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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพ

ในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ พนักงานท่ีผ่านการ
ทดลองงานแล้ว (พนักงานประจํา) ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 854 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้คํานวณโดยวิธีทาโร ยามาเน่ ได้จํานวนขนาดตัวอย่าง 273 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
และสถิติท่ีใช้ทดสอบ เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 3 กลุ่มข้ึนไป ใช้สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 
273 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 35 ปี มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. เป็น
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท มีสถานภาพสมรส และมีอายุงาน 6 - 10 ปี 
 ผลการวิจัยพบว่า 
            1. ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ระดับ
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ และพบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับ
ความสําคัญของแรงจูงใจในการทํางานในด้านการยอมรับนับถือ มากท่ีสุด และระดับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ และพบว่าพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ระดับ
ความสําคัญของประสิทธิภาพในการทํางาน ในด้านคุณภาพของงานมากท่ีสุด 
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 2. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ อุตสาหกรรมการฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรสและ
อายุการทํางาน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ อุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แตกต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน นโยบายและการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน      
ส่วนความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การนิเทศ ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน ความม่ันคง
ปลอดภัย และสภาพทางวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน 
 
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการทํางาน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the work incentives and the 
performance of the staff operating in the plastic injection molding industry in Industrial 
Factoryland Wangnoi, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 2) compare the demographic 
factors related to the performance of the staff operating in the plastic injection molding 
industry in Industrial Factoryland Wangnoi, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, 3) study 
the factors that affect the performance of the staff operating in the plastic injection 
molding industry in Industrial Factoryland Wangnoi, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. 
The population used in this study consisted of 854 employees who had passed the 
probation period as well as permanent staff operating in the plastic injection molding 
industry in the Wangnoi Factoryland Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya. The 
sample was calculated using Taro Yamane’s formula.  It yielded a sample size of 273. 
Questionnaires were used as the data collecting tool. The statistics used to analyze 
the data were frequency, percentage, means, standard deviation, t - test and F - test. 
Average pairwise comparisons and One - way analysis of variance were also conducted. 
Additionally, the statistics used to compare differences between three or more groups 
were Pearson’s correlation coefficients and regression equations. The study results 
showed that the 273 employees operating in the plastic injection molding industry in 
the Wangnoi Factoryland Industrial Estate, Phra Nakhon Si Ayutthaya were mostly male, 
aged between 31 - 35 years, with high school or vocational education, a monthly income 
of 9,001 - 15,000 Baht, married, and with 6 - 10 years of work experience.  
 The analysis results can be summarized as follows: 

1. The results of the work motivation and work efficiency analysis showed that, 
overall, the sample had high levels of work motivation. When individual aspects were 
considered, it was found that recognition had the highest mean score. Overall the 
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sample had high levels of work efficiency. When individual aspects were considered, 
it was found that work quality had the highest mean score.    
 2. In terms of the demographic factors, the study revealed that gender, age, 
education, monthly income, marital status, and years of work experience all had      
a significant effect on work efficiency.  
 3. The results of the relationship between work motivation and work efficiency 
were as follows: Work motivation, work nature, responsibility, work progress, policy and 
administration, salary and compensation, and work environment all influenced work 
efficiency. Achievement, recognition, supervision, good relationship with colleagues, 
security, and professional status did not influence work efficiency.     
    
Keywords: Work Motivation, Performance 
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ผู้วิจัยได้ศึกษาเล่าเรียน และคอยให้กําลังใจอย่างดียิ่ง สําหรับผู้วิจัยมาโดยตลอด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน
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บทที่  1 
บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีนักลงทุนภาคเอกชนท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่ามีโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนมาเรื่อย ๆ ท้ังในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดท่ีผู้ประกอบการให้ความสนใจท่ีจะดําเนินธุรกิจในพ้ืนท่ีของจังหวัด เนื่องจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาอยู่ในเขตการส่งเสริมการลงทุนเขต 2 ซ่ึงมีนิคมอุตสาหกรรมจํานวน 3 แห่ง ได้แก่ 
1) นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน 2) นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) 3) นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
และมีเขตประกอบการอุตสาหกรรมจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) เขตประกอบการอุตสาหกรรม บริษัท
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2) เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย นอกจากนี้ยังมีโรงงาน
อุตสาหกรรมอีกหลายแห่งท่ีอยู่ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม (สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : 31 ธันวาคม 2558) 

นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมเป็นพ้ืนท่ีท่ีจัดสรรหรือกําหนดไว้สําหรับ
โรงงานอุตสาหกรรมหรือการประกอบกิจการประเภทอ่ืน ๆ ให้เข้าไปอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบระเบียบ
ซ่ึงประกอบด้วยพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีสําหรับอยู่อาศัย พ้ืนท่ีร้านค้า และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ท่ีจะช่วยอํานวยความสะดวกในการประกอบกิจการ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ท่อระบายน้ํา 
ถนนเข้าออกสําหรับการขนส่งสินค้า สถานท่ีบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความจําเป็นอย่างยิ่ง ในการ
จัดต้ังโครงการ เขตประกอบการอุตสาหกรรมมีความแตกต่างจากนิคมอุตสาหกรรม คือ ได้รับสิทธิประโยชน์
ในการได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายแรงงานท้ังยังได้รับการส่งเสริม BOI (Board of 
Investment) คือ หน่วยงานท่ีช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร 
เช่น การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร และ
วัตถุดิบหรือวัสดุจําเป็น และสิทธิประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาษีอากรเช่น การบริการอํานวยความสะดวก  
ในการนําช่างฝีมือและผู้ชํานาญการชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมท้ังการ
ให้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินแก่นักลงทุนในการดําเนินการตามโครงการ (BOI-Adviser) ซ่ึงสิทธิพิเศษเหล่านี้
ถือเป็นแรงจูงใจประการหนึ่งท่ีทําให้ผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อยให้ความสนใจเข้ามาเปิดกิจการใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อยจะมีหลายอยู่หลากหลายธุรกิจ
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทอาหารและยา อุปกรณ์ไฟฟ้า ฮาร์ดดิส/คอมพิวเตอร์ เครื่องประดับ กลึงมิลลิ่ง
ข้ึนรูปโลหะ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอ่ืน ๆ แต่ยังมีอีกหนึ่งธุรกิจท่ีน่าสนใจ คือ ธุรกิจประเภทฉีดข้ึนรูปพลาสติก
ซ่ึงภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโรงงานฉีดข้ึน
รูปพลาสติกจํานวน 7 บริษัท ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1.1 รายชื่อโรงงานฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
 

ลําดับท่ี ช่ือบริษัท 
1 บริษัท ไค แอนด์ วาห์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
2 บริษัท ฟอร์มพลาส อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จํากัด 
3 บริษัท เวิลด์พลาส จํากัด 

4 บริษัท พราม่าเทค จํากัด 
5 บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น จํากัด 

6 บริษัท อาซาดะ เคมีคอล จํากัด 
7 บริษัท โซล่าโซลูชั่น จํากัด 

 

ท่ีมา : ส่วนกลางโครงการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย ปี 2558 
  

ปัจจุบันถึงจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ แต่ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ไม่ได้ลดลง พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ท่ีนํามาใช้ประโยชน์ แทนโลหะ ไม้ หรือวัสดุธรรมชาติอ่ืน ๆ 
เช่น ทําเส้นใยสําหรับผลิตสิ่งทอ หล่อเป็นลําเรือ และชิ้นส่วนของยานยนต์ ภาชนะ และวัสดุบรรจุภัณฑ์
ต่าง ๆ รวมท้ังอุปกรณ์และเครื่องใช้อ่ืน ๆ ปัจจุบันพลาสติกมีบทบาทอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน เพราะ
เราจะพบเห็นพลาสติกในรูปของผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น แปรงสีฟัน หวี กล่องใส่สบู่ ขวด กระปุก
เครื่องสําอาง เครื่องประดับของสตรี หัวก๊อกน้ํา ฝักบัวและสายยาง ประตู ห้องน้ํา เสื้อผ้า กระดุม ถุงเท้า 
รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า วิทยุ โทรทัศน์ ถ้วย จาน โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องตกแต่งบ้าน กระเบ้ืองมุงหลังคาแบบ
โปร่งแสง ชิ้นส่วนรถยนต์และพาหนะอ่ืน ๆ กระเป๋า เครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์การแพทย์
และชิ้นส่วนอวัยวะเทียม ฯลฯ ด้วยเพราะบทบาทท่ีสําคัญของพลาสติกชิ้นส่วนพลาสติกจึงทําให้
ผู้ประกอบการต้องเห็นถึงความสําคัญของของกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือให้ได้มาซ่ึงชิ้นงานท่ีมี
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้นแต่ละองค์กรควรให้ความร่วมมือกันในการสร้างแรงจูงใจ
ในการทํางานให้กับพนักงานเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความมุ่งม่ันและความต้ังใจท่ีจะทํางานให้กับองค์การ
อย่างเต็มท่ีเต็มความสามารถเพ่ือให้งานท่ีทํามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายขององค์การ 

แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันและแรงกระตุ้นให้บุคคลมีพฤติกรรมตามแรงจูงใจ เช่น ถ้าบุคคล
มีแรงจูงใจท่ีสูงก็จะมีผลให้มีความพยายามความต้ังใจท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีสูง
เช่นกัน แต่ถ้ามีแรงจูงใจท่ีต่ําหรือไม่มีเลยก็จะมีผลทําให้บุคคลขาดความพยายามและความต้ังใจในการกระทํา
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีผลทําให้เกิดความล้มเหลว ความไม่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางาน 
แรงจูงใจถือเป็นสิ่งท่ีกระตุ้นให้เกิดการกระทําหรือพฤติกรรมทางบวกซ่ึงส่งผลให้ประสบความสําเร็จ 
ในการทํางานการสร้างแรงจูงใจในการทํางานเป็นการทําให้พนักงานเกิดความสุขในการทํางานท้ังยังทําให้
พวกเขาเห็นถึงคุณค่าในตัวเองเพราะพนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการทํางานจะมีความมุ่งม่ันท่ีจะทํางานให้
องค์การเกิดความเจริญก้าวหน้า และการมุ่งม่ันท่ีจะทํางานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้า องค์การใด
ท่ีมีพนักงานซ่ึงมีแรงจูงใจในการทํางานท่ีสูงย่อมส่งผลให้องค์การนั้นบรรลุนโยบายหรือเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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เพราะพนักงานจะทุ่มเทท้ังกําลังกายและกําลังความสามารถอย่างเต็มท่ีโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพ่ือให้
งานท่ีได้รับมอบหมายนั้นสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   

การท่ีกิจการจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้นั้นมีผลมาจากการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารและการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ บุคลากรถือเป็นส่วนสําคัญขององค์การ และ
การท่ีจะให้ได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นองค์กรต้องให้ความสําคัญและรับรู้รับฟัง
ความต้องการของบุคลากรเพราะคนทุกคนล้วนมีความต้องการมีเป้าหมายมีความคิดท่ีแตกต่างกันออกไป 
ดังนั้น การสร้างแรงจูงใจท่ีดีให้กับบุคลากรก็เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานขององค์กรเพราะ
ถ้าองค์กรใดขาดแรงจูงใจในการทํางานแล้วนั้นก็จะมีผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น งานท่ีได้ไม่มีคุณภาพ 
ผู้ปฏิบัติงานขาดความต้ังใจในการทํางาน การทํางานจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้นั้นบุคลากรจะต้อง
มีแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ีจะปฎิบัติงาน เช่น รายได้เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน และได้รับการยอมรับจากหัวหน้างานและ
เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาถึงเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฎิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและปัจจัยใดบ้างท่ีเป็น
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานและเพ่ือนําเสนอแก่ผู้บริหารในบริษัทต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาองค์กร อันจะส่งผลดีต่อองค์การ ท้ังในเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทํางานและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร เพราะการมีแรงจูงใจถือเป็นพลังผลักดันและแรงกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือ
แสดงพฤติกรรมออกมาในทางบวกเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและแรงจูงใจท่ีสนองต่อความต้องการของตน 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดแนวความคิดในการศึกษาตามแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัย (Two 

Factors Theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Herzberg, 1959, pp.44-83) มาเป็นตัวแปรต้นและใช้
แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ (Peterson & Plowman, 1953, p.433) ในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
                     ตัวแปรต้น                                                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 
ท่ีมา : Frederick Herzberg, 1959, pp.44-83, Peterson & Plowman, 1953, p.433 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

    เพศ 
    อายุ 
    ระดับการศึกษา 
    รายได้ต่อเดือน 
    สถานะภาพการสมรส 
    อายุการทํางาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
ปัจจัยจูงใจ 
    1. ความสําเร็จของงาน 
    2. การยอมรับนับถือ 
    3. ลักษณะของงาน 
    4. ความรับผิดชอบ 
    5. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
ปัจจัยคํ้าจุน 
    6. นโยบายและการบริหาร 
    7. การนิเทศ 
    8. รายได้/ค่าตอบแทน 
    9. ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
   10. สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
   11. ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
   12. สภาพทางวิชาชีพ 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
1. คุณภาพของงาน 
2. ปริมาณงาน 
3. เวลาท่ีใช้ในงาน 
4. ค่าใช่จ่าย 
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1.4  สมมติฐานของการวิจัย 
1.4.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน

ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.4.2 แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดตัวแปรในการศึกษา ขอบเขตด้านเนื้อหา จํานวนประชากร 
และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาไว้ ดังนี้  

1.5.1 ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 
   ตัวแปรต้น ประกอบไปด้วย  
   ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ
การสมรส และอายุการทํางาน  
   แรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ ซ่ึงประกอบด้วยความสําเร็จของงาน การยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและปัจจัยคํ้าจุน ซ่ึงประกอบด้วย
นโยบายและการบริหาร การนิเทศ รายได้ ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงานสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 

  ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการทํางานได้แก่ คุณภาพของงาน ปริมาณของงาน 
เวลาท่ีใช้ในงาน และค่าใช้จ่าย 
 1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหามุ่งศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีต้ัง 196 หมู่ 2 ถนน พหลโยธิน ตําบลชะแมบ 
อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงท่ีทําการศึกษาอยู่ในช่วง (วันท่ี 1 ธ.ค. 2558 - 29 ก.พ.
2559) 

1.5.3 ประชากร ได้แก่ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่ีผ่านการทดลองงาน (พนักงานประจํา)    
ท่ีปฏิบัติงานท่ีอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังหมด 7 บริษัท จํานวน 854 คน 

 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

1.6.1 แรงจูงใจในการทํางาน หมายถึง แรงกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม หรือแรงพลักดันให้
ไปยังจุดหมายปลายทางท่ีต้องการหรือท่ีมีความมุ่งหวังไว้จึงเป็นปัจจัยให้พนักงานพยายามทํางานให้
ประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าซ่ึงประกอบไปด้วยปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุน 

1.6.2 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ หมายถึง รายละเอียดส่วนบุคลของผู้ท่ีตอบแบบสอบถาม
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย 



 6 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพการสมรส 
และอายุการทํางาน  

1.6.3 ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยกระตุ้นและช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฎิบัติงานมีทัศนคติทางบวก 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ 
 1.6.3.1 ความสําเร็จของงาน หมายถึง ความสามารถความต้ังใจในการปฎิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายและระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 
 1.6.3.2 การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับจากหัวหน้างาน ลูกน้อง
และเพ่ือนร่วมงานว่ามีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานรวมถึงการยอมรับในผลการปฎิบัติงาน
ด้วย และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการทํางานให้กับเพ่ือนร่วมงานได้  
 1.6.3.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ลักษณะพิเศษของงานท่ีน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ เพ่ิมทักษะความรู้ในการทํางาน และตรงตามความรู้ความสามารถ ซ่ึงงานแต่ละงานจะมี
ความแตกต่างกันออกไป 
 1.6.3.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ท่ีนอกเหนือจากงานประจํา รวมถึงการมีอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องการทํางานด้วย 
 1.6.3.5 ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน หมายถึง การได้รับการเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหน่งในหน้าท่ีการทํางานร่วมถึงการได้พัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ ด้วย 

1.6.4 ปัจจัยคํ้าจุน หมายถึง องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจ 
 1.6.4.1 นโยบายและการบริหาร หมายถึง สิ่งท่ีกําหนดไว้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน
และปกครองพนักงานเพ่ือให้การประสานงานภายในบริษัทมีความสะดวก โดยมีนโยบายการบริหารท่ี
ชัดเจน มีความม่ันคงในระยะยาวมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 
 1.6.4.2 การนิเทศ หมายถึง การให้ความช่วยเหลือ การให้คําแนะนํา และการปรับปรุง 
เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ของผู้บริหาร 
 1.6.4.3 รายได้และค่าตอบแทน หมายถึง การได้รับค่าตอบแทนจากการปฎิบัติงาน 
เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส อย่างยุติธรรมเพียงพอต่อการดํารงชีวิตหรือการครองชีพ และมีการ
ปรับข้ึนของเงินเดือนประจําปีอย่างเหมาะสมกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 1.6.4.4 ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน หมายถึง ความผูกพันความคุ้นเคย ความสามารถ
ในการทํางานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จในงานท่ีทํา 

 1.6.4.5 สภาพแวดล้อมในการทํางาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวในการทํางาน 
เช่น เพ่ือนร่วมงาน เครื่องจักร อุปกรณ์เครื่องมือ วัตถุดิบในการทํางาน สภาพอากาศ แสงสว่าง เสียง 
พ้ืนท่ีในการทํางาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 

 1.6.4.6 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความม่ันคง
ของงานความม่ันคงขององค์การและความม่ันคงปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน 
           1.6.4.7 สภาพทางวิชาชีพ หมายถึง ลักษณะของงาน และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น
ตําแหน่งงาน รายได้ สถานท่ีทํางานพ้ืนในการทํางาน มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นสัดส่วน ท่ีส่งผลให้
บุคคลเกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่องานท่ีทํา 
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1.6.5 ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถท่ีจะทําให้เกิดผลในการทํางานท่ีสูงสุดโดยท่ี
ผลผลิตท่ีได้มาจะมีมูลค่าท่ีสูงกว่าทรัพยากรท่ีใช้ไปในกระบวนการผลิต เช่น วัตถุดิบ หรือบรรจุภัณฑ์  
 1.6.5.1 คุณภาพของงาน หมายถึง ความพึงพอใจในผลการทํางานของนายจ้างหรือ
หัวหน้างานท่ีตรงกับมาตราฐานหรือเป้าหมายท่ีองค์กรต้ังไว้ เช่น การลดปริมาณของเสียท่ีเกิดจากการ
ทํางานลดหรือไม่เกินจํานวนท่ียอมรับได้ 
 1.6.5.2 ปริมาณงาน หมายถึง จํานวนสินค้าหรือชิ้นงานท่ีผลิตได้ตรงตามเป้าหมายของ
องค์กรหรือมีความสมดุลกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ และสามารถลดปริมาณชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิตได้ 
 1.6.5.3 เวลาท่ีใช้ในงาน หมายถึง ผลงานเสร็จอย่างรวดเร็วหรือตามกําหนดเม่ือเปรียบเทียบ
กับความยากง่ายของงานท่ีทํา หรือความเหมาะสมของเวลาท่ีใช้ในการทํางาน 
 1.6.5.4 ค่าใช้จ่าย หมายถึง มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมถูกต้องไม่เพ่ิม
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น การดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงอาจลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้ 
 
1.7ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.7.1 สามารถนําข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการบริหารงานบุคคลของแต่องค์กรเพ่ือให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพในการทํางาน 
 1.7.2 สามารถนํามาเป็นแนวทางในการรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์การได้ยาวนานและนํา
ความรู้ความสามารถท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การอย่างเต็มท่ี 
 1.7.3 สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับพนักงานเพ่ือให้
พนักงานเกิดความพึงพอใจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
 



 

 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือนํามาประกอบเป็นแนวทางสนับสนุนในการศึกษาวิจัย หาข้อสรุปในการประเมินและตัดสินใจ ดังนี้ 

2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
2.4 ความสําคัญของแรงจูงใจ 
2.5 การสร้างแรงจูงใจ 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียงข้อง 

