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บทคดัย่อ 
 การศกึษาเรือ่งปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ศรสีวสัดิค์อร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัจูงใจทีม่ผีลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ศรสีวสัดิค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ การวจิยันี้เป็นการวจิยั
เชงิปรมิาณกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้คอื พนักงาน บรษิัท ศรสีวสัดิค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ จ านวน 350 คน ใชก้ารสุ่มแบบงา่ย (Simple Random Sampling)โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย( ̅) และค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(S.D.) และการวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู 
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 20 - 30 ปี มรีะดบั
การศกึษา ปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิานอยู่ที ่1 - 10 ปี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,001 - 
20,000 บาท นอกจากนี้ยงัพบว่าปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานและปัจจยัดา้นประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดย
ภาพรวมมรีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก(  ̅=3.75, S.D.= 0.686) และ( ̅= 3.87,S.D.= 0.651) ตามล าดบั 
    ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงาน บรษิทัศรสีวสัดิค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิข์องการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.530 แสดงว่า ตวัแปรอสิระ คอืปัจจยัจูงใจมผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)ส านกังานใหญ่ รอ้ยละ 
53.00 และเมื่อพจิารณาค่าSignificant ทีร่ะดบั 0.000 มี3 ด้าน คอืความส าเรจ็ในการท างาน ความรบัผดิชอบ 
และความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มผีลต่อประสทิธภิาพ ในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัศรสีวสัดิค์อร์
ปอเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่  
  
ค าส าคญั : ปัจจยัจูงใจ , ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน , บรษิัท ศรสีวัสดิค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ส านกังานใหญ่ 
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ABSTRACT 
 The study of factors affecting work efficiency of personnel of The srisawad Corporation 
Public Company Limited, head office aimed to study the motivation factors affecting the work 
efficiency of personnel's Srisawad Corporation Public Company Limited Head Office. This research 
was quantitative research. The samples of this study were 350 staff of Srisawad Corporation Public 
Company Limited head office Using the Simple Random Sampling method Questionnaires was used a 
tool for data collection. The statistics used for analysis were frequency, percentage, mean ( ̅), 
standard deviation (S.D.) and multiple regression analysis. 
 The results of the research showed that most of the respondents were female, with 20 - 30 
years, of age Also, the respondents The average monthly income was between 10,001 - 20,000 baht. 
In addition, it was found that motivation factors and work efficiency factors were at high levels of their 
opinions. (  ̅= 3.75, S.D. = 0.686) and ( ̅= 3.87, S.D. = 0.651) mostly had bachelor degree and 
worked for 10 years.  

The results of a hypothesis testing found that motivation factors that affect work efficiency of 
personnel's in Srisawad Corporation Public Company Limited Head Office had a statistical significance 
level at 0.05.R Square value was 0.530 which indicated that motivation factors (i.e.independent variable) 
affect work efficiency of personnel's Srisawad Corporation Public Company Limited Head Office at 53 
percent As for the results of hypothesis testing , it was found that work success , responsibility , and 
relationship with colleagues affected the work efficiency of personnel's Srisawad Corporation Public 
Company Limited Head office  

 
Keywords :  Motivation Factors, Work Efficiency, Srisawad Corporation Public Company Limited Head 
Office 
 
บทน า 

บุคคลเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัทีส่ดุขององคก์าร การปฏบิตังิานใหอ้งคก์ารควรมกีารตอบสนองความ

ตอ้งการของบุคคล โดยปกตบิุคคลจะท างานไมเ่ตม็ความสามารถยกเวน้บุคคลทีม่แีรงจงูใจในการท างาน

แรงจงูใจในการท างานตอ้งท าความเขา้ใจถงึความตอ้งการของพนกังานและหาสิง่จงูใจในการท างานดา้นการ

บรหิารบุคคลจงึมสีว่นส าคญัทีต่อบสนองความตอ้งการของบุคคลเพือ่เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังาน 

