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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ งงาน อายุงานในบริ ษทั และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษา บริ ษทั
สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด และ (2) ศึกษาปั จจัยแรงจูงใจได้แก่ ด้านปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด ใช้วิธีวิจยั เชิ ง
ปริ มาณ (Quantitative research) โดยเก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจากพนักงานบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม
จากัด จานวน 200 คน แล้ววิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้
สถิติทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test, F- test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA), การวิเคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD และการทดสอบถดถอยพหุคูณ Multiple linear regression ผลการศึกษาพบว่า
1) ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษา บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์
อุตสาหกรรมจากัด พบว่า พนักงานที่มีเพศ อายุ ตาแหน่งงาน อายุงานในบริ ษทั และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2) ปั จจัยแรงจูงใจ ด้านปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็ จในงานที่ทาของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ และ
ความรับผิดชอบ มีอิทธิพลกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษา บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และด้านปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา นโยบายและการบริ หาร และ
วิธีการปกครองของผูบ้ งั คับบัญชา มีอิทธิ พลกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานเป็ นทีมของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั สมาย
คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คาสาคัญ: ปัจจัยจูงใจ, ปั จจัยค้ าจุน, ประสิ ทธิ ภาพ, การทางานเป็ นทีม
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ABSTRACT
The objective of these independent research were (1) to study the demographic factors that affect to team
work efficiency of employee at Smile Container Industry Company Limited and (2) to study Motivational factors
and Hygiene factors affect to team work efficiency of employee at Smile Container Industry Company Limited. For
this study, quantitative research is need to collect the data from the questionnaires of employee at Smile Container
Industry Company Limited in amount of 200 people. The data analysis used descriptive statistics procedure namely
frequency, percentage, average and standard deviation. As for hypothesis testing the statistics namely t-test, F-test
(One-way ANOVA), comparison of dual difference using LSD and Multiple linear regression are used to analyze
the data.
1) The result of hypothesis testing found that demographic factors including sex, age, working position,
duration of work and income affect to the different team work efficiency of employee at Smile Container Industry
Company Limited in statistical significant level of 0.05.
2) To study Motivational Factors, such as work success, recognition at work and responsibility relate to
team work efficiency of employee at Smile Container Industry Company Limited in statistical significant level of
0.05 and Hygiene factors, such as supervisor relationship, policy and management and supervision relate to team
work efficiency of employee at Smile Container Industry Company Limited in statistical significant level of 0.05.
Keywords: Motivational factor, Hygiene factor, Efficiency, Team work
1. บทนา
การดาเนิ นกิ จการของทุก ๆ องค์กรในยุคปั จจุ บนั นั้น หลีกเลี่ ยงไม่ได้ที่จะต้องพบกับการเปลี่ ยนแปลง
ต้องเผชิ ญกับภาวการณ์แข่งขันเสรี ที่ค่อนข้างรุ นแรง ตลอดจนความไม่แน่ นอนของสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ วและกะทันหัน ไม่ว่าจะเป็ นทางด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม หรื อกระทัง่ โรคระบาด การ
แทรกแซงจากต่างประเทศ รวมทั้งระบบบริ หารจัดการใหม่ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในสังคมไทย ซึ่ งนับวันจะมีอิทธิ พล
มากขึ้นเรื่ อย ๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จึงมีผลต่อความสาเร็ จของการบริ หารจัดการองค์กร ซึ่ งหัวใจสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงก็คือ “คน” เพราะคนเป็ นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมทุกอย่างในองค์กรให้ดาเนิ นต่อไป การบริ หารทรัพยากร
บุคคลจึงเป็ นปั ญหาของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งคิดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและเทคนิ คการสร้างทีมงานหรื อการพัฒนาทีมงาน
ให้แข็งแกร่ ง เพราะองค์กรที่ดาเนิ นต่อไปได้ตอ้ งมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพ มีความรู ้ ความสามารถ ทางานร่ วมกับคน