 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 
 จากการศึกษาแรงจูงใจในการปฎิบัติงานพบว่าการท่ีพนักงานจะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มากหรือน้อยนั้นข้ึนอยู่กับสิ่งต่าง ๆ ท่ีมากระตุ้นต่อความต้องการของพนักงานจึงทําให้พนักงานเกิดแรงจูงใจ
ต่าง ๆ ตามทฤษฎี ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์เบิร์ก (Two - Factor Theory) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2550) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีของเฮอร์เบิร์กว่าได้ศึกษาเก่ียวกับ
เจตคติในการทํางานของคนงาน โดยทําการวิเคราะห์ถึงแรงจูงใจ เน้นถึงตัวกระตุ้นอันเกิดจากความ
รับผิดชอบเป็นสําคัญ เพ่ือให้บุคคลเหล่านั้นได้แสดงความรู้สึกท่ีดีและไม่ดีต่อการทํางานทฤษฎีนี้ทําให้
ทราบว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนของแต่ละบุคคล ไม่ได้ข้ึนอยู่กับผู้บริหารโดยตรงแต่พบว่าปัจจัยท่ีมี
ผลต่อแรงจูงใจในการทํางานมีอยู่ 2 ประการ คือ 
 1) ปัจจัยจูงใจ หรือปัจจัยกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ (Motivator Factors) เป็นแรงจูงใจภายใน
ท่ีถูกกระตุ้นจากลักษณะของงาน มีสิ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยท่ัวไป ได้แก่ 
  1.1) ความสําเร็จในงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็จสิ้น 
และประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี และเม่ือผลงานสําเร็จก็จะเกิดความรู้สึกพอใจและภาคภูมิใจในผลสําเร็จ
ของงานนั้น 
  1.2) การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องยอมรับท้ังโดยทางวาจา 
หรือโดยทางอ่ืนว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญในกิจการท่ีรับผิดชอบ คือ บุคคลผู้ปฏิบัติงานเม่ือได้ทํางาน
ท่ีได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็จท่ีน่าพอใจ ย่อมต้องการได้รับการยอมรับนับถือได้รับเกียรติ ได้รับ
การยกย่อง และชมเชยจากผู้บังคับบัญชา ตลอดจนจากเพ่ือนร่วมงานว่าเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีคุณค่าแก่หน่วยงาน 
  1.3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ประเภทหรือชนิดของงานท่ีรับผิดชอบ 
ตลอดจนปริมาณ และคุณลักษณะของงานท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอยู่ตามหน้าท่ีต่าง ๆ เป็นต้น 
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  1.4) ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกพึงพอใจ
จากการท่ีได้รับมอบหมายความรับผิดชอบในงานท่ีเขาปฏิบัติหรือในงานของผู้อ่ืน รวมท้ังการพึงพอใจ
ท่ีได้รับความรับผิดชอบงานใหม่ ๆ 
  1.5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การท่ีผู้ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 
หรือตําแหน่งท่ีสูงข้ึนในองค์การรวมถึงการปรับข้ึนเงินเดือน และค่าจ้างให้สูงข้ึน 
 2) ปัจจัยคํ้าจุน หรือปัจจัยท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาจิตใจ (Hygiene or Maintenance Factors) 
ปัจจัยนี้ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก ซ่ึงไม่ได้เป็นแรงจูงใจท่ีจะทําให้เกิดผลผลิตเพ่ิมข้ึน สภาพของปัจจัยนี้ 
ถือเป็นแรงจูงใจเพ่ือคงไว้ซ่ึงความสัมพันธ์ท่ีดี และความม่ันคงขององค์การ ในอันท่ีจะผดุงไว้ซ่ึงความก้าวหน้า 
และรักษาทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้ยาวนาน มีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 
  2.1) ด้านนโยบายและการบริหารขององค์การ (Company Policy & Administration) 
หมายถึง กรอบหรือข้อกําหนดท่ีเป็นแนวทางในการบริหารองค์การของผู้บริหาร 
  2.2) การนิเทศ/เทคนิคและวิธีให้คําปรึกษา (Supervision) การดําเนินการและการบริหารงาน
ของผู้นิเทศท่ีมีความยุติธรรม 
  2.3) เงินเดือนและค่าจ้าง (Salary) หมายถึง ค่าจ้างหรือค่าตอบแทนหรือบางครั้งอาจจะ
หมายรวมถึงเงินพิเศษต่าง ๆ ท่ีได้รับจากการทํางาน 
  2.4) ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน (Relation with Supervision) 
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลท่ีสามารถพูดคุย ติดต่อ สื่อสารกันในการทํางานท้ังกับหัวหน้างาน 
เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบังชา ให้มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีความเข้าใจท่ีดีต่อกันสามารถทํางาน
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  2.5) สภาพท่ัวไปของการทํางาน (Work Condition) หมายถึง สภาพแวดล้อมโดยรอบ
ในการทํางานไม่ว่าจะ แสงเสียง อากาศ กลิ่น สภาพพ้ืนท่ีในการทํางาน โต๊ะท่ีทํางานและรวมไปถึงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน 
  2.6) ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (Security) หมายถึง ความรู้สึกถึงความปลอดภัย
และความม่ันคงในการทํางานของผู้ปฎิบัติงานท้ังในด้านความม่ันคงทางด้านเงินเดือน ความยั่งยืนใน
การทํางาน และการปราศจากความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยซ่ึงเกิดจากการทํางาน 
  2.7) สภาพทางวิชาชีพ (Status) หมายถึง สถานะทางอาชีพว่ามีความหน้าเชื่อถือ ภาคภูมิใจ 
มีเกียรติ มีศักด์ิศรีเป็นยอมรับของสังคมหรือไม่ 
 สรุป คือ ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนเป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ท่ีปฏิบัติงานท้ังยังเป็นแรงกระตุ้น พลังผลักดันให้บุคคลเกิดความพยายามหรือความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติงาน
ให้ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายขององค์การ 
 ยงยุทธ เกษสาคร (2547) ได้กล่าวถึงทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์สเบอร์กว่า ความพึงพอใจ
ในงานท่ีทําจะเป็นสิ่งจูงใจท่ีเหมือนผลการปฏิบัติงานท่ีดี โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 2 ประการ คือ 
 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานโดยตรง ซ่ึงจะเป็น ตัวกระตุ้น
ให้เกิดความพอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึง
ปัจจัยดังกล่าว ประกอบด้วย 
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  1.1) ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานได้เสร็จสิ้นและ
ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ รวมท้ังรู้จักป้องกันปัญหาท่ีจะ
เกิดข้ึนและเม่ืองานสําเร็จ เกิดความรู้สึกพอใจในผลสําเร็จของงานนั้นอย่างยิ่ง 
  1.2) การได้รับการยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับการยอมรับ นับถือจากผู้บังคับบัญชา 
หรือจากบุคคลในหน่วยงาน รวมท้ังการยกย่องชมเชยแสดง ความยินดี รวมถึงการให้กําลังใจหรือการ
แสดงออกอ่ืนใดท่ีแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
  1.3) ลักษณะของงาน หมายถึง งานท่ีท้าทายความสามารถหรือเป็นงานท่ีอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เป็นงานท่ีมีลักษณะพิเศษต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการทํางาน 
  1.4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
และมีอานาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี ไม่ควบคุมมากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการทํางาน 
  1.5) ความก้าวหน้า หมายถึง เม่ืองานท่ีได้รับมอบหมายประสบผลสําเร็จ ก็ได้รับการ
ตอบสนองในเรื่องของการได้รับการเลื่อนข้ึน เลื่อนตําแหน่งให้สูงข้ึน รวมท้ังมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม หรือได้รับการฝึกอบรม 
 2) ปัจจัยด้านสุขอนามัย (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยท่ีมิใช่สิ่งจูงใจโดยตรงในเรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนไม่เป็นสิ่งกระตุ้นให้บุคคลกระตือรือร้นในการทํางานมากนัก แต่
ปัจจัยดังกล่าวเป็นข้อกําหนดเบ้ืองต้นท่ีจะป้องกันไม่ให้บุคคลเกิดความไม่พอใจในการทํางาน โดยมีสาเหตุ
อันเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยไม่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบของงานเลย ปัจจัยเหล่านี้ ประกอบด้วย 
  2.1) นโยบายการบริหารขององค์กร หมายถึง การจัดการและบริหารงานขององค์กร ซ่ึง
จะต้องมีนโยบายอย่างชัดเจน มีการแบ่งงานไม่ซํ้าซ้อน มีความเป็นธรรม 
  2.2) การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการดําเนินงาน
หรือความยุติธรรมในการบริหาร รวมถึงการมีความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหา รวมท้ังให้คําแนะนํา
ในการทํางานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
  2.3) ความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง การ
ติดต่อสื่อสาร รวมท้ังกิริยาหรือวาจาท่ีแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน สามารถทํางานร่วมกัน
และมีความเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
  2.4) สภาพการทํางานหมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมง
การทํางาน รวมท้ังลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีใช้ในการทํางาน 
  2.5) เงินเดือน หมายถึง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเหมาะสมกับงานท่ีทํา 
  2.6) ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความ ม่ันคงในการทํางาน 
ความม่ันคงขององค์กร หรือความยั่งยืนของอาชีพ 
  2.7) ตําแหน่งงาน หมายถึง อาชีพท่ีทํานั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและ   
มีศักด์ิศรี 
 ดังนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 
หากผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความพึงพอใจในการทํางานสูงย่อมนําไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีประสบผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ 
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2.1.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation 
Theory) 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (McClelland, 1953) หมายถึง แรงจูงใจท่ีเป็นแรงขับให้บุคคลพยายาม
ท่ีจะประกอบพฤติกรรมท่ีจะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศ ท่ีตนต้ังไว้ บุคคลท่ีมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์จะไม่ทํางานเพราะหวังรางวัลแต่ทําเพ่ือจะประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ซ่ึง
ความต้องการความสําเร็จนี้ในแง่ของการทํางานหมายถึงความต้องการท่ีจะทํางานให้ดีท่ีสุดและทําให้
สําเร็จผลตามท่ีตั้งใจไว้ เม่ือตนทําอะไรสําเร็จได้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ทํางานอ่ืนสําเร็จต่อไป หากองค์การใด
ท่ีมีพนักงานท่ีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จํานวนมากก็จะเจริญรุ่งเรืองและประสบความสําเร็จ  

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1) ความต้องการความสําเร็จ เป็นความต้องการท่ีจะทําสิ่งต่าง ๆ ให้เต็มท่ีและดีท่ีสุดเพ่ือ

ความสําเร็จ จากการวิจัยของ แมคคลีแลนด์ พบว่า บุคคลท่ีต้องการความสําเร็จสูง จะมีลักษณะชอบ
การแข่งขัน ชอบงานท่ีท้าทาย และต้องการได้รับข้อมูลป้อนกลับเพ่ือประเมินผลงานของตนเอง มีความ
ชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกล้าท่ีจะเผชิญกับความล้มเหลว 

2) ความต้องการความผูกพันเป็นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอ่ืน ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม ต้องการสัมพันธภาพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน บุคคลท่ีต้องการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณ์การ
ร่วมมือมากกว่าสถานการณ์การแข่งขัน โดยจะพยายามสร้างและรักษาความสัมพันธ์ 

3) ความต้องการอํานาจ เป็นความต้องการอํานาจเพ่ือมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน บุคคลท่ีมีความ
ต้องการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถีทางเพ่ือทําให้ตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับหรือยกย่อง 
ต้องการความเป็นผู้นํา ต้องการทํางานให้เหนือกว่าบุคคลอ่ืน และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกว่าการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาพบว่าพนักงานท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักต้องการจะทํางานในลักษณะ 3 ประการ 
ดังนี้ 
 1) งานท่ีเปิดโอกาสให้เขารับผิดชอบเฉพาะส่วนของเขา และเขามีอิสระท่ีจะตัดสินใจและ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 2) ต้องการงานท่ีมีระดับยากง่ายพอดี ไม่ง่ายหรือยากจนเกินไปกว่าความสามารถของเขา 
 3) ต้องการงานท่ีมีความแน่นอนและต่อเนื่องซ่ึงสร้างผลงานได้และทําให้เขามีความก้าวหน้า
ในงานเพ่ือจะพิสูจน์ตนเองถึงความสามารถของเขาได้ 
 นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้วแมคคลีแลนด์ได้พบว่าปัจจัยท่ีสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งท่ีมี
ผลต่อการทํางานเพ่ือให้ได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพคือสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับงานท่ีทํา 

2.1.3 ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของอับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) 
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ลําดับข้ันดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2545, น.411-412) 

 ลําดับข้ันท่ี 1 ความต้องการทางสรีระระดับตํ่าท่ีสุดเป็นระดับความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัย 
พ้ืนฐานเป็นความต้องการทางสรีระท่ีสามารถทําให้มนุษย์ดํารงชีวิตรอดได้ คือ ปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้า ยารักษาโรคและท่ีอยู่อาศัย เป็นต้น 

ลําดับข้ันท่ี 2 ความต้องการความปลอดภัยและม่ันคง เม่ือมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการ
ทางร่างกายได้แล้ว มนุษย์ก็จะเพ่ิมความต้องการในระดับท่ีสูงข้ึนต่อไป เช่น ความต้องการความ
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความม่ันคงในชีวิตและหน้าท่ีการงานความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ เช่น ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การถูกข่มขู่ 
 ลําดับข้ันท่ี 3 ความต้องการทางด้านสังคมเม่ือมนุษย์ได้รับความต้องการทางสรีระและความ
ต้องการด้านความม่ันคงปลอดภัยจนเป็นท่ีน่าพอใจแล้วตามทัศนะของมาสโลว์มนุษย์ก็ไม่มีความต้องการ
ท่ีต้องมีการจูงใจในด้านพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการการยอมรับเป็นสมาชิก การให้ความรัก 
การให้อภัยและความเป็นมิตร เป็นต้น 

ลําดับข้ันท่ี 4 ความต้องการการยอมรับนับถือความหมายในลําดับข้ันนี้มีด้วยกัน 2 ประการ คือ 
1) ความต้องการเหล่านั้นเป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการยกย่องนับถือเป็นความต้องการความ

เชื่อม่ันในตนเอง ความมีอิสรภาพ ความสําเร็จและความรู้ 
2) ความต้องการเหล่านั้นได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการมีชื่อเสียงเป็นความต้องการตําแหน่งการ

ยอมรับการยกย่องชมเชยและการนับถือจากเพ่ือน ความต้องการการยอมรับไม่ค่อยจะได้รับความพอใจ
มากนัก ตามทรรศนะของมาสโลว์กล่าวว่ามนุษย์มีความม่ันคงมีความต้องการไม่มีขอบเขตจํากัดต้องการ
มีความสําเร็จมากข้ึนต้องการความรู้มากข้ึนและต้องการการยอมรับมากข้ึนในอีกด้านหนึ่งความต้องการ
ทางสรีระความต้องการความม่ันคง ความต้องการความปลอดภัยและความต้องการทางสังคมมีขอบเขต
จํากัด มนุษย์สามารถได้รับความต้องการดังกล่าวอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจบ่อย ๆ ดังนั้น ความต้องการ
สามารถจูงใจมนุษย์ให้เกิดพฤติกรรมได้ต่อเม่ือความต้องการได้รับการตอบสนองเป็นท่ีน่าพอใจอยู่ใน
ระดับตํ่า 

ลําดับข้ันท่ี 5 ความต้องความสําเร็จเป็นความต้องการระดับสูงสุดของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีปราถนา
ท่ีจะค้นพบว่าตัวเราท่ีแท้จริงเป็นใครและสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพให้สูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 
ความพยายามของมนุษย์ท่ีจะให้บุคคลอ่ืนยอมรับนับถือ รวมกับความต้องการและความสําเร็จของตนเอง
เรียกว่าความต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) ความเจริญก้าวหน้าของบุคคลไม่สามารถ
ดําเนินต่อไปได้สําเร็จ ถ้าตราบใดท่ีความต้องการของบุคคลยังไม่ได้รับความพอใจ 
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ภาพท่ี 2.1 ทฤษฎีความต้องการแบบลําดับข้ันของมาสโลว์ 
ท่ีมา : NovaBizz จาก http: //www.NovaBizz.com/NovaAce/Berhavior/Maslow_ Theories.htm 
 
 Maslow ได้มีการต้ังสมมุติฐานเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์ไว้ 3 ประการ คือ 
 1) มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุด 
 2) ความต้องการท่ีได้รับการตอบสนองแล้วก็จะไม่ใช่แรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมนั้น ๆ อีกต่อไป 
 3) ความต้องการของมนุษย์จะมีลักษณะท่ีเป็นลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูงตามลําดับของความสําคัญ 
 กล่าวโดยสรุป ความคิดเก่ียวกับลําดับข้ันความต้องการของมนุษย์ Maslow แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการของมนุษย์อย่างเป็นข้ันลําดับ คือ ความต้องการข้ันต้นถ้าได้รับการตอบสนองแล้วถึงจะมีความ
ต้องการข้ันต่อไป ดังนั้น การท่ีจะจูงใจบุคคลให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงควรพิจารณาถึงความ
ต้องการข้ันพ้ืนฐานก่อนเป็นอันดับแรก หากผู้บริหารองค์การใดล้มเหลวในการตอบสนองความต้องการ
ของพนักงานอันส่งผลให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมตอบสนองความต้องการของตนซ่ึงอาจไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์การมนุษย์อาจมีความต้องการหลาย ๆ อย่างในเวลาพร้อมกันได้ตราบใดท่ีมนุษย์
ยังมีความต้องการท่ีไม่สิ้นสุดก็มีความจําเป็นท่ีองค์การจะต้องหาแรงจูงใจเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ 

2.1.4 ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการ : ทฤษฎี ERG ของ Alderfer 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2550, น.111) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีความต้องการหรือทฤษฎี

การจูงใจ ERG ของ Alderfer จะเน้นท่ีการทําให้เกิดความพอใจความต้องการของมนุษย์แต่ไม่คํานึงถึงข้ัน
ความต้องการว่าความต้องการใดควรจะเกิดข้ึนก่อนหรือหลัง ซ่ึงอาจเกิดข้ึนพร้อมกันก็ได้ความต้องการ
ตามทฤษฎี ERG ได้ปรับปรุงมาจากทฤษฎีลําดับข้ันของ Maslow โดยจะแบ่งความต้องการของบุคคล
ให้เหลือเพียง 3 ประการ ดังนี้ 

1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence) คือ ความต้องการของบุคคลท่ีต้องการตอบสนอง
เพ่ือให้มีชีวิตอยู่ เป็นความต้องการได้รับการตอบสนองทางกาย กล่าวคือ ความต้องการด้านอาหาร 

ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) 

ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (security or safety needs) 

ลําดับข้ันท่ี 3 ความต้องการทางดา้นสังคม (Social Needs) 

ลําดับข้ันท่ี 4 ความต้องการการยอมรับ
นับถือ(Esteem or Ego Needs) 

ลําดับข้ันท่ี 5 ความต้อง
ความสําเร็จ

(Actualization Needs) 
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เสื้อผ้า ท่ีอยู่อาศัย เครื่องใช้ต่าง ๆ ยารักษาโรค (ปัจจัย 4) ผู้บริหารจึงควรตอบสนองความต้องการ
ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินค่าจ้าง เงินพิเศษ รวมถึงความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยจากการทํางาน 
ได้รับความยุติธรรม มีการทําสัญญาว่าจ้างอย่างเป็นทางการ เป็นต้น 

2) ความต้องการมีสัมพันธภาพ (Relatedness) คือ ความต้องการของบุคคลท่ีจะมีมิตรไมตรี 
มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลท่ีอยู่แวดล้อมในการทํางาน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคคลในองค์กรมีความ 
สัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลภายนอกด้วย เช่น การจัดกิจกรรมท่ีทําให้
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําและผู้ตามให้เกิดสถานภาพท่ียอมรับทางสังคม 

3) ความต้องการความก้าวหน้า (Growth) คือ ความต้องการข้ันสุงสุดของบุคคล ได้แก่ 
ความต้องการได้รับการยกย่อง และต้องการความสําเร็จในชีวิต ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนให้พนักงาน
ได้พัฒนาตัวเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยการพิจรณาเลื่อนข้ันเลื่อนดําแหน่ง หรือมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในงานท่ีกว้างข้ึน โดยมีหน้าท่ีสูงข้ึนอันเป็นโอกาสท่ีพนักงานจะก้าวไปสู่ความสําเร็จ 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการ : ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer 
ท่ีมา : Administrator จาก Http://www.stat.rmutt.ac.th 
 
2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2550, น.57-42) กล่าวว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประกอบด้วย เพศ อายุสถานภาพครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษาอาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นลักษณะท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวัดได้ของประชากรช่วย
ในการกําหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษาถึงความแตกต่างด้านลักษณะทางชีวภาพท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฎิบัติงาน 
 1) เพศ ความแตกต่างทางเพศ ทําให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ 
เพศหญิงมีแนวโน้ม มีความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ได้มี
ความต้องการท่ีจะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการท่ีจะสร้างความสัมพันธ์
อันดีให้เกิดข้ึนจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกัน
อย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 
 2) อายุ เป็นปัจจัยท่ีทําให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนท่ี
อายุน้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนท่ีอายุมาก ในขณะ
ท่ีคนอายุมากมักจะมีความคิดท่ีอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนท่ีมี
อายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็ต่างกันคนท่ีมี
อายุมากมักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง 

