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         บทคัดยอ 

             การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอม

ฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจที่มี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ 

ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี จำนวน 320 คน ใชการสุมตัวอยางดวยวิธ ี

แบบงาย (Simple Random Sampling) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) คาสถิติสำหรับการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คาความถี ่ ร อยละ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสมการถดถอยพหุคณู 

             ผลการวิจัย พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงมีสถานภาพสมรส มีอายุระหวางตั ้งแต 31-40 ป 

ระดับการศึกษา ม.6/อนุปริญญา สวนมากมีตำแหนงงานเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ (Worker) และ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 10-15 ป และผลวิจัยยัง พบวาปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปจจัยดาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก (𝑥 = 3.49, S.D. = 0.566) และ (𝑥 = 3.698, 

S.D. = 0.597) ตามลำดับ 

             ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัดไดอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ (R2) เทากับ 0.666 แสดงวามีตัวแปรอิสระที่มี

ผลตอตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง 

แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด ไดรอยละ 66.6 เมื่อพิจารณาเปนรายดานมีจำนวน 4 ดาน คือ 

ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรและ

ดานความมั่นคงในการทำงาน 
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ABSTRACT 

    The objective of this research was to study factors affecting performance efficiency 

of personnel of Valeo Comfort and Driving Assistance Systems (Thailand) Company Limited. 

This research aimed to study the motivation factors affecting the performance efficiency of 

personnel of Valeo Comfort and Driving Assistance (Thailand) Company Limited. The samples 

of this study were 320 employees. The samples were selected through simple random 

sampling. The research was a quantitative research. The research instrument was a 

questionnaire. The statistics used for analysis were Frequency, percentage, mean, standard 

deviation and multiple regression analysis. 

    The results of the research found that most of the respondents were females, 

marital status, aged between 31-40 years old with high school/vocational certificated 

position worker. Most of respondents had working experience between 10-15 years. And 

results, it found that the motivation factors and performance efficiency factors were at high 

levels of their opinions (𝑥 = 3.490, S.D. = 0.566) and (𝑥 = 3.698, S.D. = 0.597) respectively. 

   The results from hypothesis testing found that motivation factors affecting 

performance efficiency of personnel of The Valeo Comfort and Driving Assistance Systems 

(Thailand) Company Limited, had a statistical significance level at 0.05.R Square of the model 

found as 0.666 which indicated that motivation factors (i.e. independent variable) affected 

performance efficiency of personnel of the Valeo Comfort and Driving Assistance Systems 

(Thailand) Company Limited, at 66.6 percent. When considering each aspect, it was found 

that there were 4 aspects, namely, reward and benefits, work success and work stability with 

colleagues affected the performance efficiency of personnel of the Valeo Comfort and 

Driving Assistance Systems (Thailand) Company Limited. 

 

Keywords: Motivation factors, Performance efficiency, Valeo Comfort and Driving Assistance 

Systems (Thailand) Company Limited. 
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บทนำ 

               อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทยในยุคโควิด-19 การแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่

เริ ่มตนในจีนและขยายวงกวางไปยังประเทศอื ่น ๆ ทั่วโลกอยางรวดเร็ว ทำใหหลายประเทศตองออก

มาตรการควบคุมการแพรระบาดอยางเขมงวด รวมถึงการประกาศปดประเทศ จำกัดการเดินทางของ

ประชาชน ปดการดำเนินการของธุรกิจ สงผลใหอุปสงค (demand) และอุปทาน (supply) ลดลงจนเกิดการ

ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในแงอุปสงคความไมแนนอนของสถานการณทำใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นใน

เศรษฐกิจ ชะลอซื้อสินคา โดยเฉพาะสินคาที่ไมจำเปนและมีราคาสูงในแงอุปทาน การปดโรงงานชั่วคราวใน

หลายประเทศไดสงผลตอหวงโซการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งมีโครงสรางธุรกิจเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ

โลกสูง จึงเปนหนึ ่งในอุตสาหกรรมแนวหนาที่ต องรับมือกับความทาทายในวิกฤตโควิด-19 รวมถึง

อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของไทย เนื่องจากประเทศคูคาสำคัญหลายประเทศตางไดรับผล กระทบ 

จะเห็นจากยอดขายรถยนตนั่งในหลายประเทศชวงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันใน

ปกอนหนา อาทิ ออสเตรเลีย (ลดลงรอยละ 22.9) ฟลิปปนส (ลดลงรอยละ 13.9) เวียดนาม (ลดลงรอยละ 

