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บทคัดยอ 

 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดสัตรี จํากัด มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบรษิัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตร ีจํากัด ประกอบดวยพนักงานประจําสายสํานักงาน 

จํานวน 210 คน ใชวิธีการสุมตวัอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เปนการศกึษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐานและการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีและมี

ระยะเวลาปฏิบัติงานเกิน 10 ป นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยจูงใจและ ปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวม

มีระดับมาก (X ̅= 3.93, S.D.= 0.553)  และ (X ̅= 3.87, S.D.= 0.580) ตามลําดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยจูงใจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาส

อินดัสตร ีจํากัด อยางมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ (R2) = 0.440  แสดงวา ตัว

แปรอิสระ คือ ปจจัยจูงใจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบรษิัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด ไดรอยละ 

44 และเมื่อพิจารณารายปจจัยพบวา ปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาส

อินดัสตร ีจํากัด มีจํานวน 3 ดาน คือความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการทํางานและความมัน่คงของงาน 

 

คําสําคัญ : ปจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, บรษิัทแอมพาสอินดัสตรี จาํกัด 
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ABSTRACT 

 Subject research Factors affecting work efficiency of employees, of Ampas Industries Company 

Limited aimed to study the factors affecting work efficiency of employees of Ampas Industries 

Company Limited. The samples used in this research were employees of Ampas Industries Company 

Limited.  It consisted of 210 office-bound employees. Simple random sampling was used as a 

quantitative research study. The data collection tools were questionnaires, the statistics used for the 

analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression. 

 The results of the research were as follows: Most of the samples were female. They were aged 

between 31-40 years old with a bachelor's degree and had a working period of more than 10 years. 

Work efficiency factors overall, there were at high level (X ̅= 3.93, S.D.= 0.553) and (X ̅= 3.87, S.D.= 

0.580), respectively. 

 The results of hypothesis testing showed that The motivating factors that affected work 

efficiency of employees of Ampas Industries Company Limited had a statistically significant at the level 

0.05, with a forecast coefficient (R2) = 0.440. Showed that independent variables were motivating 

factors affecting work efficiency of employees of Ampas Industries Company Limited at 44 Percent and 

when considering the motivating factors affecting work efficiency of employees of Ampas Industries 

Company Limited, it was found that there were 3 aspects which were responsibility. Success in work 

and job security 

 

Keywords: Motivating Factors, Work Efficiency, Ampas Industries Company Limited 

 

บทนํา 

 ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในดาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนสภาพแวดลอม โรค

ระบาด ทาํใหเกิดระบบการทํางานภายใตแนวคิดใหมและรูปแบบใหม      โดยอาศัยเทคโนโลยมีากขึ้น สงผลใหการทํางาน

ของบุคลากรในหนวยงานตองมกีารปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น อาทิเชนการเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการขับเคลื่อน

องคกร เปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหาร การปรับรูปแบบการทํางานในรปูแบบใหมที่ทันสมยักาวทันตอการเปลีย่นแปลง

ของเทคโนโลยชีั้นสงู และการบรหิารทรัพยากรมนุษยที่ตองดาํเนินการเชิงรุกในดานการถายทอดความรูเพื่อเพิ่มสมรรถนะ

ในการทํางานใหแกบุคลากรในหนวยงาน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกลาวลวนมีเปาหมายเพื่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

ผูปฏิบัตงิานทุกระดับ 

 การเปลี่ยนแปลงของระบบการทํางานในหนวยงาน โดยมากลวนเกิดจาก การแลกเปลี่ยนเรยีนรูในประสบการณ 

การถายทอดองคความรู และ การสรางปฏิสัมพันธในมิติตางๆ ภายในองคกร ซึ่งการสรางรูปแบบการเรียนรูและการสราง
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ปฏิสัมพันธจึงเปนกลไกสาํคัญในการขับเคลื่อน   ใหบุคลากรหรือพนักงานเกิดความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติงานรวมกัน โดยมี

เปาหมายเพื่อตอบโจทย  การทํางานในหนวยงาน คือ ทําใหพนกังานมีความพรอมและมีสมรรถนะในการทาํงาน เพื่อเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแขงขัน ใหบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน และพันธกิจของหนวยงานเปนสาํคัญ 

 สําหรับบรษิัทแอมพาสอินดสัตร ีจํากัด เปนบริษัทที่กอตั้งและดาํเนินกิจการ ผลิตชิน้สวนยานยนต ทุกประเภท 