ความต้องการดํารง 
ชีวิตอยู่ 

ความต้องการมี
สัมพันธภาพ 

ความต้องการการ
เจริญเติบโต 
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 3) การศึกษา เป็นปัจจัยท่ีทําให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน
คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารท่ีดีเพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจ
สารได้ดีแต่จะเป็นคนท่ีไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะท่ีคนมีการศึกษาตํ่า
มักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์หากผู้มีการศึกษาสูงมีเวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์
วิทยุ โทรทัศน์และภาพยนตร์แต่หากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหาข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอ่ืน 
 4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของบุคคล
มีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารท่ีมีต่อผู้ส่งสารเพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์
ทัศนคติค่านิยมและเป้าหมายท่ีต่างกัน ปัจจัยบางอย่างท่ีเก่ียวข้องกับตัวผู้รับสารแต่ละคนเช่นปัจจัย
ทางจิตวิทยาและสังคมท่ีจะมีอิทธิพลต่อการรับข่าวสาร 
 5) อายุการทํางาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีทํางานต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันว่ามีจํานวนก่ีปี
หากแต่ผู้ท่ีมีจํานวนอายุงานมากอาจจะได้รับค่าตอบแทนหรือความม่ันคงในหน้าท่ีการงานท่ีมากกว่าผู้
ท่ีมีอายุการทํางานท่ีน้อยกว่า 
 6) ตําแหน่งงานท่ีทํา สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ 
ซ่ึงตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันนั้นอาจส่งผลทางด้านความคิด ค่านิยม และทัศนคติเก่ียวกับเรื่องแรงจูงใจ 
ท่ีแตกต่างกันออกไป 
 จากแนวคิดเก่ียวกับตัวแปรของลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยให้ความสนใจศึกษาลักษณะ
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานะภาพการสมรส อายุการทํางาน และ
ตําแหน่งงานในการแบ่งลักษณะของประชากรเพ่ือให้เห็นถึงความแต่กต่างในด้านแรงจูงใจในการทํางาน 
 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 
 องค์การจะประสบความสําเร็จและบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว้นั้นต้องมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและ
การจะได้มาซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพนั้นต้องมีการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นการกระตุ้นและพลักดันให้บุคลากร
เกิดความต้ังใจและมุ่งม่ันท่ีจะทําสิ่งนั้นให้ประสบความสําเร็จซ่ึงแรงจูงใจสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ดังนี้ 
 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) แรงจูงใจภายในเป็นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคล 
ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้องการ ฯลฯ 
สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวมา เหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้างถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงาน 
มองว่าองค์การ คือ สถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภักดีต่อองค์การ กระทําการต่าง ๆ 
ให้องค์การเจริญก้าวหน้า หรือในกรณีท่ีบ้านเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขาลง 
องค์การจํานวนมากอยู่ในภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ด้วยความผูกพัน เห็นใจกันและกัน 
ท้ังเจ้าของกิจการ และพนักงานต่างร่วมกัน ค้าขายอาหารเล็ก ๆ น้อย ๆ ท้ังประเภทแซนวิช ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ 
เพียงเพ่ือ ให้มีรายได้ ประทังกันไปท้ังผู้บริหารและลูกน้อง และในภาวะดังกล่าวนี้จะเห็นว่า พนักงาน
หลายรายท่ีไม่ท้ิงเจ้านาย ท้ังเต็มใจไปทํางานวันหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถ้าการกระทําดังกล่าวเนื่องจาก
ความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อเจ้าของกิจการ หรือด้วยความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกคนหนึ่งขององค์การ 
มิใช่เพราะ เกรงจะถูกไล่ออกหรือไม่มีท่ีไปก็กล่าวได้ว่า เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
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  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคล
ท่ีมากระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม อาจจะเป็นการได้รับรางวัล เกียรติยศ ชื่อเสียง คําชม การได้รับการยอมรับ 
ยกย่อง ฯลฯ แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรมบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าว 
เฉพาะในกรณีท่ีต้องการรางวัล ต้องการเกียรติ ชื่อเสียง คําชม การยกย่อง การได้รับ การยอมรับ ฯลฯ 
ตัวอย่างแรงจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การท่ีคนงาน ทํางานเพียง เพ่ือแลกกับ ค่าตอบแทน 
หรือเงินเดือน การแสดงความขยันต้ังใจทํางานเพียงเพ่ือให้หัวหน้างานมองเห็นแล้วได้ความดีความชอบ 
 กล่าวโดยสรุป คือ การท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพนั้นจะต้องสร้าง
ท้ังแรงจูงใจภายในท่ีเกิดจากทัศนะคติ ความรู้สึกนึกคิดภายในของตัวพนักงานเพ่ือให้เกิดความจงรักภักดี
ต่อองค์กร และแรงจูงใจภายนอกท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมในท่ีทํางานเพ่ือให้พนักงานเกิดความมุ่งม่ัน
ในการเพ่ือท่ีจะให้ได้ในสิ่งท่ีตนเองต้องการ เช่น ตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีสูงข้ึน เงินเดือน รางวัล โบนัส
และอ่ืน ๆ เม่ือบุคลากรมีแรงจูงใจมากเท่าใดก็จะมีความมุ่งม่ันหรือต้ังใจท่ีจะปฎิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ
มากข้ึนตามไปด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้   
 แรงจูงใจ (เฉลิม สุขเจริญ, 2557, น.24) หมายถึง สิ่งท่ีจะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม 
ความสามารถหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกมาเพ่ือให้ตนเองได้ตามสิ่งท่ีคาดหวังหรือบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 
แรงจูงใจมีท้ังแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน โดยมีกระบวนการท่ีเกิดจากมนุษย์ท่ีมีความต้องการ
ทําให้เกิดแรงขับเพ่ือนําไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น แรงจูงใจจึงมีอิทธิพลในการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ออกมา และรักษาพฤติกรรมนั้นไว้เพ่ือให้ได้ในสิ่งท่ีตนต้องการ 
 แรงจูงใจ (ณัฐชานัน พิสุทธิโยธิน, 2557, น.6) หมายถึง การกระทําหรือพฤติกรรมในตัวตน
ของบุคคลซ่ึงถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าหรือสิ่งจูงใจให้แสดงออกมาซ่ึงความต้องการในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ท่ีจะเป็นพลังพลักดันให้บุคคลกระทําเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และถือเป็นสิ่งเร่งเร้ากระตุ้นและ
เสริมสร้างความปราถนาของบุคคลหรือคณะบุคคลให้ทํางานแก่องค์กรอย่างเต็มความสามารถเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายท่ีต้องการ และเม่ือประสบความสําเร็จก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ซ่ึงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลให้องค์กรประสบความสําเร็จต่อไป 
 แรงจูงใจ (อมรรัตน์ ชูแก้ว, 2555, น.12) หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงพลักดันให้บุคคล
แสดงความต้องการและพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอย่างเต็มความสามารถและทุ่มเทความ
พยายามในการปฎิบัติงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมายเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การและตอบสนอง
ความต้องการของตนเอง 
 แรงจูงใจ (ปรีดา พรมเพชร, 2555, น.10) หมายถึง พลังภายในของแต่ละบุคคลท่ีถูกกระตุ้น
โดยบุคคลหรือสภาพแวดล้อมให้แสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพ่ือไปสู่เป้าหมายท่ีตนเอง
ต้องการหรือมีผู้ทําการชักจูง 
 แรงจูงใจ (พุธประทุม ตันสูงเนิน, 2554, น.19) หมายถึง ความรู้สึกท่ีต้ังใจ เต็มใจ และมุ่งม่ัน
ท่ีจะทํางานให้ด่ีสุด บุคคลท่ีมีแรงจูงใจจะแสดงออกมาในรูปแบบของการแสดงพฤติกรรมด้วยความ
กระตือรือร้น มีทิศทางท่ีเด่นชัด และพยายามท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 แรงจูงใจ (เกรียงไกร เกสร, 2553, น.9) หมายถึง ความพยายามใด ๆ ท่ีเป็นแรงผลักดันกระตุ้น 
หรือโน้มน้าว เพ่ือให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรือการกระทําตามทิศทางท่ีกําหนดไว้ด้วยความร่วมมือ
อย่างยินดี และเต็มใจ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะนํามาซ่ึงการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพให้กับองค์กรเพ่ิมมากข้ึน 
 แรงจูงใจ (ม่ันฤทัย นิรันรัตน์, 2553, น.9) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า
โดยจูงใจให้กระทําเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างซ่ึงจะเห็นได้จากพฤติกรรมส่วนบุคคลให้มีความ
กระตือรือร้นท่จะปฎิบัติงานให้สําเร็จโดยอาศัยปัจจัยแห่งความต้องการพ้ืนฐานท่ีจะทําให้บุคคลเต็มใจ
ท่ีจะรวมพลังทุ่มเทความอุตสาหอย่างเต็มความสามารถ 
 แรงจูงใจ (สุชาติ บุญเลิศ, 2552, น.8) หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมได้พฤติกรรมหนึ่งออกมาอย่างมุ่งม่ัน เพ่ือดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งให้
สําเร็จตามท่ีต้องการ 
 แรงจูงใจ (ศิริพร นพรัตน์, 2554, น.9) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้า 
โดยจงใจให้กระทําหรือด้ินรนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์บางอย่างซ่ึงจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
จูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดาจะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมท่ีเข้มข้น  
มีทิศทาง มีเป้าหมายท่ีชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด นอกจากนั้นพฤติกรรมจูงใจท่ีเกิดข้ึนยังเป็นผลเนื่องมาจาก
แรงผลักดัน หรือแรงกระตุ้นท่ีเรียกว่าแรงจูงใจเพ่ือให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนและสามารถทํากิจกรรม
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 แรงจูงใจ (ศิวพร คุ้มแก้ว, 2551, น.9) หมายถึง พลังงานท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมของมนุษย์ท่ี
ได้รับการกระตุ้นท้ังจากภายนอกและความต้องการภายในโดยแสดงออกมาอย่างมีจุดม่งหมาย 
 แรงจูงใจ (Jackson & Schuler, 2003 อ้างถึงใน ปราณี โคเมฆารัตน์, 2555) หมายถึง สิ่งท่ี
ทําให้บุคคลมีความเต็มใจในการอุทิศกายและใจในการทํางานให้กับองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโดย
การได้รับรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนในการกระทํานั้น ๆ 
 แรงจูงใจ (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2002 อ้างถึงใน สุธิภา สายเจริญ, 2553) 
หมายถึง อิทธิพลภายในของบุคคลซ่ึงเก่ียวข้องกับระดับการกําหนดทิศทางและการใช้ความพยายาม
ในการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
 แรงจูงใจ (Dubrin, Ireland, 1993, p.294) กล่าวว่า การจูงใจ หมายถึงกระบวนการท่ีถูกใช้ 
เพ่ือขับเคลื่อน และสนับสนุนพฤติกรรมท่ีน่าไปสู่ความสําเร็จของเป้าหมายในองค์กร 
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่าแรงจูงใจ หมายถึง สิ่งเร้า สิ่งกระตุ้น สิ่งเร้าหรือพลังผลักดัน
ให้บุคคลแสดงพฤติกรรม หรือกระทําการใด ๆ ในทางบวกออกมาอย่างมีทิศทางด้วยความยินดีและเต็มใจ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีตนต้ังไว้ และนํามาซ่ึงประสิทธิภาพของการทํางาน 
 
2.4 ความสําคัญของแรงจูงใจ 
 ความสําคัญของแรงจูงใจนั้นสามารถแยกเป็นความสําคัญได้ 3 ประการ คือ  
 2.4.1 ความสําคัญต่อองค์การ แรงจูงใจมีประโยชน์ต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
การบริหารงานบุคคล เช่น ช่วยให้องค์การได้บุคลากรท่ีมีความสามารถมาร่วมทํางานและรักษาคนดี
เหล่านั้นให้อยู่ในองค์การต่อไปได้นาน ๆ เพราะถ้าบุคลากรเกิดความพึงพอใจในสวัสดิการหรือระบบ
การทํางานขององค์กรแล้วบุคลากรก็จะเกิดความจงรักภัคดีกับองค์กรและช่วยส่งเสริมพฤติกรรม
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ในทางริเริ่มสร้างสรรค์ของบุคลกรเพ่ือประโยชน์ขององค์กรท้ังนี้ยังทําให้อม่ันใจว่าบุคลากรขององค์กร
จะทํางานท่ีได้รับมอบหมายตามท่ีถูกจ้างได้อย่างเต็มกําลังความสามารถของตน 
 2.4.2 ความสําคัญต่อผู้บริหาร แรงจูงใจมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร ดังนี้ 
   1) ช่วยให้การมอบอํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการมอบ
อํานาจหน้าท่ีจะพบมีอุปสรรคหลายประการเป็นต้นว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ยินยอมรับมอบอํานาจหน้าท่ี
อ้างว่าตนไม่มีความสามารถไม่ต้องการรับผิดชอบงาน หรือผู้บริหารไม่ยินยอมมอบอํานาจหน้าท่ีวิธีการ
จูงใจจะช่วยให้ท้ังผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชายินดีในการมอบอํานาจหน้าท่ีนั้น ๆ 
   2) ขจัดปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารงาน แรงจูงใจจะช่วยให้อํานาจหน้าท่ีของผู้บริหาร
เป็นท่ียอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ทําให้ผู้บริหารมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา ซ่ึงจะ
ช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาลงได้ 
   3) เอ้ืออํานวยต่อการสั่งการ แรงจูงใจเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้บริหารมีภาวะผู้นําท่ีดี 
ซ่ึงจะเอ้ืออํานวยให้การสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
 2.4.3 ความสําคัญต่อบุคลากร แรงจูงใจมีประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์การดังนี้ คือ ช่วยให้
บุคลากรสามารถสนองวัตถุประสงค์ขององค์กรและการสนองความต้องการของตนได้พร้อม ๆ กัน ทําให้
สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับองค์การได้สะดวกข้ึนได้รับความยุติธรรมจากองค์การและฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอต่อการครองชีพเพ่ิมขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
ทําให้ไม่เกิดความเบ่ือหน่ายหรืออยากหลีกเลี่ยงงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.5 การสร้างแรงจูงใจ 

การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน คือ การทําให้พนักงานในองค์กรเกิดความรู้สึกท่ีอยากจะ
ทุ่มเททํางานด้วยความเต็มใจ มีความสุขในการทํางาน และพอใจไม่ต้องฝืนใจทํางาน ดังนั้นผู้บริหาร
ควรให้ความสําคัญในการสร้างให้พนักงานเกิดแรงจูงใจในการทํางาน การสร้างแรงจูงใจมีองค์ประกอบ 
3 ประการท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันและความเก่ียวข้องซ่ึงกันและกัน ดังนี้  

1) ความต้องการ ท่ีอยากได้รับการตอบสนองจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปต้องการ
ท่ีจะได้สิ่งตอบแทน หรือความไม่เพียงพอ ความต้องการไม่มีท่ีสิ้นสุด 

2) แรงขับ คือ แรงกระตุ้นท่ีเกิดข้ึนภายในตัวบุคคล เช่น ความต้องการน้ําและอาหารจะถูกแปล
ออกมาในรูปของแรงขับของความกระหายและความหิว ความต้องการมีเพ่ือนซ่ึงจะแปลออกมาในรูป
ของแรงขับท่ีต้องการจะมีคนคบหาสมาคมเป็นพวกพ้องด้วย 

3) เป้าหมายเป็นสิ่งจูงใจท่ีใช้ตอบสนองความต้องการได้ เป้าหมายเป็นสิ่งจูงใจท่ีอยู่ภายนอก 
จะเป็นสิ่งท่ีแสดงให้บุคคลดังกล่าวเห็นโอกาสท่ีเขาสามาถตอบสนองความต้องการ 

กระบวนการเกิดแรงจูงใจ โอเวน (Owens, 1987, p.92) กล่าวว่าโดยท่ัวไปแล้วแรงจูงใจ   
มีพ้ืนฐานมาจากความต้องการของมนุษย์โดยท่ีมนุษย์จะตอบสนองความต้องการนั้นด้วยการกระทํา
หรือแสดงพฤติกรรมบางอย่างออกมาเพ่ือให้บุคคลนั้นได้รับความพอใจ ความต้องการ คือ สาเหตุพ้ืนฐาน
ท่ีทําให้เกิดพฤติกรรมเป็นลักษณะของการขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือความไม่เพียงพอซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีความ
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ไม่สมดุลทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังนั้นพ้ืนฐานของการเกิดแรงจูงใจคือการสร้างให้เกิดความต้องการ
ข้ึนก่อนเม่ือบุคคลมีความต้องการแล้วก็จะเกิดแรงขับหรือความอยากท่ีจะเกิดข้ึนแล้วสุดท้ายก็จะเกิด
การกระทําหรือพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

 
 

 

 
ภาพท่ี 2.4 กระบวนการเกิดแรงจูงใจ 
ท่ีมา : โอเวน (Owens, 1987, p.92) 
 

สรุป จะเห็นได้ว่าการสร้างแรงจูงใจต้องรู้ความต้องการซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญของกระบวนการสร้าง 
แรงจูงใจเสียก่อนจึงจะสามารถสร้างแรงจูงใจข้ึนมาได้อย่างมีประสิทธิภาพกระบวนการในการสร้างแรงจูงใจ
เริ่มต้นจากความต้องการหรือความอยากของแต่ละบุคคลทําให้เกิดแรงขับเพ่ือนําไปสู่พฤติกรรมส่งผล
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการ 

2.6 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน  
 ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การปฎิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายให้ได้ตรงตามเป้าหมาย
ขององค์กร ตามแนวคิดของ Peterson & Plowman (1953, p.433) ซ่ึงเขาได้สรุปแบ่งองค์ประกอบ
ของประสิทธิภาพในการทํางานไว้ 4 ข้อ ดังนี้ 
 2.6.1) คุณภาพของงาน คือ จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ   
มีความพึงพอใจในงาน 
 2.6.2) ปริมาณงาน คือ ปริมาณของงานท่ีเกิดข้ึนจะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน 
 2.6.3) เวลาท่ีใช้ในงาน คือ เวลาท่ีใช้ในการดําเนินงานจะต้องเหมาะสมกับงานจะต้องอยู่ใน
ลักษณะท่ีถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย 
 2.6.4) ค่าใช้จ่าย คือ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานท้ังหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการ
คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้กําไรมากท่ีสุด 
 ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ผลการปฎิบัติงานท่ีทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฎิบัติงาน 

Herbert A. Simon (1960, pp.180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ดูจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนําเข้า (Input) กับผลิตผล (Output) ท่ีได้รับออกมา ซ่ึงสรุปได้ว่าประสิทธิภาพ
เท่ากับผลผลิต 

ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยเขียนเป็นสูตร
ได้ดังนี้ 

E = (0-I) + S 
E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
O = ผลผลิตหรือผลงานท่ีได้รับออกมา (Output) 

ความต้องการแรงขับพฤติกรรมเป้าหมาย 
(Need)                 (Drives)     (Behavior)      (Goals)  
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I = ปัจจัยนําเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารท่ีใช้ไป (Input) 
S = ความพึงพอใจในผลงานท่ีออกมา (Satisfaction) 

  
ท้ังนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการทํางานไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้ 
ประสิทธิภาพในการทํางาน (Good, 1973, p.193) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถ 

ท่ีทําให้เกิดความสําเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายามเล็กน้อยก็สามารถทําให้งาน
สําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 

ไรอัน และสมิทธิ์ (Ryan & Smith, 1954, p.276) ได้กล่าวถึง ประสิทธิภาพของบุคคลไว้
ว่าเป็นความสัมพันธ์ในแง่บวกกับสิ่งท่ีทุ่มเทให้กับการงาน ซ่ึงประสิทธิภาพในการทํางานนั้นมองจาก
แง่มุมของการทํางานของแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีได้จากการทํางาน 

ประสิทธิภาพในการทํางาน (เกียรติชัย ประภากรวิริยะ, 2555, น.44) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลเกิดจากสภาพภูมิหลังของแต่ละคนท่ีไม่เหมือนกันสภาพร่างกาย จิตใจ
การศึกษาความรู้ความสามารถความถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความแตกต่างจากการ
ประเมินของผู้บังคับบัญชาแล้วให้คะแนนออกมาในระดับตํ่าปานกลางและระดับสูงซ่ึงมีผลต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ โดยมี
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีกล่าวมานั้นมีผลเก่ียวข้อง 

ประสิทธิภาพในการทํางาน (พุทฒิพงษ์ ซิบเข, 2555, น.6) กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน
หมายถึง การกระทําของแต่ละบุคคลท่ีมีความสามารถและความพร้อมความพยายามทุ่มเทอย่างเต็มใจ
ในการปฏิบัติงานของตนอย่างคล่องแคล่วด้วยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ท่ีจะปฎิบัติงานให้สําเร็จทันเวลา 
รวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปได้ว่า บุคคลจะมีประสิทธิภาพในการทํางานต้องเกิดจาก
ความขยันหม่ันเพียรมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงาน พร้อมด้วยจิตใจท่ีซ้ือสัตย์และภัคดีต่อองค์กร 
งานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กรท่ีกําหนดไว้อย่างดีข้ึน 

ประสิทธิภาพในการทํางาน (วัณย์ชนาภา จิรเมธีพันธ์, 2554, น.45) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันแม้จะปฏิบัติงานในตําแหน่งเดียวกันก็ตามเป็นผลมา
จากสภาพทางร่างกาย จิตใจ ระดับการศึกษาความรู้ความสามารถความถนัดต่าง ๆ โดยมีปัจจัยท่ีสนับสนุน
การอบรมการให้ความรู้ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ประสิทธิภาพในการทํางาน (จรรยพร สุรัตนชัยการ, 2550, น.22) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน คือ วิธีการจัดสรรทรัพยากรความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีนําเข้า (Input) และผลลัพธ์ท่ีออก 
(Output) ให้เกิดต้นทุนตํ่าสุดในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดสามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่าบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมักถูกวัดในรูปของต้นทุน
หรือจํานวนทรัพยากรท่ีใช้ไปการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมีผลต่อบุคลากร ดังนี้ 

1) เกิดผลต่างระหว่างต้นทุนและผลตอบแทนมากข้ึนเนื่องจากการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผล 
ทําให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายลดลงสามารถนําส่วนค่าใช้จ่ายนั้นนําไปใช้ในด้านอ่ืน 

2) สามารถทํางานได้ในปริมาณท่ีสูงข้ึนเนื่องจากการใช้เวลาในการทํางานลดลง 
3) คุณภาพของผลงานสูงข้ึน 
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จากความหมายข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ความสามารถ 
ความชํานาญ และความต้ังใจท่ีจะทําให้เกิดผลในการทํางานของบุคลคลโดยมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความ
แตกต่างรวมถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่าบรรลุเป้าหมาย
ท่ีถูกกําหนดไว้ 

 
2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียงข้อง 
 งานวิจัยภายในประเทศ 

กัญณัฏฐ์ สุนันตา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ประกอบไปด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุระดับการศึกษาและหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานได้แก่ปัจจัยด้านความรู้เก่ียวกับงานในหน้าท่ีด้านนโยบาย
และการบริหารองค์กรด้านการปกครองคับบังชา ด้านโอกาสและความก้าวหน้าด้านสวัสดิการและ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทางสถิติท่ีระดับ 0.01 นอกจากนี้ยัง พบว่า
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่ีเป็นผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากโดยด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ ประสิทธิภาพในการทํางานด้านคุณภาพของงานรองลงมาได้แก่เทคนิคในการทํางานและด้านทรัพยากร
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามลําดับ 