อื่น หรื อทางานกันเป็ นทีมได้ ไม่ใช่ทางานเพียงลาพัง องค์กรนั้นจึ งจะมีความมัน่ คง มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ ดังนั้น องค์กรจึ งต้องพยายามแสวงหากลวิธีต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการทางานร่ วมกันให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของการบริ หาร
คนให้ประสบความสาเร็ จต่อการดาเนินงานขององค์กร
แรงจูงใจเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาในเชิงบวก เช่น มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ฟั นฝ่ าอุปสรรคต่าง ๆ มีความกระตือรื อร้นที่จะทากิจกรรมนั้น ๆ อย่างทุ่มเทเต็มกาลังความสามารถ ขณะเดียวกัน
หากมนุ ษ ย์ไ ม่ มี แ รงจู ง ใจและความพึ ง พอใจจะท าให้ม นุ ษ ย์แ สดงพฤติ ก รรมต่ า ง ๆ ออกมาในเชิ ง ลบ เช่ น มี
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สภาพแวดล้อมที่ เฉื่ อยชาทากิ จกรรมนั้น ๆ ให้ผ่านไป ไม่ต้ งั ใจหรื อไม่เอาใจใส่ กบั การทากิ จกรรมจึ งส่ งผลต่อการ
ดาเนิ นงานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรในระยะยาวได้ หากบุคลากรในองค์กรไม่มีการปรับตัวและไม่ยอมรับใน
สภาวะที่ มีการเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นด้านปั จจัยภายในหรื อภายนอกองค์กร สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นแล้วแต่ส่งผล
กระทบต่อองค์กรทั้งสิ้ น (พวงเพชร วัชรอยู,่ 2537, น. 27) ได้กล่าว่า “ถ้ายิ่งมีแรงจูงใจมากเพียงใดคนก็ยิ่งมีผลงานที่
เกิดจากการกระทาที่ มีแต่การสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นต่อตนเองและสังคม” และจากการดาเนิ นธุ รกิจที่มีการ
แข่งขันกันมากขึ้นทาให้เกิดปั ญหา เช่น ผลผลิตและคุณภาพของงานลดลง ดังนั้นวิธีการสร้างแรงจูงใจในการทางาน
ให้กบั พนักงานเพื่อทาให้พนักงานมีความตั้งใจปฏิบตั ิงานทางานให้สาเร็ จลุล่วงโดยไม่รู้สึกว่าตนเองถูกบีบบังคับให้
ทางานและพร้ อมที่ จะทางานด้วยความเต็มใจ จึ งทาให้งานที่ออกมามีคุณภาพและสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ ว
(ไพศาล มะระพฤกษ์วรรณ และคณะ, 2542, น. 13)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาถึงแรงจูงใจในการทางานที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ น
ทีม บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมของพนักงานในองค์กร
และเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ งการทางานของบุคลากรในองค์กร และเพิ่มแรงจูงใจให้บุคลากรสามารถทางานให้
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่งขึ้ น ซึ่ งงานวิจัย นี้ จะเป็ นประโยชน์ แ ละสามารถน าไปใช้เพื่ อ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม การพัฒ นาด้า น
ทรัพยากรบุคคล ช่วยผลักดันการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ให้บรรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ และเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อองค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุงานในบริ ษทั
และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานเป็ นที ม กรณี ศึ ก ษาบริ ษัท สมาย คอนเทนเนอร์
อุตสาหกรรมจากัด
2.2 เพื่อศึ กษาปั จจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านปั จจัยจูงใจ และด้านปั จจัยค้ าจุ นมี อิทธิ พลกับประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ พนักงาน บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด จานวน 400 คน จาก
พนักงาน 4 แผนก คือ แผนกบริ การลูกค้า, แผนกจัดซื้ อ, แผนกขาย และแผนกผลิต (ฝ่ ายบุคคลบริ ษทั สมาย คอนเทน
เนอร์ อุตสาหกรรม จากัด, 2564)
3.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด โดยใช้การ
คานวณ ขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากรของ Taro Yamane (1967) ในการคานวณขนาดตัวอย่าง โดย
กาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ร้อยละ 5 เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณภาพและสามารถเป็ นตัวแทนของประชากรได้ ผูว้ ิจยั จึงมีวิธีการคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยแสดง วิธีการ
คานวณตามสู ตรได้ดงั นี้
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สูตร n =
เมื่อ n แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ตอ้ งการ
N แทน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
e แทน ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (allowable error)
แทนค่า n =
= 200
ขนาดของตัวอย่างที่คานวณได้ คือ 200 ตัวอย่าง ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า คือสุ่ มเลือกจาก
พนักงานบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด แผนก 4 แผนก แผนกละ 50 คน รวมเป็ นจานวน 200 คน
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือและขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ หรื อแบบสอบถามขึ้น
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีแนวความคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับสิ่ งที่ตอ้ งการจะศึกษาวิจยั โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งเป็ นคาถามแบบปลายปิ ด