(ปรยีาพร วงษ์อนุตรโรจน์,2541) แรงจงูใจจงึเป็นสิง่ส าคญัต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน

องคก์าร ถา้องคก์ารใดบุคคลกรมแีรงจงูใจอยูใ่นระดบัสงูเสมอกจ็ะมคีวามเตม็ใจในการปฏบิตังิานอยา่งจรงิจงัมี

ความอดทน มปัีญหาขดัแยง้กบัเพือ่นรว่มงานน้อยมากและไมค่ดิหนีงาน ดงันัน้การบรหิารบุคลากรตอ้ง

พจิารณาและค านึงถงึความบรสิทุธิย์ตุธิรรมความเสมอภาคเพือ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทีด่ใีนการปฏบิตังิานจะท าให้

บุคลากรในองคก์รตัง้ใจท างานใหส้ าเรจ็ลลุ่วงโดยไมรู่ส้กึว่าตนเองถูกบบีบงัคบัใหท้ างานและพรอ้มทีจ่ะท างานให้
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ออกมามคีุณภาพและส าเรจ็ลลุ่วงไปดว้ยดแีละรวดเรว็(ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณและคณะ2542) 

 บรษิทั ศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) จงึไดเ้ลง็เหน็ว่า ทรพัยากรมนุษยเ์ป็นทรพัยากรทีม่ ี

คณุคา่และส าคญัยิง่ขององคก์ร เป็นจดุเริม่ตน้ในการสรา้งสรรคง์าน เพือ่ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็และ

น าพาองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย ดงันัน้การพยายามรกัษาทรพัยากรมนุษยใ์หอ้ยูก่บัองคก์รและป้องกนัการสญูเสยี

พนกังานจากการลาออก จงึเป็นงานทา้ทายส าหรบัผูบ้รหิารในปัจจบุนั  ซึง่บุคลากรนัน้ตอ้งเป็นแรงงานทีม่ี

ประสทิธภิาพและมคีวามรู ้ความสามารถ บรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั ( มหาชน ) หลกีเลีย่งการแขง่ขนั

ทางธุรกจิไมไ่ดเ้นื่องจากโลกเปลีย่นไป องคก์รจงึตอ้งมกีารปรบัตวัและเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา พนกังาน

จะตอ้งพรอ้มปรบัเปลีย่นเพือ่รบัสิง่ใหม่ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้กบัองคก์รในอนาคต ผูบ้รหิารบางคนมุง่หวงัผลก าไร 

มองเหน็แต่ผลประโยชน์ทีส่งูสดุขององคก์ร จนไมไ่ด้เอาใจใสส่นใจและไมเ่หน็ความส าคญัในการดแูลความ

เป็นอยูข่องบุคลากร ท าใหพ้นกังานขาดความพงึพอใจในการท างานสง่ผลใหก้ารปฏบิตังิานหรอืการปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นความรบัผดิชอบไมเ่ตม็ความสามารถขาดประสทิธภิาพและอาจสง่ผลออกมาในรปูของการขาดความ

รบัผดิชอบ ขาดก าลงัใจ ขาดงาน จนกระทัง่ลาออกจากงาน การลาออกจงึถอืเป็นภาระและตน้ทนุขององคก์รอกี

ทัง้ยงัสง่ผลแกภ่าพลกัษณ์ขององคก์ร การสรา้งแรงจงูใจจงึเป็นเรือ่งส าคญัในการเสรมิสรา้งการท างานใหม้ี

ประสทิธภิาพ 

 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะท าการศกึษาปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของพนกังานบรษิทั ศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการจงูใจใน

การปฏบิตังิานของพนกังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานใหส้งูขึน้และท าใหพ้นกังาน

มุง่มัน่ทีจ่ะปฏบิตังิานอยา่งเตม็ความสามารถและมปีระสทิธภิาพเพื่อใหบ้รษิทั ศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) เป็นสถาบนัการเงนิทีมุ่ง่สูก่ารเป็นผูน้ าดา้นบรกิารการเงนิแกล่กูคา้ทุกระดบัต่อไปรวมทัง้สง่ผลให้