พรวิสา บัวทอง (2557) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เมก้าไลฟ์ 
ไซแอ็นซ์ จํากัด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท เมก้าไลฟ์ ไซแอ็นซ์ 
จํากัดในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เพศต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมแตกต่างกัน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานแตกต่างกันอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสําเร็จในการทํางาน และ ด้านนโยบาย
และการบริหาร แตกต่างกันระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี 
และด้านรายได้ แตกต่างกันอายุงานต่างกันมีแรงจูงใจในการทํางาน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน แตกต่างกันมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านความม่ันคงในการทํางานวิเคราะห์เรื่องแรงจูงใจในการปฎิบัติงานด้านความสําเร็จ
ในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านรายได้ พบว่า มีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก ส่วน
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า
ในตําแหน่งหน้าท่ี และด้านนโยบายและการบริหาร พบว่า มีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง 

ชฎาณิศ นามวงศ์ (2557) ศึกษาวิจัย เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันชีวิต 
บริษัท เอ ไอ เอ จํากัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ตัวแทนประกันชีวิต บริษัท 
เอ ไอ เอ จํากัดในเขตจังหวัดอุบลราชธานีมีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเรียงลําดับจากมาก
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ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความม่ันคง ด้านนโยบายการบริหารองค์กร ด้านความสัมพันธ์กับหัวหน้างาน 
ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานในปัจจุบัน ด้านความ 
สัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน และด้านชีวิตส่วนตัว ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
พบว่า เพศ อายุ และสถานภาพการสมรสทีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ี      
ไม่แตกต่างกันตัวแทนกลุ่มผู้บริหารและตัวแทน และกลุ่มผู้บริหารระดับสูง พบว่า มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกันและในด้านความม่ันคง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ตัวแทนท่ีทํางานมีลักษณะงานแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน ยกเว้นด้านความสัมพันธ์
กับหัวหน้า ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ตัวแทนท่ีมีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน ยกเว้นด้านค่าตอบแทน ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านความม่ันคง 
ตัวแทนท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านชีวิตส่วนตัว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ตัวแทนท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกัน ยกเว้นความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

อุมาภรณ์  บุตรน้ําเพ็ชร (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท 
ไปรษณีย์ไทย จํากัด ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน  
มีแรงจูงใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกันแต่ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส ภูมิลําเนา รายได้ ประสบการณ์การทํางาน และสายงานท่ีสังกัด
ท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และพนักงาน    
มีแรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมรับนับถือ 
ด้านลักษณะงาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่ง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านลักษณะงานท่ี
ปฎิบัติตามสายงาน ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสถานภาพของวิชาชีพ 
และด้านความม่ันคงในการปฎิบัติงาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการปกครองบังคับบังชาและด้าน
เงินเดือนอยู่ในระดับปานกลาง 

ดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานท้ังปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนอยู่
ในระดับดี ส่วนด้านประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับดี ด้านลักษณะส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานท่ีต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 และระยะเวลาในการทํางาน สถานีปฎิบัติงาน ท่ีต่างกัน
ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทํางานท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05  
 ปราณี โคเมฆารัตน์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ 
เอ แอล จํากัด สาขาสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า แรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท 
เอ เอ แอล จํากัด สาขาสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจ  
ท่ีอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบังชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนปัจจัยจูงใจด้านอ่ืน ๆ 
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ได้แก่ ด้านความสําเร็จของงานท่ีทํา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฎิบัติ ด้าน
ความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า ด้านลักษณะทาง
อาชีพ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านวิธีการปกครอง
และการบังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แล้วจะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 
 สมพร สิงห์ชัย (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า 
1) แรงจูงใจในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็จในงาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านสถานภาพ 
ด้านสถานภาพ ด้านลักษณะของงาน ด้านความม่ันคงของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านการเจริญเติบโต
ในงาน ด้านสภาพการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ ด้านความก้าวหน้า ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
การควบคุมบังคับบังชา และด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนอยู่ในระดับท่ีสูง 2) ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการปฎิบัติงาน ด้านความอุสาหะ ด้านการทันเวลา ด้านคุณภาพ
ผลงาน ด้านความรู้เก่ียวกับภารกิจของตน ด้านการรักษาวินัย ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฎิบัติ ด้านการให้
ความร่วมมือ ด้านความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
ด้านปริมาณงาน ด้านการตัดสินใจ ด้านการวางแผนและการจัดการระบบงาน และด้านความน่าไว้วางใจ 
มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดี 
 ณัฐชา ทรัพย์ไพศาล (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีผล
ต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 
แต่ในด้าน อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรสและระยะเวลาการทํางานท่ีแตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยภายในด้าน
ความก้าวหน้าและความม่ันคงมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 แต่ในด้านการยอมรับนับถือ พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกัน
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.05 แต่ในด้านสังคมพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานบ๊ิกซี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 เย็นตะวัน แสงวิเศษ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชกาลครู
และบุคลากรทางด้านการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสังกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาวิจัย พบว่า
ในภาพรวมมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านท้ัง 10 ด้าน พบว่าทุกด้านมีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมากโดยเรียงตามลําดับดังนี้ คือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้าน
ความม่ันคงในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านนโยบายของหน่วยงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ด้าการปกครองบังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อม
ท่ีทํางาน และด้านเงินเดือนค่าตอบแทน ตามลําดับ ผลจากการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาสังกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า 
เพศและภูมิลําเนาเดิมท่ีแตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทํางานท่ีไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ตําแหน่ง 
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ระดับการศึกษา อายุราชการและเงินเดือนท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฎิบัติงานท่ีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 ฐาติรัตน์  สุขเสาร์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบัญชีบริษัท
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน
ของพนักงานบัญชีบริษัทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ด้านปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยเป็นผล
มาจากระดับแรงจูงใจในด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางานระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 
และปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานบัญชีบริษัทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 
ด้านปัจจัยคํ้าจุนอยู่ในระดับมากโดยมีผลมาจากระดับแรงจูงใจในด้านรายได้และสวัสดิการมากท่ีสุด  
มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.23 
 ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา บริษัท 
บางกอกกล๊าส จํากัด โรงงานปทุมธานี ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าประชากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมีอายุมากกว่า 29 - 39 ปี และมีสถานภาพการสมรสแล้วโดยมีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดฝ่ายคุณภาพ มีรายได้ 10,001 - 20,000 บาท และมีอายุการทํางานมากกว่า 15 ปี 
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้า
จุนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ด้าน
ลักษณะของงานท่ีปฎิบัติ ด้านความสําเร็จในหน้าท่ี ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า   
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับตํ่าท่ีสุด ส่วนปัจจัยคํ้าจุน พบว่า
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบังชา ด้านการนิเทศงาน ด้านสภาพ
ชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก โดยด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับตํ่าสุด การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการปฎิบัติงาน
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการปฎิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 วนิดา  กิจกาญจนไพบูลย์ (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรใน
บริษัท เอ็ก วาย แซต จํากัด ผลจากการศึกษาวิจับพบว่าพนักงานมีระดับแรงจูงใจในการทํางานท้ังปัจจัย
จูงใจและปัจจัยสุขอนามัยอยู่ในระดับมาก และพนักงานมีระดับแรงจูงใจในด้านโอกาสความเจริญก้าวหน้า
อยู่ในระดับปานกลางสําหรับระดับแรงจูงใจในการทํางานแบ่งตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ ระดับ
การศึกษา และตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการทํางานจากปัจจัยจูงใจท่ีแตกต่างกัน 
ในส่วนอายุ สถานภาพการสมรส และระยะเวลาการทํางานท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการทํางาน
จากปัจจัยจูงใจท่ีไม่ต่างกัน และพบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีระดับแรงจูงใจในการทํางานจากปัจจัยสุขอนามัย
แตกต่างกัน ในส่วนอายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และระยะเวลาการทํางานท่ี
แตกต่างกัน มีระดับแรงจูงใจในการทํางานจากปัจจัยสุขอนามัยท่ีไม่ต่างกัน 
 วรรษ  อุทธา (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพ
ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีแรงจูงใจในการทํางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ด้านความม่ันคงในการทํางาน และด้านนโยบายการบริหารงาน เม่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางาน
ของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานี แยกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า เพศ อายุ 
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ระดับการศึกษา และตําแหน่งงานท่ีแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการทํางานรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
ระยะเวลาในการทํางานท่ีแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็จในการทํางานท่ีต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน และวิทยาลัยการอาชีพท่ีสังกัดแตกต่างกัน    
มีแรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็จในการทํางานท่ีต่างกันอย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.01 ส่วนด้านอ่ืน ๆ
ไม่แตกต่างกัน 
 ธีระพจน์  วรรณพุทธรักษ์ (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงาน บริษัท แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงาน
มีแรงจูงใจในการทํางานตามปัจจัยจูงใจ ด้านความสําเร็จในการทํางาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะ
งานท่ีปฎิบัติ และด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านความก้าวหน้าในการทํางานพนักงาน
มีแรงจูงใจในการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง และพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานตามปัจจัยคํ้าจุน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านนโยบายการบริหารงาน  และด้านเงินเดือนสวัสดิการ อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 วราพร  มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสิน
สาขาในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าการกระตุ้นในการทํางานโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากตามลําดับ 
ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะและขอบเขต
งาน และปัจจัยบํารุงรักษาโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากตามลําดับ ดังนี้ ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการปกครองบังคับบังชา ด้านนโยบายและ
การบริหารงานของธนาคาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน เม่ือพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคลด้าน 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน อายุงานและอัตราเงินเดือนของพนักงานท่ีแตกต่างกันโดยรวม
ระดับแรงจูงใจไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาระดับแรงจูงใจในการทํางานด้านต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยบํารุงรักษา
ด้านความม่ันคง ในการทํางานเพศชายมีระดับแรงจูงใจท่ีแตกต่างจากเพศหญิง ด้านความก้าวหน้า   
ในหน้าท่ีการทํางาน และด้านนโยบายและการบริหารงานของธนาคาร พนักงานท่ีมีอายุงาน 5 ปี       
มีระดับแรงจูงใจท่ีแตกต่างจากช่วงอายุการทํางานอ่ืน ๆ 

นุชรัตน์ โก่งเกษร (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต
บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศไทย) จํากัด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัยจัย พนักงานมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านความ
รับผิดชอบ และระดับปานกลาง จํานวน 12 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านลักษณะงานท่ีทํา 
ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้บังคับบัญชาด้านความม่ันคงของงานท่ีทํา ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านความสําเร็จของงานท่ีทําด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้าน
ผู้บังคับบัญชาท่ีรู้งานเป็นอย่างดี ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการเติบโตในตนเองและอาชีพ 
ด้านการยอมรับนับถือตามลําดับ 
งานวิจัยต่างประเทศ 

Jackson BwireMc, Johnson Ssekakubo, Freddie Lwanga, George Ndiwalana (2014) 
ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ, ความพึงพอใจในงานท่ีทําของพนักงาน และผลการดําเนินงาน
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ขององค์กรภาคอุตสาหกรรมน้ํามันในประเทศยูกันดา ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า 1) ความสัมพันธ์
ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานกับความพึงพอใจในงานท่ีทําเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวก 
2) ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับผลการดําเนินงานขององค์กรเป็นความสัมพันธ์ในเชิง
บวก 3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของพนักงานและความพึงพอใจในงานท่ีทํามีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวก สรุปได้ว่า ถ้าพนักงานมีแรงจูงใจท่ีดีเช่น มีการเพ่ิมเงินเดือนในจํานวนท่ีเหมาะสมก็จะส่งผล
ให้พวกเขายินดีท่ีจะทํางานเพ่ิมข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร 

Ukaaejiofo Rex Uzonnz (2013) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการทํางานให้
มีประสิทธิภาพของพนักงาน กรณีศึกษา Credit West Bank Cyprus ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่ามีการ
แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจท่ีเป็นตัวเงิน และ แรงจูงใจท่ีไม่เป็นตัวเงินพนักงานส่วนมาก
มีแรงจูงใจในการทําให้มีประสิทธิภาพแบบไม่เป็นตัวเงิน คือด้านการสร้างโอกาสในการเจริญเติบโต 
ในการทํางาน 

Song, L. Wang, Y. & Wei, Jiangru, 2007 (อ้างถึงใน วนิดา  กิจกาญจนไพบูลย์, 2553) 
ได้ทําการศึกษาถึงแรงจูงใจของพนักงานจากองค์กรท้ังสิ้น 10 องค์การในจังหวัดเจียงสู ในภาคตะวันออก
ของประเทศจีน พบว่าแรงจูงใจในการทํางานมาจากความต้องการในการคงอยู่ ความต้องการมีความสัมพันธ์ 
และความต้องการในการเติบโต อีกท้ังอายุและความเป็นส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลต่อแรงจูงใจท่ีต่างกัน 

 
 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีข้ันตอนในการทําการศึกษา ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
3.3 ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว (พนักงานประจํา) 

ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 854 คน (จากส่วนกลางนิติบุคคลแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา : 31 ธันวาคม 2558) 
 กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ทําการศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานท่ีผ่านการทดลองงานแล้ว (พนักงานประจํา) 
ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาท้ังหมด 7 บริษัท จํานวน 273 คน ตามตัวอย่างแนวคิดทราบจํานวน
ประชากรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1967) ผู้ศึกษาได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 95% และกําหนดค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 

 
n  =      N 

                 1 +N(e)² 
  
เม่ือ e  = ค่าความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05 
     N  = จํานวนประชากร 
     n  = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
 
เม่ือทําการแทนค่าจะได้ 

n  =        854 
                                         1 +854(0.05)² 
       

n  =  272.41 
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง คือ 273 คน 
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วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยการแบ่ง
ตามอัตราส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละบริษัทเป็นจํานวนร้อยละต่อจํานวนประชากรท้ังหมด โดยใช้สูตร
ดังนี้ 

 
จํานวนกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภท = จํานวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด  x จํานวนพนักงานในบริษัทนั้น 

                                               จํานวนพนักงานท้ังหมด 
 

ตัวอย่าง การคํานวนวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง บริษัท ไค แอนด์ วาห์ เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จํากัด 
       = 273 x 102   = 32.60 คน 
                           854 

       
คิดเป็นอัตราส่วน        = 33  x 100 = 12.09 % 
              273 
  

ช่ือบริษัท 
จํานวน
พนักงาน 

จํานวน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

% 
1. บริษัท ไค แอนด์ วาห์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
2. บริษัท ฟอร์มพลาส อินดัสตรี้ (ไทยแลนด์) จํากัด 
3. บริษัท เวิลด์พลาส จํากัด 
4. บริษัท พราม่าเทค จํากัด 
5. บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น จํากัด 
6. บริษัท อาซาดะ เคมีคอล จํากัด 
7. บริษัท โซล่าโซลูชั่น จํากัด 

102 
191 
152 
98 
110 
115 
86 

33 
61 
49 
31 
35 
37 
27 

12.09 
22.34 
17.95 
11.36 
12.82 
13.55 
9.89 

รวม 854 273 100 
 
ท่ีมา : จากส่วนกลางนิติบุคคลแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   
3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  

3.2.1 การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร โดยศึกษาจากเอกสารหลากหลายรูปแบบ เช่น วารสาร 

ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย ข้อมุลประจําปีของององค์กรและขอ้มูลจากเว็บไซต์ต่าง ๆ และนํา
ข้อมูลท่ีได้มาใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป 
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 3.2.2 การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
เป็นเทคนิคทางด้านระเบียบวิธีอย่างหนึ่งของการวิจัย ท่ีใช้เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจาก

ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสัมภาษณ์หรือใช้แบบสอบถามท่ีมีโครงสร้างประกอบด้วยคําถาม
แบบกําหนดข้อเลือกตอบ ข้อคําถามท่ีเป็นมาตรวัด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอายุงาน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฎิบัติงานของพนักงานซ่ึงมีอยู่ 2 ปัจจัย  
1. ปัจจัยจูงใจ ประกอบด้วย ความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน     

ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
2. ปัจจัยคํ้าจุน ประกอบด้วย นโยบายและการบริหาร การนิเทศ รายได้ ความสัมพันธ์ท่ีดี

กับเพ่ือนร่วมงาน สภาพแวดล้อมในการทํางาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน และสภาพทาง
วิชาชีพ 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบด้วย คุณภาพ
ของงาน ปริมาณงาน เวลาท่ีใช้ในงาน และค่าใช้จ่าย 

 
แบบสอบถามส่วนท่ี 2 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยแรงจูงใจในการทํางาน แบบสอบถาม

มีลักษณะประะเมินค่าด้วยมาตรวัดใน 5 ระดับมีคําตอบ 5 ตัวเลือกโดยกําหนดน้ําหนักการให้คะแนน
ของระดับแรงจูงใจในการทํางานในแต่ละตัวเลือก ดังนี้ 

     5         หมายถึง       ระดับแรงจูงใจมากท่ีสุด 
     4          หมายถึง       ระดับแรงจูงใจมาก 
     3          หมายถึง       ระดับแรงจูงใจปานกลาง 
     2          หมายถึง       ระดับแรงจูงใจน้อย 
     1          หมายถึง       ระดับแรงจูงใจน้อยท่ีสุด 

 
แบบสอบถามส่วนท่ี 3 เป็นความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน แบบสอบถาม

มีลักษณะประะเมินค่าด้วยมาตรวัดใน 5 ระดับมีคําตอบ 5 ตัวเลือกโดยกําหนดน้ําหนักการให้คะแนน
ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ดังนี้   
      5          หมายถึง       ระดับประสิทธิภาพในการทํางานมากท่ีสุด 
      4          หมายถึง       ระดับประสิทธิภาพในการทํางานมาก 
      3          หมายถึง       ระดับประสิทธิภาพในการทํางานปานกลาง 
      2          หมายถึง       ระดับประสิทธิภาพในการทํางานน้อย 
      1          หมายถึง       ระดับประสิทธิภาพในการทํางานน้อยท่ีสุด 
 
 การวัดระดับความคิดเห็นเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนคศรีอยุธยาและระดับ
ความคิดเห็นเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
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ในเขตประกอบการแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนคศรีอยุธยา พิจารณาจากค่าเฉลี่ย โดยแบ่ง
ช่วงระดับความคิดเห็นด้วยวิธีการหาความกว้างและอัตราภาคชั้นท่ี 0.08 ซ่ึงแปลความหมายข้อมูล 
ดังนี้ 
                   ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
                   ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
                   ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
                   ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อย 
                   ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด 
 
3.3 ข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์โดยมีรายละเอียด
ของข้ันตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักการสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ทบทวนทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน 
รวมท้ังศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

3. ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างเป็นรายข้อ 
4. นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาทํา

การตรวจสอบ พิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือทํามาทําการปรับปรุงแก้ไข
ให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์และมีความเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน   

3.3.1 การหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือ (Validity)   
1. นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านพิจารณาตรวจสอบ

ความเท่ียงตรงด้านเนื้อหา   
2. นําแบบสอบถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้วมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 

of Objective Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะคําถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ข้ึนไป
มาใช้ ส่วนข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับคําแนะนําของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
   
     +1 เม่ือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
       0 เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
     -1 เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนั้นวัดไม่ได้ตรงนิยามศัพท์เฉพาะ 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถามเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องและ
เท่ียงตรงในเนื้อหาเพ่ือหาค่าดรรชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index หรือ IOC) 
เท่ากับ 0.89 
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 3.3.2 การหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
 1. นําแบบสอบถามฉบับร่างท่ีทําการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มท่ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ัน 
 2. หาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําข้อมูลท่ีได้มาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า 
(Alpha Coeffcient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 อ้างถึงใน ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543) จะต้อง
ได้ค่า Cronbach’s Alpha มากกว่าหรือเท่ากับ  0.70  จึงจะถือว่าแบบสอบถามชุดนี้ยอมรับได้  
  ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับคอนโดมิเนียมท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 30 คนซ่ึงแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคเท่ากับ 0.70 
 

3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลในการเก็บรวบรวมในการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 

3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) การใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากพนักงานท่ีทํางานในบริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติกท่ีอยู่ภายในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย โดยการนําแบบสอบถาม
ส่งไปให้ฝ่ายบุคคลของทุก ๆ บริษัทท่ีอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย
จํานวน 300 ชุดเพ่ือช่วยแจกจ่ายให้พนักงานท่ีผ่านการทดลองงาน (พนักงานประจํา) ขององค์กรช่วย
กรอกแบบสอบถาม 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง แรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางาน ได้แก่ บทความ วารสาร หนังสือ 
ภาคนิพนธ์ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และ เว็ปไซต์ต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ตเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ สอดคล้อง 
และสนับสนุนงานวิจัย 

 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 การวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติด้วยค่าสถิติ ดังนี้  

3.4.1 สถิติพ้ืนฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพ่ือจัดให้เป็นหมวดหมู่และเพ่ือทราบความคิดเห็น

ของกลุ่มประชากรตัวอย่างในครั้งนี้ จะทําการศึกษาวิเคราะห์โดยใช้สถิติในการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

3.4.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่า t-test ทดลองความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม 
ท่ีเป็นอิสระต่อกัน และสถิติ F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA 
เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล 3 กลุ่มข้ึนไป  
 3.4.3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) การคํานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน หรือบางครั้งเรียกว่า สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation) 
โดยใช้สัญลักษณ์ r ข้อมูลหรือระดับการวัดของตัวแปรแต่มาตราอันตรภาคถึงมาตราอัตราส่วนโดยการ



