว  ท าใหเ้กิดการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจทั้ง
หน่วยงานรัฐวสิาหกิจ และหน่วยงานเอกชน องคก์รต่างๆมีการปรับปรุงและสร้างกลยทุธ์เพื่อเป็น
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แนวทางในการวางแผนงานระบบดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละเคร่ืองจกัร ดว้ยเหตุน้ีการบริหารองคก์ร
ใหบ้รรลุเป้าหมายไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ อาทิ บุคลากร เงิน วสัดุอุปกรณ์ และ
การบริหารจดัการท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ “การบริหารงานบุคคล” เพราะบุคคล ถือเป็นปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัท่ีสุดในการบริหารงาน เป็นแรงขบัเคล่ือนองคก์รใหด้ าเนินการไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 การท่ีบุคคลในองคก์รจะท างานไดมี้ประสิทธิภาพสูงหรือต ่านั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีมีทั้งปัจจยั
จูงใจและปัจจยัค ้าจุน ตามทฤษฎี 2 ปัจจยัของ  Herzberg (1974) โดยท่ีปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีท าให้
มนุษยต์อ้งท างานมากข้ึน เพื่อเป็นตวักระตุน้ใหพ้นกังานปฏิบติังานนั้นไดอ้ยา่งเตม็ความรู้ 
ความสามารถ  เพราะพวกเขาจะรู้ดีวา่เม่ือท าส่ิงนั้นส าเร็จแลว้พวกเขาจะไดรั้บส่ิงใดตอบแทน ส่วน
ปัจจยัค ้าจุน เป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่เตม็ใจในการปฏิบติังาน อาทิเช่น บุคลากรใน
องคก์รคาดหวงัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายและความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร
โดยสามารถวดัไดจ้ากประสิทธิภาพ ทั้งคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา ค่าใชจ่้าย และบรรยากาศใน
การท างาน 
 จากเหตุผลดงักล่าว ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในองคก์รของบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงงานวจิยัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
องคก์ร  เพื่อปรับปรุงและพฒันาเพิ่มแรงจูงใจใหบุ้คลากรสามารถท างานใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน โดยสามารถตอบสนองตามนโยบายต่างๆของบริษทัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคไ์ดส้ าเร็จ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. สภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจ ปัจจยัค ้าจุน และ ประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 2. ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัจูงใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน                                     
บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
 3. ปัจจยัค ้าจุนอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน                                        
บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
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ขอบเขตการวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ การวจิยัคร้ังน้ีศึกษาพนกังานในกลุ่มธุรกิจร้านสะดวก
ซ้ือเซเวน่อีเลฟเวน่บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน)  
จ านวนทั้งส้ิน 28,745 คน (บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) , 2563)  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัจูงใจ และ ปัจจยัค ้าจุน 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานนบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน)   
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา คือช่วงระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงพฤษภาคม 2563  
รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 3 เดือน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังาน 
บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศึกษา  อายงุาน 
ต าแหน่งงาน และ รายไดต่้อเดือน 
 2. ปัจจยัจูงใจ  หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในงานใหเ้กิดข้ึน เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง 
ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คลากรรักและชอบในงานท่ีปฏิบติัอยู ่และท าใหบุ้คคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ปัจจยัค ้าจุน หมายถึง ปัจจยัซ่ึงรักษาแรงจูงใจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนันั้นไวใ้หเ้ป็นปกติ การเพิ่ม
ปัจจยัประเภทน้ีไม่ไดส้ร้างความพอใจในระยะยาว เป็นเพียงการรักษาสถานะไม่ใหเ้กิดความไม่
พอใจเท่านั้น 
 4. ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หมายถึง การด าเนินงานของบุคลากรท่ีมีความพร้อม 
ความสามารถ ในการปฏิบติังานเพื่อใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จ โดยจะตอ้งใชท้รัพยากรใหน้อ้ย
ท่ีสุด แต่เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด  เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และพฒันา
รูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานซ่ึง
ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั
จูงใจและปัจจยัค ้าจุนตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 
 2. ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถเป็นขอ้มูลเพื่อใหผู้บ้ริหารน าไปใชป้ระกอบการพิจารณาด าเนิน
กิจกรรมดา้นต่างๆภายในองคก์รใหแ้ก่พนกังานบริษทัซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
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 3. ผลจากการวจิยัคร้ังน้ีท าให้ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
น าไปใชเ้ป็นแนวทางเพื่อพฒันา และ ปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
1.แนวคิดและทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg) 
 Frederick Herzberg (1974) เป็นทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการท างานของบุคลกร
ในองคก์ารโดยจากศึกษาถึงทศันคติ ความคิดเห็น ของบุคคลท่ีมีต่อการท างานเพื่อหาทางท่ีจะลด
ความไม่พอใจในการท างาน เพื่อท่ีจะท าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกท่ีดีในการท่ีจะพยายามเสริมสร้าง
ผลผลิตของงานใหม้ากข้ึน ประกอบดว้ย 
   1.1 ปัจจยัจูงใจ (Motivates Factors) หมายถึง ส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจในงาน
ใหเ้กิดข้ึน เก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง ซ่ึงจะช่วยใหบุ้คลากรรักและชอบในงานท่ีปฏิบติัอยู ่และท าให้
บุคคลในองคก์รปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 
 ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติัดา้นความ
รับผดิชอบในงาน และดา้นความเจริญความกา้วหนา้ในการท างาน  
  1.2 ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factors) หมายถึง เป็นปัจจยัท่ีไม่ไดช่้วยให้
พนกังานมีแรงจูงใจในการพฒันาประสิทธิภาพของงาน แต่เป็นเพียงขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้ท่ีจะป้องกนั
ไม่ใหบุ้คคลเกิดความไม่พอใจในการท างาน มีดงัน้ี ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นนโยบาย
บริษทัและการบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ดา้นการควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน ดา้นสภาพในการท างาน (Status) และดา้นความมัน่คง
ในงาน 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน  
 ปัญญาพร ฐิติพงศ ์(2559) ไดส้รุปไวว้า่ แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ ท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ท่ีองคก์รจดัให ้ซ่ึงก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการท างาน ดว้ย
ความเตม็ใจเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามความตอ้งการและส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด 
3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 Peterson & Plowman (1989 อา้งถึงใน อุทสัน์ วีระศกัด์ิการุณย,์ 2556) กล่าวไวว้า่การ
ปฏิบติังานของแต่ละบุคคลจะมีผลงานท่ีมีประสิทธิภาพไดน้ั้น จะตอ้งมีความช านาญ ความสามารถ 
การบริหารจดัการภายในองคก์รท่ีมีแบบแผน เป็นระบบ และมีแรงจูงใจท่ีจะท าใหก้ารปฏิบติังาน
ไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้โดยองคป์ระกอบของประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ย คุณภาพของงาน ดา้น
ปริมาณ ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการด า เนินงาน 
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การทบทวนงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 ปัญญาพร ฐิติพงศ์ (2559) ศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรในบริษทัก่อสร้างกรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จ  ากดัการวจิยัคร้ังน้ี
มีวตัถุประสงคคื์อ เพื่อศึกษาแรงจูงใจของบุคลากร บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จากดั 
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จา
กดั เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์
เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี จ  านวน 120 คน เน่ืองจากประชากรมี
ขนาดเล็กผูว้จิยัจึงเก็บแบบสอบถามจากประชากรทั้งหมด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการ
วจิยั สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ผลขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวเิคราะห์
การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนมากเป็นระดบัพนกังาน ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีข้ึน
ไป รายไดเ้ฉล่ีย 12,001-20,000 บาท โดยรู้จกับริษทัจากเพื่อนแนะน า และมีปัญหาหรืออุปสรรคใน
การท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ดา้นปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน
โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีประสิทธิภาพมากท่ีสุดคือ ดา้นเวลา รองลงมาเป็นดา้นปริมาณงาน ถดัไปเป็น
ดา้นค่าใชจ่้าย และสุดทา้ย ดา้นคุณภาพงาน ตามล าดบั 
 เกศณรินทร์ งามเลศิ (2559) ศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