จานวน 6 ข้อ ซึ่ งประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งงาน อายุงานในบริ ษทั และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โดย เพศ เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทกลุ่ม (Nominal Scale) และ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงานใน
บริ ษทั และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทางาน โดยให้เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale Method) ในรู ปแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) โดยคาตอบมีให้เลือก 5 ระดับ จานวน 37 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม โดยให้เป็ นคาถามแบบมาตราส่ วนประมาณ
ค่า (Rating Scale Method) ในรู ปแบบของลิเคิรท์ (Likert’s Scale) โดยคาตอบมีให้เลือก 5 ระดับ จานวน 16 ข้อ
ซึ่ งส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์
ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Five Point Likert Scales) ดังนี้
5
หมายถึง ระดับความคิดเห็น มากที่สุด
4
หมายถึง ระดับความคิดเห็น มาก
3
หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง
2
หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อย
1
หมายถึง ระดับความคิดเห็น น้อยที่สุด
ในส่ วนของเกณฑ์แปลค่าเฉลี่ยความคิ ดเห็ น ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยแปลผลจากการคานวณโดยใช้สูตรการหา
ความกว้างของอันตรภาคชัน ดังนี้
ความกว้างอันตรภาพชั้น
=
=
0.8
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จากนั้นใช้เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยระดับความเห็น ได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
3.4 การทดสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น ประเมิ น ความสอดคล้อ งของข้อ ค าถามกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ได้ค่ า ดัช นี ม ากว่ า 0.5 จากนั้น น า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ชุด โดยทาการ
ทดสอบพนักงาน บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด เพื่อหาคุณภาพของเครื่ องมือโดยหาค่าความเที่ยง
หรื อความเชื่ อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) ของ Cronbach’s Alpha ได้ผลการหาค่าความเชื่ อมัน่ ของ
แบบสอบถามดังนี้ (Nunnally, 1978) ได้ผลการทดสอบดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม Cronbach’s Alpha
แบบสอบถาม
ค่าความเชื่อมัน่ (Cronbach’s Alpha)
ปัจจัยจูงใจ
0.992
ปั จจัยค้ าจุน
0.993
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม
0.995
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิจยั
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
1. ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามใช้สถิติเชิ งพรรณนา เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะของข้อมูล ทาการ
วิเคราะห์โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การทดสอบสถิติเชิงอนุ มาน ใช้เป็ นสถิติที่ใช้ในการหาความแตกต่างของข้อมูล และทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั แบ่งการทดสอบเป็ น 2 ลักษณะคือ
2.1 ใช้สถิติ t-test เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ในการทดสอบสถิติ
กับตัวแปร ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม 2 กลุ่มขึ้นไป ใช้ในการทดสอบสถิติกบั ตัวแปร ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่งงาน อายุงาน และรายได้เฉลี่ย
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กรณี พบความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติจะทาการตรวจสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ใน
ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95%โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม
4. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
งาน อายุงานในบริ ษทั และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนรวมเท่ากับ 200 คน
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 ด้านอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี จานวน 96
คน คิดเป็ นร้อยละ 48 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 54 ด้านตาแหน่งงาน ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีตาแหน่งเป็ นพนักงาน จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.5
ด้านอายุงานในบริ ษทั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีอายุงาน 1-3 ปี จานวน 96 คน คิดเป็ นร้อยละ 48 และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ <15,000 บาท จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.5
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการทางาน
จากการวิจยั พบว่า ข้อมูลปั จจัยแรงจูงใจ ด้านปั จจัยจูงใจของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ย = 2.13, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.14) ส่ วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิ (ค่าเฉลี่ย =