 32

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนั้นมักจะใช้สัญลักษณ์ของตัวแปรเป็นตัวแปร x และ Y โดยค่าสหสัมพันธ์ 
เพียร์สัน (r) จะมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ +1 ความหมายของค่า r คือ 
   3.1) ค่า r เป็นลบ แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
   3.2) ค่า r เป็นบวก แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
    3.3) ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์มาก 
    3.4) ค่า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และมีความสัมพันธ์มาก  
   3.5) ค่า r = 0 แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
    3.6) ค่า r มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อยการแปล
ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ได้กําหนดไว้ดังนี้ (Hinkle D. E., 1998) 
      ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ระดับความสัมพันธ์ 
             0.91-1.00           สูงมาก 
              0.71-0.90             สูง 
             0.51-0.70          ปานกลาง 
             0.31-0.50             ตํ่า 
             0.00-0.30           ตํ่ามาก 
 3.4.4 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สองตัวแปร ตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แทนด้วย X     
อีกตัวแปรหนึ่งเรียกว่าตัวแปรตาม (Dependent Variable) แทนด้วย Y เป็นการดูความสัมพันธ์ว่าถ้าตัว
แปรอิสระเปลี่ยนไปแล้วตัวแปรตามเปลี่ยนไปด้วยหรือไม่ ซ่ึงสองตัวแปรนั้นจะต้องเป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์การถดถอยสามารถเขียนรูปแบบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรได้ในรูปของสมการการถดถอย 
ซ่ึงสามารถพยากรณ์ค่าได้ในอนาคต หรือสามารถดูแนวโน้มของตัวแปรตามได้เม่ือเราทราบค่าตัวแปรอิสระ 
 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 วิจัยนี้เป็นการศึกษา เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพ่ือ
ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปท่ีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 273 ฉบับ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 4.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 4.2.3 เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  4.2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์สมมติฐาน ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
                   
4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพ่ือให้เกิดการเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายในการนําเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจึงกําหนดความหมายของสัญลักษณ์ท่ีใช้เพ่ือนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 N      แทน     จํานวนประชากร 

n      แทน     จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 Χ       แทน     ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D.     แทน     ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
*      แทน     มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 βi      แทน  ค่าสัมประสิทธิ์ของการถดถอยพหุคูณของตัว 
         แปรอิสระ 

  R       แทน   ค่าท่ีแสดงระดับของความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
         ตัวแปรอิสระท้ังหมดกับตัวแปรตาม ซ่ึงเรียกว่า  
         ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุคูณ 

 R Square   แทน  ค่าท่ีแสดงอิทธิพลของตัวแปรอิสระท้ังหมดท่ีมีต่อ 
         ตัวแปรตาม 
 R Square Adjusted  แทน  ค่า R Square ท่ีปรับแก้แล้ว 
 t      แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา ใน t-Distribution 
 F      แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณา ใน F-Distribution 
 df      แทน   ระดับข้ันของความเป็นอิสระ (Degree of  
         Freedom) 
 SS      แทน   ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS     แทน   ผลรวมของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean  
         Square) 
 Std. Error of the Estimate แทน ค่าท่ีแสดงระดับของความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดจาก
         การใช้ตัวแปรอิสระท้ังหมดมาพยากรณ์ตัวแปรตาม 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด
ข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย
ข้อมูลส่วนนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 4.1  
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ตารางท่ี 4.1 จํานวน ร้อยละ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต 
  ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจําแนกตาม 
  ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

(n = 273) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จํานวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 173 63.37 
     หญิง 100 36.63 

อายุ 
     18-25 ปี 41 15.02 
     26-30 ปี 66 24.18 
     31-35 ปี 83 30.40 
     36-40 ปี 35 12.82 
     41-45 ปี 25 9.16 
     46 ปีข้ึนไป 23 8.42 

ระดับการศึกษา 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 58 21.25 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 107 39.19 
     อนุปริญญา/ปวส. 70 25.64 
     ปริญญาตรี 19 6.96 
     สูงกว่าปริญญาตรี 19 6.96 

รายได้ต่อเดือน 
     ตํ่ากว่า 9,000 บาท 28 10.26 
     9,001 บาท-15,000 บาท 118 43.22 
     15,001 บาท-20,000 บาท 77 28.20 
     20,001 บาทข้ึนไป 50 18.32 

สถานภาพการสมรส 
     โสด 49 17.95 
     สมรส 176 64.47 
     หม้าย/หย่าร้าง 48 17.58 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
(n = 273) 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน (ราย) ร้อยละ 
อายุการทํางาน     
     ตํ่ากว่า 1 ปี 27 9.89 
     1-5 ปี 59 21.61 
     6-10 ปี 99 36.26 
     10 ปีข้ึนไป 88 32.24 

Total 273 100.00 
 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการ อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 273 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย จํานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 63.37 เพศหญิง จํานวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 36.63 
 อายุ ส่วนใหญ่อายุ 31 - 35 ปี จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 30.40 รองลงมา อายุ 26 - 30 ปี 
จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18 อายุ 18 - 25 ปี จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.02 อายุ 36 - 40 ปี 
จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.82 อายุ 41 - 45 ปี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16 และอายุ 
46 ปีข้ึนไป จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 39.19 
รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 25.64 มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.25 สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.96 และ ปริญญาตรี จํานวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.96 ตามลําดับ 
 รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่ รายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.22 รองลงมา คือ รายได้ต่อเดือน 15,001บาท - 20,000 บาท จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.21 รายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 18.32 และรายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 10.26 ตามลําดับ 
 สถานภาพการสมรส ส่วนใหญ่ สถานภาพการสมรส สมรส จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
64.47 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จํานวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95 และสถานภาพ หม้าย/หย่าร้าง 
จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58 ตามลําดับ 
 อายุการทํางาน ส่วนใหญ่ อายุงาน 6 - 10 ปี จํานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 36.26 รองลงมา 
คือ อายุงาน 10 ปี ข้ึนไป จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 32.24 อายุงาน 1 - 5 ปี จํานวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.61 และอายุงาน ตํ่ากว่า 1 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.89 ตามลําดับ 
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 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลของระดับ แรงจูงใจในการทํางาน และระดับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสําเร็จของงาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ความสําเร็จของงาน 
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้สําเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกําหนดได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

3.77 0.82 มาก 

ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้สําเร็จตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

3.99 0.83 มาก 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่า
พอใจ 

3.93 0.87 มาก 

รวม 3.90 0.47 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความสําเร็จของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.90, S.D.=0.47)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความสําเร็จของงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ=3.99, S.D.=0.83) รองลงมา คือ ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ(Χ=3.93, S.D.=0.87) และท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด (Χ=3.77, S.D.=0.82) 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการยอมรับ 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ การยอมรับนับถือ 

ท่านได้รับคําชมเชยด้านการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 3.95 1.00 มาก 

ท่านได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยด้านการปฏิบัติงานจาก
เพ่ือนร่วมงาน 

3.97 0.99 มาก 

ข้อเสนอแนะและคําแนะนําเก่ียวกับงานของท่านเป็นท่ียอมรับ
ของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 

3.98 1.00 มาก 

รวม 3.96 0.97 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.96, S.D.=0.97)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการยอมรับนับถือ มีระดับมากทุกข้อ คือ ข้อเสนอแนะและคําแนะนําเก่ียวกับงาน
ของท่านเป็นท่ียอมรับของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.98, S.D.=1.00) รองลงมา คือ ท่านได้รับ
การยอมรับยกย่องชมเชยด้านการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.97, S.D.=0.99) และท่านได้รับ
คําชมเชยด้านการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน (Χ=3.95, S.D.=1.00) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านลักษณะของงาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
Χ   S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ลักษณะของงาน 
ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายตรงตามความรู้
ความสามารถของท่าน 

3.67 1.05 มาก 

ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจและ
ท้าทายความสามารถของท่าน 

3.62 1.08 มาก 

ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีสามารถเพ่ิม
ทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้ท่านได้ 

3.69 1.04 มาก 

รวม 3.66 0.61 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านลักษณะของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.66, S.D.=0.61)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านลักษณะของงาน มีระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะงาน
ท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีสามารถเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้ท่านได้ (Χ=3.69, 
S.D.=1.04) รองลงมา คือ ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายตรงตามความรู้ความสามารถของท่าน 
(Χ  = 3.67, S.D.=1.05) และลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจและท้าทายความสามารถ
ของท่าน (Χ=3.62, S.D.=1.08) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความรับผิดชอบ 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
Χ   S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ความรับผิดชอบ 
ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 

3.73 0.99 มาก 

ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจในงานท่ีสําคัญกับผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.99 0.96 มาก 

ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานหน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากงาน
ประจํา 

4.00 0.93 มาก 

รวม 3.91 0.53 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความรับผิดชอบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.91, S.D.=0.53)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงาน
หน้าท่ีอ่ืนนอกเหนือจากงานประจํา (Χ=4.00, S.D.=0.93) รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจ
ในงานท่ีสําคัญกับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (Χ=3.99, S.D.=0.96) และท่านมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของท่านและเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.73, S.D.=0.99) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจงูใจในการทํางานของพนักงานฝา่ยปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน 
งานท่ีทํามีโอกาสในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง 3.70 0.97 มาก 

งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถพัฒนาความรู้และทักษะใน
ด้านในการทํางาน 

3.59 0.98 มาก 

รวม 3.64 0.62 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=.3.64, S.D.=0.62)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ คือ 
งานท่ีทํามีโอกาสในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง (Χ=3.70, S.D.=0.97) รองลงมา คือ งานท่ีได้รับมอบหมาย
สามารถพัฒนาความรู้และทักษะในด้านในการทํางาน (Χ=3.59, S.D.=0.98) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจงูใจในการทํางานของพนักงานฝา่ยปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านนโยบายการบริหาร 
  

แรงจูงใจในการทํางาน 
Χ   S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ด้านนโยบายการบริหาร 

บริษัทมีนโยบายและการบริหารท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 3.92 0.83 มาก 
บริษัทมีนโยบายและการบริหารท่ีทําให้รู้สึกม่ันคงในระยะยาว 3.81 0.90 มาก 
บริษัทมีนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและปกครอง
พนักงานให้การประสานงานภายในบริษัทมีความสะดวก 

3.75 0.85 มาก 

รวม 3.83 0.45 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านนโยบายการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.83, S.D.=0.45)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านนโยบายการบริหาร มีระดับมากทุกข้อ คือ บริษัทมีนโยบายและการบริหาร   
ท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (Χ=3.92, S.D.=0.83) รองลงมาคือ บริษัทมีนโยบายและการบริหาร    
ท่ีทําให้รู้สึกม่ันคงในระยะยาว (Χ=3.81, S.D.=0.90) และบริษัทมีนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และปกครองพนักงานให้การประสานงานภายในบริษัทมีความสะดวก (Χ=3.75, S.D.=0.85) ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการนิเทศ 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ การนิเทศ 
ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

3.86 0.83 มาก 

ผู้บริหารมีการแนะนําและให้คําปรึกษาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องในการทํางาน 

3.74 0.92 มาก 

ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเรื่องการทํางานกับผู้บริหาร 3.80 0.97 มาก 
รวม 3.80 0.48 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการนิเทศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.80, S.D.=0.48)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการนิเทศ  มีระดับมากทุกข้อ คือ ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือใน ด้าน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีกําหนด(Χ=3.86 S.D.=0.83) รองลงมา 
คือ ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเรื่องการทํางานกับผู้บริหาร (Χ=3.80, S.D.=0.97) และผู้บริหาร มีการ
แนะนําและให้คําปรึกษาในการแก้ไขข้อบกพร่องในการทํางาน (Χ=3.74, S.D.=0.92) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายได้และค่าตอบแทน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
Χ   S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ด้านรายได้และค่าตอบแทน 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการท่ีท่านได้รับมีความ
เหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน 

3.80 0.75 มาก 

รายได้ปัจจุบันเพียงพอต่อการดํารงชีวิตหรือครองชีพ 3.92 0.77 มาก 

การปรับข้ึนของเงินเดือนประจําปีมีความเหมาะสม 3.78 0.77 มาก 

รวม 3.83 0.44 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในด้านรายได้และค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=.3.83 S.D.=0.44)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านรายได้และค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ คือ รายได้ปัจจุบันเพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิตหรือครองชีพ (Χ=3.92, S.D.=0.77) รองลงมา คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ
ท่ีท่านได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน (Χ=3.80, S.D.=0.75) และการปรับข้ึนของเงินเดือน
ประจําปีมีความเหมาะสม (Χ=3.78, S.D.=0.77) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 

ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ ได้อย่าง
ราบรื่น 

3.43 1.09 มาก 

ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับหัวหน้างาน 
เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบังชาอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.35 0.98 ปานกลาง 

เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทํางานจนสําเร็จตาม
เป้าหมาย 

3.78 1.00 มาก 

รวม 3.52 0.60 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.52, S.D.=0.60)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง 1 ข้อ ดังนี้  
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Χ=3.35, S.D.=0.98) และมีระดับแรงจูงใจมาก คือ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือ  
ในการทํางานจนสําเร็จตามเป้าหมาย (Χ=3.78, S.D.=1.00) ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ 
ได้อย่างราบรื่น (Χ=3.43, S.D.=1.09) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางท่ี  4.11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทํางานอย่างครบถ้วน 

3.46 1.00 มาก 

มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ําห้องพยาบาล 
ห้องอาหาร น้ําด่ืมอย่างเพียงพอ 

3.58 0.94 มาก 

สภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีทํางานทางด้านกายภาพ เช่น
แสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศและเสียงมีความเหมาะสม 

3.22 1.16 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.63 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.42, S.D.=0.63)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง 1 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม
ภายในสถานท่ีทํางานทางด้านกายภาพ เช่นแสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศและเสียงมีความเหมาะสม (Χ=3.22, 
S.D.=1.16) และมีระดับแรงจูงใจมาก คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ําห้องพยาบาล ห้องอาหาร 
น้ําด่ืมอย่างเพียงพอ (Χ=3.58, S.D.=0.94) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทํางานอย่างครบถ้วน (Χ=3.46, S.D.=1.00)  
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
Χ   S.D. 

ระดับ
ความ
คิดเห็น ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 

บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านร่างกายและ
ทรัพย์สินของพนักงานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.16 0.69 มาก 

บริษัทจัดระบบเพ่ิมความเชื่อม่ันด้านความม่ันคง           
ในตําแหน่งงาน 

3.64 1.01 มาก 

บริษัทมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางานอย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

3.56 0.96 มาก 

รวม 3.79 0.54 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.79, S.D.=0.54)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มีระดับมากทุกข้อ คือ บริษัทจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (Χ=4.16, S.D.=0.69) 
รองลงมา คือ บริษัทจัดระบบเพ่ิมความเชื่อม่ันด้านความม่ันคงในตําแหน่งงาน (Χ=3.64, S.D.=1.01) 
และบริษัทมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ (Χ=3.56, S.D.=0.96)  
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพทางวิชาชีพ  
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
 Χ  S.D. ระดับ

แรงจูงใจ ด้านสภาพทางวิชาชีพ 
ตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีสร้างความภาคภูมิใจ 3.42 0.99 มาก 

พ้ืนในการทํางาน มีความสะอาดเรียบร้อยเป็นสัดส่วน 3.95 1.09 มาก 

งานท่ีทํามีโอกาสในการพัฒนาไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน 3.72 0.95 มาก 

รวม 3.70 0.62 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ตามระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.70, S.D.=0.62)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านสภาพทางวิชาชีพ มีระดับมากทุกข้อ คือ พ้ืนในการทํางาน มีความสะอาดเรียบร้อย
เป็นสัดส่วน (Χ=3.95, S.D.=1.09) รองลงมา คือ งานท่ีทํามีโอกาสในการพัฒนาไปสู่ตําแหน่ง ท่ีสูงข้ึน 
(Χ=3.72, S.D.=0.95) และตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีสร้างความภาคภูมิใจ (Χ=3.42, S.D.=0.99)  
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม 
 

แรงจูงใจในการทํางาน 
Χ  S.D. 

ระดับ
แรงจูงใจ 

ภาพรวม 
ความสําเร็จของงาน 3.90 0.47 มาก 
การยอมรับนับถือ 3.96 0.97 มาก 
ลักษณะของงาน 3.66 0.61 มาก 
ความรับผิดชอบ 3.91 0.53 มาก 
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน 3.64 0.62 มาก 

นโยบายการบริหาร 3.83 0.45 มาก 
การนิเทศ 3.80 0.48 มาก 
รายได้และค่าตอบแทน 3.83 0.44 มาก 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 3.52 0.60 มาก 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 3.42 0.63 มาก 
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 3.79 0.54 มาก 
สภาพทางวิชาชีพ 3.70 0.62 มาก 

รวม 3.75 0.19 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.75, S.D.=0.19)  
 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การยอมรับนับถือ (Χ=3.96, S.D.=0.97) 
รองลงมา คือ ความสําเร็จของงาน (Χ=3.90, S.D.=0.47) ความรับผิดชอบ (Χ=3.91, S.D.=0.53) 
นโยบายการบริหาร (Χ=3.83, S.D.=0.45) รายได้และค่าตอบแทน (Χ=3.83, S.D.=0.44) การนิเทศ 
(Χ=3.80, S.D.=0.48) ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน (Χ=3.79, S.D.=0.54) สภาพทางวิชาชีพ 
(Χ=3.70, S.D.=0.62) ลักษณะของงาน (Χ=3.66, S.D.=0.61) ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน 
(Χ=3.64, S.D.=0.62) ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.52, S.D.=0.60) สภาพแวดล้อม   
ในการทํางาน (Χ=3.42, S.D.=0.63) 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ตามระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 
 ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
 แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
Χ   S.D. 

ระดับ
ประสิทธิภาพ   
ในการทํางาน คุณภาพของงาน 

ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง
ตรงตามเป้าหมายของบริษัท 

4.00 0.82 มาก 

ผลการปฏิบัติงานของท่านสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บังคับบัญชา 

4.17 0.76 มาก 

รวม 4.09 0.52 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=4.09, S.D.=0.52)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย 
คือ ผลการปฏิบัติงานของท่านสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บังคับบัญชา (Χ  =4.17, S.D.=0.76) และ
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายของบริษัท (Χ=4.00, 
S.D.=0.82)  
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
Χ   S.D. 

ระดับ
ประสิทธิภาพ   
ในการทํางาน ปริมาณงาน 

ท่านสามารถผลิตชิ้นงานได้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด 4.00 0.80 มาก 

จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตมีความสมดุลกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ไป 3.98 0.87 มาก 

ท่านสามารถลดปริมาณชิ้นงานเสียในกระบวนการผลิตได้ 4.08 0.83 มาก 

รวม 4.02 0.54 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=4.02, S.D.=0.54)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน  มีระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถลดปริมาณชิ้นงานเสีย ในกระบวนการ
ผลิตได้ (Χ=4.08, S.D.=0.83) ท่านสามารถผลิตชิ้นงานได้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด (Χ  =4.00, S.D.=0.80) 
และจํานวนชิ้นงานท่ีผลิตมีความสมดุลกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ไป (Χ=3.98, S.D.=0.87) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
Χ   S.D. 

ระดับ
ประสิทธิภาพ  
ในการทํางาน ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน 

ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้ทันเวลาท่ีกําหนดไว้ 4.03 0.77 มาก 
ท่านสามารถทํางานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเม่ือเปรียบกับความ
ยากง่ายของงาน 

3.93 0.86 มาก 

รวม 3.98 0.51 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.98, S.D.=0.51)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายได้ทันเวลาท่ีกําหนดไว้ (Χ  =4.03, S.D.=0.77) และท่านสามารถทํางานให้เสร็จได้
อย่างรวดเร็วเม่ือเปรียบกับความยากง่ายของงาน (Χ=3.93, S.D.=0.86)  
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
Χ   S.D. 

ระดับ
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านค่าใช้จ่าย 

ท่านใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 3.84 0.86 มาก 

ท่านสามารถลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตได้ 4.01 0.94 มาก 

ท่านสามารถ ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

4.07 0.77 มาก 

รวม 3.97 0.50 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.97, S.D.=0.50)  
 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถ ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (Χ  =4.07, S.D.=0.77) รองลงมา คือ ท่านสามารถลดปริมาณการสูญเสีย
ทรัพยากรในการผลิตได้ (Χ=4.01, S.D.=0.94) และท่านใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 
(Χ=3.84, S.D.=0.86) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 Χ  S.D. 

ระดับ
ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ภาพรวม 

คุณภาพของงาน 4.09 0.52 มาก 

ปริมาณงาน 4.02 0.54 มาก 

เวลาท่ีใช้ในงาน 3.98 0.51 มาก 

ค่าใช้จ่าย 3.97 0.50 มาก 

รวม 3.93 0.27 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.93, S.D.=0.27)  
 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากทุกข้อ ดังนี้ คุณภาพของงาน (Χ  =4.09, S.D.=0.52) รองลงมา 
คือ ปริมาณงาน (Χ=4.02, S.D.=0.54) เวลาท่ีใช้ในงาน (Χ=3.98, S.D.=0.51) ค่าใช้จ่าย (Χ=3.97, 
S.D.=0.50) ตามลําดับ 
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ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงการเปรียบเทียบการให้ระดับแรงจูงใจเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

 ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม     
 แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ 
 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพศชาย เพศหญิง 

t P 
Χ  S.D. Χ  S.D. 

