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บทคดัย่อ 

 การวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั มวีตัถุประสงคด์งันี้ 1) เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม 
กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 2) เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลน
เนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 3) เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ี
ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั       
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 
จ านวน 102 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์
ไดแ้ก่ ความถี ่ ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่ และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติกิาร
ทดสอบแบบ T-test แบบสถติคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
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น าไปเปรยีบเทีย่บเป็นรายคู่ดว้ยวธิ ีLSD สถติกิารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression) และโปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS  

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 
ทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานไม่
แตกต่างกนั 2) ปัจจยัแรงจงูใจดา้นความตอ้งการมคีุณค่า ดา้นค่าตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) 
จ ากดั 

ค าส าคญั: ประสทิธภิาพการท างาน; แรงจงูใจ; บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 

 

ABSTRACT 

 Research on the performance of employees of Millennium Group Corporation (Asia) Co., 
Ltd. has the following objectives: 1) to study the performance of employees of Millennium Group 
Corporation (Asia) Co., Ltd. 2) to compare the efficiency of employees of Millennium Group 
Corporation (Asia) Co., Ltd. The work of employees of Millennium Group Corporation (Asia) Co., 
Ltd. Is classified by personal factors 3) to study the factors of Incentives affecting the performance 
of employees of Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd. The sample group used in this 
research is 102 employees of Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd. by using the 
questionnaire. It is a tool for collecting statistical data used in analysis, including frequency, 
percentage, average and standard deflection values hypothesis testing with T-test statistics     
One-Way ANOVA statistical model (One-Way ANOVA). If any differences are found, they will 
compare pairs by LSD method, multiple regression statistic and the program SPSS.  

 The hypothesis testing results show that 1) employees of Millennium Group Corporation 
(Asia) Co., Ltd. with gender, age, education level and different working experiences are effective 
2) the motivation factors oppose the need for value, compensation and working environment. 
Affects employee performance, Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd.  

Keywords: Work Efficiency; Motivation; Millennium Group Corporation (Asia) Co., Ltd. 

 

 



บทน า 

 งานเป็นสิง่ส าคญัต่อการด ารงชวีติส าหรบัมนุษยท์ุกคน ไม่ว่าจะเป็นการงานใด ๆ ควรท าดว้ยความ
รกัความชอบในงานนัน้ ๆ ความส าเรจ็สามารถเรยีนรูใ้หเ้กดิความช านาญ ความรวดเรว็ และเป็นการ
พฒันาตนใหม้คีวามก้าวหน้า มปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิลแก่องคก์ร สงัคม และครอบครวั คนทีพ่ฒันา
ตนเองพรอ้มต่อการแข่งขนั และการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกจิ
ตกต ่าหรอืการแพร่ระบาดของโรคทีเ่กดิขึน้ เราตอ้งพรอ้มทีจ่ะรบัมอื หาเทคนิคเพือ่พฒันางานดว้ยความ
แขง็แกร่งเผชญิและต่อสูก้บัสถานการณ์ ผูท้ีร่บัมอืไดก้จ็ะท าใหก้้าวต่อไปไดอ้ย่างมัน่คง 

ในองคก์รใด ๆ ทีพ่นกังานมคีวามคดิสรา้งสรรคป์รบัตนใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ รวมถงึการมสีว่น
ร่วมในองคก์ร มมีติรภาพต่อเพือ่นร่วมงาน สิง่เหล่านี้กจ็ะน าพาใหป้ระสบความส าเรจ็ในองคก์รดว้ยทกัษะ
และเทคนิคในการพฒันาประสทิธภิาพในการท างาน ความส าคญัใหม้คีวามสุขกบัการงานทีท่ า ไม่ว่าจะ
เจออุปสรรคใดสาหสัเพยีงใด เรากส็ามารถกา้วไปดว้ยด ี

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะน าเสนอเรื่องประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลน
เนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ธุรกจิผูน้ าเขา้และจดัจ าหน่ายรถรถยนตห์ร ูอาทเิช่น โรลส์-รอยซ์ 
แอสตนัมารต์นิ และเรอืยอรช์ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย และเป็นหน่ึงในผูแ้ทนจ าหน่าย บเีอม็
ดบัเบลิย ูมนิิ ฮอนดา้ มอเตอรไ์ซคบ์เีอม็ดบัเบลิย ูและฮารล์ยี์-เดวดิสนั รวมถงึธุรกจิอื่น ๆ ครบวงจร ก่อตัง้
เมื่อปี 2000 ผูก้่อตัง้มแีผนน าบรษิทัเขา้ไประดมทุนในตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นมหาชนเช่นกนั 