34.8) จีน (ลดลงรอยละ 45.4) ญี่ปุ น (ลดลงรอยละ 10.2) สหราชอาณาจักร (ลดลงรอยละ 31) เยอรมนี 

(ลดลงรอยละ20.3) สหรัฐ (ลดลงรอยละ 8.6) ทำใหผูประกอบการไทยโดยเฉพาะผูผลิตชิ้นสวนยานยนต

ลำดับ 2 และ 3 ซึ่งเปนธุรกิจขนาดเล็กมีภูมิคุมกันนอยกวาธุรกิจขนาดใหญ ตองปรับตัวและวางแผนธุรกิจที่

ยืดหยุนรับมือวิกฤต อาทิ เฝาระวัง ดูแลสุขภาพ และสุขอนามัยของพนักงาน พัฒนาระบบติดตามสถานะ

วัตถุดิบในหวงโซการผลิต สื่อสารกับผูผลิตวัตถุดิบเพื่อรับทราบขอมูลและแกไขปญหาไดทันทวงที จัดเตรียม

หาแหลงวัตถุดิบอื่น ๆ เปนทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบจากประเทศ

ใดประเทศหนึ่ง พัฒนาระบบการตลาดออนไลนใหเขาถึงผูบริโภคมากขึ้น และมุงเนนกิจกรรมดานการวิจัย

และการพัฒนา (R&D) ในชวงที่กิจกรรมดานการผลิตชะลอตัว (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) 

               ดังนั้นการปฏิบัติงานทุกอยางยังตองพึ่งพาฝมือของมนุษยในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ จึงกลาวไดวาทรัพยากรมนุษยยังมีสวนสำคัญอยางมากในองคกร ที่มีสวนชวยผลักดัน

ระบบตาง ๆ ภายในองคกรใหดำเนินการอยางมีระเบียบแบบแผนเปนระบบสอดคลองสัมพันธกันเพื่อกอให 

เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังไวสูความความสำเร็จและเปาหมายขององคกร การจะทำใหบุคลากรของ

องคกรทำงานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นมันก็ขึ้นอยูกับปจจัยในหลากหลายดานดังนั้นเราควรทำการ 

ศึกษาและวิจัยเชิงลึกวาปจจัยตางๆเหลานั้นมีผลกระทบใดบางที่ทำใหสามารถนำมาพัฒนาและกระตุนจูงใจ

บุคลากรขององคกรใหมีแรงผลักดันในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

               บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด เปน

บริษัทผูผลิตชิ้นสวนยานยนตที่ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท 

แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด เปนสวนหนึ่งของโรงงานการผลิตในเครือวาลีโอ

ทั่วโลกที่มีสัญชาติฝรั่งเศส ที่มีขนาดใหญและสำคัญตออุตสาหกรรมธุรกิจยานยนตของโลกมีบุคลากรเปน

จำนวนมากจึงเปนที่ทาทายสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพและขับเคลื่อน
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องคกรใหเปนองคกรตามเปาหมายที่ตั้งไวซึ่งการสรางแรงจูงใจและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหกับบุคลากร

ขององคกรเปนสิ ่งสำคัญในการพัฒนาองคกรและบุคลากรใหทำหนาที ่ดำเน ินการใหมีการเพิ ่มพูน

ประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจแกพนักงานและบุคลากรเพื่อใหพนักงานและบุคลากรมีคุณภาพ มี

คุณธรรม มีจริยธรรม มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหเกิดผลงานเปนที่นาพึงพอใจตอเปาหมายของ

องคกรจุงเปนหนาที่ขององคกรที ่จะตองพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้นใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตางๆ เพื่อใหองคกรสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

               จากขอมูลขางตนดังที ่กลาวมาทำใหผูวิจัยสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) 

จำกัด เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเปนทรัพยากรที่สำคัญในการนำไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือ

นำผลการศึกษาไปวางแผนและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มสูงข้ึน                 

 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

             เพ่ือศึกษาปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอม

ฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

 

สมมุติฐานของงานวิจัย 

             ปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด 

ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

               1.ขอบเขตดานประชากร และกลุมตัวอยาง 

                 1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิส

แทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,367 คน (บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิส

แทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด, 2564) 

                 1.2 กลุมตัวอยาง เนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรบริษัท วาลี

โอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,367 คน จึงใชการ

กำหนดขนาดตัวอยาง จากสูตรคำนวณตัวอยางของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดจำนวน 309.45 คน 