คุณภาพของงาน 4.15 0.50 3.98 0.53 2.65 0.01* 

ปริมาณงาน 4.03 0.55 4.00 0.53 0.47 0.64 
เวลาท่ีใช้ในงาน 3.98 0.53 3.98 0.49 0.04 0.97 
ค่าใช้จ่าย 3.92 0.55 4.07 0.38 -2.65 0.01* 

รวม 3.92 0.30 3.94 0.20 -0.77 0.44 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามเพศ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน และจะเห็นได้ว่าโดยรวม เพศหญิง
จะให้ระดับเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานมากกว่าเพศชาย 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดย ด้านคุณภาพของงานเพศชายให้ระดับเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
ในการทํางานมากกว่าเพศหญิง และด้านค่าใช้จ่าย เพศหญิง ให้ระดับเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางาน
มากกว่า เพศชาย ส่วนด้านปริมาณงาน และด้านเวลาท่ีใช้ในงาน ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.21 การทดสอบความแปรปรวน ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุ  
  

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 22.26 5.00 267.00 0.00* 
ปริมาณงาน 4.63 5.00 267.00 0.00* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 5.96 5.00 267.00 0.00* 
ค่าใช้จ่าย 6.38 5.00 267.00 0.00* 

รวม 2.27 5.00 267.00 0.05* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ช่วงอายุท่ีแตกต่างกันทุกด้าน จึงทําการทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี Welch ถ้า
ผลทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่า  
มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังแสดงในตารางท่ี 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก  
  ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม 
  อายุ โดยการทดสอบวิธี Welch 

 
Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistica df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 25.34 5.00 85.78 0.00* 
ปริมาณงาน 10.95 5.00 93.11 0.00* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 6.49 5.00 93.58 0.00* 
ค่าใช้จ่าย 1.48 5.00 90.00 0.20 

รวม 6.42 5.00 93.39 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.22 พบว่า การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุแตกต่างกันให้ระดับประสิทธิภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาท่ีใช้ในงาน จะต้องนําไปทดสอบ
ด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 
แสดงในตารางท่ี 4.23 - 4.25 ส่วนด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องทําการทดสอบในข้ันตอนต่อไป 
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ตารางท่ี 4.23  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย 
     ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรปูพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ 
  วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน จําแนกตามอายุ ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
   
 

 

 

 
คุณภาพของงานกับอายุ 

18-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 
46 ปีข้ึน

ไป 

4.39 4.23 3.90 3.91 4.26 3.89 
18-25 ปี 4.39 

      

26-30 ปี 4.23 -0.16 
     

31-35 ปี 3.90 -0.49* -0.34* 
    

36-40 ปี 3.91 -0.48* -0.32 -0.02 
   

41-45 ปี 4.26 -0.13 -0.03 -0.36* -0.35 
  

46 ปีข้ึนไป 3.89 -0.50 -0.34 -0.01 -0.02 -0.37 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ 
ด้านคุณภาพของงาน จําแนกตามอายุ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก   
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมระดับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน ตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู่ 
คือ พนักงานท่ีมีอายุ 31 - 35 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 18 - 25 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 31 -3 5 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 36 - 40 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 18 - 25 ปี 
และพนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 31-35 ปี 
 
 
 
 
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม     
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน จาํแนกตามอายุ  
  ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

 

 

 
ปริมาณงานกับอายุ 

18-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 
46 ปีข้ึน

ไป 
4.24 3.85 3.99 4.01 4.48 3.70 

18-25 ปี 4.24 
      

26-30 ปี 3.85 -0.40* 
     

31-35 ปี 3.99 -0.25 -0.14 
    

36-40 ปี 4.01 -0.23 -0.16 -0.02 
   

41-45 ปี 4.48 -0.24 -0.63* -0.49* -0.47* 
  

46 ปีข้ึนไป 3.70 -0.55* -0.15 -0.30 -0.31 -0.78* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.24 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านปริมาณงาน จําแนกตามอายุ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 6 คู่ คือ พนักงาน
ท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 18 - 25 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 31 - 35 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 36 - 40 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 46 ปีข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 18 - 25 ปี 
พนักงานท่ีมีอายุ 46 ปีข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี 
 
 
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย 
  ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ 
  วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามอายุ ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

 

 

 
เวลาท่ีใช้ในงานกับอายุ 

18-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 41-45 ปี 
46 ปีข้ึน

ไป 
4.11 3.86 4.09 4.09 3.68 3.89 

18-25 ปี 4.11 
      

26-30 ปี 3.86 -0.25* 
     

31-35 ปี 4.09 -0.02 -0.23 
    

36-40 ปี 4.09 -0.02 -0.23 0.00 
   

41-45 ปี 3.68 -0.43* -0.18 -0.41* -0.41 
  

46 ปีข้ึนไป 3.89 -0.22 -0.04 -0.20 -0.19 -0.21 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามอายุ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึน
รูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมประสิทธิภาพในการทํางาน ตามอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี
จํานวน 3 คู่ คือ พนักงานท่ีมีอายุ 26 - 30 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมี
อายุ 18 - 25 ปี  พนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ี
มีอายุ 18 - 25 ปี พนักงานท่ีมีอายุ 41 - 45 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงาน
ท่ีมีอายุ 31 - 35 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.26 การทดสอบความแปรปรวน ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 2.11 4.00 268.00 0.08 
ปริมาณงาน 4.64 4.00 268.00 0.00* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 1.47 4.00 268.00 0.21 
ค่าใช้จ่าย 5.27 4.00 268.00 0.00* 

รวม 2.80 4.00 268.00 0.03* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านปริมาณงานและด้านค่าใช้จ่าย จึงทําการทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี 
Welch ถ้าผลทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังแสดงในตารางท่ี 4.27 ส่วนด้าน
คุณภาพของงานและด้านเวลาท่ีใช้ในงาน ไม่แตกต่างกัน จึงทําการทดสอบในตาราง ANOVA ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.29 
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ตารางท่ี 4.27  การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด 
  ข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม ระดับการศึกษา โดยการทดสอบวิธี Welch 
 

Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistica df1 df2 Sig. 

ปริมาณงาน 6.12 4.00 67.62 0.00* 
ค่าใช้จ่าย 1.44 4.00 71.52 0.23 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบว่า การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันให้ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านปริมาณงาน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธี
เปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ แสดงใน
ตารางท่ี 4.28 ส่วนด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องทําการทดสอบในข้ันตอนต่อไป 
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ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน จําแนกตามระดับ
การศึกษา ด้วยวิธี Dunnett’s T3 

   
 

  

 

 
ปริมาณงานกับระดับการศึกษา 
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ปร
ิญ

ญ
าต

รี 

สูง
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ญ
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รี 

4.24 3.85 4.03 4.30 3.96 

มัธยมศึกษาตอนต้น 4.24 
     

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.85 -0.39* 
    

อนุปริญญา/ปวส. 4.03 -0.21 -0.18 
   

ปริญญาตรี 4.30 -0.06 -0.45* -0.27 
  

สูงกว่าปริญญาตรี 3.96 -0.27 -0.11 -0.06 -0.33 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.28 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านปริมาณงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานท่ีมี 
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.29 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
  ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม ระดับการศึกษา โดยการทดสอบวิธี ANOVA 

ANOVA 

ประสิทธิภาพ     
ในการทํางาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

คุณภาพของงาน 
ระหว่างกลุ่ม 10.19 4.00 2.55 10.89 0.00* 
ภายในกลุ่ม 62.70 268.00 0.23 

  
รวม 72.89 272.00 

   

เวลาท่ีใช้ในงาน 
ระหว่างกลุ่ม 4.57 4.00 1.14 4.61 0.00* 
ภายในกลุ่ม 66.34 268.00 0.25 

  
รวม 70.91 272.00 

   

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 1.00 4.00 0.25 3.60 0.01* 

ภายในกลุ่ม 18.60 268.00 0.07 
  

รวม 19.60 272.00 
   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.29 ผลการเปรียบเทียบด้วยวิธี ANOVA เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด
ข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระดับ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
คุณภาพของงานและด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe  ดังแสดง
ในตารางท่ี 4.30 - 4.31 
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ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม     
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน จําแนกตาม 
  ระดับการศึกษาด้วย วิธี Scheffe 
 

 

 

 
คุณภาพของงานกับระดับการศึกษา 
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4.06 4.01 4.34 4.16 3.58 

มัธยมศึกษาตอนต้น 4.06 
          

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.01 -0.05 
        

อนุปริญญา/ปวส. 4.34 -0.28* -0.33*       

ปริญญาตรี 4.16 -0.10 -0.14 -0.18     

สูงกว่าปริญญาตรี 3.58 -0.48* -0.44* -0.76* -0.58* 
  

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน คุณภาพของงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 6 คู่ คือ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มีระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษา อนุปริญญา/ปวส. มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา สูง
กว่าปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา อนุปริญญา/ปวส. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 

Χ
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สูงกว่าปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
 
ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตาม 
  ระดับการศึกษาด้วยวิธี Scheffe 
   

 

 

 
เวลาท่ีใช้ในงานกับระดับการศึกษา 
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4.24 3.85 4.03 4.30 3.96 
มัธยมศึกษาตอนต้น 4.24 

     

มัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 

3.85 -0.39 
    

อนุปริญญา/ปวส. 4.03 -0.21 -0.18 
   

ปริญญาตรี 4.30 -0.06* -0.45* -0.27 
  

สูงกว่าปริญญาตรี 3.96 -0.27 -0.11 -0.06 -0.33 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.31 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามระดับการศึกษา ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือพนักงานท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น พนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีระดับการศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

Χ
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ตารางท่ี 4.32 การทดสอบความแปรปรวน ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
  อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 3.41 3.00 269.00 0.02* 

ปริมาณงาน 18.49 3.00 269.00 0.00* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 9.15 3.00 269.00 0.00* 

ค่าใช้จ่าย 5.31 3.00 269.00 0.00* 

รวม 8.41 3.00 269.00 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี  4.32 พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ทุกด้าน จึงทําการทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี Welch ถ้าผลทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกัน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังแสดงในตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
  ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม รายได้ต่อเดือน โดยการทดสอบวิธี Welch 
 

Robust Tests of Equality of Means 
  Statistica df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 16.19 3.00 114.33 0.00* 
ปริมาณงาน 7.55 3.00 92.71 0.00* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 5.86 3.00 95.81 0.00* 
ค่าใช้จ่าย 46.69 3.00 99.36 0.00* 

รวม 18.14 3.00 95.84 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว่า การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันให้ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ทุกด้าน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ แสดงในตารางท่ี 4.34 - 4.37 
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ตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน จาํแนก
ตามรายได้ต่อเดือน ด้วยวิธี Dunnett’s T3 

 

  

 

 
คุณภาพของงานกับรายได้ต่อเดือน 

ต่ํากว่า 
9,000 บาท 

9,001 บาท-
15,000 บาท 

15,001 บาท-
20,000 บาท 

20,001 บาท
ข้ึนไป 

4.32 4.00 3.94 4.38 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท 4.32 

    

9,001 บาท-
15,000 บาท 

4.00 -0.32* 
   

15,001 บาท-
20,000 บาท 

3.94 -0.38* -0.06 
  

20,001 บาทข้ึนไป 4.38 -0.06 -0.38* -0.44* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านคุณภาพของาน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู่พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท – 15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 9,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 บาท - 20,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,000 บาท - 15,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า  พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน  15,001 บาท - 20,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม    
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน จําแนกตามรายได้ 
  ต่อเดือน ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

  

 

 
ปริมาณงานกับรายได้ต่อเดือน 

ต่ํากว่า 
9,000 บาท 

9,001 บาท-
15,000 บาท 

15,001 บาท-
20,000 บาท 

20,001 บาท
ข้ึนไป 

4.04 3.85 4.17 4.15 

ตํ่ากว่า 9,000 บาท 4.04 
    

9,001 บาท-
15,000 บาท 

3.85 -0.18 
   

15,001 บาท-
20,000 บาท 

4.17 -0.14 -0.32* 
  

20,001 บาทข้ึนไป 4.15 -0.12* -0.30* -0.02 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.35 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านปริมาณงาน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีจํานวน 3 คู่ พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาท - 20,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,000 บาท - 15,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้   
ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามรายได้ 
  ต่อเดือน ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

  

 

 
เวลาท่ีใช้ในงานกับรายได้ต่อเดือน 

ต่ํากว่า 
9,000 บาท 

9,001 บาท-
15,000 บาท 

15,001 บาท-
20,000 บาท 

20,001 บาท
ข้ึนไป 

4.23 3.86 4.01 4.07 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท 4.23     

9,001 บาท-
15,000 บาท 

3.86 -0.37*    

15,001 บาท-
20,000 บาท 

4.01 -0.22 -0.15   

20,001 บาทข้ึนไป 4.07 -0.16* -0.21 -0.06  

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.36 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาทมีระดับประสิทธิภาพ   
ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 9,000 บาทพนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
20,001 บาทข้ึนไปมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 
9,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

Χ
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ตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านค่าใช้จ่าย จาํแนกตาม 
  รายได้ต่อเดือน ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

  

 

 
ค่าใช้จ่ายกับรายได้ต่อเดือน 

ต่ํากว่า 
9,000 บาท 

9,001 บาท-
15,000 บาท 

15,001 บาท-
20,000 บาท 

20,001 บาท
ข้ึนไป 

3.32 4.00 3.96 4.28 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท 3.32 

    

9,001 บาท-
15,000 บาท 

4.00 -0.68* 
   

15,001 บาท-
20,000 บาท 

3.96 -0.64* -0.04 
  

20,001 บาทข้ึนไป 4.28 -0.96* -0.28* -0.32* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.37 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านค่าใช้จ่าย จําแนกตามรายได้ต่อเดือน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม
ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
มีจํานวน 5 คู่ พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 9,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
15,001 บาท - 20,000 บาท มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 
ตํ่ากว่า 9,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 9,000 บาท พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป 
มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท 
พนักงานท่ีมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในกานปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงาน
ท่ีมีรายได้ต่อเดือน 15,001 บาท - 20,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.38 การทดสอบความแปรปรวน ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

Test of Homogeneity of Variances 

  Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 2.49 2.00 270.00 0.09 

ปริมาณงาน 4.42 2.00 270.00 0.01* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 4.64 2.00 270.00 0.01* 
ค่าใช้จ่าย 9.34 2.00 270.00 0.00* 

รวม 4.22 2.00 270.00 0.02* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี  4.38 พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในด้านปริมาณงาน ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน และด้านค่าใช้จ่าย จึงทําการทดสอบความแตกต่าง
ด้วยวิธี Welch ถ้าผลทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
0.05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังแสดงในตารางท่ี 4.39 ส่วนด้าน
คุณภาพของงาน ไม่แตกต่างกัน จึงต้องทําการทดสอบด้วยวิธี ANOVA ดังแสดงในตารางท่ี 4.43 
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ตารางท่ี 4.39 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
  ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด 
   พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม สถานภาพสมรส โดยการทดสอบวิธี Welch 
 

Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistica df1 df2 Sig. 

ปริมาณงาน 3.64 2.00 98.09 0.03* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 10.52 2.00 116.25 0.00* 
ค่าใช้จ่าย 5.64 2.00 85.55 0.01* 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.39 พบว่า การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันให้ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 3 ด้าน คือ ปริมาณงาน เวลาท่ีใช้ในงาน และ
ค่าใช้จ่าย จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ แสดงในตารางท่ี 4.40 - 4.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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ตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน จําแนกตามสถานภาพ 
  สมรส ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

  

 

 
ปริมาณงานกับสถานภาพสมรส 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 
3.97 3.98 4.21 

โสด 3.97 
   

สมรส 3.98 0.00 
  

หม้าย/หย่าร้าง 4.21 -0.24 -0.23* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.40 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านปริมาณงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามสถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 1 คู่ คือ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง มีระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส 
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ตารางท่ี 4.41 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามสถานภาพ  
  สมรส ด้วยวิธ ีDunnett’s T3 
 

  

 

 
เวลาท่ีใช้ในงานกับสถานภาพสมรส 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 
3.91 3.95 4.17 

โสด 3.91 
   

สมรส 3.95 -0.04 
  

หม้าย/หย่าร้าง 4.17 -0.26* -0.21* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.41 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามสถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส โสด  พนักงานท่ีมีสถานภาพ
สมรส หม้าย/หย่าร้าง มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส 
สมรส 
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ตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จําแนก
ตามสถานภาพสมรส ด้วยวิธ ีDunnett’s T3 

 

  

 

 
ค่าใช้จ่ายกับสถานภาพสมรส 

โสด สมรส หม้าย/หย่าร้าง 
3.85 3.94 4.22 

โสด 3.85 
   

สมรส 3.94 -0.09 
  

หม้าย/หย่าร้าง 4.22 -0.36* -0.28* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.42 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านค่าใช้จ่าย จําแนกตามสถานภาพสมรส ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามสถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ คือ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง มีระดับประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส โสด และพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง 
มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส 
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ตารางท่ี 4.43 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
  ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม สถานภาพสมรส โดยการทดสอบวิธี ANOVA 
 

ANOVA 

ประสิทธิภาพ   
ในการทํางาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

คุณภาพของงาน 

ระหว่ากลุ่ม 15.53 2.00 7.76 36.55 0.00* 

ภายในกลุ่ม 57.36 270.00 0.21 
  

รวม 72.89 272.00 
   

รวม 

ระหว่ากลุ่ม 1.65 2.00 0.82 12.41 0.00* 

ภายในกลุ่ม 17.95 270.00 0.07 
  

รวม 19.60 272.00 
   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี  4.43 ผลการเปรียบเทียบด้วยวิธี ANOVA เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด  
ข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ใน
ด้านคุณภาพของงาน จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังแสดงในตารางท่ี 4.44 
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ตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านคุณภาพของงาน จําแนกตาม 
  สถานภาพสมรส ด้วยวิธี Scheffe 
   

 

 

 
คุณภาพของงานกับสถานภาพสมรส 

โสด สมรส 
หม้าย/หย่า

ร้าง 
4.52 3.92 4.26 

โสด 4.52 
   

สมรส 3.92 -0.60* 
  

หม้าย/หย่าร้าง 4.26 -0.26* -0.34* 
 

 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.44 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านคุณภาพของงาน จําแนกตามสถานภาพสมรส ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามสถานภาพสมรส แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 3 คู่ คือ พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส มีระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส โสด พนักงานท่ีมีสถานภาพ
สมรส หม้าย/หย่าร้าง มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส 
โสด และพนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มากกว่า พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรส สมรส 
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ตารางท่ี 4.45 การทดสอบความแปรปรวน ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
 อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามอายุการทํางาน 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 16.46 3.00 269.00 0.00* 
ปริมาณงาน 2.43 3.00 269.00 0.07 
เวลาท่ีใช้ในงาน 4.80 3.00 269.00 0.00* 
ค่าใช้จ่าย 2.48 3.00 269.00 0.06 

รวม 1.57 3.00 269.00 0.20 
 
 จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความแปรปรวนประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อายุการทํางาน ท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ในด้านคุณภาพของงาน และด้านเวลาท่ีใช้ในงาน จึงทําการทดสอบความแตกต่างด้วยวิธี 
Welch ถ้าผลทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมีค่าระดับนัยสําคัญทางสถิติน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 
แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังแสดงในตารางท่ี 4.46 ส่วนด้านปริมาณงาน
และด้านค่าใช้จ่าย ไม่แตกต่างกัน จึงต้องทําการทดสอบด้วยวิธี ANOVA ดังแสดงในตารางท่ี 4.48 
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ตารางท่ี 4.46 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
  ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม อายุการทํางาน โดยการทดสอบวิธี Welch 
 

Robust Tests of Equality of Means 

 
Statistica df1 df2 Sig. 

