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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ 

จ ากัด มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท   
วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่างอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี ผลการวิจัยยังพบว่า
ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดย

ภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.79, S.D. = 0.464) และ (X̅ = 3.99, S.D. = 0.529) 
ตามล าดับ   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ            
การพยากรณ์ เท่ากับ 0.503 (R2 = 0.503) แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม คือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด ได้ร้อยละ 50.30 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า มีจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์กร ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 

 

ค าส าคัญ : ปัจจัยจูงใจ, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors affecting performance 

efficiency of employees of The Witcorp Product Company Limited. The samples of this study 
were 200 employees. They were selected through simple random sampling. The research 
was a quantitative research. The research instrument was a questionnaire. Frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis were the statistics 
used to analyze data. 

The results of the research found that most of the participants were females aged 
between 31-40 years old with the bachelor’s degree position worker and most of 
respondents had working experience lees than 5 years. And results, it was found that the 
motivation factors in work and performance efficiency factors were at high levels of their 

opinions (X̅ = 3.79, S.D. = 0.464) and (X̅ = 3.99, S.D. = 0.529) respectively. 
The results from hypothesis testing found that motivation factors affecting 

performance efficiency of employees of The Witcorp Product Company Limited, had a 
statistical significance level at 0.05. R Square of the model found as 0.503. Showed that 
independent variables i.e. motivation factors affected performance efficiency of employees 
of The Witcorp Product Company Limited at 50.30 percent. When considered each factors 
found that there were 4 aspects of motivation factors i.e. work success, relationship with 
personal in the organization, company policy and administration and reward and benefits 
affected performance efficiency of employees of The Witcorp Product Company Limited. 
 
Keyword : Motivation factors, Performance efficiency, The Witcorp Products Company 
Limited 
 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่สภาวะการเปลี่ยนแปลง ท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ส่งผล
ให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตราก าลังขององค์กรท่ี
ถูกจ ากัดลดน้อยลง การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการท างาน เนื่องมาจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ า    
ท าให้สวัสดิการและผลตอบแทนท่ีได้รับน้อยลง ส่งผลต่อความส าเร็จของหน่วยงานและประสิทธิภาพใน     
การปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ก็สามารถแก้ไขให้ส าเร็จได้ด้วยทรัพยากรบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อมท่ี
จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จท้ังต่อตนเองและองค์กร (อัครเดช ไม้จันทร,์ 2560) 

การเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินของธุรกิจ องค์ประกอบท่ี
ส าคัญ เพ่ือให้ธุรกิจด าเนินต่อไปอย่างราบรื่นประการหนึ่ง ได้แก่ ความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนายจ้างและ
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ลูกจ้าง โดยนายจ้างจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคัญต่อลูกจ้างท้ังทางด้านสวัสดิการและความมั่นคงทางสังคม 
การท่ีพนักงานจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เพราะแรงจูงใจท่ีดี
จะท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจ มีความจงรักภักดีต่อองค์กร มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จ (พัชรินทร์ กลายสุวรรณ, 2560) 

ทรัพยากรบุคคลเป็นสินทรัพย์ขององค์กร ซึ่งมีความส าคัญอย่างมากต่อการสร้างคุณค่าให้กับ
องค์กร เป็นปัจจัยพื้นฐานในการบริหารงานขององค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญในการท างานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (วรินทร 
วรรธนอารีย์, 2562) ดังนั้น การท่ีจะบริหารงานภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องมี
ความเข้าใจพนักงานเป็นอย่างดี การท่ีพนักงานในองค์กรจะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะนิสัยส่วนบุคคล เช่น บุคคลนั้นต้องการความก้าวหน้า 
ในชีวิต มีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นในตนเอง หรือมีทัศนคติท่ีดีต่องาน เนื่องมาจากความรับผิดชอบ 
ในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความถนัดในงาน งานท่ีได้รับมอบหมายตรงกับความรู้ความสามารถ มีเพื่ อน
ร่วมงานท่ีดี รวมท้ังมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร ซึ่งอาจเกิดจากความภูมิใจในชื่อเสียงขององค์กร ความเชื่อมั่นใน
นโยบายองค์กร ตลอดจนความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้พนักงานเกิดแรงจูงใจใน     
การท างานให้ประสบความส าเร็จ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลเกิดความพยายามท างานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีองค์กรได้ตั้งไว้  