อยางนอยใช 310 คน แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณจากแบบสอบถาม จึงเพ่ิมขนาดตัวอยางเปน

จำนวน 320 ตัวอยาง 
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               2.ดานเนื้อหาและประเด็นในการศกึษา 

                        ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ไดแก ความสำเร็จในการทำงาน การ

ไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบตอหนาที่ การกาวหนาในหนาที่การงาน 

นโยบายบริษ ัทและการบริหาร ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร ความมั ่นคงในการทำงาน 

สภาพแวดลอมในการทำงานและคาตอบแทนและผลประโยชน 

                         ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร   บริษัท วาลีโอ คอม

ฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

              3.ขอบเขตพื้นที่ :  พื้นที่วิจัยในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด 

ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

               4.ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย ตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย  

             1. เพื่อทำใหทราบถึงปจจัยจูงใจที่มผีลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของบุคลากร บริษัท วาลี

โอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะสามารถนำผลที่ไดรับจาก

การวิจัยคร้ังนี้ไปเปนแนวทางพฒันาปจจัยแรงจูงใจในการบริหารงานบุคลากรใหบุคลากรมปีระสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานมากยิ่งขี้น 

             2. เพื่อนำขอมูลที่ไดรับจากการวิจัยไปใชในการจัดทำแผนงานในดานการบริหารทรพัยากรบุคคล

ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธขององคกร 

             3. เพื่อใหผูบรหิารขององคกรนำผลของการวิจัยไปใชในการประกอบพิจารณาดำเนินกิจกรรมและ

วางแผนดานตาง ๆ ของบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส(ประเทศไทย) 

จำกัด 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

             ในการศึกษาเร่ือง ปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ 

คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด ผูวิจัยไดทำการศกึษาคนควาแนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

             แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

               ปเตอรดัคเตอร (Peter Drucker, 1967) อางอิงใน สุภาภรณ สมุดรัมย (2559) ไดกลาววา

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยู อยางจำกัด มาผานกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององคการใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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                 สิริวดี ชูเชิด (2556) ไดกลาววา ประสิทธิภาพการทำงาน หมายถึง ความสามารถและทักษะใน

การกระทำของบุคคลของตนเอง หรือของผูอื่นใหดีขึ้น เจริญขึ้น เพื่อใหบรรลุเปาหมายของตนเองและของ

องคกร อันจะทำใหตนเอง ผูอื่นและองคกร เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด 

              แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทำงาน 

               แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิ่งบางอยางที่อยูภายในตัวของบุคคลที่มีผลทำใหบุคคลตองกระทำ หรือ

เคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะที่มีเปาหมาย" (Walters.1978) กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ แรงจูงใจเปน

เหตุผลของการกระทำนั่นเอง 

               ทฤษฎีสองปจจัย(Two-Factor Theory) 

                      ทฤษฎีนี้ไดมีการพัฒนาโดย  เฮอรเบิรก  ในป ค.ศ.1950-1959  และในชวงแรกของป 

ค.ศ.1960-1969  ทฤษฎ ี 2  ปจจัยประกอบดวย  

                     1.  ป จจ ัยการจ ูงหรือต ัวจ ูงใจ (Motivation Factor หร ือ Motivators) เป นป จจัย

ภายนอก (ความตองการภายใน) ของบุคคลที ่ม ีอ ิทธ ิพลในการสรางความพึงพอใจในการทำงาน

(job satisfiers) ประกอบดวย ความกาวหนาสวนตัว (Personal Growth) การยอมรับนับถือ (Recognition) 

ลักษณะงาน (Work Content) ความสำเรจ็ (Achievement) ความรับผิดชอบ (Responsibility)  

                      2.  ปจจัยการธำรงรักษา (Maintenance Factor) หรือปจจัยอนามัย (hygiene factor) 

ประกอบดวย นโยบายบรษิัท (Company Policies) การบังคบับัญชา (Supervision) ความสันพันธระหวาง

บ ุคคล ( Interpersonal) สภาพการทำงาน (Working condition ความมั ่นคงในงาน (Job security) 

คาตอบแทน (Pay)  

                     ทฤษฎีของเฮอรเบิรก เปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในการจัดการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถชวยองคกรรกัษาบุคลากรใหมีความจงรกัภักดีและอยูกับองคกรไปอยางยาวนาน 

         ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส

(ประเทศไทย) จำกัด 

          บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส(ประเทศไทย) จำกัด เปน

หนึ่งบริษัทในกลุมธุรกิจระบบชวยเหลือการขับขี่ (Driving Assistance Systems) ซึ่งตั้งอยูในกลุมวาลีโอ

ภูมิภาคญี่ปุน-อาเซียน (Japan/Asean) และมีที่ตั้งอยูที่นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี เลขที่ 700/634 หมู 3 ตำบล

บานเกา อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

          วิสัยทัศน (Vision) “ศนูยกลางการผลิตของอาเซียนแบบครบวงจรพรอมความสามารถใน

การแขงขันและมาตรฐานทีสู่ง” (Fully integrated ASEAN manufacturing hub with high 

competitiveness and standardization) 

          พันธกิจ (MISSION) “นำเสนอโซลูชั่นแบบโตตอบที่ทันสมัยโดยเนนมนุษยเปนศูนยกลาง

สำหรับการเคลื่อนยายในปจจุบันและอนาคต” (Deliver state of the art human centered interactive 

solutions for current and future mobility) 
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               งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

                       พระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการสํานักงานเขตสํานักงาน เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥 = 3.11, SD.= 0.40) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับปานกลางทุกดาน ไดแก ดาน สัมพันธภาพกับเพื่อนรวมงาน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 = 3.22, SD.= 

0.50) รองลงมา คือ ดานการไดรับการยอมรับนับถือ (𝑥 = 3.16, SD.= 0.49) ดานสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน (𝑥 = 3.11, SD.= 0.58) ดานโอกาสกาวหนาในหนาที่การงาน (𝑥 =3.09, SD.= 0.54) และดาน

ลักษณะงานที่รบัผิดชอบ มีคาเฉลี่ยต่ำสุด (𝑥 = 2.94, SD.= 0.40) ตามลำดับ 

                      ศศิประภา สระกาศ (2563) ไดศึกษาวิจัยเรื ่องปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงานของ บุคลากรกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบวา ปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการ 

ปฎิบัติงาน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที ่ 0.05 จำนวน 3 ดาน คือ ดานคาตอบแทน และผลประโยชน 

ดานความสำเร็จในการทำงาน และดานความ มั่นคงในการทำงาน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

         การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชเครื่องมือในการเก็บ 

ขอมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติดวยโปรแกรม 

สำเร็จรูป ทางคอมพิวเตอร ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ บุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด 

ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,367 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยใชสูตรคำนวณหาขนาดของตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) และตองการคา

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคาความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

โดยขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 309.45 คน อยางนอย 310 คน แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณ

จากแบบสอบถามจึงเพิ่มขนาดตัวอยางเปน 320 ตัวอยาง และใชการสุมตัวอยางดวยวิธีแบบงาย (Simple 

Random Sampling) 

        สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

              1.การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชในการวิเคราะห ดังนี ้

      1.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช คาความถี่ 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) 

      1.2 วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 

และปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บรษิัท วาลโีอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอส

ซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัดโดยใช คาเฉลี่ย (Mean : x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: S.D.) 
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              2. การวิเคราะหขอมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการ

ปฏิบัติประกอบดวย ดานความสำเร็จในการทำงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงานที่

ปฏิบัติ ดานความรับผิดชอบตอหนาที ่ดานการกาวหนาในหนาที่การงานดานนโยบายบริษัทและการบริหาร 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร ดานความมัน่คงในการทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

และดานคาตอบแทนและผลประโยชนที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ 

คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิง่ แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด จะใชการวิเคราะหขอมูลโดยสมการ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

              จากวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวาบุคลากรบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท 

แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีสถานภาพ

สมรส(จดทะเบียน/อยูดวยกัน) มีอายุ ระหวางตั้งแต 31-40 ป ระดับการศึกษา ม.6/อนุปริญญา สวนใหญมี

ตำแหนงงานเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ (Worker) และระยะเวลาในการปฏบิัตงิาน 10-15 ป 

              ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแตนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด พบวา 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก (𝑥 = 3.698, S.D. = 

0.597) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับ ความคิดเห็นในระดับมากเปน อันดับแรก คือ 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (𝑥 = 3.800, S.D. = 0.711) รองลงมาคือ ดานความสำเร็จ 

ในการทำงาน (𝑥 = 3.769, S.D. = 0.672) ดานความรับ ผิดชอบ ตอหนาที่ (𝑥 = 3.727, S.D. = 0.678) 

ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (𝑥 = 3.662, S.D. = 0.684) ดานนโยบายบริษัทและการบริหาร (𝑥 = 3.582, 

S.D. = 0.763) ดานความมั่นคงในการทำงาน (𝑥 = 3.546, S.D. = 0.752) และดานการไดรับการยอมรับ 

นับถือ (𝑥 = 3.419, S.D. = 0.665) ตามลำดับสวนระดับความคิดเห็นปานกลาง คือ สภาพแวดลอมในการ 

ทำงาน (𝑥 = 3.371, S.D. = 0.738) ดานการกาวหนาในหนาที่การงาน (𝑥 = 3.206, S.D. = 0.802) และ

ดานคาตอบแทน และผลประโยชน (𝑥 = 2.819, S.D. = 0.770) ตามลำดับ และผลการวิเคราะหขอมูล

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยูระดับ ความคิดเห็นมาก (𝑥 = 3.698, S.D. = 0.597)  

             ผลการทดสอบสมมุติฐาน ปจจัยจูงใจที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร

บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด  
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ตารางที่ 1 ปจจัยจูงใจที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากรบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท 

แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

     ตัวแปร                                   คาสัมประสิทธิ์ถดถอย (B)          Beta        t           Sig. 

 ความสำเร็จในการทำงาน (X1)                        0.203                            0.228     4.591        0.000* 

 การไดรบัการยอมรับนับถือ (X2)                    0.063                          0.070     1.174       0.241 

 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (X3)                       0.052                          0.059     0.947       0.345 

 ความรับผิดชอบตอหนาที่ (X4)                      0.250                          0.284     4.508       0.000* 

 การกาวหนาในหนาที่การงาน (X5)                -0.045                         -0.060    -1.102       0.271 

 นโยบายบริษัทและการบริหาร (X6)               -0.033                         -0.042    -0.768       0.443 

 ความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (X7)        0.151                          0.180     3.284       0.001* 

 ความมั่นคงในการทำงาน (X8)                      0.123                           0.155     3.158        0.002* 

 สภาพแวดลอมในการทำงาน (X9)                  0.064                          0.079    1.448        0.149 

 คาตอบแทนและผลประโยชน (X10)                0.014                          0.018    0.436        0.663 

                 คาคงที่                                 0.589                                 4.492       0.000      

R= 0.816, R2 = 0.666, SEE=0.350, F=61.721, Sig.= 0.000, * =P< 0.05 

             จากตารางผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัยจูงใจมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) 

จำกัด อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ (R2) เทากับ 0.666 

แสดงวาตัวแปรอิสระปจจัยจูงใจมีผลตอตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท 

วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัดไดรอยละ 66.60 และเมื่อ

พิจารณารายดานพบวา มี 4 ดาน คือ ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ (Beta = 0.284) ดานความสำเร็จใน

การทำงาน (Beta = 0.228) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร (Beta = 0.180) และดานความ

มั่นคงในการทำงาน (Beta = 0.155) มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอม

ฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

            จากผลการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ 

คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด พบวา ปจจัยจูงใจมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จำกัด อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที ่ระดับ 0.05 จำนวน 4 ดาน คือ ดานความสำเร็จ 

ในการทำงาน ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรและดานความมั่นคง 

ในการทำงาน สามารถอภิปรายผล เพิ่มเติมไดดังนี้ 
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            ดานดานความสำเรจ็ในการทำงาน ระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมีผลตอประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องมาจากบุคลากรทำงานที่รับผิดชอบและงานที่ไดรับมอบหมาย

สำเร็จตามเปาหมาย ซึ่งบุคลากรมีความและรูสึก ภูมิใจกับความสำเร็จในงานของตัวเอง และสามารถแกไข

ปญหาของงานที่เกิดขึ้นไดสำเร็จอยู เสมอ สอดคลองกับผลการวิจัยของ ขวัญชัย ชมศิริ (2560) ซึ่งศึกษา 

เรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธภิาพการทำงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

การบรรลุเปาหมายความสำเร็จในการทำงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ ทำงานของบุคลากร 

หากบุคลากรแตละคนมีความรู ความสามารถ พอใจในสิ่งที่ตนเอง มีและใหเกียรติตนเอง มีความกระตือ 

รือรน ใสใจการทำงานอยางเต็มที่ก็จะพัฒนาตัวเอง ให สามารถทำผลงานออกมาดี และยังสอดคลองกับ 

ผลการวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยที่ม ีผลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของ 

บุคลากรองคการบริหารสวน จังหวัดชลบุรี พบวาความสำเร็จในการทำงาน เปนแรงจูงใจในการทำงานที่มี 

ความสำค ัญต อประส ิทธ ิภาพในการปฎ ิบ ัต ิ ง านของบ ุคลากรซ ึ ่ งบ ุคลากรม ีความพ ึ งพอ ใจ 

ในการปฎิบัติงานที่ไดรบัมอบหมายจากผูบังคับบัญชาไดรับโอกาสไดใชความรูความสามารถของตนไดอยางเ

ต็มที่ยอมเปนแรงจูงใจใหบุคลากรมคีวามมุงมั่นตั้งใจปฎบิัติงานนั้นไดสำเร็จทันเวลาและมีคุณภาพ 

            ดานความรับผิดชอบตอหนาที่มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมผีลตอประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรมีความพึงพอใจที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ มีความ

พึงพอใจที่มีอำนาจในการตัดสินใจกับงานที่ไดรับผิดชอบและมีความมุงมั่นในการแกไขปญหาและใชความรู

ความสามารถอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซี่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีเฮอรซเบอรก 

(Herzberg, 1979) กลาววาความรับผิดชอบในงานเปนความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบและมีอำนาจรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมควบคุมมากเกินไปจนขาดความเปนอิสระในการทำงาน 

และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฐิตาฉัตร แปนดวงเนตร (2563)  ซึ ่งศึกษาเรื ่อง ปจจัยที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัท ซีพีเมจิ จำกัด พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานที่สงผลตอ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ซีพีเมจิ จำกัด มีทั้งหมด 4 ดาน คือ ความมั่นคงในงานที่ทำ 

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากที่สุด รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ ตามดวยความกาวหนา และ

ความสำเร็จในการทำงาน 

            ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมีผลตอ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่มีเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน

เปนอยางดี บุคลากรและเพื่อนรวมงานยอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน รวมไปถึง

บุคลากรสามารถเปนที่พึ่งพาของเพื่อนรวมงานไดเปนอยางดีซี่งสอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยเฮิรซเบิรกที่

เกี่ยวของกับปจจัยค้ำจุน (Herzberg, 1979) เปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนที่ทุกคนจะตองไดรับการตอบสนอง

ปจจัยเหลานี้อยู ดังนั้นการทำงานรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปยอมจะมีความคิดเห็นที่ไมตรงกัน ขัดแยงกัน ซึ่ง

อาจเกิดไดทั้งผลดีคือการปฏิบัติงานถูกพัฒนามากยิ่งข้ึน และในผลที่ไมดีคือสงผลใหการปฏิบัติงานลาชา การ

ปฏิบัติงานต่ำลงไป จนทำใหเกิดการทำงานที่ผิดพลาด และสอดคลองกับณัชพล งามธรรมชาติ (2559) ซึ่ง

ศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายการผลิตบริษัท XYZ จากการ
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วิจัยพบวา ดานสัมพันธระหวางบุคคลในหนวยงาน มีผลตอการเพิ ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานของ

พนักงานสายการผลิต ทั้งนี้เพราะวาในแตละหนวยงานไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานเม่ือมีปญหาใน

การปฏิบัติงาน โดยทางหัวหนาหรือเพื่อนรวมงานจะใหคำแนะนาปรึกษาในการปฏิบัติงาน ซึ่งการทำงาน

รวมกัน ตั้งแต 2 คนขึ้นไปยอมจะมีบางที่ความคิดเห็นขัดแยงหรือไมตรงกันจะมีผลตอการปฏิบัตงิานที่ต่ำลง

จนทำใหเกิดการทำงานที่ผิดพลาด 

                ดานความมั่นคงในการทำงานมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากและมีผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องจากบุคลากรเขามาปฏิบัตงิานในหนวยงานขององคกรภาคเอกชน 

ซึ่งเปนหนวยงานที่ตองรักษามาตรฐานใหเปนที่ยอมรับในระดับโลกที่มีความนาเชื่อถือและมีความมั่นคงใน

อาชีพซึ่งรวมถึงจะไดรับความมั่นคงในตำแหนงที่ตนไดปฏิบัติงานและสามารถทำงานไดจนเกษียณอายุ 

สอดคลองกับผลวิจัยของ ณัฐวัตร เปงวันปลูก (2560) ซึ่งศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ

ทำงานของขอราชการทหารประจำสังกัดกองพันทหารราบที ่1 กรมทหารราบที่ 7 พบวา ความมั่นคงในงาน

สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรเพราะรูสึกมีความมั่นคงในตำแหนงหนาที่การงานที่ปฏิบัติ

อยูและรูสกึเชื่อมั่นในองคกร รวมถุงเชื่อมั่นตออนาคตขององคกร 

               ดานการไดรับการยอมรับมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก แตไมมีผลตอประสิทธิภาพ นการ

ปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื ่องมาจากผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนที ่ยอมรับจากเพื่อน

รวมงานและผูบังคบับัญชารวมทั้งการที่เพ่ือนรวมงานมักจะขอและใหคำแนะนำปรึกษาการปฏิบัติอยูเสมอซึ่ง

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมากจึงไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนดไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด สอดคลอง

กับงานวิจัยของวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน (2559) ซึ่งศึกษา เรื่อง ปจจัยที่สงผลแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน บริษัทสยามกลาสอินดัสทรี จำกัด โรงงานอยุธยา พบวา การไดรับการยอมรับ ไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสอดคลองกับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558) ซึ่งศึกษา เรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี พบวา แรงจูงใจ

ในการทำงานกานการไดรับการยอมรับนับถือไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการ

บริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

               ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากแตไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฎิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องมาจากลักษณะงานที่ปฏิบัติไดกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบ

และลำดับข้ันตอนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน และยังมีความทาทายความรู ความสามารถรวมทั้งบุคลากร

พึงพอใจตองานที่ทาทายเหลานั้นและบุคลากรยังไดรับการมอบหมายงานตามความรูความสามารถของ

บุคลากรดีอยู แลวแมจะมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมากแตไมสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิส

เต็มส (ประเทศไทย) จำกัด สอดคลองกับงานวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทรสงา (2561) ซึ่งศึกษา เรื่อง 

ปจจัยที ่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงานเขตสำนักงานเขตสัมพันธวงศ 
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กรุงเทพมหานคร พบวา ลักษณะงานที่ปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขอ

ราชการ  

               ดานการกาวหนาในหนาที ่การงานมีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับปานกลาง แตไมมีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาเนื่องมาจากการที่บุคลากรไดรับการสนับสนุนดานการ

ฝกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพูนความรู รวมถึงหนวยงานในองคกรไดพิจารณาการตำแหนงอยางเปน

ธรรมและในหนาที่การงานมีโอกาสกาวหนาไดดีอยูแลว แมวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีระดับความ

คิดเห็นมาก แตไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด 

ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด สอดคลองกับการวิจัยของพระมหาคณาธิป จันทรสงา 

(2561) ซึ่งศึกษา เรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ สำนักงานเขตสำนักงาน

เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา โอกาสกาวหนาในหนาที่การงานไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของขาราชการ  

               ดานนโยบายบริษัทและการบริหารมีระดับความคิดเห็นอยู ในระดับมาก แตไมมีผลตอ 

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานใน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากองคกรในปจจุบันมีการกำหนดไวอยาง 

ชัดเจน ไมวาจะเปน ดานนโยบายการบริหารงานและขอบังคับขององคกรที่มีวิธีการดำเนินงานอยางเปน

ระบบและมีความเหมาะสม แมจะไมมีความสัมพันธกันระหวาง นโยบายและปริมาณงานที่เพิ ่มขึ ้นแต 

บุคลากรก็ยังมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคลอง กับงานวิจัยของนลพรรณ บุญฤทธิ ์ (2558) 

ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

พบวา ปจจัยจุงใจดานนโยบายบายบริษัทและการบริหารไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทั้ง

ขาราชการทหาร และบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

               ด านสภาพแวดล อมในการทำงานมีระดับความคิดเห็นอย ู  ในระดับมาก แตไม ม ีผลตอ 

ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากวัสดุอุปกรณและสภาพแวดลอมขององคกร

เอื้ออำนวยตอการปฏิบัติงานรวมถึงบรรยากาศในการทำงานมีความเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงาน และ

บุคลากรมีความพึงพอใจกับความสะอาดของอาคารและสถานที ่ปฏิบัต ิงานดีอยู แล วจึงทำใหด าน

สภาพแวดลอมในการทำงานไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอม

ฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด สอดคลองกับงานวิจัยของอรสุดา ดุสิต