คุณภาพของงาน 22.73 3.00 133.07 0.00* 
เวลาท่ีใช้ในงาน 0.67 3.00 121.02 0.57 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.46 พบว่า การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีมีอายุการทํางานแตกต่างกันให้ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน คุณภาพของงาน จะต้องนําไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ แสดงในตารางท่ี 4.47 
ส่วนเวลาท่ีใช้ในงาน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องทําการทดสอบในข้ันตอนต่อไป 
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ตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 
  แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน จาํแนกตาม 
  อายุการทํางาน ด้วยวิธี Dunnett’s T3 
 

  

 

 
คุณภาพของงานกับอายุการทํางาน 

ต่ํากว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีข้ึนไป 
4.43 4.14 4.10 3.93 

ตํ่ากว่า 1 ปี 4.43         
1-5 ปี 4.14 -0.28*       
6-10 ปี 4.10 -0.32* -0.04     
10 ปีข้ึนไป 3.93 -0.49* -0.21* -0.17   

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.47 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Dunnett’s T3 เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านคุณภาพของงาน จําแนกตามอายุการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวม ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามอายุการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 มีจํานวน 4 คู่ คือ พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 1 - 5 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน ตํ่ากว่า 1 ปี พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 6 - 10 ปี มีระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทํางานงาน ตํ่ากว่า 1 ปี พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 10 ปีข้ึนไป 
มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน ตํ่ากว่า 1 ปี และพนักงาน  
ท่ีมีอายุการทํางาน 10 ปีข้ึนไป มีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 
1 - 5 ปี 
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ตารางท่ี 4.48 การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม 
  ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยาจําแนกตาม อายุการทํางาน โดยการทดสอบวิธี ANOVA 
 

ANOVA 

ประสิทธิภาพ   
ในการทํางาน 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

ปริมาณงาน 
ระหว่างกลุ่ม 5.06 3.00 1.69 6.07 0.00* 

ภายในกลุ่ม 74.86 269.00 0.28 
  

รวม 79.92 272.00 
   

เวลาท่ีใช้ในงาน 

ระหว่างกลุ่ม 0.22 3.00 0.07 0.28 0.84 
ภายในกลุ่ม 70.69 269.00 0.26 

  
รวม 70.91 272.00 

   

รวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.73 3.00 0.58 8.68 0.00* 

ภายในกลุ่ม 17.87 269.00 0.07 
  

รวม 19.60 272.00 
   

 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี  4.48 ผลการเปรียบเทียบด้วยวิธี ANOVA เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม แตกต่างกัน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิภาพ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด
ข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ
การทํางาน ท่ีแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้าน
ปริมาณงาน จึงทําการทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe ดังแสดงในตารางท่ี 4.49 ส่วนด้าน
เวลาท่ีใช้ในงาน ไม่แตกต่างกัน จึงไม่ต้องทําการทดสอบในข้ันตอนต่อไป 
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ตารางท่ี 4.49 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยระดับ ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงาน 
  ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม 

 แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านปริมาณงาน จาํแนกตามอายุ 
 การทํางาน ด้วยวิธี Scheffe 

 

 

 

 
ปริมาณงานกับอายุการทํางาน 

ต่ํากว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีข้ึนไป 

4.20 4.07 3.84 4.12 

ตํ่ากว่า 1 ปี 4.20 
    

1-5 ปี 4.07 -0.12 
   

6-10 ปี 3.84 -0.36* -0.23 
  

10 ปีข้ึนไป 4.12 -0.08 -0.05 -0.28* 
 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.49 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe เก่ียวกับระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ด้านปริมาณงาน จําแนกตามอายุการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวมระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ตามอายุการทํางาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 มีจํานวน 2 คู่ ดังนี้ พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 6 - 10 ปี มีระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน น้อยกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน ตํ่ากว่า 1 ปี พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน 10 ปีข้ึนไป มี
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มากกว่า พนักงานท่ีมีอายุการทํางาน  6 - 10 ปี 
 
 ส่วนท่ี 4 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลการวิเคราะห์สมมติฐาน แรงจูงใจในการทํางานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา             
 ผู้วิจัยใช้สถิติโดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Correlation) 
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ (Multicollinearity) ด้วยกันว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับใดซ่ึงวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถือเป็นข้อตกลงเบ้ืองต้นข้อหนึ่งของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  
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ตารางท่ี 4.50 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับกับประสิทธิภาพในการ 
  ทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ 
  อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
 

แรงจูงใจในการทํางาน 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ค่า
คว

าม
สัม

พัน
ธ์ 

P-
Va

lu
e 

ระ
ดับ

คว
าม

สัม
พัน

ธ์ 

ความสําเร็จของงาน 0.128* 0.035 ตํ่ามาก 
การยอมรับนับถือ 0.064 0.289 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ลักษณะของงาน 0.180** 0.003 ตํ่ามาก 

ความรับผิดชอบ 0.126* 0.037 ตํ่ามาก 

ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน 0.017 0.782 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
นโยบายการบริหาร -0.199** 0.001 ตํ่ามาก 
การนิเทศ -0.27 0.653 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
รายได้และค่าตอบแทน 0.220** 0.000 ตํ่ามาก 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน -0.057 0.350 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน -0.143* 0.018 ตํ่ามาก 
ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 0.043 0.481 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
สภาพทางวิชาชีพ -0.244** 0.000 มาก 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางท่ี 4.50 พบว่า ความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการทํางานกับประสิทธิภาพในการ
ทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ด้านสภาพทางวิชาชีพ (rxy= -0.244) มี
ความสัมพันธ์กันมากในทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สําหรับด้านท่ีมี
ความสัมพันธ์ท่ีระดับความสัมพันธ์ตํ่ามาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านความสําเร็จ
ของงาน (rxy=0.128) ด้านความรับผิดชอบ (rxy= 0.126) และด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน (rxy= -0.143) 
มีความสัมพันธ์ท่ีระดับความสัมพันธ์ตํ่ามาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านลักษณะ
ของงาน (rxy= 0.180) ด้านนโยบายการบริหาร (rxy= -0.199) และด้านรายได้และค่าตอบแทน (rxy= 0.220) 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ (rxy= 0.064) ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
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การทํางาน (rxy= 0.017) ด้านการนิเทศ (rxy= 0.270) และด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน 
(rxy=0.043) 
 
ตารางท่ี 4.51 การวิเคราะห์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 
  อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
   

  
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
(Constant) 4.12 0.35   11.91 0.00* 
ความสําเร็จของงาน -0.02 0.03 -0.03 -0.59 0.55 

การยอมรับนับถือ 0.00 0.02 0.01 0.21 0.83 
ลักษณะของงาน -0.08 0.02 -0.18 -3.09 0.00* 
ความรับผิดชอบ 0.08 0.03 0.16 2.85 0.00* 
ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการทํางาน 

0.10 0.03 0.23 3.65 0.00* 

นโยบายการบริหาร -0.10 0.04 -0.17 -2.71 0.01* 
การนิเทศ 0.00 0.04 0.00 0.06 0.96 
รายได้และค่าตอบแทน -0.10 0.04 -0.17 -2.89 0.00* 
ความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนร่วมงาน 

0.01 0.03 0.02 0.39 0.70 

สภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน 

0.15 0.02 0.35 6.08 0.00* 

ความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางาน 

-0.05 0.03 -0.10 -1.55 0.12 

สภาพทางวิชาชีพ -0.03 0.03 -0.07 -1.26 0.21 

R = 0.52   R2 =0.27    R2
gdj =0.24     Df reg = 12     df res = 260     F = 8.19                                                   

S.E. = 0.23    Sig. = 0.00* 
 
*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.51 พบว่า ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การทํางาน นโยบายการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่ากับ 0.52 (R=0.52) โดยวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน พบว่า ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การทํางาน นโยบายการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.00 ทุกด้านเท่ากัน หมายความว่า ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการทํางาน นโยบายการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการทํางาน นโยบายการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็น
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 0.27 
(R2 =0.27) หมายความว่า เม่ือพนักงานมีลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ี
การทํางาน นโยบายการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน เพ่ิมมากข้ึน 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณการ
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน นโยบายการบริหาร รายได้
และค่าตอบแทน และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่ากับ 
0.23 (S.E. = 0.23) ส่วนตัวแปรความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การนิเทศ ความสัมพันธ์อันดี
กับเพ่ือนร่วมงาน ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานและสภาพทางวิชาชีพ ไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เม่ือพิจารณาระดับอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีอํานาจในการพยากรณ์แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อ แรงจูงใจท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด คือ 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน มีค่า Beta เท่ากับ 0.35 หมายความว่า ถ้าสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
ของพนักงานมากข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง พนักงานระดับปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานเท่ากับ 0.35 หน่วย รองลงมา คือ ความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน มีค่า Beta เท่ากับ 0.23 หมายความว่า ถ้าความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการทํางาน เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย โดยไม่มีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเก่ียวข้อง พนักงานระดับปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานเท่ากับ 0.23 หน่วย 
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 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 ผู้วิจัยกําหนดสมมติฐานเพ่ือทดสอบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89

ตารางท่ี 4.52 แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานโดยรวม 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 
เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

� 
 

2 
อายุท่ีแตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

� 
 

3 

ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

4 

รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

5 

สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

6 

อายุการทํางานท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

 
 จากตารางท่ี 4.52 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน 
สถานภาพการสมรส และอายุการทํางาน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 4.53 แสดงสรุปการทดสอบสมมติฐานโดยรวม 
สมมติฐานท่ี 2 แรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 

ความสําเร็จของงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่ แลนด์วั งน้อย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

 
� 

2 
การยอมรับนับถือส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
� 

3 
ลักษณะของงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

� 
 

   4 
ความรับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

� 
 

5 

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

6 

นโยบายและการบริหารส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่ แลนด์วั งน้อย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

7 
การนิเทศส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
� 
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ตารางท่ี 4.53 (ต่อ) 
 

ลําดับ สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐาน     
การวิจัย 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

8 

รายได้และค่าตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่ แลนด์วั งน้อย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

   9 

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือร่วมงานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
� 

10 

สภาพแวดล้อมในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่ แลนด์วั งน้อย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 

� 
 

11 

ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 
� 

12 
สภาพทางวิชาชีพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
� 

  
 จากตารางท่ี 4.53 พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน นโยบายและการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่าง
กัน จึงยอมรับสมมติฐาน ส่วนความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การนิเทศ ความสัมพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนร่วมงาน ความม่ันคงปลอดภัย และสภาพทางวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
 



 

 

บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาสามารถสรุปผลได้ ดังต่อไปนี้ 
 พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจํานวน 273 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 35 ปี 
มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.เป็นส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 9,001 บาท - 15,000 บาท 
มีสถานภาพสมรส และมีอายุงาน 6 - 10 ปี  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับแรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ภาพรวมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.75, S.D.=0.19)  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับแรงจูงใจ
ในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ การยอมรับนับถือ (Χ=3.96, S.D.=0.97) รองลงมา คือ ความสําเร็จของงาน 
(Χ=3.90, S.D.=0.47) ความรับผิดชอบ (Χ=3.91, S.D.=0.53) นโยบายการบริหาร (Χ=3.83, S.D.=0.45) 
รายได้และค่าตอบแทน (Χ=3.83, S.D.=0.44) การนิเทศ (Χ=3.80, S.D.=0.48) ความม่ันคงปลอดภัยใน
การทํางาน (Χ=3.79, S.D.=0.54) สภาพทางวิชาชีพ (Χ=3.70, S.D.=0.62) ลักษณะของงาน (Χ=3.66, 
S.D.=0.61) ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน (Χ=3.64, S.D.=0.62) ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน
ร่วมงาน (Χ=3.52, S.D.=0.60) สภาพแวดล้อมในการทํางาน (Χ=3.42, S.D.=0.63) 
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 ด้านความสําเร็จของงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
ได้สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด (Χ=3.99, S.D.=0.83) รองลงมา คือ ผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของท่านอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ (Χ=3.93, S.D.=0.87) และท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
ได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด (Χ=3.77, S.D.=0.82) ตามลําดับ 
 ด้านการยอมรับนับถือ มีระดับมากทุกข้อ คือ ข้อเสนอแนะและคําแนะนําเก่ียวกับงานของท่าน
เป็นท่ียอมรับของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.98, S.D.=1.00) รองลงมา คือ ท่านได้รับการยอมรับ
ยกย่องชมเชยด้านการปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.97, S.D.=0.99) และท่านได้รับคําชมเชย
ด้านการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน (Χ=3.95, S.D.=1.00) ตามลําดับ 
 ด้านลักษณะของงาน มีระดับมากทุกข้อ เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ลักษณะงานท่ีท่าน
ได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีสามารถเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้ท่านได้ (Χ=3.69, 
S.D.=1.04) รองลงมา คือ ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายตรงตามความรู้ความสามารถของท่าน 
(Χ  = 3.67, S.D.=1.05) และลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจและท้าทายความสามารถ
ของท่าน (Χ=3.62, S.D.=1.08) ตามลําดับ 
 ด้านความรับผิดชอบ อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานหน้าท่ีอ่ืน
นอกเหนือจากงานประจํา (Χ=4.00, S.D.=0.93) รองลงมา คือ ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจในงาน   
ท่ีสําคัญกับผู้บังคับบังชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (Χ=3.99, S.D.=0.96) และท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของท่านและเพ่ือนร่วมงาน (Χ=3.73, S.D.=0.99) ตามลําดับ 
 ด้านความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ งานท่ีทํามีโอกาส
ในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง (Χ=3.70, S.D.=0.97) รองลงมา คือ งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถพัฒนา
ความรู้และทักษะในด้านในการทํางาน (Χ=3.59, S.D.=0.98) ตามลําดับ 
 ด้านนโยบายการบริหาร มีระดับมากทุกข้อ คือ บริษัทมีนโยบายและการบริหาร ท่ีชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ (Χ=3.92, S.D.=0.83) รองลงมาคือ บริษัทมีนโยบายและการบริหาร ท่ีทําให้รู้สึก
ม่ันคงในระยะยาว (Χ=3.81, S.D.=0.90) และบริษัทมีนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ปกครองพนักงานให้การประสานงานภายในบริษัทมีความสะดวก (Χ=3.75, S.D.=0.85) ตามลําดับ 
 ด้านการนิเทศ มีระดับมากทุกข้อ คือ ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือใน ด้านการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีกําหนด (Χ=3.86 S.D.=0.83) รองลงมา คือ ท่านมี
โอกาสได้ปรึกษาหารือเรื่องการทํางานกับผู้บริหาร (Χ=3.80, S.D.=0.97) และผู้บริหาร มีการแนะนํา
และให้คําปรึกษาในการแก้ไขข้อบกพร่องในการทํางาน (Χ=3.74, S.D.=0.92) ตามลําดับ 
 ด้านรายได้และค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็น มากทุกข้อ คือ รายได้ปัจจุบันเพียงพอต่อ
การดํารงชีวิตหรือครองชีพ (Χ=3.92, S.D.=0.77) รองลงมา คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการ
ท่ีท่านได้รับมีความเหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน (Χ=3.80, S.D.=0.75) และการปรับข้ึนของเงินเดือน
ประจําปีมีความเหมาะสม (Χ=3.78, S.D.=0.77) ตามลําดับ 
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 ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง 1 ด้าน ดังนี้ ท่าน
สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Χ=3.35, S.D.=0.98) และมีระดับแรงจูงใจมาก คือ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ทํางานจนสําเร็จตามเป้าหมาย (Χ=3.78, S.D.=1.00) ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ 
ได้อย่างราบรื่น (Χ=3.43, S.D.=1.09) ตามลําดับ 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน มีระดับแรงจูงใจ ปานกลาง 1 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม
ภายในสถานท่ีทํางานทางด้านกายภาพ เช่นแสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศและเสียงมีความเหมาะสม (Χ=3.22, 
S.D.=1.156) และมีระดับแรงจูงใจมาก คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ําห้องพยาบาล ห้องอาหาร 
น้ําด่ืมอย่างเพียงพอ (Χ=3.58, S.D.=0.94) รองลงมา คือ มีอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทํางานอย่างครบถ้วน (Χ=3.46, S.D.=1.00) 
 ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน มีระดับมากทุกข้อ คือ บริษัทจัดระบบรักษาความ
ปลอดภัยทางด้านร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (Χ=4.16, S.D.=0.69) 
รองลงมา คือ บริษัทจัดระบบเพ่ิมความเชื่อม่ันด้านความม่ันคงในตําแหน่งงาน (Χ=3.64, S.D.=1.01) 
และบริษัทจัดระบบเพ่ิมความเชื่อม่ันด้านความม่ันคงในตําแหน่งงาน (Χ=3.56, S.D.=0.96)  
 ด้านสภาพทางวิชาชีพ มีระดับมากทุกข้อ คือ พ้ืนในการทํางาน มีความสะอาดเรียบร้อย
เป็นสัดส่วน (Χ=3.95, S.D.=1.09) รองลงมา คือ งานท่ีทํามีโอกาสในการพัฒนาไปสู่ตําแหน่ง ท่ีสูงข้ึน 
(Χ=3.72, S.D.=0.95) และตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีสร้างความภาคภูมิใจ (Χ=3.42, S.D.=0.99)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระดับประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในภาพรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Χ=3.93, S.D.=0.27) เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับมากทุก
ข้อ ดังนี้ คุณภาพของงาน (Χ  =4.09, S.D.=0.52) รองลงมา คือ ปริมาณงาน (Χ=4.02, S.D.=0.54) 
เวลาท่ีใช้ในงาน (Χ=3.98, S.D.=0.51) ค่าใช้จ่าย (Χ=3.97, S.D.=0.50) ตามลําดับ 
 ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ผลการปฏิบัติงาน
ของท่านสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บังคับบัญชา (Χ=4.17, S.D.=0.76) และท่านสามารถปฏิบัติงาน
ท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายของบริษัท (Χ=4.00, S.D.=0.82) 
 ด้านปริมาณงาน  มีระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถลดปริมาณชิ้นงานเสียในกระบวนการ
ผลิตได้ (Χ=4.08, S.D.=0.83) ท่านสามารถผลิตชิ้นงานได้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด (Χ=4.00, S.D.=0.80) 
และจํานวนชิ้นงานท่ีผลิตมีความสมดุลกับวัตถุดิบและอุปกรณ์ท่ีใช้ไป (Χ=3.98, S.D.=0.87) ตามลําดับ 
 ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้
ทันเวลาท่ีกําหนดไว้ (Χ  =4.03, S.D.=0.77) และท่านสามารถทํางานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเม่ือเปรียบ
กับความยากง่ายของงาน (Χ=3.93, S.D.=0.86) 
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 ด้านค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ท่านสามารถ ดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี (Χ  =4.07, S.D.=0.77) รองลงมา คือ ท่านสามารถลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากร
ในการผลิตได้ (Χ=4.01, S.D.=0.94) และท่านสามารถลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากรในการผลิตได้ 
(Χ=3.84, S.D.=0.86) ตามลําดับ 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับประสิทธิภาพในการทํางาน ของ
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน สถานะภาพสมรส และอายุการทํางาน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่
แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันจึงยอมรับสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการทํางานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน นโยบายและการบริหาร รายได้และค่าตอบแทน สภาพแวดล้อมใน
การทํางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกัน จึงยอมรับ
สมมติฐาน ส่วนความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ การนิเทศ ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
ความม่ันคงปลอดภัย และสภาพทางวิชาชีพ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน 
   
5.2  อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้นําประเด็นข้อค้นพบมาอภิปราย ดังนี้ 
 แรงจูงใจในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในภาพรวมโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีด
ข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การยอมรับนับถือ รองลงมา คือความสําเร็จของงานและด้านท่ีน้อย
ท่ีสุด คือ สภาพแวดล้อมในการทํางาน ซ่ึงผลการวิจัยท่ีได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ 
ยิ้มพวง (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา บริษัทบางกอกกล๊าส 
จํากัด โรงงานปทุมธานีวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า
ปัจจัยจูงใจและปัจจัยคํ้าจุนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยปัจจัยจูงใจ
ด้านการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ด้านลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ด้านความสําเร็จในหน้าท่ี ด้าน
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การยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วราพร  มะโนเพ็ญ (2551) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานธนาคารออมสินสาขา
ในสังกัดธนาคารออมสินเขตบางแค ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าการกระตุ้นในการทํางานโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากตามลําดับ 
ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสําเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะและขอบเขต
งาน และปัจจัยบํารุงรักษาโดยรวมมีระดับแรงจูงใจมากตามลําดับ ดังนี้ ด้านความม่ันคงในการทํางาน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ด้านค่าตอบแทน และผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ปราณี  โคเมฆารัตน์ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ เอ แอล 
จํากัด สาขาสมุทรปราการ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท เอ เอ 
แอล จํากัด สาขาสมุทรปราการในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจท่ีอยู่ใน
ระดับมากคือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบังชาและเพ่ือนร่วมงาน ส่วนปัจจัยจูงใจด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 
ด้านความสําเร็จของงานท่ีทํา ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสได้รับความก้าวหน้า ด้านลักษณะทางอาชีพ 
ด้านนโยบายการบริหาร ด้านสภาพการทํางาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน ด้านวิธีการปกครองและ
การบังคับบัญชา อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือทําการเปรียบเทียบเป็นรายคู่แล้วจะมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญท่ี 0.05 และจากผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชรัตน์  โก่งเกษร (2550) 
ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์(ประเทศ
ไทย) จํากัด ผลการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระดับปาน
กลาง โดยมีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 1 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบ และระดับปานกลาง 
จํานวน 12 ด้านได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านลักษณะงานท่ีทํา ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
ผู้บังคับบัญชาด้านความม่ันคงของงานท่ีทํา ด้านความสัมพันธ์ท่ีดีกับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสําเร็จ
ของงานท่ีทําด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านผู้บังคับบัญชาท่ีรู้
งานเป็นอย่างดี ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้านการเติบโตในตนเองและอาชีพ ด้านการยอมรับ
นับถือตามลําดับ แตกต่างจากท่ีผู้วิจัยได้รับ แรงจูงใจในการทํางานในด้านปัจจัยคํ้าจุน ของพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยคํ้าจุน ตามระดับ
แรงจูงใจ ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านท่ีให้ระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ การนิเทศรองลงมา คือ ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางานนโยบายและ
การบริหารสภาพทางวิชาชีพรายได้และค่าตอบแทนตามลําดับความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเป็นด้านท่ีให้ระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุดซ่ึงผลการวิจัยมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ฐาติรัตน์  สุขเสาร์ (2554) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบัญชี
บริษัทในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผลการวิจัยพบว่า ในด้านปัจจัยคํ้าจุนอยู่ในระดับมากในทุก ๆ 
ด้าน ของงานวิจัย และมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ชูเกียรติ ยิ้มพวง (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง
แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการปฏิบัติงาน:กรณีศึกษา บริษัทบางกอกกล๊าส จํากัด โรงงานปทุมธานี ในด้าน
ปัจจัยคํ้าจุนพบว่า ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบังชา ด้านการ
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นิเทศงาน ด้านสภาพชีวิตส่วนตัว ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน ด้าน
ค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีระพจน์  วรรณพุทธรักษ์ (2552) 
ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัท แซนมินา ไซ ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ในด้านปัจจัยคํ้าจุน พบว่า พนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานตามปัจจัยคํ้าจุน 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน ด้านความม่ันคงในการทํางาน และด้านสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน ด้านนโยบายการบริหารงาน  และด้านเงินเดือนสวัสดิการ ทุกด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ใน
เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ประสิทธิภาพในการทํางาน ตามระดับความคิดเห็นของพนักงานฝ่าย
ปฏิบัติการ โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ ด้านท่ีให้ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ คุณภาพของงาน  
รองลงมา คือ ปริมาณงาน เวลาท่ีใช้ในงาน และด้านท่ีน้อยท่ีสุดคือค่าใช้จ่าย ซ่ีงจากผลการวิจัยท่ีได้มี
ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กัญณัฏฐ์  สุนันตา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ผลการศึกษา
พบว่าระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมอยู่ท่ีระดับมากโดยด้านท่ีมี
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือประสิทธิภาพในการทํางานด้านคุณภาพของงานรองลงมาได้แก่เทคนิค
ในการทํางานและด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามลําดับผลการวิจัยท่ีได้มีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กัญณัฏฐ์  สุนันตา (2557) ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการทํางาน
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชียงใหม่ผลการศึกษาพบว่า ทางด้านประสิทธิภาพใน
การทํางานผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานในภาพรวมอยู่
ท่ีระดับมากโดยด้านท่ีมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือประสิทธิภาพในการทํางานด้านคุณภาพของงาน
รองลงมาได้แก่เทคนิคในการทํางานและด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบัติงานตามลําดับและผลการวิจัย
ท่ีได้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร สิงห์ชัย (2555) ศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอลําลูกกา 
ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่าผลการปฏิบัติงานในภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความอุสาหะ ด้านการทันเวลา ด้านคุณภาพผลงาน ด้านความรู้เก่ียวกับภารกิจของตน 
ด้านการรักษาวินัย ด้านผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีปฏิบัติ ด้านการให้ความร่วมมือ ด้านความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากร ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านปริมาณงาน ด้านการตัดสินใจ 
ด้านการวางแผนและการจัดการระบบงาน และด้านความน่าไว้วางใจ มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี 
 