องคก์รบรรลุเป้าหมายไดส้ าเรจ็ มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากยิง่ขึน้ 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพือ่ศกึษาปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคดิในการศกึษาไว ้
โดยไดน้ าแนวคดิทฤษฎแีรงจงูใจของ Frederick Herzberg ซึง่มปัีจจยัแรงจงูใจ 10 ดา้น ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนด
กรอบแนวความคดิในการท าวจิยัดงันี้ 
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ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

ภาพที1่. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

สมมติฐานของงานวิจยั 

ปัจจยัจงูใจมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื พนกังานบรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ ทัง้หมดจ านวน 1,500 คน ( ฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 2563 )
เนื่องจากทราบประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาทีแ่น่นอนจงึก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรค านวณขนาดตวัอยา่ง
ดว้ยสตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yammane) ไดจ้ านวน 316 คน แต่เพือ่ป้องกนัการเกบ็ขอ้มลูทีไ่มส่มบรณ์ู
จากแบบสอบถาม จงึเพิม่ขนาดตวัอยา่งเป็นจ านวน 350 ตวัอยา่ง 
 

ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเดน็ในการศึกษา 

  ตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ความส าเรจ็ในการท างาน การยอมรบันบั 

ถอื ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิความรบัผดิชอบ ความกา้วหน้า นโยบายและการบรหิาร ความสมัพนัธก์บั

ผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน ความมัน่คงในงาน และคา่ตอบแทน 

ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน 

1.ความส าเรจ็ในการท างาน 
2.การยอมรบันบัถอื 
3.ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
4.ความรบัผดิชอบ 
5.ความกา้วหน้า 
6.นโยบายและการบรหิาร 
7.ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
8.ความสมัพนัธก์บัเพือ่รว่มงาน 
9.ความมัน่คงในงาน 
10.คา่ตอบแทน 
 

 

ประสทิธภิาพในการ 

ปฏบิตังิานของพนกังาน  

บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 

(มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
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  ตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ 

จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

ขอบเขตพื้นท่ี: พืน้ทีใ่นการด าเนินการวจิยัครัง้นี้ คอื บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่  จ ากดั(มหาชน) 

ส านกังานใหญ่  

ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินงานวจิยั  ตัง้แต่เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2563 ถงึ เดอืน

มกราคม พ.ศ. 2564 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. เพือ่ทราบถงึปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานของบรษิทัศรสีวสัดิ ์

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซึง่สามารถน าผลทีไ่ดร้บัจากการศกึษาในครัง้นี้ไปเป็นแนวทาง

พฒันาปัจจยัแรงจงูใจในการบรหิารงานบุคคล ใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 

 2. เพือ่น าขอ้มลูจากการท าวจิยัไปใชใ้นการท าแผนงานในการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายและยทุธศาสตรข์ององคก์ร เพื่อลดอตัราการลาออกของพนกังานและสรา้งความผกูพนักบัองคก์รให้

มากขึน้ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าบทความวิชาการ เอกสารงานวิจยั ทฤษฎีต่างๆ รวมถึงงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งโดยสามารถจ าแนกการทบทวนวรรณกรรมออกเป็นหวัขอ้ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 สริวิด ีชเูชดิ (2556 อา้งถงึใน ปัทมาพร ทอ่ช,ู 2559) ไดก้ล่าวว่า ประสทิธภิาพในการท างาน หมายถงึ 

ความสามารถและทกัษะในการกระท าของบุคคลของตนเอง หรอืของผูอ้ืน่ ใหด้ขี ึน้เจรญิขึน้ เพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายของตนเองและขององคก์ร อนัจะท าใหต้นเอง ผูอ้ื่น และองคก์ร เกดิความพงึพอใจและสงบสขุในทีส่ดุ 