2.20, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.27) รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 2.19, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.25 และ
น้อยที่สุดคือ ความก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 1.94, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.93)
จากการวิจยั พบว่า ข้อมูลปั จจัยแรงจูงใจ ด้านปั จจัยค้ าจุนของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
(ค่าเฉลี่ย = 2.15, ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 1.19) ส่ วนข้อที่ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด คือ ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ งั คับบัญชา
(ค่าเฉลี่ย = 2.21, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.30) รองลงมาคือ ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน (ค่าเฉลี่ย = 2.20, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 1.28) และสถานะทางอาชี พ (ค่ าเฉลี่ ย = 2.20, ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน = 1.29) และน้อ ยที่ สุ ด คื อ
ค่าตอบแทน (ค่าเฉลี่ย = 1.99, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.02)
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม จากการวิจยั พบว่า ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เป็ นทีมของผูต้ อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 2.12, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.15) ส่ วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การสื่ อสารอย่างเปิ ดเผย (ค่าเฉลี่ย = 2.14, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.21) และการมอบหมายงาน
ตามบทบาทและหน้าที่ (ค่าเฉลี่ย = 2.14, ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน = 1.19) รองลงมาคือ ด้านการกาหนดภารกิ จและ
เป้ าหมาย (ค่าเฉลี่ย = 2.12, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.16) และน้อยที่สุดคือ การกระจายความเป็ นผูน้ า (ค่าเฉลี่ย = 2.09,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.12)
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง
งาน อายุงานในบริ ษทั และรายได้เ ฉลี่ ยต่อเดื อนที่ แตกต่างกัน มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที ม กรณี ศึกษา
บริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม เพศ โดยใช้ t-test พบว่า ค่า Sig= 0.000 ซึ่ งน้อยกว่า
0.05 แสดงว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มแตกต่างกัน ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม อายุ โดยใช้ F-test พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซึ่ งน้อย
กว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพบ 5 คู่ได้แก่ 1) พนักงานที่อายุ <20 ปี กับ พนักงานที่
อายุ 20-30 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000) 2) พนักงานที่อายุ <20 ปี กับ พนักงาน
ที่อายุ 31-40 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000) 3) พนักงานที่อายุ <20 ปี กับ
พนักงานที่อายุ >40 ปี มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000) 4) พนักงานที่อายุ 20-30 ปี กับ
พนักงานที่อายุ 31-40 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000) 5) พนักงานที่อายุ 20-30 ปี
กับ พนักงานที่อายุ >40 ปี มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.001)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม ระดับการศึกษา โดยใช้ t-test พบว่า ค่า Sig= 0.230
ซึ่ งมากกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม ตาแหน่งงาน โดยใช้ F-test พบว่า ค่า Sig. = 0.000
ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านตาแหน่งงาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของ
แตกต่างกัน ที่ ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยพบ 4 คู่ได้แก่ 1) ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่ เป็ นพนักงาน กับ หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที มแตกต่างกัน
(Sig=0.000) 2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นพนักงาน กับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม
แตกต่างกัน (Sig=0.010) 3) รองหัวหน้า/รองหัวหน้าแผนก กับ หัวหน้างาน/หัวหน้าแผนก มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานเป็ นที มแตกต่างกัน (Sig=0.000) 4) รองหัวหน้า/รองหัวหน้าแผนก กับ ผูจ้ ดั การฝ่ าย/แผนก มี ผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.013)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม อายุงานในบริ ษทั โดยใช้ F-test พบว่า ค่า Sig. =
0.000 ซึ่ งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุงานในบริ ษทั มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางาน
เป็ นทีมแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพบ 5 คู่ได้แก่ 1) ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุงานในบริ ษทั <1 ปี กับ 1-3 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000)
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุงานในบริ ษทั <1 ปี กับ 4-6 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน
(Sig=0.000) 3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีอายุงานในบริ ษทั <1 ปี กับ >6 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม
แตกต่างกัน (Sig=0.000) 4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุงานในบริ ษทั 1-3 ปี กับ 4-6 ปี มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการ
ทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000) 5) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุงานในบริ ษทั 1-3 ปี กับ >6 ปี มีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000)
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม รายได้เฉลี่ย โดยใช้ F-test พบว่า ค่า Sig. = 0.000 ซึ่ ง
น้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านรายได้เฉลี่ย มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพบ 4 คู่ได้แก่ 1) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
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รายได้เฉลี่ย <15,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.000)
2) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ย <15,000 บาท กับ >30,000 บาท มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม
แตกต่างกัน (Sig=0.002) 3) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท กับ 20,001-30,000 บาท มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.001) 4) ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท
กับ >30,000 บาท มีผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีมแตกต่างกัน (Sig=0.007)
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานปั จจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุน มีอิทธิ พลกับ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านปั จจัยจูงใจ และปั จจัยค้ าจุ น กับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย
คอนเทนเนอร์ อุ ต สาหกรรมจ ากัด พบว่า ปั จ จัย แรงจู ง ใจ ได้แ ก่ ด้า นปั จ จัย จู ง ใจ และปั จ จัย ค้ า จุ น มี อิ ท ธิ พ ลกับ
ประสิ ทธิภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 เป็ นไปตามสมมติฐาน
5. บทสรุ ป
จากการศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ตาแหน่งงาน อายุงาน และรายได้เฉลี่ย ที่แตกต่างกัน มี
ผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัดแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ที่ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้า พบว่า เพศ ระดับการศึกษา อายุงาน
รายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้าที่แตกต่างกัน นอกจากนี้
เบญจมาภรณ์ คาหาญพล และ กฤติยา ร่ างสม (2556) ได้ศึกษา ระดับความคิดเห็นด้านการทางานเป็ นทีมของพนักงาน
ของบริ ษทั เพรซิ เดนท์ เบเกอรี่ จากัด (ฟาร์ มเฮ้าส์) พบว่า ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ต่อเดือน และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการทางานเป็ นทีม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อาจเนื่ องมาจากอายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทางานเป็ นทีม แตกต่างกัน เนื่ องจาก
บุคคลที่มีระยะเวลาการทางานหลายปี สามารถที่จะทางานร่ วมกับคนอื่นได้ดีต้ งั แต่ตน้ จนจบโดยอาศัยความถนัดใน
งาน ประสบการณ์ความรู ้ และความสามารถ ได้มากกว่าบุคคลที่มีอายุการทางานน้อย อีกทั้งยังรับรู ้ในนโยบายและ
การบริ หารงานที่ชดั เจนมากกว่า จึงเป็ นสิ่ งที่ทาให้บุคคลมีประสิ ทธิ ภาพในการทางานต่างกัน
จากการศึกษาปั จจัยแรงจูงใจพบว่า พบว่าด้านปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้า มีอิทธิ พลกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นที ม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย คอนเทน
เนอร์ อุตสาหกรรมจากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วริ ศรา กล่าสนอง (2563)
ได้ศึกษาปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุ นที่ มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานของพนักงานบริ ษทั ไทยธนาพาณิ ชย์
จากัด พบว่า ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็ จในงานที่ทาของบุคคล ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้า ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน กรณี ศึกษา บริ ษทั ไทยธนาพาณิ ชย์ จากัด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 47.2 ส่ วนปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน
ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านสภาพการทางาน และด้านความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
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ของพนักงาน กรณี ศึ กษา บริ ษ ทั ไทยธนาพาณิ ชย์ จ ากัด อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 มี อ านาจในการ
พยากรณ์ร้อยละ 44.2 ทั้งนี้ อาจเกิดจากนโยบายของบริ ษทั ยังไม่ชดั เจน พนักงานในไลน์การผลิตยังไม่สามารถเข้าถึง
นโยบายได้ทวั่ ถึง การยอมรับนับถือจากหัวหน้างาน หรื อเพื่อนร่ วมงานยังขาดความไว้ใจ หรื อความน่ าเชื่ อถือ ด้าน
