
1 
 

แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน 
บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 

MOTIVATION OF JOB PERFORMANCE OF EMPLOYEES,  
NESTLE COMPANY 
ศิรวชิญ ์วงศแ์สนเจริญดี 

สาขา การจดัการ คณะบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูรั้บผดิชอบบทความ 

Sirawit Wongsaencharoendee 
E-mail: Sirawit.prom@gmail.com 

Faculty of Business Administation Program in Management, Ramkhamhaeng University 
Corresponding author 

บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสท์เล่ (ประเทศไทย) แผนก

ไอศกรีมมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) 
แผนกไอศกรีมไดแ้ก่ ดา้นความส าเร็จในการท างาน  ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ  ดา้นลกัษณะของงาน
ที่ปฏิบติั   ดา้นความรับผดิชอบ   ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นเงินเดือน  

ประชากรในงานวจิยัน้ี คือ พนกังานในบริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีมกลุ่มตวัอยา่งที่
ตอบแบบสอบถามจ านวน 108 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามด าเนินการ
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลวิจยัพบว่า 1) พนักงานผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 108 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0  มีอายุ 36-40 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 มีระยะเวลาในการท างาน 3-5 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.2 ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 30001-40000 บาทจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 ต  าแหน่งงานเป็นพนกังาน
ฝ่ายขายจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5  
 ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ 
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นเงินเดือน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะของงานที่
ปฏิบตัิ ส่วนดา้นที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือตามล าดบั 
ค าส าคญั: แรงจูงใจ, การปฏิบตัิงาน, เนสทเ์ล่ไอศกรีม 
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ABSTRACT 
Motivation of job performance of employees, Nestle Company. The objective is to study 

Motivation of job performance of employees, Nestle Company. Include the success of the job, In terms of 
being respected, Aspects of work performed, Responsibility, Progress, Salary.  

The sample group this Nestle Ice cream employees the sample consisted of 108 respondents. The 
instruments used to collect the data were analyze using computer programs for frequency percentage 
frequency values (�̅�) standard deviation (SD). 
 The research found that 1.) The customer all respondents 108 peoples. Most are Male 85 peoples 
representing 79%, aged 36-40 years old 34 peoples representing 31.5%, bachelor’s degree level 91 peoples 
representing 84.2%, duration of work are 3-5 years 38 peoples representing 35.2% , salary are 30,001-
40,001 Baht 42 peoples representing 38.9%, position are salesman 74 peoples representing 68.5%. 

Motivation of job performance of employees, Nestle Company. Overall is at a highest level. When 
considered in each aspect, it was found that aspect which had the highest level of opinions was the 
responsibility, salary, the success of the job, progress, aspects of work performed, while the aspect with the 
high level of opinion was the in terms of being respected respectively. 
Keyword: motivation, performance, Nestle Ice-cream. 
บทน ำ 

ปัจจุบันในแต่ละองค์กรมีการแข่งขันสูงมากขึ้ นอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะในด้านตัวสินค้าหรือ
แมก้ระทัง่การท าธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่เรียกว่า FMCG ( Fast Moving Consumer Goods) คือ สินคา้หรือ
ผลิตภณัฑใ์นทุกรูปแบบ ที่มีการจ าหน่าย เกิดการซ้ือขายขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดย ส่วนมากจะเป็นสินคา้ที่มี
ลกัษณะ ไม่ใช่สินคา้คงทน ตวัอยา่ง เช่น  อาหาร เคร่ืองด่ืม  ท  าใหธุ้รกิจ FMCG เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขนัใน
ตลาดสูงและมีความจ าเป็นต่อทุกคน เน่ืองจากในปัจจุบนัคนไทยหันมาใส่ใจในเร่ืองการบริโภคมากขึ้น คดั
สรรมากขึ้นท าใหบ้ริษทัจะตอ้งคอยพฒันาทั้งตวัสินคา้และตวัสินคา้จะออกมาดีได ้ก็จ  าเป็นที่จะตอ้งมีคนใน
องคก์รที่ดี  เพือ่ใหผ้ลงานหรือผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการท างานออกมาไดป้ระสิทธิภาพที่สุด  

ส่ิงที่องคก์รจะตอ้งเผชิญในทุกวนัน้ีที่เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก ความ
ผนัผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ซ่ึงส่งผลกระทบต่อองคก์รทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะตอ้งปรับตวัใน
หลายๆดา้น เช่น การปรับตวัโดยการน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเขา้มาใช ้โดยการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้าและรับมือกบัปัญหาต่างๆเพื่อให้
องคก์รสามารถด ารงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งมัน่คง 

ทรัพยากรที่จดัว่าส าคญัที่สุดขององค์กรก็คือ “ทรัพยากรมนุษย”์ หรือพนักงานทุกคนในองคก์ร
นัน่เอง  ดงันั้นจะเห็นไดว้า่องคก์รที่ประสบความส าเร็จไดก้็เน่ืองมาจากประสิทธิภาพของพนกังานในองคก์ร
เป็นส าคญั ถา้พนกังานในองคก์รขาดประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความสามารถและการท างานเป็นทีม 
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 ก็จะเกิดปัญหาในการท างาน เช่น การท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ ไม่ไดผ้ลลพัธต์ามที่บริษทัก าหนด องคก์ร
ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ ในทางกลบักนั ถา้องคก์รมีพนกังานที่มีความรู้ ความสามารถ โอกาสที่จะท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็จะสูง 