อาทิงานฉีดพลาสติก อลูมิเนียม ซิงค  งานประกอบไฟหนา ไฟทาย กระจกสองหลัง ซึ่งธุรกิจประเภทนี้พนักงานแตละ

หนวยงานตองไดรับการพัฒนา ฝกฝนและอบรมอยางตอเนื่องเพื่อรองรับกับนวัตกรรมใหมๆที่ทันสมัย ตลอดเวลา โดย

ปญหาที่ประสบอยูในปจจบุันคอื คนไมพอ คนทํางานหายาก คนลาออกบอย ปญหาเรื่องคนถือเปนปญหาที่พบไดในทุก

รูปแบบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตองใชทักษะที่เฉพาะตัว ตองใชเวลาในการเรียนรูและสั่งสมประสบการณ

จํานวนมาก เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ ซึ่งการขาดแคนเหลานี้เปนการลดกําลังการผลิตและควบคุมขนาดของ

ธุรกิจใหเติบโตไดยากในเวลาเดียวกัน 

 ดังนั้นประสทิธิภาพในการทํางานของบุคลากร บริษทัแอมพาสอินดัสตร ีจํากัด จึงเปนสิง่สําคัญ ดวยเหตุผลที่วา 

การที่องคกรใดจะบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตั้งไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผลนั้น สวนหนึ่งมาจาก

บุคลากรที่มีขวัญและกําลังใจ มีสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ดี มีความพึงพอใจในงาน เกิดความมั่นใจในการ

ปฎิบัตงิาน หากเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน หรือประสบอุบัติเหตุ ก็ยังไดรับสิทธิประโยชนดานบรกิารทางการแพทย 

กรณีเจ็บปวยฉุกเฉิน สามารถเขารับการรกัษาตามสวัสดิการตางๆของบริษัท กรณีถูกเลิกจางก็จะไดรับเงนิชดเชย หรือเมื่อ

เกษียณอายุบุคลากรก็จะไดรับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน  

 จากแนวคิดดังกลาวทาํใหผูวิจัยสนใจศึกษาถึงปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

แอมพาสอินดัสตรี จาํกัด เพื่อนําขอมูลไปปรับใชในการบริหารงานภายใน เพื่อสงเสริมและพฒันาปจจัยที่สงผลในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทําใหบรรลุเปาหมายของ บริษัทแอมพาสอินดสัตร ี

จํากัด ในดานการบริหารจัดการ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไว โดยนําแนวคิด

ทฤษฎีแรงจูงใจของ Frederick Herzberg มากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 

  ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 

        

ปจจัยจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

1. คาตอบแทนและผลประโยชน 

2. นโยบายบริษัทและการบริหาร                          

3. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

4. สภาพแวดลอมในการทํางาน                  

5. ความมั่นคงของงาน 

6. การไดรับการยอมรับ 

7. ความรับผิดชอบ 

8. ความกาวหนา 

9. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

10. ความสําเร็จในการทาํงาน 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

 

สมมติฐานของงานวิจัย 

 ปจจัยจูงใจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดสัตร ีจํากัด 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตร ีจํากัดทั้งหมดจํานวน 384 คน (ฝาย

ทรัพยากรบุคคลบริษทัแอมพาสอินดัสตร ีจํากัด, 2563) ซึ่งประกอบดวยพนักงานประจําสายสาํนักงาน กลุมตัวอยาง จาก

การทราบวาประชากรที่ใชในการศกึษา คือ พนักงานบริษัทแอมพาสอินดสัตร ีจํากัด ทั้งหมดจํานวน 384 คน ผูวิจัยจึง

กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการทราบจํานวนประชากรที่แนนอนโดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของทาโร 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

แอมพาสอินดัสตรี จาํกัด 
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ยามาเน (Taro Yamane,1973) ไดจํานวน 202.10 คน อยางนอยใช 203 คน แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณ 

จากแบบสอบถามจึงเพ่ิมขนาดตัวอยาง เปนจาํนวน 210 ตัวอยาง 

 ขอบเขตดานเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 

  ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก คาตอบแทนและผลประโยชน นโยบายบรษิัทและ

การบริหารความสัมพนัธกับเพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน ความมัน่คงของงาน การไดรบัการยอมรับ หนาที่