ส าหรบัในเรือ่งของคนท างานจะตอ้งมแีนวคดิของการปฏบิตัติวัในการท างานและการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจงูใจในการปฏิบติังาน 

 เนตรพณัณา ยาวริาช (2550.) กล่าวว่า ในการทีจ่ะท าสิง่หนึ่งสิง่ใดใหบ้รรลุเป้าหมาย และประสบ

ผลส าเรจ็หรอืท าใหเ้กดิประสทิธภิาพไดน้ัน้ ไมไ่ดใ้ชค้วามสามารถเพยีงอยา่งเดยีวจ าเป็นตอ้งอาศยัแรงจงูใจเป็น

สิง่กระตุน้ใหม้คีวามพยายาม และผลส าเรจ็ของงานกจ็ะมคีณุภาพดแีละมปีรมิาณมากน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัการ

จงูใจในการท างานดว้ยกล่าวคอื การจงูใจเป็นสิง่ส าคญัในการท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ โดยการ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของพนกังานเป็นการตอบสนองวตัถุประสงคข์ององคก์ารดว้ย การจงูใจเป็น

องคป์ระกอบส าคญัของการจดัการสมยัดัง้เดมิจนถงึปัจจบุนั และต่อไปในอนาคตทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา

พฤตกิรรมของคนในองคก์าร และรปูแบบการจงูใจแบบต่างๆ การเป็นผูบ้รหิารทีด่จี าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจใน

พฤตกิรรมของสมาชกิในองคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อการท างานของพนกังานเพือ่ใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย การเพิม่

ผลผลติ คอื ผลทีเ่กดิจากสมาชกิมแีรงจงูใจทีด่ใีนการท างานองคก์ารควรมกีารจงูใจพนกังานดว้ยเชน่กนัจงึ
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พอจะสรปุไดว้่า องคก์ารใดทีม่พีนกังานมแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานสงูจะชว่ยส่งเสรมิไดผ้ลงานบรรลุตาม

เป้าหมายขององคก์ร รวมถงึผลงานทีม่คีณุภาพซึง่จะเป็นประโยชน์ ต่องคก์ารแต่อยา่งไรกต็ามการสรา้ง

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหก้บัพนกังานตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานดว้ย 

 3. ข้อมลูเก่ียวกบับริษทั ศรีสวสัด์ิ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 ธุรกจิของบรษิทัฯ กอ่ตัง้ขึน้โดยครอบครวัแกว้บุตตา เพือ่ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชือ่ในรปูแบบ

สนิเชือ่จ าน าทะเบยีนรถ แกล่กูคา้ในพืน้ทีเ่พชรบรูณ์ จากนัน้ไดข้ยายธุรกจิเพือ่ใหบ้รกิารแกล่กูคา้ทีย่งัมคีวาม

ตอ้งการบรกิารทางการเงนิอกีมากแต่ยงัไมม่โีอกาสไดร้บับรกิารจากธนาคารและสถาบนัทางการเงนิโดยการ

เปิดสาขาเพิม่เตมิในจงัหวดัต่างๆ บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารสนิเชือ่ในรปูแบบสนิเชือ่จ าน าทะเบยีนรถ 

สนิเชือ่ประเภททีอ่ยูอ่าศยั ภายใตเ้ครือ่งหมาย บรกิาร/ชือ่ทางการคา้ “มบีา้น มรีถ เงนิสดทนัใจ” และไดช้ชูือ่ทาง

การคา้และปรบัรปูลกัษณ์ใหมข่องสาขาเป็น “ศร ีสวสัดิ ์เงนิสดทนัใจ” ดว้ยจุดเดน่ทีค่วามสะดวกรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิารผา่นสาขาทัง้หมดรวม 2,870 สาขา (รายงานประจ าปีฝ่ายทรพัยากรบุคคลของบรษิทัศรสีวสัดิ ์คอร์

ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) มกีารพจิารณาอนุมตัสินิเชือ่แบบเบด็เสรจ็ และการเขา้ถงึลกูคา้อยา่งใกลช้ดิโดย