ความรับผิดชอบการแบ่งงานยังไม่ชดั เจน และความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิงาน เช่น การประเมินผลยังไม่ครอบคลุม
การปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ
จากการศึกษาปั จจัยแรงจูงใจ พบว่าด้านปั จจัยค้ าจุน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงาน ด้านนโยบาย
และการบริ หาร ด้านสถานะทางอาชีพ และด้านความมัน่ คงในการทางาน มีอิทธิ พลกับประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ น
ทีม กรณี ศึกษาบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรมจากัด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เกศณริ นทร์ งามเลิศ (2559) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้า พบว่าด้านปั จจัยค้ าจุ นหรื อปั จจัยสุ ขศาสตร์ มี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ของพนักงาน และลูกจ้าง องค์การคลังสิ นค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ด้าน ความสัมพันธ์กบั เพื่อน
ร่ วมงาน ในการทางานผลงานจะสาเร็ จได้ จาเป็ นต้องอาศัยการติ ดต่อสื่ อสาร การทางานร่ วมกัน ซึ่ งอาจต้องการ
คาปรึ กษา หรื อการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สาหรับด้านความมัน่ คง ในการทางาน และด้านนโยบายและการบริ หาร
องค์การคลังสิ นค้าเป็ นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัด กระทรวงพาณิ ชย์ บุคคลจะรู ้สึกถึงความมัน่ คงในอาชีพที่จะไม่ถูก
ไล่ออกได้ง่าย
6. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้า นประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ต าแหน่ ง งาน อายุ ก ารท างาน และรายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมของบริ ษทั สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด เป็ นอย่างมาก ดังนั้น การแบ่ง
งานตามประสบการณ์ ความรู ้ ความถนัด ความสามารถ ของพนักงานจะทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีมได้
มากที่สุด พนักงานควรได้มีโอกากาสสื่ อสารกับผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเพื่อนร่ วมงานที่หลากหลาย เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้
เกิดการทางานร่ วมกัน คุน้ เคย หรื อจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สาหรับละลายพฤติกรรม ลดความขัดแย้ง ลดความ
แตกต่างทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคล ที่ อาจทาให้เกิ ดปั ญหาข้อแตกต่างกับเพื่อนร่ วมที มที่ ไม่คุน้ เคย จะทาให้องค์กร
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ด้านปั จจัยจูงใจ จากการศึกษาวิจยั บริ ษทั ฯ ควรให้การสนับสนุ นด้านทักษะ ประสบการณ์และความ
ชานาญในการปฏิ บ ัติงาน ด้วยการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ โดยการส่ งเสริ ม การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้
ความสามารถของพนักงานในด้านที่มีอยูแ่ ล้วให้มากยิง่ ขึ้น รวมถึงทักษะที่ยงั มีความรู ้ไม่เพียงพอควบคู่ไปด้วย เพื่อดึง
ศักยภาพของพนักงานออกมา การเลือกหลักสู ตรฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับพนักงานถือเป็ นหัวใจของการฝึ กอบรม
ทั้งนี้ การเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้ทางานสาคัญตามความรู ้ความสามารถของตน ได้วางแผนงาน ลงมือปฏิบตั ิ และ
แก้ไขปั ญหาด้วยตนเอง จะช่วยให้พนักงานมี ความมัน่ ใจกล้าที่จะลงมื อทา รู ้ จกั แก้ไขปั ญหาจากการปฏิบตั ิงานจริ ง
และเมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบตั ิงาน หัวหน้างานควรให้ความช่วยเหลือเป็ นที่ปรึ กษา หรื อช่วยแก้ไขปั ญหาจะยิง่
ทาให้พนักงานเรี ยนรู ้ได้เร็ วยิง่ ขึ้น
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

3. ด้านปั จจัยค้ าจุ น จากการศึ กษา บริ ษทั ฯ ควรให้พนักงานทุ กคนเข้าถึ ง ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ภารกิ จ
เป้ าหมายของบริ ษทั ให้ชดั เจน เพื่อให้พนักงานทุกคนมองเห็นเป้ าหมายได้ชดั เจน และปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน อีกทั้งควรแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ชดั เจน ลดความเหลื่อมล้ าในการทางาน รวมถึงการ
ประเมิ นผลต้องเป็ นไปอย่างครอบคลุม ถูกต้อง และชอบธรรม เปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น สร้าง
ความมัน่ ใจ และเอาใจใส่ พนักงานเพื่อให้พนักงานเกิดความศรัทธา เชื่อมัน่ ว่างานที่พนักงานทาอยูเ่ ป็ นงานที่มีเกียรติมี
ศักดิ์ศรี ทาให้พนักงานตั้งใจปฏิบตั ิงานด้วยความเอาใจใส่ เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร ก่อให้เกิดการทางานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาแรงจูงใจในด้านต่างๆ ที่อาจส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทางานเป็ นทีม เพิ่มเติมนอกเหนื อจากตัว
แปรที่ได้ศึกษาแล้ว เพื่อให้เกิดความชัดเจนที่มากยิง่ ขึ้น
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นความพึงพอใจในการปฏิ บตั ิงาน ความผูกพันธ์ในของบุคลากรในบริ ษทั
สมาย คอนเทนเนอร์ อุตสาหกรรม จากัด เพื่อทาให้ประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานมีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
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