พนกังาน และลูกจา้งองคก์ารคลงัสินคา้ จ  านวน 250 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 
และ ANOVA การทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression  
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นหญิง อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพ
โสดระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดต่้อเดือน 15,001-25000 บาท และมีประสบการณ์ในการทา
งานต ่ากวา่ 5 ปี ระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
และแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ 
ไดแ้ก่ดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ดา้นนโยบายและการบริหาร และดา้นความมัน่คงในการ
ท างาน 
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วธิีด าเนินการวจิัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร โดยผูว้จิยัท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั(มหาชน) 
จ านวน 28,745 คน (ขอ้มูล ณ เดือนเมษายน 2563) 
 กลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ิจยัจึงมีการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง โดยก าหนดใหข้นาดประชากรมีค่า
เท่ากบั 28,745 คน และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ซ่ึงสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้
400 ตวัอยา่ง โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
 

   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดย
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อายงุาน ต าแหน่งงาน และรายไดต่้อเดือน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ(Checklist) และค าถามปลายปิด (open-end question)  
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยแบ่ง
ระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยลกัษณะ
การตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั
ไดแ้ก่ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็น
การเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale) โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบัไดแ้ก่ มากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) เป็นค าแบบสอบถามปลายเปิด  
(Open-ended Questionnaire) เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามแจง้ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอแลว้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
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  การสร้างและวธิีการทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 1.ศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน เพื่อก าหนดขอบเขตของการวจิยั และสร้างเคร่ืองมือการวจิยั 
ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวจิยั 
 2. ผูว้จิยัศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร เพื่อก าหนดขอบเขตและเน้ือหาของ
แบบทดสอบ ใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยการตั้งค  าถามแบบปลายปิดและวธีิการ
เรียงล าดบัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 3.น าแบบสอบถามเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา  
(Content Validity) จ านวน 3 ท่าน คือ (1) ผศ. ส าราญ อ่ิมจิตต ์(2) คุณ เรณู สาส่งเสริม  
(3) คุณ จินตจุ์ฑา ด่านเจริญผล 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปทดลองใช ้(try-out) กบั
กลุ่มประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 
(Corrected item-total correlation) และหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha coefficient) ตามวธีิของ Cronbach  
 5. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้จ านวน 400 ชุด เพื่อออกเก็บขอ้มูล 
 6. น าแบบสอบถามทั้งหมดหลงัจากการตรวจสอบของการตอบค าถามในแบบสอบถาม
แลว้น าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติ 
   
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามจ านวน  
395 ชุด โดยผูว้ิจยัไดท้  าการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ระหวา่ง 
วนัท่ี 1-30 เมษายน 2563 และตรวจสอบความถูกตอ้งและครบถว้นของแบบสอบถามแลว้จึงน ามา
ลงรหสัตวัเลขส าหรับการประมวลผลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามเกณฑข์องเคร่ืองมือแต่ละส่วน
น ามาประมวลผลและวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นต่อไป 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนงัสือ บทความ 
วารสารวชิาการ ผลงานวจิยัท่ีท าการศึกษามาก่อนแลว้ และการคน้ควา้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อ
น ามาใชใ้นการก าหนดกรอบแนวความคิดในงานวจิยั และใชอ้า้งอิงในการเขียนรายงานผลการวจิยั
ได ้
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   สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 
 2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบ
สมมติฐานท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความ
แตกต่างของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง 
 (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 

อภิปรายผลการวจิัย  
ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายรุะหวา่ง 26-35 ปี  
มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ  
อายงุานไม่เกิน 5 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี 15,001 – 25,000 บาท สอดคลอ้งกบัลกัษณะของ
พนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) ส่วนใหญ่เป็นพนกังานหญิง ในวยัท างาน  
มีประสบการณ์ในการท างานไม่มาก มีอิสระ มีความทุ่มเทใหก้บัการท างานมาก มีความรู้
ความสามารถงานท่ีรับผิดชอบในระดบัสูง 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  ซีพี
ออลล์  จ ากดั (มหาชน) 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการท างาน มีค่าเฉล่ียมาก
ท่ีสุด และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากกบัปัจจยั
จูงใจดา้นการไดรั้บการยอมรับ ดา้นความรับผดิชอบในงาน ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและ  
ดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการท างาน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา วงษเ์มืองแก่น 
(2560) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู อ าเภอแม่สอด สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวา่ผลโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความรับผดิชอบ  
ดา้นลกัษณะของงานดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งการงานและดา้นการไดรั้บการยอมรับ 
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ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ปัจจัยค า้จุนทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซี
พอีอลล์  จ ากดั (มหาชน) 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานโดยภาพรวมในระดบัมาก โดยปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ร
ท างาน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัระดบัมากกบัปัจจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการควบคุมดูแลของหวัหนา้  
ดา้นนโยบายบริษทัและการบริหาร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นสภาพในการท างาน  
ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวจิยั ประเสริฐ อุไร (2559) ไดศึ้กษา
เก่ียวกบั แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานกรณีศึกษา บริษทั เอจีซี ออโตโมทีฟ                          
(ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นนโยบายบริษทัและ
การบริหาร ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน  
ดา้นการควบคุมดูแลของหวัหนา้งาน ดา้นสภาพในการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน และ 
ดา้นความรับผดิชอบในงาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพนักงานบริษัท ซีพอีอลล์  จ ากดั(มหาชน) 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดย
ภาพรวมระดบัมาก โดยดา้นเวลา มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และใหค้วามส าคญัระดบัมาก รองลงมาผูต้อบ
แบบสอบถามใหค้วามส าคญัระดบัมากกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ดา้นคุณของภาพงาน  
ดา้นปริมาณงาน และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยับางส่วนของ 
ปัญญาพร ฐิติพงศ ์(2559) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรในบริษทัก่อสร้างกรณีศึกษา บริษทั อินเตอร์ เอก็ซ์เพิร์ท คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั พบวา่ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาพบวา่ดา้นท่ีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด คือ ดา้นเวลา ดา้นปริมาณงาน ดา้นค่าใชจ่้าย และ ดา้นคุณภาพงาน ตามล าดบั 
ส่วนที ่5 ผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่1 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อาย ุและสถานภาพ ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั ซีพีออลล์ จ  ากดั (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พระพงษศ์กัด์ิ สนฺตมโน (เกษวงศร์อด) (2561)  ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั 
แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ เพศ อาย ุและ
สถานภาพ ต่างกนั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมืองสระแกว้ จงัหวดัสระแกว้ 
ไม่แตกต่างกนั ท าให้รู้วา่เพศไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลเมือง
สระแกว้ จงัหวดัสระแกว้  
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 จากผลการศึกษาวเิคราะห์ไดว้า่พนกังานท่ีจบการศึกษาระดบัสูงก็จะมีแนวคิดในรูปแบบ
ต่างๆท่ีจะพฒันางาน พฒันาองคก์รสู่ความย ัง่ยนืได ้ในส่วนของอายงุานการท่ีพนกังานมีอายกุาร
ท างานท่ีมากก็อาจจะก่อเกิดความเคยชินต่อการท างานแบบเดิม บางคร้ังอาจจะไม่ยอมรับส่ิงใหม่ๆ
เขา้มาปรับปรุงรูปแบบการท างาน จนท าใหง้านนั้นไร้ประสิทธิภาพ แต่ในทางกลบักนัผูท่ี้มีอายกุาร