ใหบ้รกิารแกล่กูคา้รายยอ่ยทัง่ไปในภมูภิาคต่างๆ ทัง้ในเขตกรงุเทพมหานคร ปรมิณฑล และจงัหวดัต่างๆในทกุ

ภมูภิาคของประเทศ 

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

พรทพิย ์เพช็รนพรตัน์ (2559) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่งปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตั ิ

งานของขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาพบว่า ขา้ราชการส านกังาน

คณะกรรมการขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาสว่นใหญ่มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงู 

ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต์่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่.05 ไดแ้ก ่รายไดต้่อเดอืน ระดบัการศกึษาทีใ่ชใ้นการ

บรรจุเขา้รบัราชการ ระดบัต าแหน่งระยะเวลาในการปฏบิตังิาน สว่นปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก ่ลกัษณะ

งานทีร่บัผดิชอบ โอกาสกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื 

และสมัพนัธภาพกบัเพือ่นรว่มงาน 

ธนญักรณ์ ราศร ี(2558) ไดศ้กึษาวจิยั เรือ่งปัจจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ 

ท างานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมพบวา่ปัจจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถือดา้น

ความกา้วหน้า ดา้นความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานและผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธ์

กบัประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรมอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 

ชลดา อกัษรศริวิทิยา (2559) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

ฝ่ายการเดินรถองค์กรขนส่งมวลชนกรุงเทพพบว่าพนักงานที่มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่ามี

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสงูกว่าพนกังานทีม่ปีระสบการณ์ท างานน้อยกว่าในขณะทีพ่นกังานทีม่เีพศ ระดบั

การศกึษา สถานภาพ รายไดต้่อเดอืนและสมาชกิครอบครวัต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่แตกต่าง

กนั และผลการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่งเสรมิการปฏบิตัิงานกบัประสทิธภิาพในการ
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ปฏบิตังิาน พบว่า ดา้นกลยุทธ์ ดา้นโครงสรา้งองค์กร ดา้นระบบการจดัการ ดา้นสไตล์การบรหิาร ด้านทกัษะ

การบรหิาร ดา้นบุคลากร และดา้นการเพิม่มลูค่างาน มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอยู่ในระดบัสงูกบัประสทิธภิาพใน

การปฏบิตังิานอยา่งมนียัส าคญั 0.01 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัเรือ่งปัจจยัจงูใจทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอร์
ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 350 คน ซึ่งการศกึษาวิจยัครัง้นี้เป็นการ
ศกึษาวิจัยเชิงปรมิาณ(Quantitative Research) และผู้วิจยัได้ใช้เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม(Questionnaire) 
 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช ้

คา่ความถี(่Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

1.2 วเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานและปัจจยัดา้น 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่โดยใช้

คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อ 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่โดยใช้

การวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis, MRA) 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง ปัจจยัจูงใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั ศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ สามารถสรุปผลการวจิยั
ไดด้งันี้ 

สว่นที ่1 สรปุผลขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าพนกังานของบรษิทัศรสีวสัดิ ์ 

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุระหว่าง 20-30 ปี 

ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและระยะเวลาปฏบิตังิาน 1-10 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อยูร่ะหว่าง 10,001 - 

20,000 บาท 

  สว่นที ่2 สรปุผลความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัจงูใจและปัจจยัดา้นประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 

  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ตอ่ปัจจยัจงูใจในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  ̅= 3.75, S.D. = 0.686)

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นทีอ่ยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คอื ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน (  ̅= 4.18, 
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S.D. = 0.654) รองลงมาคอื ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน( ̅= 4.15, S.D. = 0.567) ดา้นความรบัผดิชอบ ( ̅= 

3.93, S.D. = 0.561) ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ( ̅= 3.84, S.D. = 0.590)ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 

( ̅= 3.81, S.D. = 0.697) ดา้นนโยบายและการบรหิาร(  ̅= 3.80, S.D. = 0.742) ดา้นการยอมรบันบัถอื (  ̅= 