การที่จะไดผ้ลลพัธจ์ากการท างานจากพนกังานในองคก์รที่มีประสิทธิภาพนั้น ส่ิงที่ส าคญัที่สุด ก็คือ 
พนกังานจะตอ้งมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน แรงจูงใจในการปฏิบติังานจึงมีผลต่อความส าเร็จของงาน โดย
แรงจูงใจในปฏิบติังานนั้นอาจเกิดจากลกัษณะนิสัยส่วนบุคคล ซ่ึงอาจเน่ืองมาจากมีความชอบในการท างาน
ที่ไดรั้บมอบหมาย และเกิดจากความภาคภูมิใจในท างานที่ไดรั้บค าชมจากผูบ้ญัชาการ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี 
รวมทั้งการมีทศันคติที่ดีต่อองคก์ร ปัจจยัเหล่าน้ีก็จะเป็นส่ิงกระตุน้ให้พนักงานเกิดความพยายามในการ
ท างาน และท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากที่กล่าวมาขา้งตน้ จะแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของแรงจูงใจในการปฏิบติังาน เพื่อจะท าให้
พนักงานทุกคนในองคก์ร ท างานไดอ้ยา่งมีความสุขและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างาน เพื่อให้องคก์ร
ประสบความส าเร็จ ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษา พนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนก
ไอศกรีม โดยเฉพาะเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนก
ไอศกรีม ว่ามีแนวโน้มทั้งปัจจยัยอ่ยและภาพรวมเป็นอยา่งไร โดยสามารถให้ขอ้มูลเชิงลึก เพื่อให้ผูบ้ริหาร 
น าไปจดัล าดบัความส าคญัในการพฒันาเพือ่ให้มีแรงจูงใจในการท างาน เกิดความพึงพอใจ ความผูกพนัต่อ
องค์กร ความภาคภูมิใจในการท างานกับองค์กร และอยากชักชวนผูอ่ื้นมาท างานกับองค์กร และเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ วางแผนธุรกิจ และการศึกษาวจิยัเพิม่เติม 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพือ่ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 
ขอบเขตการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) 
แผนกไอศกรีม มีขอบเขตการวจิยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  
มุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย)แผนกไอศกรีม 
โดยมีตวัแปรในการศึกษา ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ,อาย,ุระดบัการศึกษา, 
ระยะเวลาในการท างาน,เงินเดือน,ต าแหน่งงาน 

ตวัแปรตาม  คือ  ดา้นความส าเร็จในการท างาน, ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ, ดา้น 
ลกัษณะของงานที่ปฏิบตั,ิ ดา้นความรับผดิชอบ, ดา้นความกา้วหนา้, ดา้น
เงินเดือน 

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรในการวจิยัคือ  พนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม จ านวน 108 คน 
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โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ธีิการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิการใชสู้ตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Tamae) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 
5 % ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 108 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวจิยัคร้ังน้ีจะท าการวจิยั ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – กนัยายน 2562 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1. สามารถน าผลการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการบริหารองคก์รให้ดีขึ้นและท าให้พนักงานเกิด

ความพึงพอใจและมีความผูกพนัต่อองคก์รเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน 
บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 

2. สามารถน าผลการวจิยัที่ไดม้าใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวธีิการต่างๆ เพือ่เสริมสร้าง
แรงจูงใจต่อพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของพนกังาน ท างานไดอ้ยา่งมีความสุขและเพิม่ศกัยภาพในการท างานที่
ดียิง่ขึ้นต่อไป 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศ
ไทย) แผนกไอศกรีม  ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ยรายละเอียด 
ดงัน้ี (แนวคิดทฤษฏีแรงจูงใจของHerzberg, 1959 ) 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ทฤษฎี Two-factor ของ เฮอร์เบอร์ก (Herzberg) เฮร์ซเบิร์ก พบว่าปัจจยัที่ท  าให้คนรู้สึกพอใจและ
ไม่พอใจเป็นปัจจยัคนละประเภทกนั กล่าวคือ ปัจจยัที่ ท าให้คนพอใจ หรือไม่พอใจเป็นเร่ืองที่สามารถ
แยกออกจากกันได้ องค์ประกอบส าคญัที่ท  าให้เกิด ความสุขจากการท างานมี 2 ประเภท คือ ปัจจัย
กระตุน้ดลใจหรือปัจจยัจูงใจและปัจจยัสุขวทิยาหรือปัจจยัค  ้าจุน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการท างาน 
5. เงินเดือน 
6. ต าแหน่งงาน 

แรงจูงใจในกำรปฏบิัตงิำนของพนักงำนใน 
บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 

1. ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
2. ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
4. ดา้นความรับผดิชอบ 
5. ดา้นความกา้วหนา้ 
6. ดา้นเงินเดือน 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตำม 
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1. ปัจจยัจูงใจ เป็นตวัที่ท  าใหเ้กิดความพงึพอใจ เป็นตวัสนบัสนุนใหบุ้คคลท างานเพิม่มากขึ้น 
1.1 ความส าเร็จของงาน หมายถึง ความส าเร็จที่ไดรั้บเม่ือผูป้ฏิบตัิงาน 
1.2 ความกา้วหนา้ หมายถึง แต่ละบุคคลไดรั้บความกา้วหนา้โดยการพฒันาใหเ้กิดทกัษะ 
 1.3 การยอมรับนบัถือ หมายถึง เป็นผลมาจากความส าเร็จ เช่น การชมเชยดว้ยค าพดูหรือการเขียน  
1.4 ความรับผดิชอบ หมายถึง เม่ือบุคคลไดรั้บมอบหมาย บุคคลตอ้งการมีโอกาสที่จะรับผดิชอบ  
1.5 ลกัษณะของงาน หมายถึง ลกัษณะของงานที่ก่อใหเ้กิดความพงึพอใจแก่ผูป้ฏิบติังาน  