การด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป เน้นสรา้งประสบการณ์ผ่าน
ออนไลน์และออฟไลน์ เพือ่ความพงึพอใจของลูกคา้ปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนตท์ัว่โลกลว้นไดร้บั
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 แต่บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) 
จ ากดั ยงัคงด าเนินการและสามารถครองสดัส่วนยอดขาย 17% ในตลาดรถพรเีมีย่ม พรอ้มปรบัเปลีย่น
สถานการณ์ปัจจุบนัเพือ่เจาะกลุ่มเป้าหมายใหไ้ดต้รงจุดอย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้การสรา้งประสบการณ์
ทีด่ใีหก้บัพนกังานภายในองคก์ร ซึง่กเ็ป็นปัจจยัส าคญัทีอ่งคก์รยุคใหม่ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมาก ดว้ย
เหตุผลทีว่่า "พนกังานเปรยีบเสมอืนลูกคา้คนหนึ่งที่มคีวามคาดหวงัมคีวามตอ้งการทีอ่ยากใหอ้งคก์รสง่
มอบประสบการณ์ในสถานทีท่ างานทีด่แีละตรงความคาดหวงัของพวกเขา" เพือ่ใหม้คีวามสามารถท างาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถสง่มอบประสบการณ์ทีด่ใีหก้บัลูกคา้ได ้การน าประสบการณ์มาเป็นกล
ยุทธใ์นการแกปั้ญหา โดยใชแ้นวทางปฏบิตัจิากล่างขึน้บน เน้นใหพ้นกังานเป็นหวัใจหลกัต่อการ
ขบัเคลื่อน ท าใหเ้กดิการมสี่วนร่วมต่อองคก์รเกดิความผกูพนัต่อองคก์รมากขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 1. เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั 



 2. เพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 

 3. เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลน
เนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตดงันี้   

1. ด้านเน้ือหา 
การศกึษาครัง้นี้มุ่งศกึษาประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป  

คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ในดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน รวมทัง้เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา เงนิเดอืน และประสบการณ์ 

2. ด้านพื้นท่ีและประชากร  
กลุ่มผูท้ีใ่หข้อ้มลูในการวจิยัคอื พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี)  จ ากดั 

ทีป่ฏบิตังิานอยู่ ณ เลขที ่2222/9 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% มกีลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 102 คน 

3. ด้านระยะเวลา    

ระยะเวลาด าเนินการเกบ็ขอ้มลูตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ ์– เมษายน 2565 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่ทราบประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี)  จ ากดั 

2. เพือ่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้รบัปรุงปัจจยัดา้นทีม่ผีลกับ
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี)  จ ากดั อาท ิดา้น
ค่าตอบแทน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานตลอดจน
ท าใหพ้นกังานท างานอย่างประสทิธภิาพ 

 

 

 



กรอบแนวคิดการวิจยั 

       ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดบัการศกึษา 

• เงนิเดอืน 

• ประสบการณ์การท างาน 

ปัจจยัแรงจงูใจ 

• ความมัน่คง 

• ความสมัพนัธก์บับุคคลในที่
ท างาน 

• ความตอ้งการมคีุณค่า 

• ความกา้วหน้า 

• ค่าตอบแทน 

• ลกัษณะงาน 

• สภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการท างาน 

ของพนักงาน 

บริษทั มิลเลนเนียม กรุป๊ คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชีย) จ ากดั 

• คุณภาพ 

• ปรมิาณงาน 

• เวลา 

• ค่าใชจ่้าย 



สมมติฐานการวิจยั 

1. ปัจจยัสว่นบุคคลของพนักงานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ต่างกนั 

ท าใหม้ปีระสทิธภิาพการท างานต่างกนั 

2. ปัจจยัแรงจงูใจ ดา้นความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธ์กบับุคคลในทีท่ างาน ดา้นความตอ้งการมี

คุณค่า ดา้นความกา้วหน้า ดา้นค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มผีล

ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 ทฤษฎีเกีย่วกบัประสิทธิภาพการท างาน 

CERTO (2000) ใหค้ านิยามของประสทิธภิาพและประสทิธผิล หมายถงึการใชท้รพัยากรของ

องคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายประสทิธผิลจงึจะมุ่งท าใหเ้กดิการท าสิง่ทีถู่กตอ้ง “ Doing the right thing ”  