3.71, S.D. = 0.639) ดา้นความมัน่คงในการท างาน (  ̅= 3.66, S.D. = 0.828) ดา้นความกา้วหน้า (  ̅= 3.52, 

S.D. = 0.711) และดา้นคา่ตอบแทน( ̅= 2.85, S.D. = 0.875) ไดร้บัคา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุตามล าดบั 

  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่าผูต้อบ

แบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.87, S.D. = 0.651) 

เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีม่รีะดบัความคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากคอืทา่นปฏบิตังิานส าเรจ็ดว้ยความ

คุม้คา่และประหยดัทรพัยากร( ̅= 3.92, S.D. = 0.647) รองลงมาคอื ทา่นมกีารสรปุผลการปฏบิตังิานเพือ่

น าไปใชใ้นการปรบัปรงุในการปฏบิตังิานอืน่ๆในอนาคต( ̅= 3.89, S.D. = 0.674) และผลงานของทา่นมี

ความถกูตอ้งครบถว้นตามมาตรฐานทีอ่งคก์รก าหนด ( ̅= 3.82, S.D. = 0.622) ไดร้บัคา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ

ตามล าดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานของปัจจยัจงูใจมผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานศรสีวสัดิ ์

คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ไดผ้ลดงันี้ 

ตารางท่ี 1. ตารางแสดงผลการทดสอบสมมตฐิาน และการวเิคราะหส์มการถดถอยพหคุณู 
ตวัแปร ค่าสมัประสิทธ์ิ 

ถดถอย (B) 

Beta t Sig. 

คา่คงที ่ 0.458  2.545 0.011 

1. ความส าเรจ็ในการท างาน  0.299 0.309 6.020 0.000* 

2. การยอมรบันบัถอื 0.086 0.100 1.861 0.064 

3.ลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 0.082 0.088 1.591 0.113 

4.ความรบัผดิชอบ 0.221 0.225 3.909 0.000* 

5.ความกา้วหน้า 0.027 0.035 0.649 0.517 

6.นโยบายและการบรหิาร 0.007 0.010 0.167 0.867 

7.ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 0.024 0.031 0.530 0.597 

8.ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 0.135 0.161 3.347 0.001* 

9.ความมัน่คงในงาน -0.043 -0.065 -1.065 0.288 

10.คา่ตอบแทน 0.016 0.025 0.507 0.612 

R = 0.728, R2 = 0.530, SEE = 0.382, F = 38.208, Sig F = 0.000 
*มรีะดบันยัส าคญัทีร่ะดบั 0.05 
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 จากตารางที ่1 ผลการวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู พบว่า ปัจจยัจูงใจในในการปฏบิตังิานมผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ อย่าง
มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคี่าสมัประสทิธิข์องการพยากรณ์ (R2) เท่ากบั 0.530 แสดงว่า ตวัแปร
อสิระ คอืปัจจยัจูงใจส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัศรสีวสัดิค์อร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ รอ้ยละ 53.00 และเมื่อพจิารณาค่า Significant ทีร่ะดบั 0.000 ม ี3 ด้านคอื 
ความส าเรจ็ในการท างาน(Beta = 6.020) รองลงมาคอืความรบัผดิชอบ (Beta = 3.909) ส่วนความสมัพนัธ์กบั
เพือ่นรว่มงาน มคีา่ Beta น้อยทีส่ดุเทา่กบั 3.347 สง่ผลต่อประสทิธภิาพ ในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั
ศรสีวสัดิค์อรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศกึษาวจิยัเรื่องปัจจยัจูงใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทัศรี
สวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ สามารถอภปิรายผลการศกึษาไดด้งันี้ 
 ปัจจยัจูงใจที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ
ความส าเรจ็ในการท างาน ความรบัผดิชอบ และความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน 
  1. ด้านความส าเรจ็ในการท างาน มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน 

บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เพราะเมื่อพนักงานท างานทีไ่ดร้บัมอบหมายแลว้

เสรจ็ตามก าหนดเวลาและตามมาตรฐานขององคก์รสามารถแกปั้ญหาและมวีธิปีรบัปรงุแกไ้ขงานทีป่ฏบิตัอิยูใ่หด้ี

เสมอท าใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึภูมใิจเมื่อผูบ้งัคบับญัชาแสดงใหเ้หน็ว่าพอใจในงานทีส่ าเรจ็ตามก าหนดหรอื

ตามเป้าหมายขององคก์ร เมื่อผลงานส าเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพอใจและปลาบปลื้มในผลส าเรจ็ของงานนัน้ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีองปัจจยัของ Herzberg  ซึ่งไดใ้หค้วามหมายของ ความส าเรจ็ในงานทีท่ าของบุคคล 

(Achievement) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถท างานไดเ้สรจ็สิน้และประสบผลส าเรจ็อย่างดเีป็นความสามารถ

ในการแกปั้ญหาต่างๆ การรูจ้กัป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึ้น เมื่อผลงานส าเรจ็จงึเกดิความรูส้กึพอใจ และปลาบ

ปลืม้ในผลส าเรจ็ของงานนัน้ และผลงานวจิยัดา้นความส าเรจ็ในการท างานยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

นลพรรณ บุญฤทธิ ์(2558) ซึง่ไดศ้กึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรองคก์าร

บรหิารสว่นจงัหวดัชลบรุ ีพบวา่ความส าเรจ็ของงานเป็นแรงจงูใจท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

บุคลากร เมือ่บุคลากรมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา กจ็ะท าใหบุ้คลากร

ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ทีเ่ตม็ก าลงัความสามารถจะมคีวามมุง่มัน่ตัง้ใจปฏบิตังิานให้

ส าเรจ็ทนัเวลาและพฒันาผลงานใหด้ยีิง่ขึน้ 

  2. ด้านความรบัผิดชอบ มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทัศรี

สวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพราะการไดร้บัมอบหมายงานทีช่ดัเจน มอี านาจในการ

ตดัสนิใจในงานทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่ไมถู่กควบคมุมากจนขาดความเป็นอสิระในการปฏบิตังิานหรอืการมี

โอกาสไดร้บัมอบหมายใหท้ างานส าคญั มผีลท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากร เมือ่บุคลากร

มอีสิระในการปฏบิตังิานทีร่บัผดิชอบใหส้ าเรจ็ตามเป้าหมายทีว่างไวก้จ็ะเกดิความมุง่มัน่และแกไ้ขปัญหาในการ

ปฏบิตังิานทีเ่กดิขึน้อยูเ่สมอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนญักรณ์ ราศร(ี2558) ซึง่ไดศ้กึษาเรือ่ง เรือ่งปัจจยัจงู
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ใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม พบว่า ปัจจยัจงู

ใจดา้นความรบัผดิชอบสภาพการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานของบุคลากรส านกังาน

ปลดักระทรวงวฒันธรรมเนื่องจากงานทีท่ าอยูม่คีวามสอดคลอ้งกบัความรู ้ความสามารถ เป็นงานทีท่า้ทาย

ความสามารถ เป็นงานทีต่อ้งรบัผดิชอบสงู และใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์จงึท าใหม้คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ

ในการท างาน 

  3. ด้านความสมัพนัธก์บัเพ่ือนร่วมงาน มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

พนกังาน บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เพราะความสมัพนัธร์ะหว่างเพือ่น

รว่มงานเป็นสิง่ส าคญัของความรว่มมอืในการท างานเมือ่เพือ่รว่มงานใหก้ารชว่ยเหลอืกนัท าใหเ้กดิการท างาน

ลกัษณะเป็นทมีไดเ้ป็นอยา่งด ีการท างานกจ็ะประสบผลส าเรจ็ไดม้ากยิง่ขึน้ การรว่มมอื รว่มแรงใจในการท างาน 