2. ปัจจยัสุขวทิยาหรือปัจจยัค  ้าจุน เป็นตวัป้องกนัไม่ใหเ้กิดความไม่พงึพอใจ 
2.1 เงินเดือน หมายถึง ผลตอบแทนจากการท างานซ่ึงอาจจะเป็นในรูปของค่าจา้ง  
2.2 โอกาสกา้วหนา้ หมายถึง การมีทกัษะเพิม่ขึ้นในวชิาชีพหรือ ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง 

ข้อมูลบริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 
2.1. ลักษณะที่ต้ัง 
ส านกังานใหญ่ เนสทเ์ล่ บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ  ากดั ตั้งอยูท่ี่ ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวร์ิลชั้น 

39-43 เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1แขวงปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
เนสทเ์ล่หน่ึงในบริษทัชั้นน าด้านเคร่ืองด่ืมและอาหารคุณภาพของไทยและของโลก เร่ิมท าตลาด

ไอศกรีม ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ซ่ึงเป็นระยะเวลากว่า 19 ปีที่เนสทเ์ล่มุ่งมัน่คิดคน้นวตักรรมใน
การผลิตไอศกรีมคุณภาพเพื่อผูบ้ริโภคอยู่เสมอ โดยครอบคลุมไอศกรีมในกลุ่มเด็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ และ
ครอบครัว โดยมีทั้งแบบแท่ง แบบถว้ย แบบโคน และแบบกล่อง โดยเนสทเ์ล่ เอสกิโมเปิดตวัพร้อมเนสท์เล่
ไอศกรีมในปีนั้น 

ในช่วงแรก (พ.ศ. 2536)  เนสทเ์ล่ เอสกิโม เร่ิมเขา้สู่ตลาดโดยเนน้ความหลากหลายของไอศกรีมใน
รูปแบบของไอศกรีมนมและไอศกรีมหวานเยน็เป็นหลัก ในเวลาต่อมาเนสท์เล่ เอสกิโม ได้สร้างสรรค์
นวตักรรมใหม่ของไอศกรีมที่ท  าใหไ้อศกรีมไม่ไดเ้ป็นเพียงไอศกรีมนมหรือหวานเยน็และเนสทเ์ล่ไอศกรีม
ยงัคงสร้างผลิตภณัฑท์ี่ดีใส่ใจในโภชนาการพร้อมกบัการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ณิชชา วริิกุลเจริญ (2555) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบตัิงานของ

พนักงานบริษัท ยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ยูนิแอร์คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด ผลที่ได้รับจากการศึกษาใน คร้ังน้ีผูบ้ริหาร
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ปัจจยัที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในระดับมากได้แก่ด้านลักษณะงานคือการมี  โอกาสได้ใช้
ความสามารถพเิศษเพือ่ใหก้ารท างานประสบผลส าเร็จและลกัษณะของงานที่ท  าอยูใ่น ปัจจุบนัตรง กบัสาขา
ที่เรียนจบมา ระดบัปานกลางไดแ้ก่ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ความสมัพนัธก์บั ผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และดา้นผลตอบแทน  
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ขนิษฐา สิงห์โตทอง (2556) ได้ท  าการวิจยั เร่ือง แนวทางการสร้างแรงจูงใจใน การท างานของ
พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรม เชอราตนั พทัยา มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ การท างาน
ของพนักงานระดบัปฏิบตัิการของโรงแรม เชอราตนั โดยมีระดับความพึงพอใจดา้นความสัมพนัธ์ความ
ร่วมมือของผูร่้วมงาน ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสายการบริหาร ดา้นเงินเดือนและสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บ
ความยอมรับนับถือ ดา้นความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นลกัษณะงานความ
รับผดิชอบ ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คง ดา้นชีวติส่วนตวั  

ทวี ทองอยู่ (2556) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ พนักงาน 
บริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) วตัถุประสงคข์องการศึกษาอิสระคร้ังน้ีเพื่อ ศึกษาปัจจยัที่มีผล
แรงจูงใจในบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) ผลของการศึกษาน้ีช้ีให้เห็นว่าปัจจยัของผลการ
สร้างแรงจูงใจในบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ  ากดั (มหาชน) มีระดบัของแรงจูงใจส าหรับปัจจยัทั้งสองของ 
แรงจูงใจที่ไดค้่าเท่ากบั 3.509 ซ่ึงอยูใ่นระดบัที่มากและในปัจจยัจูงใจมีค่ารวมเท่ากบั 3.150 อยูใ่นระดบัปาน
กลางเม่ือเทียบกบัปัจจยั ค ้าจุนที่มีค่าเท่ากบั 3.806 อยูใ่นระดบัมากดงันั้นจากผลการวจิยัจึงควรปรับปรุงปัจจยั
จูงใจที่มีค่าน้อยอยู่ 3 ค่าคือด้านลักษณะงานเท่ากับ 2.695 ด้านการยกย่องเท่ากับ 2.658 และด้านความ
เจริญกา้วหนา้ เท่ากบั 2.691 เพือ่ระดบัปัจจยัจูงใจโดยรวมดีขึ้นจากระดบัปานกลาง จากผลการทดสอบค่า T-
Test และ F-Test เพื่อวดัผลกระทบสรุปไดว้่าอายุที่แตกต่างกนัมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจและปัจจยัค  ้ าจุน 
และในส่วนอายุงานที่แตกต่างกันมีผลกระทบต่อปัจจัยจูงใจและในส่วนวุฒิการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ผลกระทบต่อปัจจยัค  ้าจุน และสุดทา้ยต าแหน่งที่แตกต่างกนัจะมีผลกระทบต่อปัจจยัจูงใจ 