 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัแรงจงูใจ 

 จนัทรานี  สงวนนาม (2553) ไดใ้หค้วามหมายของแรงจูงใจว่า แรงจงูใจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความ
ตอ้งการ (Needs) แรงขบั (Drivers) ซึง่เกดิขึน้ภายในตวับุคคล สว่นเครื่องล่อหรอืสิง่จงูใจ (Incentives) 
เกดิจากการจงูใจภายนอก เช่นการใหร้างวลัหรอืสิง่ตอบแทน เป็นตน้  เมื่อบุคคลเกดิความตอ้งการท าให้
เกดิแรงขบั แรงขบัทีเ่กดิขึน้จะไปกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ออกมา ดว้ยการก าหนดทศิทาง
หรอืเป้าหมายทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมเพือ่สนองความตอ้งการ 

 งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง  

 กู๊ด (Good, 1985, p. 354) รายงานวจิยัเรื่องแรงจงูใจพบว่า เพศ อายุ และระยะเวลาในการท างาน
ไม่มผีลอย่างนัยส าคญัต่อแรงจงูใจ ทัง้จากปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความพอใจและปัจจยัทีท่ าใหเ้กดิความไม่
พอใจ สว่นในดา้นความส าเรจ็ของงานเป็นแรงจงูใจทีก่่อความพอใจมากทีสุ่ด 
 จนพรรณ อมรรุจโิรจน์ (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง "การวดัประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน IT 
สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง โดยวธิ ี Data Envelopment Analysis" เป็นการวจิยัเพือ่วดัประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังานในฝ่าย IT ว่ามปีระสทิธภิาพการท างานอย่างไรและมปัีจจยัอะไรบา้งทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมคอื แบบประเมนิผลการสมัภาษณ์
งานแต่ละคน รวมถงึผูบ้รหิารและจากขอ้มลูกลางบางสว่น แลว้จงึน ามาค านวณดว้ยวธิ ี DEA โดย
โปรแกรม DEAP และน าค่าคะแนนประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากการค านวณมาทดสอบสมมตฐิานทางสถติกิบั
ปัจจยัอื่นๆ โดยโมเดลทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื DEA : Data Envelopment Analysis ทางดา้นปัจจยัน าเขา้ 
(Input-oriented) จากการศกึษาพบว่าค่าคะแนนประสทิธภิาพทีไ่ดจ้ากการค านวณดว้ยวธิ ี DEA               
มคีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัต่างๆ ดงันี้ 1) อายุของพนกังานนัน้คอื พนกังานทีม่อีายุน้อยๆ จะมคี่า



ประสทิธภิาพการท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายุมาก โดยกลุ่มอายุทีม่คี่าประสทิธภิาพมากกว่ากลุ่ม
อื่นๆ กค็อืกลุ่มอายุ 25-29 ปี ซึง่จะเป็นกลุ่มของพนกังานจบใหม่ 2) ต าแหน่งงาน พบว่าประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังานมคีวามแตกต่างกนัในบางต าแหน่งงาน โดยพนกังานระดบั 1 จะมคี่าประสทิธภิาพ
การท างานมากกว่าพนกังานในหลายๆ ระดบัชัน้ 3) ประสบการณ์ มผีลต่อค่าคะแนนประสทิธภิาพ      
โดยจากการศกึษาพบว่าพนักงานทีม่ปีระสบการณ์มากจะมปีระสทิธภิาพการท างานลดลงกว่าพนกังานที่
มปีระสบการณ์น้อยกว่า 4) ปัจจยัอื่นๆ เช่น เพศ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทาง สถานภาพการสมรส ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัค่าประสทิธภิาพ 
 อรสุดา ดุสติรตันกุล (2557) ศกึษาเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพการท างาน               
ของพนกังานบรษิทั สยาม ฮติาช ิ เอลลเิวเตอร ์ จ ากดั การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์ 1) เพือ่ศกึษา
ระดบัความคดิเหน็ประสทิธภิาพการท างานและปัจจยัในการท างานของพนกังาน 2) เพือ่เปรยีบเทยีบ
ระดบัประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน โดยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 3) เพือ่ศกึษาอทิธพิลปัจจยั
ในการท างานทีม่ผีลต่อประสทิธผิลในการท างานของพนกังาน บรษิทั สยาม ฮติาช ิ เอลลเิวเตอร ์ จ ากดั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ไดแ้ก่ พนกังานบรษิทั สยาม ฮติาช ิเอลลเิวเตอร ์จ ากดั จ านวน 235 คน 
โดยวธิกีารสุ่มแบบแบ่งชัน้เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
ความถี ่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสถติทิดสอบที่ค่าสถติทิดสอบเอฟ วธิแีอลเอสด ี
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพ์หุคณู ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ของพนักงานต่อปัจจยัในการ
ปฏบิตังิานในภาพรวมและมรีายไดอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ความคดิเหน็ประสทิธภิาพการท างานใน
ภาพรวมและรายไดอ้ยู่ในระดบัมาก พนกังานทีม่กีารศกึษาต่างกนั รายไดต้่างกนั ระยะเวลาในการท างาน
กบับรษิทัต่างกนั มคีวามคดิเหน็ประสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 ปัจจยัในการท างานดา้นทศันคต ิ ดา้นการประเมนิผลการท างาน ดา้นโครงสรา้งองคก์าร                   
มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทัสยาม ฮติาช ิ เอลลเิวเตอร ์
จ ากดั 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 