5.3  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ด้านแรงจูงใจในการทํางาน พนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากผลการวิจัยพบว่า 
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ ให้ระดับความคิดเห็นในด้านการยอมรับนับถือ มากท่ีสุด ดังนั้นผู้บริหารจึง
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ควรให้ความสําคัญในด้านนี้เป็นพิเศษ เพราะจะทําให้พนักงานมีความรู้สึกว่าเม่ือทํางานท่ีได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้างานสําเร็จจะมีคนยอมรับในความสามารถของตัวพนักงานเอง ได้รับคําชมเชยในการปฏิบัติงาน
จากหัวหน้าและเพ่ือนร่วมงาน ทําให้เกิดขวัญและกําลังใจท่ีจะสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
และรับฟังข้อเสนอแนะและคําแนะนําเก่ียวกับงานเป็นท่ียอมรับของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  
จะทําให้บรรยากาศในการทํางานมีแรงผลักดันและแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึน 
 ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การปฏิบัติงานท่ี
ได้รับมอบหมายให้ได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานฝ่ายปฏิบัติงานให้
ระดับความคิดเห็นในด้านคุณภาพของงานมากท่ีสุด ดังนั้นควรพัฒนาคุณภาพของงานให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายของบริษัท
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีดีจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บังคับบัญชา เวลาท่ีใช้ในการดําเนินงาน
จะต้องมีความเหมาะสมกับงานจะต้องอยู่ในลักษณะท่ีถูกต้องตามหลักการ และเหมาะสมกับงานใน
แต่ละงานท่ีผลิตด้วย จึงจะทําให้การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
      5.4.1 ควรทําการศึกษาปัจจัยแรงจูงใจ ปัจจัยคํ้าจุน และประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการควบคู่กับหัวหน้างาน จะทําให้ได้มุมมองหลายมิติเพ่ิมมากข้ึน 

  5.4.2 ควรศึกษาความพึงพอใจในสวัสดิการท่ีพนักงานได้รับ เช่น ผลตอบแทนท่ีพนักงานได้รับ 
โอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น 

  5.4.3 ในการทําวิจัยในอนาคต อาจมีการเพ่ิมวิธีการวิจัยอ่ืน ๆ เข้าไปผสมผสานในการทํา
วิจัยเรื่องนั้น ๆ ท้ังนี้เพ่ือให้การเก็บข้อมูลมีรายละเอียด และมีเนื้อหาท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยการเก็บข้อมูล 
อาจจะมีการรวบรวมเก่ียวกับประสบการณ์และแนวคิดส่วนบุคคลท่ีเป็นเชิงพรรณนา เจาะลึกและตรง
ประเด็น เพ่ือให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล ช่วยให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล
ถูกต้องและครอบคลุมยิ่งข้ึน 
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ประวัติเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับประกาศ
จากกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับท่ี1 (พ.ศ. 2538) ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2538 ภายใต้บริษัท วังจุฬา   
เรียลเอสเตท จํากัด ท่ีตั้ง 196 ถนนพหลโยธิน ตําบลวังจุฬา อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 โทรศัพท์ 035-721224 โทรสาร 035-721804 โดยมีนายพิษณุ อังคะนาวิน ดํารงตําแหน่ง
เป็นผู้จัดการโครงการในปัจจุบัน 
 เขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 
176 ไร่ ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 108 บริษัท ซ่ึงภายในพ้ืนท่ีโครงการมีการจัดสรร
พ้ืนท่ีสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้า และท่ีอยู่อาศัยอย่างเป็นสัดส่วนและเป็นระบบ 
 ในการบริหารงานขององค์การจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการข้ึนมาบริหารโครงการเพ่ือร่วมมือกัน
ในการบริหารจัดการและดูแลโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านการติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ ด้านการประชาสัมพันธ์ตําแหน่งงานว่าง ด้านการบําบัดน้ําเสีย และการจํากัดขยะท่ีเกิดจาก
อุตสาหกรรมต่าง ๆ คณะกรรมการ 1 ชุดจะดําลงตําแหน่ง 2 ปี ซ่ึงมีคณะกรรมการท้ังหมด 15 ท่าน 
ซ่ึงได้มาจากการคัดเลือกจากตัวแทนของบริษัทต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม
แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมท้ัง 15 ท่านจะเข้าร่วมประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
เพ่ือปรึกษาหารือและหาแนวทางในการพัฒนาโครงการให้เป็นท่ีน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการและ
บุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามาร่วมทํางาน 
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รายช่ือคณะกรรมการชุดท่ี 9 ปี 2558 
 

ลําดับ รายช่ือ ช่ือบริษัท ตําแหน่ง 
1 คุณสมชาย อังคุธาร บริษัท พาเร็นทอล แฟล็ชเชอร์คอรีปปอเรชั่น จํากัด ประธาน 

2 คุณธนากร ชาวนาแก้ว บริษัท ไมโคเวฟ เทคโนโลยี จํากัด 
รอง

ประธาน 

3 คุณฐิติมา อุรพีพล บริษัท วัจุฬาดีเวลลอปเมนท์ (2004) จํากัด เหรัญญิก 

4 คุณยงยุทธ์ ต้ังจิตปิยะนนท์ บริษัท ยุทธนันท์ อุตสาหกรรม จํากัด 
กรรมการ 
ท่ีปรึกษา 

5 คุณสุพจน์ สุธรรมสาโรช หจก.พี.เอส.ทูลส์ กรรมการ 
6 คุณเนาวรัตน์ ดาวเรือง หจก.นพแอร์ เซอร์วิส กรรมการ 
7 คุณสุภาพร กาญจนสุธรรม บริษัท คัฟเวอร์ เอเชีย จํากัด กรรมการ 
8 คุณสมจิตนา ศรีไบร่ บริษัท แซมโก้ ไซกิ (ไทยแลนด์) จํากัด กรรมการ 

9 คุณจิตสิริ ชาวงษ์ บริษัท นางาโน่ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จํากัด กรรมการ 
10 คุณดวงดาว ล้อมกัน บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จํากัด กรรมการ 

11 คุณศรศักด์ิ ประภากมล บริษัท เวิลด์พลาส จํากัด กรรมการ 

12 คุณอุทัย เนินงาม บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จํากัด กรรมการ 
13 คุณสมชัย พงษ์พิศทักษ์ บริษัท โกลเด้นโปรดักส์ กรุ๊ป อินดัสตรี จํากัด กรรมการ 
14 คุณสมพร คนากุล บริษัท คิงไบรท์ จํากัด กรรมการ 
15 คุณจักรพันธ์ มหวรรณ์ บริษัท เอ็มเอฟดี พริซิชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด กรรมการ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสอบถาม 
เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

…………………………………………………………………………………………….. 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติ
กาอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยคํ้าจุนท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติกในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ส่วนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับระดับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรม
ฉีดข้ึนรูปพลาสติกในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

         เขมจิรา  ทองอร่าม 
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

                มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน       ตามความเป็นจริง 
1.เพศ 

1. ชาย    2. หญิง 
2. อายุ 
 1. 18 - 25 ปี   2. 26 - 30 ปี   3. 31 - 35 ปี 
 4. 36 - 40 ปี   5. 41 - 45 ปี   6. 46 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษา 
 1. มัธยมศึกษาตอนต้น  2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  3. อนุปริญญา/ปวส. 
 4. ปริญญาตรี   5. สูงกว่าปริญญาตรี  
4. รายได้/เดือน 
 1. ตํ่ากว่า 9,000 บาท    2. 9,001 บาท - 15,000 บาท   

3. 15,001 บาท - 20,000 บาท   4. 20,001 บาทข้ึนไป 
5. สถานภาพการสมรส 
 1. โสด    2. สมรส    3. หม้าย/หย่าร้าง 
6. อายุการทํางาน 
 1. ตํ่ากว่า 1 ปี   2. 1 - 5 ปี   3. 6 - 10 ปี 
 4. 10 ปีข้ึนไป 
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ส่วนท่ี 2 ระดับปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน       ท่ีตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ปัจจัย 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ความสําเร็จของงาน 

 
 

1.1 ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้สําเร็จ
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

     

1.2 ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้สําเร็จ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

     

1.3 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของท่านอยู่ในเกณฑ์  
ท่ีน่าพอใจ 

     

2. การยอมรับนับถือ  
2.1 ท่านได้รับคําชมเชยด้านการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน       
2.2 ท่านได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยด้านการ
ปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน 

     

2.3 ข้อเสนอแนะและคําแนะนําเก่ียวกับงานของท่าน 
เป็นท่ียอมรับของหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน 

     

3. ลักษณะของงาน  
3.1 ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายตรงตามความรู้
ความสามารถของท่าน 

     

3.2 ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจ
และท้าทายความสามารถของท่าน 

     

3.3 ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีสามารถ
เพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ให้ท่านได้ 

     

4. ความรับผิดชอบ      
4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 

     

4.2 ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจในงานท่ีสําคัญกับ       
ผู้บังคับบังชาและผู้ใต้บังคับบังชา 
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ปัจจัย 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

4.3 ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานหน้าท่ีอ่ืน
นอกเหนือจากงานประจํา 

     

5. ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน      
5.1 งานท่ีทํามีโอกาสในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง      
5.2 งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถพัฒนาความรู้ และ
ทักษะในด้านในการทํางาน 

     

ปัจจัยค้ําจุน 
6. นโยบายการบริหาร 

 

6.1 บริษัทมีนโยบายและการบริหารท่ีชัดเจนและ        
มีประสิทธิภาพ 

     

6.2 บริษัทมีนโยบายและการบริหารท่ีทําให้รู้สึกม่ันคง  
ในระยะยาว 

     

6.3 บริษัทมีนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ปกครองพนักงานให้การประสานงานภายในบริษัท       
มีความสะดวก 

     

7. การนิเทศ  

7.1 ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือในด้านการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

     

7.2 ผู้บริหารมีการแนะนําและให้คําปรึกษาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องในการทํางาน 

     

7.3 ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือเรื่องการทํางานกับ
ผู้บริหาร 

     

8. รายได้และค่าตอบแทน      
8.1 เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการท่ีท่านได้รับมี
ความเหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน 

     

8.2 รายได้ปัจจุบันเพียงพอต่อการดํารงชีวิตหรือครองชีพ      

8.3 การปรับข้ึนของเงินเดือนประจําปีมีความเหมาะสม      
9. ความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน      
9.1 ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ      
ได้อย่างราบรื่น 
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ปัจจัย 

ระดับแรงจูงใจ 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

9.2 ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับ
หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบังชาอย่าง     
มีประสิทธิภาพ 

     

9.3 เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทํางานจนสําเร็จ
ตามเป้าหมาย 

     

10. สภาพแวดล้อมในการทํางาน      
10.1 มีอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก     
ในการทํางานอย่างครบถ้วน 

     

10.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ํา ห้องพยาบาล 
ห้องอาหาร น้ําด่ืมอย่างเพียงพอ 

     

10.3 สภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีทํางานทางด้านกายภาพ 
เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศและเสียงมีความ
เหมาะสม 

     

11. ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน      
11.1 บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

11.2 บริษัทจัดระบบเพ่ิมความเชื่อม่ันด้านความม่ันคง   
ในตําแหน่งงาน 

     

11.3 บริษัทมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

12. สภาพทางวิชาชีพ      
12.1 ตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีสร้างความภาคภูมิใจ      
12.2 พ้ืนในการทํางาน มีความสะอาดเรียบร้อยเป็น
สัดส่วน 

     

12.3 งานท่ีทํามีโอกาสในการพัฒนาไปสู่ตําแหน่งท่ีสูงข้ึน      
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ส่วนท่ี 3 ระดับปัจจัยจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน       ท่ีตรงกับความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ระดับประสิทธิภาพในการทํางาน 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. คุณภาพของงาน  
1.1 ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้    
อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายของบริษัท 

     

1.2 ผลการปฏิบัติงานของท่านสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้บังคับบัญชา 

     

2. ปริมาณงาน  
2.1 ท่านสามารถผลิตชิ้นงานได้ครบตามจํานวนท่ีกําหนด      
2.2 จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตมีความสมดุลกับวัตถุดิบและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ไป 

     

2.3 ท่านสามารถลดปริมาณชิ้นงานเสีย                    
ในกระบวนการผลิตได้ 

     

3. เวลาท่ีใช้ในงาน  
3.1 ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย          
ได้ทันเวลาท่ีกําหนดไว้ 

     

3.2 ท่านสามารถทํางานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็ว        
เม่ือเปรียบกับความยากง่ายของงาน 

     

4. ค่าใช้จ่าย      
4.1 ท่านใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม      
4.2 ท่านสามารถลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากร     
ในการผลิตได้ 

     

4.3 ท่านสามารถ ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ท่ีใช้        
ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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ผลประเมิน IOC ของผู้เช่ียวชาญ 
การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) 
 

เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

ข้อ
ท่ี 

ข้อคําถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ผล 
รวม 

IOC 

 ปัจจัยจูงใจ 
ด้านความสําเร็จในงาน 

     

1 
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย      
ได้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 

1 1 1 3 1 

2 
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย       
ได้สําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1 1 1 3 1 

3 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของท่าน         
อยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ 

1 1 0 2 0.67 

รวม 0.89 
 การยอมรับนับถือ      

4 
ท่านได้รับคําชมเชยด้านการปฏิบัติงานจาก      
หัวหน้างาน 

0 1 1 2 0.67 

5 
ท่านได้รับการยอมรับยกย่องชมเชยด้านการ
ปฏิบัติงานจากเพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 3 1 

6 
ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําเก่ียวกับงานของ
ท่านเป็นท่ียอมรับของหัวหน้างานและ      
เพ่ือนร่วมงาน 

1 1 1 3 1 

รวม 0.89 
 ด้านลักษณะของงาน      

7 
ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายตรงตาม
ความรู้ความสามารถของท่าน 0 1 1 2 0.67 

8 
ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ี
น่าสนใจและท้าทายความสามารถของท่าน 1 1 1 3 1 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อคําถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ผล 
รวม 

IOC 

9 
ลักษณะงานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ี
สามารถเพ่ิมทักษะความรู้ความสามารถ               
ในด้านต่าง ๆ  ให้ท่านได้ 

1 1 1 3 1 

รวม 0.89 
 ด้านความรับผิดชอบ      

10 
ท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติงานของท่านและเพ่ือนร่วมงาน 

0 1 1 2 0.67 

11 
ท่านมีโอกาสในการตัดสินใจในงานท่ีสําคัญกับ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

1 0 1 2 0.67 

12 
ท่านมีโอกาสได้รับผิดชอบงานหน้าท่ีอ่ืน
นอกเหนือจากงานประจํา 

1 1 1 3 1 

รวม 0.78 

 ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการทํางาน      
13 งานท่ีทํามีโอกาสในการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน่ง 1 1 1 3 1 
14 งานท่ีได้รับมอบหมายสามารถพัฒนาความรู้ 

และทักษะในด้านในการทํางาน 
1 0 1 2 0.67 

รวม 0.84 

 ปัจจัยค้ําจุน 
ด้านนโยบายการบริหาร 

     

15 
บริษัทมีนโยบายและการบริหารท่ีชัดเจนและ   
มีประสิทธิภาพ 

1 1 1 3 1 

16 
บริษัทมีนโยบายและการบริหารท่ีทําให้รู้สึกมี
ความม่ันคงในระยะยาว 

0 1 1 2 0.67 

17 
บริษัทมีนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
และปกครองพนักงานให้การประสานงาน
ภายในบริษัทมีความสะดวก 

1 1 0 2 0.67 

 รวม 0.78 
 ด้านการนิเทศ      

18 
ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือในด้านการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์
หรือมาตรฐานท่ีกําหนด 

1 0 1 2 0.67 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อคําถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ผล 
รวม 

IOC 

19 
ผู้บริหารมีการแนะนําและให้คําปรึกษาในการ
แก้ไขข้อบกพร่องในการทํางาน 

1 0 1 2 0.67 

20 
ท่านมีโอกาสได้ปรึกษาหารือในเรื่องการทํางาน
กับผู้บริหาร 

0 1 1 2 0.67 

รวม 0.67 
 ด้านรายได้หรือค่าตอบแทน      

21 
เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าสวัสดิการท่ีท่านได้รับ
มีความเหมาะสมกับหน้าท่ีการทํางาน 

1 1 1 3 1 

22 
รายได้ปัจจุบันเพียงพอต่อการดํารงชีวิตหรือ 
ครองชีพ 

1 1 1 3 1 

23 
การปรับข้ึนของเงินเดือนประจําปีมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

รวม 1 
 ด้านความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือนร่วมงาน      

24 
ท่านสามารถติดต่อประสานงานกับแผนกอ่ืน ๆ
ได้อย่างราบรื่น 

1 1 1 3 1 

25 
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย
ร่วมกับหัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 

0 1 1 2 0.67 

26 
เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการทํางาน    
จนสําเร็จตามเป้าหมาย 

0 1 1 2 0.67 
     

 รวม 0.78 
 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน      

27 
มีอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการทํางานอย่างครบถ้วน 

1 1 1 3 1 

28 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องน้ํา ห้อง
พยาบาล ห้องอาหาร น้ําด่ืมอย่างเพียงพอ 

1 1 1 3 1 

29 
สภาพแวดล้อมภายในสถานท่ีทํางานทางด้าน
กายภาพ เช่น แสงสว่าง อุณหภูมิ อากาศและ
เสียงมีความเหมาะสม 

1 1 1 3 1 

 รวม 1 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อคําถามในแบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ผล 
รวม 

IOC 

 ด้านความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน      

30 
บริษัทจัดระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน
ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงานไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

0 1 1 2 0.67 

31 
บริษัทจัดระบบเพ่ิมความเชื่อม่ันในด้านความ
ม่ันคงในตําแหน่งงาน 

1 1 1 3 1 

32 
บริษัทมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 

0 1 1 2 0.67 

 รวม 0.78 
 ด้านสภาพทางวิชาชีพ      

33 
ตําแหน่งหน้าท่ีการทํางานท่ีสร้างความ
ภาคภูมิใจ 

1 0 1 2 0.67 

34 
พ้ืนในการทํางาน มีความสะอาดเรียบร้อย   
เป็นสัดส่วน 

1 0 1 2 0.67 

35 
งานท่ีทํามีโอกาสในการพัฒนาไปสู่ตําแหน่ง      
ท่ีสูงข้ึน 

0 1 1 2 0.67 

 รวม 0.67 
 คุณภาพของงาน      

36 
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายของบริษัท 

1 1 1 3 1 

37 
ผลการปฏิบัติงานของท่านสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บังคับบัญชา 

1 1 1 3 1 

 รวม 1 
 ปริมาณงาน      

38 ท่านสามารถผลิตชิ้นงานได้ครบตามจํานวนท่ี
กําหนด 

1 1 1 3 1 

39 จํานวนชิ้นงานท่ีผลิตมีความสมดุลกับวัตถุดิบ
และอุปกรณ์ท่ีใช้ไป 

1 1 1 3 1 

40 ท่านสามารถลดปริมาณชิ้นงานเสียใน
กระบวนการผลิตได้ 

0 1 1 2 0.67 

 รวม 0.89 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อคําถามในแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

คนท่ี 
1 

คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

ผล 
รวม 

IOC 

 เวลาท่ีใช้ในงาน      

41 
ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้
ทันเวลาท่ีกําหนดไว้ 

1 1 1 3 1 

42 
ท่านสามารถทํางานให้เสร็จได้อย่างรวดเร็วเม่ือ
เปรียบกับความยากง่ายของงาน 

1 1 1 3 1 

 รวม 1 
 ค่าใช้จ่าย      

43 ท่านใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่างถูกต้องเหมาะสม 1 1 1 3 1 

44 
ท่านสามารถลดปริมาณการสูญเสียทรัพยากร  
ในการผลิตได้ 

1 1 1 3 1 

45 
ท่านสามารถ ดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

0 1 1 2 0.67 

 รวม 0.89 
รวมทุกด้าน 33 39 43 115 38.33 

ค่า IOC     0.89 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการหาค่า Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยจูงใจ ด้านความสําเร็จของงาน 
Case Processing Summary 
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 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda 0.00 0.00 

Total 30.00 100.00 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.95 48 

 

ปัจจัยท่ีมีความผูกพันต่อองค์กร 
Case Processing Summary 

 N % 
Cases Valid 30.00 100.00 

Excludeda 0.00 3.23 

Total 30.00 100.00 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of 
Items 

0.88 30 

 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - นามสกุล เขมจิรา  ทองอร่าม 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด 3 มกราคม 2528 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 126/9 หมู่ 3 ตําบลชะแมบ อําเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2549 
 
บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2550 
 
พ.ศ. 2554 

 
บริษัท อาซาดะ เคมีคอล จําจัด 
ตําแหน่งฝ่ายจัดซ้ือ 
บริษัท ฟงต้ิง สโตน โปรดักท์ จํากัด 
ตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและ Admin 

ตําแหน่งหน้าท่ีการงานปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายและการตลาด 
ท่ีทํางานปัจจุบัน บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

144 หมู่ 7 ตําบลสนับทึบ อําเภอวังน้อย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

  
  

 