ภรภทัร หมอยา (2557) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ พนกังาน
ระดบัหัวหน้างานของบริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาปัจจยัจูงใจ
ในการปฏิบตัิงานของพนักงานระดบัหัวหนา้งาน บริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากดั ดา้นปัจจยั
จูงใจในการปฏิบตัิงานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดบัมาก ในดา้นความส าเร็จในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานที่ท  า ดา้นความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้นความกา้วหนา้ในหนา้ที่การงาน 
และดา้นค่าตอบแทนและสวสัดิการดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ มีแรงจูงใจระดบัปานกลางและเพศ อายุ
สถานภาพ และอายงุานที่ต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ระดบัการศึกษาที่ต่างกนัมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั .05 

ประกายมาศ เพชรรอด (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน ของ
พนักงาน บริษทั แอลวาย.อินดัสตรีส จ ากัด มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทั แอล.วาย. อินดสัตรีส จ ากดั ปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังาน ในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับ
มาก รายละเอียดดังน้ี ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความสัมพนัธ์กับ
ผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่นร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ มีแรงจูงใจในระดบัมาก ส่วนดา้นเงินเดือน 
ดา้นสภาพการท างาน มีระดบัแรงจูงใจในระดบัปานกลาง  ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ และ
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ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกัน ระยะเวลาปฏิบติังานที่
แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัทาง สถิติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

เสกสรร อรกุล (2557) ไดท้  าการวจิยั เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั เมทเทิลคอม จ ากดั การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจภายในและปัจจยัแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานบริษัทเมทเทิลคอม จ ากัด ปัจจัยแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ประกอบดว้ย ดา้นผลส าเร็จใน การปฏิบติังาน การยกยอ่งยอมรับนับถือ การมีอ านาจในหน้าที่และโอกาส
กา้วหนา้ ส่วนปัจจยั แรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน ประกอบดว้ย ดา้นการเล่ือน
ต าแหน่งงาน เทคโนโลยทีี่ทนัสมยั และดา้นความปลอดภยัในการ ท างาน เป็นดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงานอยา่งมีนยัส าคญั  

ยู่เชียน จาง (2558) ได้ท  าการวิจัยเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท อ าพนั  
เทคโนโลยจี  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
อ าพนั เทคโนโลย ีจ  ากดั พนกังานของบริษทั อ าพนัเทคโนโลยจี  ากดั มีแรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวม
อยู่ในระดับมากเรียงล าดบัดังน้ีคือ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านนโยบายและการ
พฒันา ดา้นความมัน่คงในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนับถือ ดา้นลกัษณะงาน ดา้นการปกครองบงัคบั
บญัชา ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความก้าวหน้า และด้าน
ผลตอบแทน การทดสอบสมมติฐานปัจจยั ส่วนบุคคล ดา้นเพศ ระดบัการศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุาน
ที่ต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั อ าพนั เทคโนโลย ีจ  ากดั  
วิธีด าเนินวิจัย 

การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้
วธีิการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม จ านวน 

148 คน (ที่มา: ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของบริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม  
กลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัท  าการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 5% (Taro Yamane, 1973) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูศ้ึกษาได้

ท  าการศึกษาจากเอกสารที่มีอยูแ่ลว้ พร้อมทั้งไดท้  าการปรับปรุงค าถามใหเ้หมาะสมกบัสภาพของ 
บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม โดยด าเนินการดงัน้ี 
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1. ศึกษาคน้ควา้เอกสาร ต ารา งานศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 

2. น าขอ้มูลที่ไดจ้ากขอ้ 1 มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด ตามลกัษณะของตวัแปรที่จะศึกษา
ในการศึกษาน้ี เป็นตวับ่งช้ีแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศ
ไทย) แผนกไอศกรีม และน าปัจจยัที่เก่ียวขอ้งมาสร้างแบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานในบริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 

3.ศึกษาแบบสอบถามที่เก่ียวข้องที่มีผูส้ร้างขึ้ นไวแ้ล้วน ามาปรับเพื่อให้เหมาะสมกับ
การศึกษาคร้ังน้ี 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบั “แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศ

ไทย) แผนกไอศกรีม” และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ ซ่ึงมีเกณฑ์
การวดัผลโดยพจิารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 

1. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 – 1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามที่มีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ท าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพวิเตอร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับการวเิคราะห์เพือ่การบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
2. ค่าเฉล่ีย(X̅) 
3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ส าหรับวิเคราะห์ระดบัแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสท์เล่ (ประเทศไทย) แผนก
ไอศกรีม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ พนักงานผู ้ที่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 108 คน เป็นเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0  และเพศหญิง จ  านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ36-40 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาคือ อาย ุ31-
35 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1, 41-45 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6, มากกวา่ 45 ปี จ  านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9, ไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี 
จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13, การศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน 3-5 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รองลงมาคือ 
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มากกวา่ 10 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1, อาย ุ6-10 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2, นอ้ยกวา่ 3 
ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 30001-40000 บาทจ านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาเงินเดือนมากกวา่ 40000 บาทจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 32.4, เงินเดือน 20001-
30000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2, เงินเดือนต ่ากวา่ 20000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
ตามล าดบั ส่วนใหญ่ ต  าแหน่งงานเป็นพนักงานฝ่ายขายจ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงต าแหน่ง
งานพนักงานฝ่ายโรงงานและคลงัสินคา้ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 8.3, พนกังานฝ่ายการตลาด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4,  พนกังานฝ่ายสนบัสนุน จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ตอนที่2 แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศ
ไทย) แผนกไอศกรีม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ( �̅� = 4.33) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นเงินเดือน ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
ดา้นความกา้วหน้า ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบติั (�̅� = 4.43, �̅� = 4.37, �̅� = 4.35, �̅� = 4.34, �̅� = 4.30)  
ส่วนดา้นที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ (�̅� = 4.17) ตามล าดบั 
สรุปผลการวิจัย 

สถานภาพส่วนบุคคล 
การศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนก

ไอศกรีม พนกังานผูท้ี่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 108 คน เป็นเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
79.0  และเพศหญิง จ  านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ36-40 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 31.5 รองลงมาคือ อาย ุ31-35 ปี จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1, 41-45 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.6, มากกว่า 45 ปี จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.9, ไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 84.3 รองลงมาคือ มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13, การศึกษาต ่ากว่าระดับปริญญาตรี 
จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการท างาน 3-5 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.2 รองลงมาคือ มากกว่า 10 ปี จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1, อาย ุ6-10 ปี จ  านวน 24 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.2, น้อยกว่า 3 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีเงินเดือน 30001-
40000 บาทจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาเงินเดือนมากกวา่ 40000 บาทจ านวน 35 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.4, เงินเดือน 20001-30000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2, เงินเดือนต ่ากว่า 20000 บาท 
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ ต  าแหน่งงานเป็นพนักงานฝ่ายขายจ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 68.5 รองลงต าแหน่งงานพนักงานฝ่ายโรงงานและคลงัสินคา้ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
พนกังานฝ่ายผลิต จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3, พนกังานฝ่ายการตลาด จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4,  
พนกังานฝ่ายสนบัสนุน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก

ที่สุด คือ ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นเงินเดือน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะ
ของงานที่ปฏิบตัิ ส่วนดา้นที่มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือตามล าดบั 
อภิปรายผล 
 การศึกษาวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนก
ไอศกรีมโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เรียงล าดบัจากดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้น
เงินเดือน ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้นความกา้วหนา้ ดา้นลกัษณะของงานที่ปฏิบติั ดา้นการไดรั้บการ
ยอมรับนบัถือ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิม่เติม ดงัน้ี  
 1. ด้านความส าเร็จในการท างาน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษัท เนสท์เล่ 
(ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านพร้อมที่จะแกไ้ขปัญหาในขณะท างานเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ที่ดีที่สุด ท่าน
พอใจที่จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจเพื่อให้งานส าเร็จ เพื่อนร่วมงานมีการแบ่งปันความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังาน เม่ืองานส าเร็จ ท่านสามารถท างานส าเร็จไดต้ามที่ไดรั้บมอบหมายและวตัถุประสงคไ์ว ้ส่วนขอ้ที่
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชายอมรับและยกยอ่งชมเชยในผลการปฏิบติังานของท่าน ซ่ึง
สอดคล้องกับ แนวคิดของ ภรภัทร หมอยา (2557) ได้ท  าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานระดบัหวัหนา้งานของบริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จ ากดั มีวตัถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาปัจจยัจูงใจในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานระดบัหัวหน้างาน ของ บริษทั ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล 
อุตสาหกรรม จ ากดั ดา้นปัจจยัจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดบัมาก ในดา้นความส าเร็จ
ในงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นลกัษณะงานที่ท  า ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้น
ความกา้วหน้าในหน้าที่การงาน และดา้นค่าตอบแทน และ สวสัดิการ ดา้นการไดรั้บการยอมรับ นับถือ มี
แรงจูงใจระดบัปา นกลา ง และ เพศ อายสุถานภาพ และอายงุานที่ต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจ ในการปฏิบตัิงาน
ไม่ต่างกนั ระดบัการศึกษาที่ต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 
0.05  