ความรับผิดชอบ ความเจริญกาวหนา ความสัมพันธกบัผูบังคับบัญชา และความสาํเรจ็ในการทํางาน 

  ตัวแปรตาม คือ ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จาํกัด 

 ขอบเขตพื้นที่: พื้นที่ในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้คือ บรษิัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด 

 ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 

2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

 1. เพื่อทําใหทราบถึงปจจัยจูงใจ ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี

จํากัด และสามารถนาํผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาและบริหารใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2. เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยมากําหนดกลยทุธในการดาํเนนิงานของฝายทรัพยากรมนุษยของบริษัทแอมพาส

อินดัสตรี จํากัด ตอไป 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ผูวิจัยไดทําการศกึษาคนควา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่วของ เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาโดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 1. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  สมยศ นาวีการ ( 2546, อางใน สิริวิมล ลือชา, 2556) ประสิทธิภาพ หมายถึงการทํางานใหประสบ

ผลสาํเร็จ ในแงการจัดการ หมายถึงการบรรลุเปาหมายองคกรคือการทําถูกตองตามสิ่งที่ควรทาํ ซึ่งบางครั้งการบรรลุ

เปาหมายขององคกรในแงมุมของประสิทธผิลอาจไมคํานึงตนทนุการใชทรัพยากรที่ใชไป วาจะมากหรือนอยเพียงใดใน

ภาพรวมแลวประสิทธิภาพจะเก่ียวกับวิธีการ สวนประสิทธิผลจะเกี่ยวพันกับจุดมุงหมายหรือเปาหมายประสิทธิภาพสูงยอม

มีสวนสัมพนัธกลบัประสิทธิผลสงู การจัดการที่ดีจึงตองคาํนึงถึงหลักที่วาการบริหารที่ไรทัง้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หรือมีประสิทธิผลแตขาดประสทิธิภาพ มีโอกาสเกิดขึ้นไดตลอดเวลาหากผูบรหิารไมตระหนักและคอยระมัดระวังอยาง

เพียงพอ ผูบรหิารตองระมัดระวังเปนอยางยิง่ความมปีระสิทธิภาพเก่ียวของกับความสําเรจ็ของเปาหมาย ความมี

ประสิทธผิล 
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 2. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

  สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) กลาวไววา แรงจูงใจหมายถึงความตองการภายในหรือแรงกระตุนที่

ตอบสนองแกบุคคลใหแสดงออกพฤติกรรมตามความตองการนัน้ทั้งทางดานรางกายและจิตใจเพื่อไปสูเปาหมายที่กําหนด

ไวแรงจูงใจเปนกระบวนการที่บคุคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทําหรือดิ้นรนเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่ง

จะเห็นไดวาพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปนเพียงการตอบสนองสิ่งเราปกติธรรมดาลักษณะของการ

ตอบสนองสิง่เราปกติธรรมดา เชน การขานรับเมื่อไดยินเสยีงเรียก การหันไปมองเม่ือมีคนเดินผานหนา การยกหูโทรศัพท

เมื่อมีกริ่งดังข้ึน ตัวอยางที่ยกมานี้เปนการตอบสนองสิง่เราที่ยังไมจัดวาเปนแรงจงูใจที่จะจดัวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจาก

แรงจูงใจ 

 3. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทแอมพาสอนิดัสตรี จํากัด 

  บริษัท แอมพาสอินดสัตร ีจํากัด ไดรับการกอตั้งมาในป 1979 โดยมีวิสัยทัศนที่มุงสูการเปนบรษิัทผูผลิต

ชิ้นสวนยานยนตชัน้นาํของประเทศ ที่เจริญเติบโตควบคูไปพรอมกับอุตสาหกรรมผูผลิตรถยนตในอาเซี่ยน ดวยการใช

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการอยางเปนระบบทาํใหบริษัท แอมพาสอินดัสตรี จาํกัด ไดเติบโตและพัฒนาขึ้นมา

อยางไมหยุดย้ังตลอดจนถึงปจจบุัน บริษัท แอมพาสอินดสัตร ีจาํกัด ไดมีการขยายกิจการอยางตอเนื่องโดยการจัดตั้งบริษัท

ตางๆ ในเครือ เชน บรษิัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน เพือ่รองรบักิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวของตลอดจนไดมีการ

ขยายประเภทของผลิตภัณฑที่มคีวามหลากหลายมากขึ้น  

  ทั้งนี้บริษทั แอมพาสอินดสัตร ีจาํกัด ไดมีการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยี

ในสายการผลิตอยางตอเนื่องเพ่ือมุงไปสูการเปน “One Stop Solution” เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในทุก

ขั้นตอน บรษิัท แอมพาสอินดัสตร ีจํากัดมีความเชี่ยวชาญในดานการผลิตชิ้นสวนรถยนตและงานพลาสติกทุกขนาดและ

ครอบคลุมความตองการของลูกคา พรอมทั้งมีการควบคุมการผลิตดวยระบบ Computer ที่ทนัสมัยและมีความแมนยํา

และเที่ยงตรงสงู เพื่อใหคุณภาพของผลิตภัณฑไดมาตรฐานตรงตามความตองการของลูกคา และสวนความพรอมของ

บุคคลากรที่มีทักษะดานวิศวกรรม ทําใหบรษิัทแอมพาสอินดสัตรี จํากัดสามารถพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได

มาตรฐานเทียบเทากบักระบวนการผลิตในตางประเทศ โดยอางอิงไดจากรางวัลตางๆ จากสถาบันทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ เพื่อเปนเครื่องรับรองถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและความมุงมัน่ของ บรษิัท แอมพาสอินดัสตร ีจํากัด  ในการ

พัฒนาอยางไมสิ้นสุด สงผลให บรษิัทแอมพาสอินดสัตรี จํากัดไดรับความไววางใจจากลูกคาทัง้ในประเทศและตางประเทศ

ทั่วโลก 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  พีรญา ชื่นวงศ (2560) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษาธุรกิจการ

ขนสงในจังหวัดเชยีงราย ผลการวิจัยพบวาแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุตามเปาหมายทีต่ั้งไว ไดถูกตีความ 

มากกวาความหมายเรื่องของกระบวนการ การเงิน ทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยเริ่มใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน หรือ

พนักงานมากขึ้น นอกจากนั้นผลการศึกษาพบวาปจจัยเหลานีส้งผลตอพฤติกรรมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพทัง้ดานการ

ใหบรกิาร และดานการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และมีความสมัพันธในทิศทางเดียวกันกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานธุรกิจการขนสงในจังหวัดเชียงราย 
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 อรสุดา ดุสิตรตันกล (2557)  ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสาํนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณมีความคิดเห็น

เก่ียวกับปจจัยดานบุคคล ดานความผูกพันกับหนวยงาน ดานการทํางานเปนทีมและดานความกาวหนาในตําแหนงงานอยู

ในระดับดีมาก มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดบัดีทีสุ่ด มีระดับประสิทธิภาพใน

การทํางานดานความขยันหม่ันเพียร ความรบัผิดชอบ เอาใจใสในงานและความซื่อสัตยและภักดีตอองคกรอยูในระดับสูง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด ทั้งหมดจํานวน 210 คน การวิจัยในครั้งนี้ เปน

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหดังนี้ 

    1.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ ขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถามโดยใช

ความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

    1.2 วิเคราะหขอมูลความคดิเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏบิัติงานและปจจัยดาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด โดยใชคาเฉลี่ย(Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

  2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

   ใชในการวิเคราะหขอมูลปจจัยจูงใจที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทแอมพาสอินดสัตรี จํากัด โดยใชการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัแอมพาสอินดสัตรี จํากัด 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดงันี้ 

  สวนที่ 1 สรปุผลขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตร ีจาํกัด 

พบวา กลุมตวัอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศกึษาปริญญาตรแีละมีระยะเวลาปฏิบัติงาน

เกิน 10 ป 

  สวนที่ 2 สรปุผลขอมูลความคดิเห็น เก่ียวกับปจจัยจูงใจและปจจัยดานประสทิธิภาพในการปฏบิัติงาน

ของพนักงานบริษัทแอมพสอินดสัตร ีจํากัด 

  ผลการวิเคราะห พบวาระดบัความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(( X) ̅ = 3.61, S.D. = 0.602 ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่อยูในระดับมากเปนอันดบัแรกคือความสัมพันธกับ
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เพื่อนรวมงาน (X ̅= 4.02, S.D. = 0.545) รองลงมาคือความรับผิดชอบ (X ̅= 3.97, S.D. = 0.500) ความสําเร็จในการ

ทํางาน (X ̅= 3.87, S.D. = 0.529) ความมั่นคงของงาน (X ̅= 3.87, S.D. = 0.598) การไดรับการยอมรับ (X ̅= 3.70, S.D. 