ระเบยีบการวิจยั 

 การศกึษาวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั มวีตัถุประสงคป์ระการแรกคอื เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ประการทีส่องเพือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล 
และวตัถุประสงคป์ระการสุดทา้ย เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของ
พนกังาน บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั    



โดยการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ใชว้ธิกีารศกึษาแบบการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวเิคราะหข์อ้มลูโดยวธิกีารทางสถติดิว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS ในการสรุปผล 

 ประชากร กลุ่มตวัอย่าง และวิธีสุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรประชากรในการวจิยัครัง้นี้คอืพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) 
จ ากดั ทีป่ฏบิตังิานอยู่ ณ 2222/9 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
10310 
 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ เป็นพนักงานทีท่ างานอยู่ในบรษิทั มลิเลนเนียม 
กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั จากประชากรจ านวน 136 คน (ทีม่า: บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 25 กุมภาพนัธ ์2565) 
 การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีเ่ป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
เพือ่จะน าเอาขอ้มลูทีไ่ดห้ลงัจากการเกบ็รวบรวมมาวเิคราะหเ์พือ่การตอบปัญหาการวจิยัหรอืเรื่องที่
ตอ้งการศกึษา โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาหาความรู ้คน้ควา้ ทบทวนวรรณกรรม แนวคดิและทฤษฎ ีเอกสารทาง
วชิาการ รวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ก าหนดกรอบแนวคดิของงานวจิยัทีแ่สดงใหเ้หน็ตวัแปรที่
เกีย่วขอ้งในครัง้นี้ และน าไปสูข่ ัน้ตอนของการใหค้วามหมายของนิยามศพัทเ์ฉพาะ เพือ่เป็นแนวทางใน
การพฒันาการสรา้งแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทีผู่ว้จิยัก าหนด โดยการตัง้ขอ้ค าถาม
ในแบบสอบถามตอ้งเป็นค าถามทีม่คีวามครอบคลุมนิยามศพัทเ์ฉพาะอกีดว้ย ซึง่การวจิยัน้ีเป็นวจิยัเชงิ
ส ารวจทีใ่ชแ้บบสอบถามทัง้ปลายปิดและปลายเปิด โดยในสว่นของแบบสอบถามปลายปิดผูว้จิยัมี
ตวัเลอืกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลอืกตอบและในสว่นแบบสอบถามปลายเปิด ผูว้จิยัจะก าหนด
เฉพาะค าถามใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคดิเหน็ในการตอบได ้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 สว่นดงัต่อไปนี้ 
 สว่นที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นบุคคลของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั เป็นค าถามลกัษณะประชากรศาสตร ์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
เงนิเดอืน และประสบการณ์การท างาน มจี านวนแบบสอบถามทัง้หมด 5 ขอ้ 
 สว่นที ่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปัจจยัแรงจงูใจ ประกอบไปดว้ยค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั
แรงจงูใจในการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างาน ดา้นความตอ้งการ
มคีุณค่า ดา้นความกา้วหน้า ดา้นค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มี
จ านวนค าถามทัง้หมด 24 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามลกัษณะประเมนิค่าความคดิเหน็ แบ่งเป็น 5 ระดบั   
(5=เหน็ดว้ยอย่างยิง่ และ 1=ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่) 
 สว่นที ่3 ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) 
จ ากดั ซึง่ประกอบไปดว้ยดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย โดยมแีบบสอบถาม
ทัง้หมด 10 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามลกัษณะประเมนิค่าความคดิเหน็ โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั 
(5=ดมีาก และ 1=ไม่ดอีย่างมาก) 