2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสท์เล่ 
(ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ ท่านรู้สึกพงึพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานให้ส าเร็จเม่ือไดรั้บค าช่ืนชม
จากผูบ้งัคบับญัชา การแสดงความคิดเห็นของท่านเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ส่วนขอ้ที่มีความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้งัคบับญัชาเช่ือถือในความรู้ ความสามารถของท่านและมอบหมายงานที่ทา้ทายใหท้  า
อยูเ่สมอ  ท่านไดก้ารยอมรับจากเพือ่นร่วมงาน เม่ือท างานเสร็จส้ินตามวตัถุประสงค ์ท่านไดรั้บค าช่ืนชมจาก
ผูบ้งัคบับญัชา เม่ือท างานเสร็จส้ินตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เสกสรร อรกุล (2557) ได้
ท  าการวิจยั เร่ือง ปัจจยัแรงจูงใจในการปฏิบติังานที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
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บริษทั เมทเทิลคอม จ ากดั การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมี วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัแรงจูงใจภายในและ
ปัจจยัแรงจูงใจภายนอกที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเมทเทิลคอม จ ากัด 
พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นผลส าเร็จใน การ
ปฏิบติังาน การยกยอ่งยอมรับนบัถือ การมีอ านาจในหนา้ที่และโอกาสกา้วหนา้ ส่วนปัจจยั แรงจูงใจภายนอก
ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ดา้นการเล่ือนต าแหน่งงาน เทคโนโลยทีี่ทนัสมัย 
และดา้นความปลอดภยัในการ ท างาน เป็นดา้นที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ ปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญั  

3. ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานใน บริษัท เนสท์เล่ 
(ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สุด คือ งานที่ท่านท าไดรั้บอิสระในการปฏิบติังาน ท่านสามารถเสนอแนะในการ
ท างานของท่านที่ไดรั้บมอบหมายใหผู้บ้งัคบับญัชาและเพือ่นร่วมงานไดน้บัฟัง ท่านรู้สึกพงึพอใจเม่ือได้รับ
มอบหมายท างานที่มีความทา้ทาย ท่านไดรั้บมอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถที่ท่านมี ส่วนขอ้ที่มี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดับมาก คือ หน่วยงานของท่านไดก้ าหนดหน้าที่งาน อยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวจิยัของ ณชิชา วิริกลุเจริญ (2555) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบตัิงาน
ของพนักงานบริษทั ยนิูแอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั ยนิูแอร์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนักงานในระดบัมากได้แก่ดา้นลกัษณะงานคือการมีโอกาสได้ใชค้วามสามารถพิเศษเพื่อให้การท างาน
ประสบผลส าเร็จและลกัษณะของงานที่ท  าอยูใ่น ปัจจุบนัตรง กบัสาขาที่เรียนจบมา ระดบัปานกลางไดแ้ก่
ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นร่วมงาน ความสมัพนัธก์บั ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน และ
ดา้นผลตอบแทน  

4. ด้านความรับผิดชอบ แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) 
แผนกไอศกรีม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากที่สุด คือ ท่านพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายมาอยา่งเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อให้งานประสบ
ความส าเร็จ ท่านมีความพยายามในการปรับปรุงพฒันางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เม่ือพบ
ปัญหาในการท างานท่านจะพยายามด าเนินการแกไ้ขเพื่อให้การท างานดีขึ้น ท่านสามารถปฏิบติังานตาม
หน้าที่ไดส้ าเร็จลุล่วงเสมอ ท่านพร้อมที่รับผิดชอบงานที่ไดรั้บมอบหมายถึงแมว้่า จะท างานอยา่งหนักเพือ่
องค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ขนิษฐา สิงห์โตทอง (2556) ได้ท  าการวิจยั เร่ือง แนวทางการสร้าง
แรงจูงใจใน การท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของโรงแรม เชอราตนั พทัยา มีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษา
ปัจจยัที่ส่งผลต่อ การท างานของพนกังานระดบัปฏิบตัิการของโรงแรม เชอราตนั พทัยา โดยมีระดบัความพึง
พอใจดา้นความสมัพนัธค์วามร่วมมือ ของผูร่้วมงาน ดา้นการบงัคบั บญัชา ดา้นสายการบริหาร ดา้นเงินเดือน
และสวสัดิการ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นความกา้วหนา้ ในหนา้ที่การงาน ดา้นความส าเร็จของ
งาน ดา้นลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คง ดา้นชีวติส่วนตวั  
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5. ด้านเงินเดือน แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนก
ไอศกรีม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด คือ บริษทัมีโครงสร้างเงินเดือนและเปิดเผยชัดเจนต่อท่าน เงินเดือนที่ท่านได้รับเพียงพอต่อการ
ด ารงชีวติท่านสามารถพดูคุยเร่ืองเงินเดือนหรือการปรับเงินเดือนกบัผูบ้งัคบับญัชาได ้ท่านคิดวา่งานที่ไดรั้บ
มอบหมายเหมาะสมกบัเงินที่ท่านไดรั้บ ท่านพร้อมที่จะคุยกบัผูบ้งัคบับญัชา เม่ือท่านคิดว่างานที่ไดรั้บไม่
เหมาะสมกบัเงินเดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยู่เชียน จาง (2558) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังาน บริษทั อ าพนั เทคโนโลยจี  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตัิงานของพนกังาน บริษทั อ าพนั เทคโนโลยจี  ากดั พนกังานของบริษทั อ าพนัเทคโนโลยจี  ากดั มี
แรงจูงใจในการปฏิบติังานในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัดงัน้ีคือ ดา้นความส าเร็จของงาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ด้านนโยบายและการพฒันา ด้านความมั่นคงในงาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้าน
ลักษณะงาน ด้านการปกครองบงัคบับญัชา ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน ดา้นความกา้วหน้า และดา้นผลตอบแทน การทดสอบสมมติฐานปัจจยั ส่วนบุคคลดา้น เพศ ระดบั
การศึกษารายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อายงุานที่ต่างกนั มีผลต่อแรงจูงใจในการ ปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษทั 
อ าพนั เทคโนโลยีจ  ากัดไม่แตกต่างกัน อายุสถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั อ าพนั เทคโนโลยจี  ากดั แตกต่างกนั 