ความเป็นกนัเอง การชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัมผีลท าใหเ้กดิประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ เกศณรนิทร ์งามเลศิ (2559)ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของพนกังาน และลกูจา้ง องคก์ารคลงัสนิคา้ พบวา่ ความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงานเป็นจงูใจทีม่ผีลต่อ

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานและลกูจา้ง องคก์ารคลงัสนิคา้  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ คอื ความส าเรจ็ในการท างาน ความรบัผดิชอบ 
และความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
  1.บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ควรใหพ้นกังานไดม้สีว่นรว่ม
แสดงความคดิเหน็ในการปรบัปรงุการท างานและกจิกรรมการมสีว่นรว่มการเรยีนรูใ้หพ้นกังาน เพือ่พฒันา
ความรู ้ทกัษะ ใหม้คีวามเป็นมอือาชพี มคีวามเชีย่วชาญตามสายงานใหไ้ดร้บัการพฒันาอยา่งต่อเนื่องโดยการ
จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่สง่เสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิรเิริม่ การพฒันาปรบัปรงุใหด้ขี ึน้มผีลใหอ้งคก์ร
สามารถปรบัปรงุงานและท างานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
  2.บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ควรมอบอ านาจและความ
รบัผดิชอบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบัแต่ละบุคคลและทมีงานโดยแยกงานงานตามลกัษณะของงานใหเ้หน็เด่นชดั
เพือ่ป้องกนัการท างานทีซ่ ้าซอ้น การเปลีย่นแปลงโครงสรา้งตอ้งสนบัสนุนใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์การรเิริม่
และการตอบสนองการแขง่ขนัและความพงึพอใจของผูม้ผีลประโยชน์รว่มอยา่งรวดเรว็และตอ้งสามารถตรวจสอบ
ไดม้ากขึน้ ตอ้งมวีธิทีีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ใหฝ่้ายบรหิารสามารถตดิตามผลเพือ่การตดัสนิใจเทา่ทีจ่ าเป็น 
  3.บรษิทัศรสีวสัดิ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ควรสง่เสรมิกจิกรรมในการ
สรา้งความสมัพนัธก์บัเพือ่นรว่มงาน เชน่ การใหแ้สดงความคดิเหน็ในทีป่ระชมุเพือ่แสดงใหเ้หน็เกีย่วกบัความรู้
และประสบการณ์ของพนกังานแต่ละบุคคล หรอืการเขยีนค าขอบคณุต่อคนทีช่ ืน่ชอบและเป็นแบบอยา่งหรอืคน
ทีค่อยชว่ยเหลอืกนัไมว่่าจะอยูใ่นระดบัเดยีวกนัหรอืระดบัทีส่งูกว่าจะท าใหท้กุคนรูส้กึดกีบัการไดร้บัค าชืน่ชม
และรูส้กึสนิทกนัมากขึน้ ท าใหเ้กดิการสรา้งความสมัพนัธใ์นทีท่ างานและเพือ่นรว่มงานมผีลต่อความพงึพอใจใน
งานเกดิความผกูพนัต่อองคก์รมากยิง่ขึน้ 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 เพือ่ใหผ้ลวจิยัครัง้นี้ สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิผลกวา้งมากขึน้และใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึขึน้ ผูว้จิยั
ไดเ้สนอแนะไวด้งันี้ 
 1. ควรศกึษาตวัแปรอืน่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปัจจยัจงูใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน เชน่
ขวญัก าลงัใจในการท างาน ความผกูพนัและความจงรกัภกัดตี่อองคก์ร เป็นต้น 
 2. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบการประเมนิสภาพการท างาน ปัญหาและอปุสรรคของพนกังาน
เฉพาะแต่ละสว่นงาน เพือ่น าปัญหาและอปุสรรคมาด าเนินการปรบัปรงุแกไ้ข ในการพฒันาประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานต่อไป 
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