รัตนกุล (2557) ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรสวนกลาง ซี่งผลของงานวิจัย พบวา 

สภาพแวดลอมในการทำงานไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการบุคลากร สำนักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศึกษาเฉพาะกรณีของบุคลากรสวนกลาง   

             ดานคาตอบแทนและผลประโยชนมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง แตไมมีผลตอ 

ประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา บุคลากรบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอส

ซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย)จำกัด ไดรับเงินเดือนที่เหมาะสมกับปริมาณงานที่ปฏิบัติและมีคาครองชีพ

ในปจจุบันรวมทั้งสวัสดิการที่ไดรับความเหมาะสมดีอยูแลว ดานคาตอบแทนและผลประโยชนจึงไมสงผลตอ
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิส

เต็มส (ประเทศไทย) จำกัด สอดคลองกับงานวิจัยของเกศณรนิทร งามเลิศ (2559) ซึ่งศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มี

ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา พบวา ดานคาตอบแทนและ

ผลประโยชนไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจางองคการคลังสินคา 

 

ขอเสนอแนะ 

              ขอเสนอแนะสำหรับผูที่นำผลการวิจัยไปใช 

              จากผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร บริษัท วาลีโอ 

คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด คือ ดานความสำเร็จในการทำงาน 

ดานความ รับผิดชอบตอหนาที่ ดานความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกรและดานความมั่นคงในการทำงาน 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสำหรับ การนำผลวิจัยไปใช ดังนี้ 

                       1. ผูบริหารบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศ

ไทย) จำกัด ควรมุงเนนตอความสำเร็จในงานโดยการติดตามงานตางๆ ที่มอบหมายใหบุคลากรอยางตอเนื่อง

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจตอความสำเร็จของงานนั้นตามเปาหมายที่วางไว 

                     2. ผูบริหารบริษัท วาลีโอ คอมฟอรท แอนด ไดรฟวิ่ง แอสซิสแทนซ ซิสเต็มส (ประเทศ

ไทย) จำกัด ควรมุงเนนดานความรับผิดชอบตอหนาที่ของบุคลากรโดยการมอบหมายงานใหมๆ ใหรับผิดชอบ

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ และมอบอำนาจในการตัดสินใจกับงานที่รับผิดชอบ โดยบุคลากรเหลานั้น

จะไดเกิดความมุงมั่นในการแกไขปญหาและใชความรูไดอยางเต็มที่ในการปฏิบัติงาน 

                     3. ผู บังคับบัญชาและผู บริหาร ควรจะสนับสนุนดานความสัมพันธระหวางบุคลากรใน

องคกรใหมีการทำงานรวมกันและชวยเหลือสนับสนุนกันและกันใหมากยิ่งขึ้น โดยที่เพื่อนรวมงานสามารถฟง

และยอมรับความคิดเห็นกันและกันได ซึ่งจะสามารถพึ่งพาอาศัยกันไดเปนอยางดี โดยอาจจะจัดกิจกรรม 

Team Building เปนประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งการจัดการระบบทำงานที่สอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและ

กัน เพื่อใหบุคลากรมีความรูสึกผูกพันและพรอมทำงานรวมกันตลอดเวลา 

                      4. บริษัทควรสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาใหกับพนักงาน โดยผูบริหารตองแสดงออกถึง

การกระทำหลังจากการใหสัจจะวาจาตอพนักงานวาจะมีการปฏิบัติตามสิ่งที่ไดกลาวไว และเมื่อพนักงาน

สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานที่ตั้งไว ควรมีการมอบหมายงานใหอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให

พนักงานเกิดความแนใจวาสามารถทำงานใหกับบรษิัทได อยางมีประสิทธิภาพ และมั่นใจวาตำแหนงที่ทำอยู

มีความมั่นคงตอตนเอง 

              ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

      จากการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความคิดเห็นของระดับผูปฏิบัติงานเปนสวนใหญ จึงขอเสนอ

ขอเสนอแนะเพ่ือใชเปนแนวทางในการทำวิจัยครั้งตอไปใหมี ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้ 
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  1. ควรศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากรเฉพาะแตละสวนงาน แตละแผนก เพื่อนำมาดำเนินการปรับปรุง แกไขบูรณาการใน การพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน  

             2. ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก หรือการสนทนากลุม เพื่อใหได

งานวิจัยที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  
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               สายการผลิตบริษัท XYZ งานนิพนธ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
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