= 0.578) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (X ̅= 3.55, S.D. = 0.687) และสภาพแวดลอมในการทํางาน (X ̅= 3.51, S.D. = 

0.571) ดานที่อยูในระดับความคดิเห็นปานกลาง คือนโยบายบริษัทและการบริหาร (X ̅= 3.28, S.D. = 0.639) 

ความกาวหนา (X ̅= 3.27, S.D. = 0.689) และคาตอบแทนและผลประโยชน (X ̅= 3.07, S.D. = 0.685)  ตามลําดบั 

  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน พบวาระดับ

ความคิดเห็น ปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก (X ̅= 3.90, S.D.=0.491) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวาขอที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ ทานปฏิบัติงานและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาและจํากัด 

(X ̅= 3.93, S.D.= 0.553) รองลงมาคือทานปฏบิัติงานไดสาํเรจ็ตามเปาหมายและ ตามเวลาทีกํ่าหนดไว (X ̅= 3.90, S.D.= 

0.595)  และ ทานสามารถปฏิบติังานไดสําเรจ็ตามปริมาณงานเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่ไดกําหนดไว (X ̅= 3.87, 

S.D.= 0.580) ตามลําดับ 
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  ผลการทดสอบสมมติฐานดานปจจัยจูงใจสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท

แอมพาสอินดัสตรี จาํกัด ไดผลดังนี้ 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ 

ตัวแปร  
คาสัมประสิทธิ์ 

ถดถอย (B) 
Beta t Sig. 

คาตอบแทนและผลประโยชน (x1) 0.068 0.95 1.507 0.133 

นโยบายบริษัทและการบริหาร (x2) -0.097 -0.126 -1.621 0.107 

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (x3) -0.030 -0.033 -0.446 0.656 

สภาพแวดลอมในการทํางาน (x4) -0.005 -0.005 -0.074 0.941 

ความมั่นคงของงาน (x5) 0.199 0.242 3.129 0.002* 

การไดรับการยอมรับ (x6) -0.122 -0.144 -1.839 0.067 

ความรับผิดชอบ (x7) 0.400 0.407 4.721 0.000* 

ความกาวหนา (x8) -0.066 -0.92 -1.309 0.192 

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (x9) -0.061 -0.85 -1.102 0.272 

ความสําเร็จในการทาํงาน (x10) 0.374 0.403 5.236 0.000* 

คาคงที ่ 1.226  4.955 0.000 

R = 0.663, R 2 = 0.440, SEE = 0.377, F = 15.616, Sig. = 0.000* = P <0.05 

 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  โดยมีคาสมัประสิทธิ์ของการพยากรณ 

( R2 = 0.440 ) แสดงวาตัวแปรอิสระคือปจจัยจูงใจ สงผลตอตวัแปรตามคือประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน

บริษัทแอมพาสอินดสัตรี จํากัด ไดรอยละ 44 และเมื่อพิจารณาปจจัยจูงใจทีส่งผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานบรษิัทแอมพาสอินดัสตรจีํากัด พบวามี 3 ดาน คือความรับผิดชอบ (Beta = 0.407) ความสําเร็จในการทาํงาน 

(Beta = 0.403)  ความมั่นคงของงาน  (Beta = 0.242)  สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทแอม

พาสอินดสัตร ีจํากัด  
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัแอมพาสอินดสัตรี 

จํากัด พบวาปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จํานวน 3 ดาน คือ

ความรับผิดชอบ ความสําเรจ็ในการทํางานและความมั่นคงของงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติมไดดังนี้ 

 1. ความรับผิดชอบ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตร ีจํากัด 

เนื่องจากเมื่อบริษัทมอหมายงานใหรับผิดชอบ พนักงานมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหนาที่ ตามที่ไดรับมอบหมายและมีความ

อดทน ทํางานตามทีไ่ดรบัมอบหมายไดสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สอดคลองกับงานวิจัยของ อดุลย ทองจํารูญ (2556) 

ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในเทศบาลเขตพ้ืนที่อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวา

ดานความรับผิดชอบ สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลเขตพื้นที่อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูม ิ

 2. ความสําเร็จในการทํางาน สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัทแอมพาสอินดัสตร ีจํากัด 