6.ด้านความก้าวหน้า แรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานใน บริษทั เนสท์เล่ (ประเทศไทย) 
แผนกไอศกรีม โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ทุกขอ้มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มากที่สุด คือ บริษทั มีช่องการเติบโต และช้ีแจงต่อท่านอยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ ท่านไดรั้บการสนับสนุน
ให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ท่านได้รับการส่งเสริมจากบริษทั ที่จะให้ไปศึกษาดูงานที่
เ ก่ียวข้องกับงานที่ท่านท า บริษัทมีการฝึกอบรม ทักษะ สัมมนาต่างๆ อยู่เสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถให้พนักงาน ท่านสามารถคุยกบัผูบ้งัคบับญัชาในส่วนของความกา้วหน้าในหน้าที่ ต  าแหน่ง
การท างานอยา่งเปิดเผย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประกายมาศ เพชรรอด (2557) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
ปัจจยัที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทั แอลวาย.อินดสัตรีส จ ากดั มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจยัจูงใจในการ ปฏิบตัิงานของพนกังานบริษทั แอล.วาย. อินดสัตรีส จ ากดั ดา้นปัจจยัจูงใจใน
การปฏิบตัิงาน ในภาพรวมมีแรงจูงใจในระดับมาก รายละเอียดดังน้ี ดา้นความส าเร็จในการท างาน ดา้น
ลกัษณะงาน ที่ปฏิบติั ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพือ่นร่วมงาน ดา้นความกา้วหนา้ 
มี แรงจูงใจในระดบัมาก ส่วนดา้นเงินเดือน ดา้นสภาพการท างาน มีระดบัแรงจูงใจในระดบัปานกลาง ปัจจยั
ส่วนบุคคล ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานไม่
แตกต่างกนั ระยะเวลาปฏิบติังานที่แตกตางกนัมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน แตกต่างกนัทาง สถิติอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) 
แผนกไอศกรีม สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1.ด้านความส าเร็จในการท างาน 
ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม ควรมีความพร้อมที่จะแกไ้ข

ปัญหาในขณะท างานเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ที่ดีที่สุด โดยมีการจดัประชุมเพื่อร่วมกนัเสนอความคิดเห็นและหา
แนวทางแก้ไขปัญหาปลูกฝังเก่ียวกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และพนักงานในบริษัทควรมีการทุ่มเท 
แรงกาย แรงใจเพื่อให้งานส าเร็จในผลลพัธ์ที่ดีที่สุดโดยบริษทัอาจจะมีการก าหนดรางวลัเป็นพิเศษ เช่น มี
รางวลัพนักงานดีเด่นเผยแพร่ให้คนในบริษทัได้รับรู้ นอกจากน้ีเพื่อนร่วมงานควรมีการแบ่งปันความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานเม่ืองานส าเร็จเช่น ในขณะท างานบริษทัปลูกฝังให้พนักงานท างานแบบ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ใหค้วามส าคญักบัการท างานร่วมกนั เพือ่ใหง้านที่ออกมานั้นประสบความส าเร็จไดดี้ที่สุด 
2.ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ผูบ้ริหารหรือหัวหน้างานใน บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม 
ควรท าใหพ้นกังานรู้สึกพึงพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานใหส้ าเร็จเม่ือไดรั้บค าช่ืนชมจากผูบ้งัคบับญัชา 
โดย ถา้พนักงาน ท างานอยา่งเต็มที่ในแต่ละคร้ังและส้ินปีผลประกอบการในปีนั้นออกมาไดดี้ พนักงานทุก
คนควรไดรั้บค าช่ืนชมและไดรั้บรางวลัในส่ิงที่เคา้ท  าและบริษทัควรเปิดโอกาสใหก้บัพนกังานในการแสดง
ความคิดเห็นให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานโดยในระหว่างการท างานพนักงานทุกคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติม และเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัในทีม นอกจากน้ี ผูบ้งัคบับญัชาควร
เช่ือถือในความรู้ ความสามารถของพนกังานและมอบหมายงานที่ทา้ทายให้พนกังานไดท้  าอยูเ่สมอ เพือ่เป็น
การท าใหพ้นกังานตระหนกัในตวัเองวา่ผูบ้งัคบับญัชาไวใ้จและมอบงานใหพ้นกังานไดท้  า 
3.ด้านลกัษณะของงานที่ปฏิบัติ 

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม ควรสนับสนุนงานที่พนกังาน
ท างานได้อย่างอิสระในขณะปฏิบัติงาน คือ ผูบ้ ังคับบัญชามอบหมายงานให้กับพนักงานและคอยให้
ค  าปรึกษาเม่ือพนกังานมีขอ้สงสัย และบริษทัควรให้พนกังานสามารถเสนอแนะในการท างานของพนักงาน
ที่ไดรั้บมอบหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานไดน้ับฟัง โดยผูบ้งัคบับญัชาพร้อมที่จะให้ค  าปรึกษา
และรับฟังขอ้เสนอแนะตลอดระยะเวลาท างานเพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการท างานและกล้าที่จะ
คิดคน้วธีิหรือการท างานให้เหมาะสมกบัเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัใหป้ระยกุตก์บังานที่ท  า นอกจากน้ีบริษทั
ควรเม่ือท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจเม่ือไดรั้บมอบหมายงานที่มีความทา้ทายโดยก่อนและหลงัมอบหมาย
งานผูบ้งัคบับญัชาตอ้งเสนอแนะช้ีแนวทางใหก้บัพนกังาน 
4.ด้านความรับผิดชอบ 