 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเกบ็รวบรวมจากแบบสอบถามทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูมาแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผล
ดว้ยการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  1) ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี ่ (Frequency) กบัตวัแปรทีม่รีะดบัการวดั
เชงิกลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
เงนิเดอืน ประสบการณ์การท างาน 
  2) ใชค้่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรทีม่ี
ระดบัการวดัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัแรงจูงใจ ประกอบไปดว้ย ดา้นความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธก์บั
บุคคลในทีท่ างาน ดา้นความตอ้งการมคีุณค่า ดา้นความก้าวหน้า ดา้นค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน   
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป 
คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ประกอบไปดว้ยตวัแปรดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้น
ค่าใชจ่้าย 
 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
  1) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่เีพศ ท าใหม้ี
ประสทิธภิาพการท างานต่างกนั ใชส้ถติ ิIndependent Sample T-test ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
  2) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่อีายุ ระดบั
การศกึษา เงนิเดอืน และประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าใหม้ปีระสทิธภิาพการท างานต่างกนั ใชส้ถติิ
ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพือ่วเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่างทีม่มีากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป และ
น าไปเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่โดยวธิ ีLSD (Least Significant Difference) เมื่อพบความแตกต่าง 
  3) ปัจจยัแรงจงูใจ ดา้นความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างาน ดา้นความ
ตอ้งการมคีุณค่า ดา้นความกา้วหน้า ดา้นค่าตอบแทน ดา้นลกัษณะงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียมออโต ้ กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั วเิคราะหโ์ดยใชส้ถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 
สรปุผลการวิจยั 
 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั      
มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยเรยีงตามส าดบั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ ดา้นปรมิาณงาน      
ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ่้าย 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคล สามารถสรุปการวจิยัไดด้งันี้ 
  1) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคล 



ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างานทีต่่างกนั ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานไม่ 
ต่างกน้  
  2) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่ปัีจจยัสว่นบุคคล 
ดา้นเงนิเดอืนทีต่่างกนั ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานต่างกนั 
 3. ผลการวเิคราะหปั์จจยัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลน
เนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั สามารถสรุปการวจิยัไดด้งันี้ 
  1) ปัจจยัแรงจงูใจดา้นความมัน่คง ดา้นความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างานดา้น
ความกา้วหน้า และดา้นลกัษณะงาน ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม 
กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 
  2) ปัจจยัแรงจงูใจดา้นความตอ้งการมคีุณค่า ดา้นค่าตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) 
จ ากดั สามารถสรุปตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 
 1. ผลการศกึษาประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดมีาก 
  1) ด้านคณุภาพ ของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั อยู่
ในระดบัดมีาก โดยพนกังานสว่นใหญ่ท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดไว ้ผลงานเป็นทีพ่งึพอใจกบัผูเ้กีย่วขอ้ง และยงัสามารถน าไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ได ้ 
  2) ด้านปริมาณงาน ของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 
อยู่ในระดบัดมีาก โดยพนกังานสว่นใหญ่สามารถปฏบิตังิานไดใ้นปรมิาณทีอ่ยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน            
มจี านวนผลงานทีส่ าเรจ็ตรงตามก าหนดเวลา 
  3) ด้านเวลา ของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั อยู่ใน
ระดบัดมีาก โดยพนกังานส่วนใหญ่สามารถปฏบิตังิานไดใ้นระยะเวลาทีเ่หมาะสม และปฏบิตังิานเสรจ็ตรง
ตามก าหนดเวลา 
  4) ด้านค่าใช้จ่าย ของพนักงานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 
อยู่ในระดบัดมีาก โดยพนกังานสว่นใหญ่ประหยดัค่าใชจ่้าย ใชท้รพัยากรน้อยทีสุ่ด มกีารวางแผนก่อนการ
ท างาน และไม่มกีารท างานซ ้าซอ้น 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา เงนิเดอืน และ
ประสบการณ์การท างาน สามารถสรุปไดด้งันี้ 