เนื่องจากพนักงานสามารถทาํงานที่รับมอบหมายได แลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด มีความภูมิใจในความสาํเร็จของงานทีไ่ด

ปฏิบัติ และพยายามหาวิธีปรับปรุงแกไขงาน ที่ปฏิบัติใหดีขึ้นอยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของอดุลย ทองจํารูญ (2556) 

ศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในเทศบาลเขตพ้ืนที่อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ พบวา

ดานความสําเร็จในการทาํงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรที่ปฏิบัตงิานในเทศบาลเขตพ้ืนที่

อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

 3. ความมั่นคงของงาน สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัทแอมพาสอนิดัสตรีจํากัด 

เนื่องจากบรษิัทแอมพาสอินดัสตร ีจํากัด เพราะเปนบริษัทที่กอตั้งดําเนนิธุรกิจดานการผลิตชิ้นสวนรถยนต ตอเนื่องมาเปน

เวลายาวนาน ทําใหพนักงานทีป่ฏิบัติงานรูสึกไดวาองคกรที่ปฎิบัติงานอยูดวย มีความมัน่คง ทัง้ในตําแหนงและหนาที่การ

งานของพนักงาน และองคกรยังมีความนาเชื่อถือในสายตาทั้งคนภายนอกและภายในองคกรสอดคลองกับงานวิจัยของนพ

คุณ พลับจุย (2559) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบัญชีในบรษิัทสอบบัญชีในเขตอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม พบวาดานความมั่นคงในการทํางานอยูในระดบัมาก  คือพนักงานคิดวากิจการที่ทาํอยูนั้นมีความมั่นคง มี

ความรูสึกวาตาํแหนงหนาที่การปฎิบัติงานอยู มีความมัน่คง สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงาน

บัญชีในบริษัทสอบบัญชีในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม  

 4. คาตอบแทนและผลประโยชน ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัแอมพาสอินดัสตร ี

จํากัด เนื่องจากเงินเดือนที่ไดรับมีความเหมาะสมกับปรมิาณงานที่ไดรับมอบหมาย และตาํแหนงงานทีไ่ดรับมอบหมายอยู

แลว รวมถึงสวัสดิการคาลวงเวลา รถรับสงคาอาหารกลางวัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง จึงไม

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัแอมพาสอินดสัตรจีํากัด สอดคลองกับงานวิจัยของของฐาปนี 

สังขวิจิตร (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานกังานสรรพากรพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 25 พบวาคาตอบแทนและผลประโยชน ไมสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 



11 
 
 5. นโยบายบรษิัทและการบริหาร ไมสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัแอมพาสอินดัส

ตรี จํากัด เนื่องจากนโยบายและการบริหารมีความชดัเจน มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับขององคกร ที่ปฏิบัติอยูแลวในระดับ

ปานกลาง จึงไมสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรจีํากัด สอดคลองกับงานวิจัย

ของฐาปนี สังขวิจิตร (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากรสํานักงานสรรพากร

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 พบวานโยบายบริษัทและการบริหาร ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 

 6. ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัทแอมพาสอินดัส

ตรี จํากัด เนื่องจากลักษณะของงานทีป่ฏิบัติเนนการทาํงานในลกัษณะเปนทีม แบงกลุมในการปฏิบัติงาน ทาํใหการทํางาน

ประสบความสาํเรจ็ อาศัยความรวมมือ ความเปนกันเอง ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึง่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากดีอยูแลว จึงไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดสัตรีจํากัด 

สอดคลองกับงานวิจัยของฐาปน ีสังขวิจิตร (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สํานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 พบวาความสัมพนัธกับเพื่อนรวมงาน ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 25 

 7. สภาพแวดลอมในการทํางาน ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี 

จํากัด เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติมีกระบวนการทํางานเปนขัน้เปนตอนที่ชัดเจน งานไดรบัมอบหมายใหทํางานที่มี

ความสําคัญและนาสนใจ ตรงตามความรบัผิดชอบ ตามความรูและความสามารถของพนักงาน รวมถึงสถานที่ทาํงานและ

วัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงานมีสภาพดีและมีวัสดุอุปกรณใหครบถวนสนับสนนุในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานอยูในระดบัมากดีอยูแลว จึงไมสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดสัตร ี