ท างานมากก็จะสามารถรับมือและแกไ้ขปัญหาไดดี้กวา่ผูท่ี้มีอายกุารท างานนอ้ย  ทั้งน้ีในส่วนของ
ดา้นต าแหน่งงานและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานนั้นผูท่ี้มีต าแหน่ง
เป็นระดบัผูบ้ริหารและระดบัหวัหนา้งานยอ่มมีความตั้งใจท่ีจะท าใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จ เพราะ
มีเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีมากกวา่พนกังานระดบัปฏิบติัการ โดยผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน
จะตอ้งมองเห็นถึงความเสร็จส าเร็จของงานนั้นก่อนท่ีจะกระจายงานไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของตน    
ส่วนที ่6 ผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัจูงใจโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 2 ทั้งน้ีจากปัจจยัจูงใจ
ทั้ง 5 ดา้น มี 4 ดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานไดแ้ก่ ปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จใน
การท างาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นความเจริญกา้วหนา้
ในการท างาน ซ่ึงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ขณะท่ีปัจจยัดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับมีอิทธิพลทางลบต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน  
 ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาบางส่วนของ เกศณรินทร์  งามเลิศ (2559)  
ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและลูกจา้ง
องคก์ารคลงัสินคา้ พบวา่ปัจจยัจูงใจ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นความส าเร็จใน
งานท่ีท าของบุคคล และดา้นความกา้วหนา้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะปัจจยัจูงใจดา้นความส าเร็จในการ
ท างาน ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั ดา้นความรับผดิชอบในงาน และดา้นความเจริญกา้วหนา้ใน
การท างานถือเป็นปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อใหผู้ป้ฏิบติังานพฒันาตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน 
 ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ท าใหมี้ผลงานเกิดข้ึนในองคก์ร  
ซ่ึงผลงานนั้นสามารถสร้างช่ือเสียงและเกิดเป็นผลงานให้กบัตนเองในอนาคตได ้ท าใหพ้นกังาน
เกิดความภาคภูมิใจ โดยท่ีความส าเร็จนั้นจะถูกวดัออกมาเป็นเกรดในแต่ละ ไตรมาสของทุกปี  
ผลประเมินจะถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการไดรั้บเล่ือนต าแหน่งในอนาคตได ้
 ด้ำนลักษณะของงำนทีป่ฏิบัติงำน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่องคก์ารมีการก าหนดบทบาท
หนา้ท่ีงานอยา่งชดัเจนใหก้บัพนกังาน ตรงกบัความรู้ ความสามารถ และความถนดั มีความทา้ทาย
ในการท่ีจะคิด ปรับปรุง และพฒันาธุรกิจร้านสะดวกซ้ือใหท้ดัเทียมกบัคู่แข่ง ท าใหพ้นกังาน
สามารถแสดงศกัยภาพท่ีมีอยูอ่อกมาไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
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 ด้ำนควำมรับผิดชอบในงำน ทั้งน้ีอาจะเป็นเพราะวา่ การท่ีพนกังานปฏิบติังานอยูภ่ายใน
องคก์ร พนกังานตอ้งสามารถรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายได ้จึงจะท าใหง้านนั้นเกิด
ประสิทธิภาพไดเ้ป็นอยา่งดี พนกังานตอ้งมีความรับผิดชอบในงานของตนเองและงานของคนอ่ืน  
มีการส่งต่องานท่ีถูกตอ้งและรวดเร็ว แลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดเพื่อไม่ให้รับผลกระทบ 
  ด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความเจริญกา้วหนา้ในการ  
เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา ซ่ึงทุกคนภายในองคก์รก็คาดหวงัถึงเกรดท่ีจะไดรั้บจากหวัหนา้งานอยา่ง
เป็นธรรม และมีความเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการรับรองผลของการตั้งใจปฏิบติังานในแต่
ละปี ทั้งน้ีองคก์รยงัมีการให้ทุนการศึกษา และจดัใหพ้นกังานฝึกอบรมสัมมนา เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ี
ไดรั้บมาปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
ส่วนที ่7 ผลการวเิคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที ่3 
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัค ้าจุนโดยภาพรวมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) สอดคลอ้งไปกบัสมมติฐานขอ้ท่ี 3 ทั้งน้ีจากปัจจยั 
ค ้าจุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ ปัจจยัค ้าจุนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคลในองคก์าร ดา้นสภาพในการท างาน และ ดา้นความมัน่คงในงาน  
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาบางส่วนของ นาตยา โชติกุล (2560) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความสุขในการท างาน 
กรณีศึกษาพนกังานเทศบาลเมืองสะเดา พบวา่ แรงจูงใจในการท างานท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
และความสุขในการท างานของพนกังานเทศบาลเมืองสะเดา ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนและสวสัดิการ 
ลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบ นโยบายและการส่ือสาร สภาพการท างาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ และ
ความมัน่คง 
 ด้ำนควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลในองค์กำร  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การท างานร่วมกนั
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน เพื่อนต่างหน่วยงาน เป็นส่วนท่ีส าคญัอยา่งมาก เพื่อท่ีจะส่งผล
ใหง้านนั้นส าเร็จเร็วข้ึน กล่าวคือ เม่ืองานนั้นเกิดปัญหา ก็จะไดรั้บการร่วมมือจากหลายฝ่าย สามารถ
แกไ้ขปัญหาไดท้นัที นอกนั้นจากแลว้ยงัแสดงถึงความสามคัคีของพนกังานภายในองคก์ร 
 ด้ำนสภำพในกำรท ำงำน อนัเน่ืองมาจากการท่ีมีอุปกรณ์เพียงพอ เหมาะสม ทนัสมยั พื้นท่ี
ท างานไม่แออดั หรือคบัแคบเกินไป และมีส่ิงอ านวยความสะดวกใหก้บัพนกังาน ท าใหพ้นกังาน
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งเต็มความสามารถ ท าใหง้านนั้นจะประสบผลส าเร็จ 
 ด้ำนควำมมั่นคงในงำน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ บุคคลท่ีเขา้มาปฏิบติังานในองคก์รเอกชน
ท่ีมีช่ือเสียง และมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ทุกคนต่างเช่ือวา่องคก์รท่ีท างานอยูมี่ความมัน่คงและย ัง่ยนื องคก์ร
ยงัมีระบบการจดัสรรสวสัดิการส าหรับพนกังานท่ีดี ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนกังานไดห้ลงั
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เกษียณอายงุาน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีบริษทัจะเพิ่มให ้2-5 เปอร์เซ็นตจ์ากเงินฝากของ
พนกังาน ประกนัสังคม เป็นตน้  
 

ข้อจ ากดัในการวจิัย 
 1. การวจิยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามท่ีประกอบดว้ยค าถามจ านวนมากซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
ความเบ่ือหน่ายแก่ผูร่้วมวจิยั และส่งผลใหเ้กิดความสับสนหรือความเขา้ใจในสาระของขอ้ค าถามท่ี
คลาดเคล่ือนได ้
 2. ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid 19 ท าใหพ้นกังานส่วนใหญ่
จ าเป็นจะตอ้งท างานท่ีบา้น ผูว้จิยัไม่สามารถกระจายแบบสอบถามไปยงัหลายหน่วยงานได ้ซ่ึงกลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัร้านสะดวกซ้ือโดยตรง กล่าวคือเป็นส่วนงานท่ีท า
ยอดขายและผลก าไรใหก้บัองคก์ร ท าใหผ้ลการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดข้อ้มูลท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั   
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. จากผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากท่ีสุด คือ
ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดงันั้นผูบ้ริหารควรใหค้วามใหค้วามส าคญัและช่ืนชมกบัความส าเร็จ
นั้น เช่นการมอบโล่รางวลั การเล่ือนต าแหน่งท่ีเร็วข้ึนก่อนเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้เพื่อใหพ้นกังานเกิด
ความภาคภูมิใจ เป็นการกระตุน้และสร้างแรงจูงใจใหพ้นกังาน เพื่อใหง้านท่ีออกมาประสบ
ผลส าเร็จ 
 2. จากการวจิยัพบวา่ปัจจยัค ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมากท่ีสุด  
คือ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารควรสนบัสนุน การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อ
สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีในระหวา่งหน่วยงาน เช่นงานสัมมนาปลายปี การกีฬาสี งานกินเล้ียงปีใหม่ 
เป็นตน้ เพราะเม่ือคนในหน่วยงานรู้จกักนัมากข้ึนจะท าให้ง่ายในการส่ือสาร ติดต่อประสานงานกนั 
เพื่อใหง้านนั้นประสบผลส าเร็จ 
 3. จากการวจิยัพบวา่ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการประปฏิบติังาน  
ผูแ้บบสอบถามใหค้วามเห็นไปในทางเดียวกนั คือปัญหาการส่ือสารท่ีไม่ชดัเจนจากทางหน่วยงาน
หรือหวัหนา้งานจนท าใหง้านเกิดความล่าชา้ ผูบ้ริหารจึงควรก าหนดช่องทางในการส่ือสารท่ี
พนกังานทุกคนในองคก์รสามารถรับรู้และเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นควรมีการพฒันาช่อง
ทางการส่ือสารเพิ่ม เพื่อไม่ใหพ้นกังานเกิดความสับสน และลดความผดิพลาดในการท างาน 
 

 
 



14 
 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยในคร้ังต่อไป 
 1.ในการศึกษาคร้ังน้ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ร้านโดยตรง ดงันั้นควรมีการกระจายกลุ่มตวัอยา่งไปหลากหลายหน่วยงานของบริษทั ซีพีออลล ์
จ ากดั (มหาชน) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีแตกต่างและสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 2.ควรใชว้ธีิการเก็บกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาดา้นประสิทธิภาพการท างานของพนกังานบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั 
(มหาชน) ต่อไป 
  3.ควรศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบติังาน แรงจูงใจในการปฏิบติังาน 
และความผกูพนัของพนกังานของบริษทั ซีพีออลล ์จ ากดั (มหาชน) เพื่อจะท าใหก้ารปฏิบติังานนั้น
มีประสิทธิภาพ มีความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
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