  1) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่เีพศต่างกนั ท าให้
ประสทิธภิาพการท างานไม่ต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โชตกิา ระโส (2555) ศกึษาเรื่องแรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฎันครสวรรค ์ ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัสว่นบุคคล     
ดา้นเพศ ทีแ่ตกต่างกนัไม่ส่งผลกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะตามองคก์รต่างๆ เมื่อมี
การคดัเลอืกรบับุคลากรเขา้ปฏบิตังิาน จะไม่มกีารจ ากดัเพศ เนื่องดว้ยเหตุผลทีว่่าองคก์ารโดยทัว่ไป 
โดยเฉพาะสถาบนัอุดมศกึษานัน้ ไดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องของความรู้ ความสามารถของบุคคลมากกว่าที่
จะเน้นในเรื่องของเพศในการปฏบิตังิาน เพราะเมื่อบุคคลไม่ว่าจะเพศไหนกต็าม เมื่อเขา้มาปฏบิตังิาน
ตามต าแหน่งหน้าที ่กต็อ้งอยู่ในกฎ ระเบยีบ บรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีเ่หมอืนกนั 
จงึท าใหบุ้คลากรมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานทีไ่ม่แตกต่างกนั 
  2) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่อีายุต่างกนั          
ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานไม่ต่างกนั ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าพนกังานท างานตามหน้าทีข่องตนอาจไม่
เกีย่วขอ้งในเรื่องของอายุ จงึไม่สง่ผลกบัประสทิธภิาพการท างาน ทัง้นี้ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สมยศ แยม้เผื่อน (2551) ทีไ่ดศ้กึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
ปฏบิตักิาร บรษิทั เอเชยีน มารนี เซอรว์สิส ์จ ากดั (มหาชน) และพบว่าอายุทีต่่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพ
การท างานทีต่่างกนั 
  3) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนั ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานไม่ต่างกนั ซึ่งผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าพนกังานสว่นใหญ่ของบรษิทั      
มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพการท างานไม่
ต่างจากพนกังานทีศ่กึษาสูงกว่าปรญิญาตร ี ทัง้นี้ผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของมาลนิี นกศริ ี
และ ขนเดช กงัสวสัดิ ์(2558) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน
บรษิทั ธรรมรกัษ์ ออโตพารท์ จ ากดั และพบว่าระดบัการศกึษาต่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการท างานที่ 
ต่างกนั 
  4) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่เีงนิเดอืนต่างกนั 
ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Zalcanick (1958, p.40) ทีไ่ดก้ล่าวว่า
การปฏบิตังิานจะดมีปีระสทิธภิาพหรอืไม่ขึน้อยู่กบัผูป้ฏบิตัวิ่าจะไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการทัง้
ภายนอก อาทเิช่น รายไดห้รอืค่าตอบแทน เป็นตน้ มากน้อยเพยีงใด ซึง่ถา้หากว่าผูป้ฏบิตังิานไดร้บัการ
ตอบสนองมากการปฏบิตังิานกย็่อมมปีระสทิธภิาพมากดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ            
พฤธสิทิธิ ์ อุทุม (2559) ทีไ่ดศ้กึษา ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัสระแกว้ และพบว่าเงนิเดอืนทีต่่างกนัมผีลต่อประสทิธภิาพการท างานทีต่่างกนั 
  5) พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ทีม่ปีระสบการณ์การ
ท างานต่างกนั ท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานไม่ต่างกนั ซึง่ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่า ประสทิธภิาพการท างาน
ของพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ท างานนานนัน้ไม่ไดแ้ตกต่างจากพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อย 
เนื่องจากพนกังานแต่ละคนมกีารเรยีนรูแ้ละลกัษณะงานทีต่่างกนั โดยผลการวจิยัไม่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์ (2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์ับ



ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
โดยผลการวจิยัพบว่าประสบการณ์การท างาน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน 
 3. ศกึษาปัจจยัดา้นแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม 
กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั สามารถสรุปไดด้งันี้ 
  1) ปัจจยัแรงจงูใจด้านความมัน่คง ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าทางบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอร์
ปอเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั มคีวามมัน่คงอยู่แลว้ เนื่องจากจะมกีารเขา้ถ่ายทอดตลาดภายในปี 2565 ปัจจยั
แรงจงูใจดา้นความมัน่คงจงึไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป 
คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรทิศัน์ สงวนสุข (2541) ทีศ่กึษาเรื่อง    
ขวญัและประสทิธผิลในการท างานของขา้ราชการต ารวจ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ ผลงานวจิยัพบว่า    
ควรสรา้งความพงึพอใจในงาน ความมัน่คงในหน้าที ่ และการใหก้ารยอมรบักบัผูป้ฏบิตังิาน จะท าใหม้ี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้  
  2) ปัจจยัแรงจงูใจด้านความสมัพนัธ์กบับุคคลในท่ีท างาน ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ผูว้จิยัเหน็ว่าพนกังาน
บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั มคีวามสมัพนัธ์ทีด่ ีช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั ปัจจยัดา้น
ความสมัพนัธก์บับุคคลในทีท่ างานจงึไม่สง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างาน สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามเป็น
ธรรม หรอืความเสมอภาค J. STACY Adam (อรพนิทร ์ชชูม 2555) ในเรื่องของความเป็นธรรมดา้นการ
มปีฏสิมัพนัธ ์(Interactional Justice) และความเป็นธรรมดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal 
Justice) สง่ผลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน โดยกล่าวเมื่อบุคคลไดร้บัการปฏบิตัอิย่างยุตธิรรม  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบับุคคลอื่นสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของบุคคลนัน้แลว้ บุคคลนัน้จะถูกจูงใจใหด้ ารง
หรอืคงพฤดกิรรมในการท างานไว ้ ในทางตรงกนัขา้มถา้บุคคลคดิว่า ตนเองไดร้บัการปฏบิตัอิย่างไม่เป็น
ธรรม บุคคลนัน้จะพยายามลดความไม่เสมอภาคนัน้ โดยการลดการท างานหรอืการกระท า และยงักล่าว
ว่าความพงึพอใจในการปฏบิตังิานนัน้ สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในทศิทาง 
เดยีวกนั 
  3) ปัจจยัแรงจงูใจด้านความต้องการมีคณุค่า มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของ
พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานบรษิทั มลิเลน
เนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ตอ้งการการยอมรบัความสามารถจากผูบ้งัคบับญัชาและเพือ่น
ร่วมงาน มอีสิระในการออกความเหน็ มอี านาจในการตดัสนิในงานทีต่นเองรบัผดิชอบ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยั มณีรตัน์ ศรคีุย้ (2562) ไดศ้กึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการท างานและความ
ผกูพนัต่อองคก์รกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานมหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ ผลการวจิยัพบว่า
แรงจงูใจในการท างานดา้นการยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน ของพนกังาน
มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็  
  4) ปัจจยัแรงจงูใจด้านความก้าวหน้า ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของ
พนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ซึง่ผูว้จิยัเหน็ว่าบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป 



คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั เป็นบรษิทัทีพ่นกังานอยู่กนัอย่างครอบครวั ช่วยเหลอืกนัและกนั ปัจจยัดา้น
ความกา้วหน้าจงึไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานโดยรวม ทัง้นี้ผลวจิยัทีไ่ดน้ัน้ไม่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ 
Glimmer (รตักมัพล พนัธุเ์พง็, 2547 อา้งถงึใน วรนัธร ทรงเกยีรตศิกัดิ,์ 2558) ทีก่ล่าวว่า โอกาสกา้วหน้า
ในการท างาน (opportunity for advancement) ไดแ้ก่ การทีม่โีอกาสเลื่อนต าแหน่งสงูขึน้ องคก์าร
สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน เป็นองคป์ระกอบทีเ่อือ้ต่อประสทิธภิาพการ
ท างาน 
  5) ปัจจยัแรงจงูใจด้านค่าตอบแทน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั แสดงใหเ้หน็ว่าพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป 
คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ตอ้งการค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความรู ้ ความสามารถ ปรมิาณงานที่
รบัผดิชอบ และการปรบัเงนิเดอืนตามผลการประเมนิประจ าปีทีเ่หมาะสมดว้ยความเป็นธรรม                 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Glimmer ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัดา้นค่าตอบแทนเป็นหนึ่งในปัจจยัทีเ่อือ้อ านวยต่อ
ประสทิธภิาพการท างาน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ รุ่ง แกว้แดง และ ชยัณรงค ์ สุวรรณสาร (2536)           
ไดศ้กึษาเรื่อง เกีย่วกบัประสทิธผิลในการท างานว่าประสทิธผิลมคีวามสมัพนัธก์บัผลงานทีอ่งคก์ร         
พงึประสงค ์ และความส าเรจ็ของผลการปฏบิตังิานทีเ่ป็นไปหรอืบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร 
  6) ปัจจยัแรงจงูใจด้านลกัษณะงาน ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังาน
บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ผูว้จิยัเหน็ว่าบรษิทัมกีารจดัสรรหน้าทีข่องพนกังาน
บรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ อย่างชดัเจน และไดม้กีารคดัเลอืกพนกังานทีม่คีวามรู ้
ความสามารถ ตรงกบัต าแหน่งงาน จงึไม่สง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานในดา้นนี้ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎขีอง Herzberg (1959) กล่าวคอื ถา้มแีรงจงูใจดา้นปัจจยัจงูใจมมีากประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะ
มมีาก โดยความรบัผดิชอบ (Responsibility) คอื ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายให้
รบัผดิชอบงานใหม่ ๆ มอี านาจรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุมไม่มาก สง่ผลกบัประสทิธภิาพการ
ท างาน  
  7) ปัจจยัแรงจงูใจด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน
ของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั แสดงใหเ้หน็ว่าการทีบ่รษิทัจดัสถานที่
ทีม่คีวามเหมาะสมในเรื่องของแสง เสยีง ความสะอาด เป็นระเบยีบ มคีวามสะดวก และปลอดภยัใน
เครื่องใชส้ านกังาน เป็นการเอือ้อ านวยต่อการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั  ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ Glimmer (อา้งถงึใน รตักมัพล พนัธุเ์พง็, 2547: 12-14 อา้งถงึใน 
วรนัธร ทรงเกยีรตศิกัดิ,์ 2558) เรื่อง ลกัษณะของสภาพแวดลอ้มในการท างานทีเ่ป็นองคป์ระกอบทีจ่ะ
เอือ้อ านวยต่อประสทิธภิาพในการท างาน โดยสภาพการท างาน (working conditions) คอื สถานทีท่ีม่ ี
ความสะอาด มรีะเบยีบ มคีวามปลอดภยั เครื่องมอื เครื่องจกัรอยู่ในพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
ใชเ้สมอ มอีากาสถ่ายเทด ีไม่มเีสยีงรบกวน มแีสงสว่างเหมาะสม ระยะเวลาการท างานแต่ละวนัเหมาะสม 
มสีถานทีใ่หอ้อกก าลงักาย มโีรงอาหารใกล้ๆ  มศีูนยอ์นามยั มสีถานทีจ่อดรถ 
 