จํากัด สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาคณาธปิ จันทรสงา (2561) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสาํนักงานเขตสาํนักงานเขตสัมพนัธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวาสภาพแวดลอมในการทํางานไม

สงผลตอประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของขาราชการสาํนักงานเขตสํานักงานเขตสัมพนัธวงศ กรุงเทพมหานคร 

 8. การไดรับการยอมรับ ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตรี จํากัด 

เนื่องจากผูบังคบับัญชาและเพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคดิเห็นและขอเสนอแนะ ผลงานไดรบัการยอมรบัจาก

ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน และเพ่ือนรวมงานขอคําปรึกษาคําแนะนาํในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากดีอยูแลวจึงไม

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษทัแอมพาสอินดสัตร ีจํากัด สอดคลองกับงานวิจัยของฐาปนี สังข

วิจิตร (2562) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานสรรพากรพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 25 พบวาการไดรับการยอมรับ ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาํนักงาน

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 

 9. ความกาวหนา ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิทัแอมพาสอินดสัตรี จํากัด 

เนื่องจากการปฏิบัตงิาน ซึ่งเปนลักษณะงานเฉพาะทําใหพนักงานไดรับการสนบัสนุนในดานการศึกษา ฝกอบรม เพื่อพัฒนา

เพิ่มพูนความรู ไดรับโอกาสในการปรับเปลีย่นสายงาน เพ่ือตําแหนงที่สูงข้ึน มโีอกาสที่จะเติบโตกาวหนาในหนาที่การงาน

อยูในระดับปานกลางอยูแลว จึงไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตร ีจาํกัด 
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สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสทิธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการสาํนักงานเขตสาํนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวาความกาวหนาไมสงผลตอประสทิธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสาํนักงานเขตสาํนักงานเขตสัมพนัธวงศ กรุงเทพมหานคร 

 10. ความสัมพันธกับผูบังคบับญัชา ไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัส

ตรี จํากัด เพราะผูบังคับบัญชาไดมอบหมายงานใหพนักงานในองคกรดวยความเสมอภาค ใหคําแนะนาํ คําปรึกษา แกไข

ปญหา รวมทั้งไดรบัการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาในทุกๆดานอยูในระดับมากดีอยูแลวจงึไมสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดัสตร ีจาํกัด สอดคลองกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) ศึกษาเรื่อง

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบรหิารสวนจังหวัดชลบุรี พบวาความสัมพนัธกับ

ผูบังคับบัญชา ไมสงผลตอประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของบคุลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่นําผลการวิจัยไปใช 

 จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงานบริษัทแอมพาสอินดสัตรี 

จํากัด คือความมั่นคงของงาน ความรบัผิดชอบและความสาํเร็จในการทํางาน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

  1. บริษัทแอมพาสอินดัสตรี จาํกัด ควรมีการสงเสริม สนับสนุนในดานการศึกษาฝกอบรม ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู ความสามารถใหพนักงานไดเกิดความชาํนาญ และสามารถปฏิบัตงิานในหนาที่

ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ และมอบโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายงานเพื่อตําแหนงที่สงูขึ้น เพื่อ

ความกาวหนา และมัน่คงในการทํางาน 

  2. บริษัทแอมพาสอินดัสตรี จาํกัด ควรปรับปรุงโครงสรางองคกร จัดสรรกําลังคนที่เหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจในปจจุบัน กาํหนดนโยบาย ขอบังคบั กฎ ระเบียบขององคกรใหมีความเหมาะสม มีความชัดเจน และมอบหมาย

งานใหตรงกับความรูและความสามารถของพนักงานในองคกร 

 ขอเสนอแนะสําหรับผูที่จะทําวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานภายในองคกรเปรียบเทียบกับภายนอกองคกรที่

ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเดยีวกันวามปีจจัยที่คลายหรือแตกตางกันอยางไร เพื่อจะไดนําผลการวิจัยไปใชในการวาง

แผนการบริหารงานตอไป 

  2. ควรศึกษาวิจัย สภาพการทาํงาน ปญหาและอุปสรรคของพนักงาน เฉพาะแตละหนวยงาน เพื่อให

ทราบถึงปญหาและนํามาบูรณาการในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานใหดียิ่งข้ึน 

  3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เชนการสัมภาษณเชิงลกึหรือการสนทนากลุม เพื่อ

ใหผลของการวิจัยมีความสมบูรณมากขึ้น 
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