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก เป็นทฤษฎีจูงใจโดยเสนอว่าปัจจัยในการท างานเกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจในการท างานและไม่พึงพอใจในการท างาน บุคคลจะต้องมีความต้องการในงานท่ีแยกจากกัน
เป็นอิสระซึ่งจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivaion factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรง เป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีท าให้บุคลากรเกิดความพอใจ และเกิด
แรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปัจจัยค้ าจุน (Hygiene factors) 
เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีทุกคนจ าเป็นจะต้องได้รับการตอบสนอง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจท่ีให้คนท างานมากขึ้น
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน แต่เป็นปัจจัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรไม่พอใจในงานท่ีท า  
ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานและร่วมรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานในองค์กร (Herzberg, 
1979) 

บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 เพื่อด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายวัตถุดิบท่ีใช้ใน 
อุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ประกอบด้วยธุรกิจเคมีภัณฑ์ ธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น ธุรกิจเหล็กเฟอร์โรอัลลอยด์ 
ปัจจุบันมีจ านวนพนักงานท้ังสิ้น 322 คน จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา พบว่าธุรกิจของบริษัทมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องโดยฐานลูกค้าของบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ ครอบคลุมท้ังในประเทศและต่างประเทศ บริษัท
ประสบความส าเร็จในผลการด าเนินงาน และปัจจัยส่วนหนึ่งท่ีสร้างความส าเร็จให้กับบริษัทคือ ทรัพยากร
บุคคลของบริษัท โดยบริษัทให้ความส าคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานท่ีประจ าท่ี
ส านักงานใหญ่หรือโรงงาน ท้ังผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินและท่ีไม่เป็นตัวเงิน รวมท้ังสวัสดิการต่าง ๆ (บริษัท  
วิทย์คอร์ป โปรดักส ์จ ากัด, 2564) 
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อน าผลการศึกษาไปส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด รวมไปถึงวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และการวิจัยครั้งนี้ยังเป็นแนวทางเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบริษัท  
อื่น ๆ สามารถน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป      
โปรดักส์ จ ากัด 
 
สมมตฐิานของงานวิจัย 

ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด ท้ังหมด

จ านวน 322 คน (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด, 2565) 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยทราบจ านวนของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ 

จ ากัด ท่ีมีจ านวนท่ีแน่นอน จึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างด้วยการค านวณโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1976) 
ซึ่งทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ท่ี 0.05 มีระดับความเชื่อมั่นท่ี 
95% และจากการค านวณพบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีได้มีจ านวน 178 คน เนื่องจากต้องการป้องกันความผิดพลาด
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 200 คน เพ่ือการ
วิเคราะห์และประมวลผลต่อไป 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน   

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบั ติ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีด้าน           
การก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
ด้านความมั่นคงในการท างาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ 
จ ากัด 

3. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการด าเนินงานวิจัย เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท        

วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด  
2. เพื่อน าผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษัทต่อไป 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทวิทย์คอร์ป 

โปรดักส์ จ ากัด ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
Mager and Besch (1967) ไดเ้สนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราว หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะ 
ความแตกต่างของสิ่งต่าง ๆ และบอกได้ว่างานใดถูกหรืองานใดผิด อีกท้ังสามารถจัดล าดับความส าคัญของ
งานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีล าดับขั้นตอน 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องและแม่นย ามากที่สุด 

3. ความสามารถจ าเรื่องท่ีผ่านมา หมายถึง การสามารถเรียนรู้ได้ว่าจะต้องท าอะไร
หรือต้องใช้อะไรตลอดจนสามารถรู้ล าดับ หรือระเบียบของการปฏิบัติงานของงานใดงานหนึ่ง 

4. ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักเครื่องมือหรือ
เคร่ืองกลต่าง ๆ เพ่ือท่ีจะปฏิบัติงานท่ีต้องการให้เสร็จสิ้นลงไปได้ 

5. ความสามารถในการพูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งส าคัญใน    
การสื่อความรู้ความเข้าใจ ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งส าหรับประสิทธิภาพในการท างาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัแรงจูงใจในการท างาน 
พงศ์ หรดาล (2540) อ้างในพัชรินทร์ กลายสุวรรณ (2560) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจเป็น

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะมนุษย์มีความต้องการ (Needs) ซึ่งท าให้เกิดความไม่สมดุลของ
ร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดแรงจูงใจ (Motives) หรือแรงขับ (Drives) ท่ีจะท าให้พฤติกรรมและการกระท า
ไปสู่เป้าหมายที่สามารถสนองความต้องการนั้น ๆ เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองแรงขับหรือแรงจูงใจก็จะลด
พลังลง ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน  

Luthan (1989) กล่าวว่า แรงจูงใจ (Motivation) คือ การท่ีผู้บังคับบัญชาท าให้บุคคลทุ่มเท
แรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์กรท่ี    
ตั้งไว้ โดยเน้นการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
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ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg’s two – factor theory)  
ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1979) เป็นทฤษฎีจูงใจ โดยเสนอว่าปัจจัยใน       

การท างานเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างานและไม่พึงพอใจในการท างาน หมายถึง การท างานโดย
หลักการของเจ้าของกิจการพยายามสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน ซึ่งการสร้างความพึงพอใจนี้ บุคคล
จะมีความต้องการในงานท่ีแยกจากกัน เป็นอิสระซึ่งขึ้นกับ 2 ปัจจัย ได้แก่  

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานโดยตรงหรือเป็น
ปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้นสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ และเกิดการจูงใจให้
บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
กิจกรรมต่าง ๆ มีอยู่ 5 ปัจจัย ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน
ท่ีท้าทาย ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในอาชีพ  

2. ปัจจัยค้ าจุน (Hyiene factors) เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีทุกคนต้องได้รับ  
การตอบสนอง ปัจจัยเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งจูงใจท่ีจะท าให้คนท างานมากขึ้น หรือเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน หรือ
เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการท างาน แต่เป็นปัจจัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจ
ในการท างานเท่านั้น โดยปัจจัยเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการท างาน และเป็นการรักษา
ให้บุคคลปฏิบัติงานอยู่ ในองค์กร มีอยู่  7 ปัจจัย ได้แก่ นโยบายและการบริหาร การบังคับบัญชา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ค่าจ้างและผลตอบแทน สภาพการท างาน และความมั่นคงในการ
ท างาน ต าแหน่งงาน  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 
บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 เพ่ือด าเนินธุรกิจจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ

ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐานหลัก ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย
ฐานลูกค้าของบริษัทครอบคลุมท้ังในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันสายธุรกิจของเราประกอบด้วย 3 สาย
ธุรกิจ ดังนี้  

1. ธุรกิจเคมีภัณฑ์ (Chemicals Business) น าเข้า ส่งออก และจัดจ าหน่าย
เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมท่ัวไป อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ บริการให้เช่าแท็งก์
บรรจุเคมีภัณฑ์เหลวขนาดใหญ่ (Tank Terminal) บริการผสมและแบ่งบรรจุเคมีภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน และ
บริการตรวจสอบคุณภาพเคมีภัณฑ์ รวมถึงบริการด้านลอจิสติกส์โดยบริษัทในเครือ 

2. ธุรกิจน้ ามันหล่อลื่น (Lubricants Business) ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
น้ ามันหล่อลื่นภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ "WITTOIL" ครอบคลุมตั้งแต่น้ ามันหล่อลื่นท่ีใช้ในรถยนต์และโรงงาน
น้ ามันหล่อลื่นแปรรูปโลหะ และน้ ามันหล่อลื่นวัตถุประสงค์เฉพาะ 

3. ธุรกิจเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์ (Steel & Ferro Alloys Business) เป็น
นายหน้า/ตัวแทน น าเข้า ส่งออก และจัดจ าหน่ายวัตถุดิบ สินค้ากึ่งส าเร็จรูป และสินค้าส าเร็จรูป ส าหรับ
อุตสาหกรรมเหล็กและหล่อโลหะ 

 



 7 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
เราจะเป็นผู้น าในการจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่น เหล็กและ

เฟอรโ์รอัลลอยด์ รวมถึงให้บริการแบบครบวงจร 
พันธกิจ (Mission) 

1. พนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบการท างานของบริษัท และลูกค้า
รวมท้ังกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. จัดหาสินค้าตามความต้องการของตลาด 
3. สร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างผู้ขายและลูกค้า 
4. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของภาครัฐ จัดท าระบบมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานสากล

อื่น ๆ ท่ีสนับสนุนการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
5. รักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า TOP 10 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นิรุจน์ บัวทอง (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร บริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท 
แอนด์ ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.666 แสดงว่ามีตัวแปรอิสระท่ีมีผลต่อ ตัวแปรตาม คือ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทวาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟว่ิง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้ร้อยละ 66.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีจ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน และด้านความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี 

ปัณฑารีย์ เสกขุนทด (2564) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.687 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจ
มีผลต่อตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
ร้อยละ 68.70 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ามี 5 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านการได้รับการ
ยอมรับนับถือ มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานของบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด จ านวน 322 คน 
ประกอบด้วยพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับหัวหน้างาน ระดับผู้จัดการ และระดับผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยผู้วิจัยใช้สูตรค านวณหาขนาดของตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1976) และต้องการ
ค่าความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ที่ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
โดยได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 178.39 คน อย่างน้อยใช้ 179 คน แต่เพื่อป้องกันความไม่สมบูรณ์ท่ี
เกิดจากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างเป็นจ านวน 200 ตัวอย่าง และใช้การสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับการวิเคราะห์ใน

ส่วนนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้าน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean : X̅)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพื่อตอบปัญหาวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของพนักงาน
บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัดโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis : 
MRA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่าพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุระหว่างอายุ 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และระยะเวลาใน 
การปฏิบัติงานต่ ากว่า 5 ปี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับความคิดเห็นในระดับมากเป็นอันดับแรก คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน

(X̅ = 4.04, S.D. = 0.491) รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ( X̅ = 3.94, S.D. = 
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0.588) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (X̅ = 3.94, S.D. = 0.635) ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (X̅ = 

3.86, S.D. = 0.578) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (X̅ = 3.83, S.D. = 0.494) ด้านนโยบายบริษัทและ

การบริหาร (X̅ = 3.72, S.D. = 0.725) ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (X̅ = 3.71, S.D. = 0.573) ด้านการ

ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (X̅ = 3.65, S.D. = 0.678) ด้านความมั่นคงในการท างาน (X̅ = 3.62, S.D. = 

0.664) และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X̅ = 3.57, S.D. = 0.638) ตามล าดับ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.99, 
S.D. = 0.529) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นระดับมากเป็นอันดับแรก คือ ท่าน
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามท่ีมาตรฐานบริษัทก าหนด และส าเร็จได้ตามเป้าหมาย (KPI) ท่ีตั้งไว้         

(X̅ = 4.07, S.D. = 0.589) รองลงมาคือ ท่านใช้ทรัพยากรขององค์กรได้อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด

ประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน (X̅ = 4.03, S.D. = 0.641) ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานประจ าปี

ท่ีก าหนดไว้ (X̅ = 4.00, S.D. = 0.585) ท่านสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องและทันตาม

เวลาก าหนด (X̅ = 4.00, S.D. = 0.618) และ ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุง

การปฏิบัติงานอื่น ๆ ในอนาคต (X̅= 3.83, S.D. = 0.651) ตามล าดับ 
ผลการทดสอบสมติฐาน ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  

วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด ปรากฏผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท  
วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอย (B) 

Beta t Sig 

ความส าเร็จในการท างาน (X1) 0.418 0.388 5.543  0.000* 
การได้รับการยอมรับนับถือ (X2) 0.002 0.002 0.032 0.974 
ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (X3) - 0.008 - 0.009 - 0.091 0.928 
ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี (X4) 0.120 0.130 1.624 0.106 
การก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (X5) - 0.040 - 0.051 - 0.520 0.604 
นโยบายบริษัทและการบริหาร (X6) 0.136 0.186 2.330  0.021* 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร (X7) 0.259 0.287 3.078  0.002* 
ความมั่นคงในการท างาน (X8) 0.035 0.044 0.497 0.620 
สภาพแวดล้อมในการท างาน (X9) 0.071 0.085 1.064 0.289 
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (X10) - 0.137 - 0.166 - 2.050  0.042* 