ข้อเสนอแนะผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัครัง้นี้มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพือ่ใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรบั
การพฒันาประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 
 จากการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัสว่นบุคคลของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ 
(เอเชยี) จ ากดั ในดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างานต่างกนั ท าใหป้ระสทิธภิาพ
การท างานไม่ต่างกนั แต่ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเงนิเดอืน ทีต่่างกนัท าใหป้ระสทิธภิาพการท างานต่างกนั 
ดงันัน้เพือ่ทีจ่ะเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการท างานใหก้บัพนกังาน บรษิทัจงึควรจ าแนกการพฒันา
เงนิเดอืน มากกว่าดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา และประสบการณ์การท างาน 
 ปัจจยัแรงจงูใจ 
 จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัแรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั         
มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั ม ี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความตอ้งการมคีุณค่า                    
ดา้นค่าตอบแทน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1) ดา้นความตอ้งการมคีุณค่า 
 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัแรงจงูใจดา้นความตอ้งการมคีุณค่า มผีลต่อประสทิธภิาพ
การท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั บรษิทัควรใหค้วามส าคญั
ในดา้นการรบัฟังความคดิเหน็ของพนกังาน และเคารพการตดัสนิใจของพนกังานทีร่บัผดิชอบกบังานนัน้ 
 2) ดา้นค่าตอบแทน 
 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัแรงจงูใจดา้นค่าตอบแทน มผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน
ของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั บรษิทัควรใหค้วามส าคญัในการ
พจิารณาค่าตอบแทนจากความรู ้ความสามารถ ปรมิาณงาน และมกีารประเมนิผลประจ าปีอย่างเหมาะสม
และเป็นธรรม 
 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
 จากผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าปัจจยัแรงจงูใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน มผีลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลนเนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั บรษิทัควรให้
ความส าคญัในสถานทีท่ างานทีถู่กสุขลกัษณะ เอือ้อ านวยต่อการท างาน มรีะเบยีบ และไดร้บัความ
ปลอดภยั 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาเกีย่วกบัประสทิธภิาพการท างานในเชงิลกึโดยศกึษาวจิยัในเชงิคุณภาพควบคู่ไปกบั
การวจิยัเชงิปรมิาณ โดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีห่ลากหลายวธิ ีเช่น การเกบ็แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ 
การสงัเกต เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึและผลการวจิยัทีค่รอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานองคก์รอื่นๆ 
เช่น องคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าธุรกจิประเภทเดยีวกนั เพือ่ใหส้ามารถเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพในการ



ปฏบิตังิาน และทราบว่าองคก์รทีเ่กีย่วขอ้งมปีระสทิธภิาพการท างานแตกต่างกนัอย่างไร ตลอดจนหา
แนวทาง และมาตรการในการสรา้งพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพแก่พนกังาน เพือ่การพฒันา
ประสทิธภิาพการท างานของพนกังานใหด้ขีึน้ 
 3. ควรศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ทีอ่าจสง่ผลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนกังานบรษิทั มลิเลน
เนียม กรุ๊ป คอรป์อเรชัน่ (เอเชยี) จ ากดั อาท ิ ปัจจยัดา้นความรูค้วามเขา้ใจในงาน ปัจจยัดา้นการพฒันา
เทคโนโลยรี่วมกบัการท างาน 
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