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม ควรเขา้ถึงพนักงาน เพื่อให้
พนักงานพยายามท างานที่ไดรั้บมอบหมายมาอยา่งเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ



14 
 

โดยมีการจดัประชุมในทุกๆเดือนเก่ียวกบัผลประกอบงาน ช้ีแจงสถานการณ์ของบริษทัเพื่อให้พนักงานรู้
และรับผิดชอบต่องานของตวัเอง และบริษทัควรท าให้พนักงานเห็นว่าเม่ือพนักงานมีความพยายามในการ
ปรับปรุงพฒันางานให้มีประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผล ผลลพัธ์ที่ตามมาจะเป็นอยา่งไร เช่น เม่ือผล
ประกอบการณ์ดี พนักงานจะไดรั้บสวสัดิการพิเศษในผลลัพธ์นั้น นอกจากน้ีบริษทัควรให้ค  าปรึกษาเม่ือ
พนักงานพบปัญหาในการท างานและมีแนวทางแก้ไขโดยมีตวัอย่างในการท างานจากภายนอกหรือหา
ประสบการณ์ดีๆจากทางสงัคมเผยแพร่ใหก้บัพนกังานในบริษทัรับรู้  
5.ด้านเงินเดือน 

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ บริษทั เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) แผนกไอศกรีม ควรมีโครงสร้างเงินเดือนและ
เปิดเผยชัดเจนต่อพนักงาน โดย ผูบ้ริหารหรือฝ่ายที่เก่ียวขอ้งมีการเปิดเผยโครงสร้างเงินในปัจจุบนัเช่น 
ใบเสร็จเงินเดือนที่ชดัเจน แจกแจงส่วนที่เป็นรายรับและรายจ่ายของพนกังานรวมถึงสามารถใหพ้นกังานเขา้
ไปดูได้ เช่น มีระบบอินเตอร์เน็ตให้พนักงานในบริษทัเขา้ไปดาวน์โหลดใบเสร็จเงินได้เอง เม่ือมีความ
ตอ้งการ และในส่วนของตวัเงินเดือน บริษทัควรก าหนดเงินเดือนให้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของพนกังาน
ในบริษทั และพื้นที่ ที่พนักงานแต่ละสาขาปฏิบติังาน โดย พนักงานที่ท  างานในพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูง 
บริษทัควรจะให้เงินในส่วนนั้นเพิ่ม หรือมีงานพิเศษก็ควรจะให้เงินให้เหมาะสมกับงานที่พนักงานท า 
นอกจากน้ีบริษทัสามรถเปิดรับขอ้มูลหรือเปิดโอกาสให้พนกังานในบริษทัสามารถพูดคุยเร่ืองเงินเดือนหรือ
การปรับเงินเดือนกับผูบ้งัคบับญัชา เช่น ในแต่ละปี มีการให้หัวหน้างานกับพนักงานได้คุยกบัปีละคร้ัง
เก่ียวกบังานที่ท  ากบัเงินเดือนที่ไดรั้บ และพจิารณาเป็นรายบุคคล ในระดบัชั้นหวัหนา้งานและเป็นขั้นขึ้นไป 
มีแบบประเมินผลที่ชดัเจน เพือ่ใหมี้ความโปร่งใสและเช่ือถือได ้
6.ด้านความก้าวหน้า 

ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ บริษทัควรมีช่องการเติบโต และช้ีแจงต่อพนกังาน อยา่งชดัเจนและสม ่าเสมอ 
เช่น ในแต่ละปีบริษทัจะมีการพูดคุยระหว่างหัวหน้างานกบัพนักงานในฝ่าย และหัวหน้างานควรจะพูดถึง
แผนการในอนาคตว่าจะส่งให้พนักงานในฝ่าย เติบโตไปในต าแหน่งและทิศทางใด นอกจากน้ีบริษทัควร
ส่งเสริมให้พนักงานในบริษทัไปศึกษาดูงานที่เก่ียวขอ้งกบังานที่พนักงานท าและเรียนรู้ขอ้มูลในบริษทั
เบื้องตน้ทุกๆฝ่ายๆ เช่น ส่งแต่ละหน่วยงานไปเพิ่มพูนความรู้ในดา้นคอมพิวเตอร์ ดา้นเทคโนโลยใีห้ทนัยคุ
สมยัและเปิดโอกาสใหพ้ฒันาเลือกในการเรียนรู้ อบรมในดา้นที่พนกังานอยากเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าการศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบกบัการน านโยบายไปปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ือง แรงจูงใจในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานในบริษทัอ่ืนๆ 
2. ในการศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงานใน บริษทั เนสท์เล่ (ประเทศไทย) 

แผนกไอศกรีม ที่ผูว้ิจยัน ามาวิจยันั้น ยงัมีอีกหลายประการซ่ึงควรจะน ามาเป็นตวัแปรในการวิจยัคร้ังต่อไป
คือปัจจยัดา้นสวสัดิการของพนักงาน เช่น ความเหมาะสมของงานที่ท  า หรือ ความผูกพนัในองคก์ร เพื่อจะ
ใหท้ราบวา่มีปัจจยัใดบา้งที่ท  าใหพ้นกังานรักและผกูพนัต่อองคก์ร 
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