ค่าคงที่ 0.578  2.050 0.042* 
R = 0.709, R2 = 0.503, SEE = 0.383, F = 19.096, Sig = 0.000, *P < 0.05 
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จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมี
สัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.503 แสดงว่าตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจมีผลต่อตัวแปรตาม 
คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด ได้ร้อยละ 50.30 และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า มี 4 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน (Beta = 0.388) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์กร (Beta = 0.287) ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร (Beta = 0.186) และ         
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (Beta = - 0.166) มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป 
โปรดักส์ จ ากัด พบว่า ปัจจัยจูงใจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 จ านวน 4 ด้าน คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรด้าน
นโยบายบริษัทและการบริหาร และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ สามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ดังนี้ 

ด้านความส าเร็จในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากพนักงานสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จ
ตามเป้าหมายและทันเวลาท่ีก าหนด พนักงานพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานท่ีปฏิบัติให้มีคุณภาพดีขึ้นอยู่
เสมอ รวมท้ังพนักงานตัดสินใจและแก้ไขปัญหางานของตนเองได้เป็นผลส าเร็จเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของศศิประภา สระกาศ (2563) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากบุคลากรท างานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมายและรู้สึกภูมิใจกับความส าเร็จ
ในงานของตัวเอง  

ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากพนักงานกับเพ่ือนร่วมงานช่วยเหลือ
และร่วมใจกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กรก าหนด รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานในองค์กร และ
องค์กรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสท างานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนิรุจน์    
บัวทอง (2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทวาลีโอ  
คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่าด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เป็นอย่างดี และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  

ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากผู้บังคับบัญชามีการชี้แจงระบบ  
การท างานและวิธีการปฏิบัติงานให้พนักงานทราบอย่างชัดเจน องค์กรมีนโยบายในการท างานท่ีชัดเจน และ
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องค์กรมีโครงสร้างและอัตราก าลังเหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg, 1979) โดยเสนอว่าปัจจัยในการท างานเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในการท างานส่วนหนึ่งเกิด
จากปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นท่ีทุกคนต้องได้รับการตอบสนอง ซึ่งนโยบายและการบริหารต้อง
มีการแบ่งงานไม่ซ้ าซ้อนและมีความเป็นธรรม และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของพัชรินทร์ กลายสุวรรณ 
(2560) ซึ่งศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไฮเวย์ จ ากัด พบว่า ด้านนโยบายและ
การบริหารมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากและมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไฮเวย์ 
จ ากัด 

ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากองค์กรให้ค่าตอบแทนกับพนักงาน
เท่ากับอัตราค่าจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด และมีสวัสดิการอย่างเหมาะสม เงินเดือนท่ีได้รับจากการท างาน
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมท้ังเงินเดือนเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของดิลกา กระจ่างโฉม (2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน    
การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมส่งเสริมสหกรณ์ พบว่า ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเงินเดือนท่ีได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 
เงินเดือนท่ีได้รับเพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วง เวลามี    
ความเหมาะสม  

ปัจจัยจูงใจท่ีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ 
จ ากัด คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคงในการท างาน 
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ และด้านการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากปริมาณงานท่ีพนักงานได้รับ
เหมาะสมกับต าแหน่ง พนักงานมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนงานและแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ มีขอบเขตงานท่ีชัดเจน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความ
คิดเห็นมากด้วยแล้ว จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ 
จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิประภา สระกาศ (2563) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่า ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีมีระดับความ
คิดเห็นในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากท างานได้ส าเร็จลุล่วงตามเวลา
และปริมาณงานท่ีเหมาะสม แก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ความสามารถเต็มท่ี และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเป็น
อิสระ 

ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากอาคารและสถานท่ีท างานมีความ
สะอาด ปลอดภัย สะดวกต่อการปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีให้พนักงาน
เพียงพอและใช้การได้ดี  รวมท้ังองค์กรให้ความใส่ใจสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงาน  ซึ่งมี
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมากดีอยู่แล้ว จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา เอี่ยมวิริยาวัฒน์ 
(2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากอุปกรณ์ประจ าส านักงานเอื้ออ านวย ความพึงพอใจกับความสะอาด
ของอาคารและสถานท่ี รวมถึงบรรยากาศในการท างานมีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ด้านความมั่นคงในการท างาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากองค์กรท่ีปฏิบัติงานมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ 
พนักงานมีความตั้งใจท่ีจะท างานในองค์กรนี้จนเกษียณอายุ และต าแหน่งหน้าท่ีพนักงานมี  การก าหนด
ขั้นตอนความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมาก จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา เอี่ยมวิริยาวัฒน์ (2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ พบว่า 
ด้านความมั่นคงในการท างานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์กรมีความมั่นคง มี
ความน่าเชื่อถือ มีสถานะทางการเงินท่ีมั่นคง และบุคลากรมีความตั้งใจท่ีจะท างานในองค์กรจนเกษียณอายุ  

ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิ
ภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นท่ียอมรับ
ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานยอมรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการท างาน รวมท้ังผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ยกย่องชมเชยเมื่อพนักงานปฏิบัติงาน
ส าเร็จ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพใน          
การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรีย์ภรณ์ ศรพรม 
(2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกองรายได้ ส านัก
การคลัง กรุงเทพมหานคร พบว่าด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการ เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของข้าราชการได้รับการยกย่องชมเชยท้ังจากผู้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงาน การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถจากผู้บังคับบัญชา รวมท้ัง
การยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอยู่เสมอ  

ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากลักษณะงานมีขั้นตอนและกระบวนการท างานท่ี
ชัดเจน พนักงานมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นระหว่างการปฏิบัติงาน รวมท้ังงานท่ีปฏิบัติอยู่มีลักษณะท้า
ทายความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก จึงไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวนิดา เอ่ียมวิริยาวัฒน์ (2564) ซึ่งศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ พบว่า ด้านลักษณะของงานท่ี
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ปฏิบัติไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากลักษณะงาน ท่ีปฏิบัติมีความท้าทายความรู้  
ความสามารถ มีการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการปฏิบัติงานท่ีเป็นขั้นตอน และมีกระบวนการท างาน
ท่ีชัดเจน  

ด้านการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในความเห็นของผู้วิจัยคิดว่า เนื่องมาจากพนักงานได้รับการประเมินผล    
การปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม พนักงานได้รับการสนับสนุนในด้านการฝึกอบรมหรือสัมมนา เพ่ือเพิ่มพูนความ
รู้อยู่ เสมอ และงานท่ีพนักงานปฏิบัติอยู่มีโอกาสพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าได้ตามท่ีพึงประสงค์  ซึ่งมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับความคิดเห็นมาก จึงไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทวิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของของปัณฑารีย์ เสกขุนทด (2564) ซึ่ง
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
พบว่า ด้านการก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงานนั้นบางครั้งอาจเกิดความไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้าหรือ
โยกย้ายสายงาน  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่น าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 

วิทย์คอร์ป โปรดักส์ จ ากัด คือ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร 
ด้านนโยบายบริษัทและการบริหาร และด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับ    
การน าผลวิจัยไปใช้ ดังนี้ 

1. ผู้บริหารควรมุ่งเน้นต่อความส าเร็จในงาน โดยการติดตามงานต่าง ๆ ท่ีมอบหมายให้
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จของงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2. ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ควรสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรให้
มีการท างานร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการสร้างความตระหนักในการให้ความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันและสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควรมีแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลังให้เหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบัน 
และสร้างความก้าวหน้าของสายงานในแต่ละขั้น เพ่ือให้พนักงานได้ทราบถึงความก้าวหน้าและผลตอบแทนท่ี
จะได้รับในอนาคต 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมปัจจัยอื่น ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่น 

ปัจจัยพฤติกรรมและทัศนคติต่อองค์กร ปัจจัยการท างานเป็นทีม และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร เพื่อ
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สามารถน าผลวิจัยไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะท าให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการบริหารองค์กร 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการประเมินสภาพการท างานของพนักงานแต่ละส่วนงาน เพ่ือให้
ทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

3. ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เพื่อให้ได้
ผลงานวิจัยท่ีมีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
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