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การศึกษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์
เม้นท์ จํากัด 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์ เม้นท์ จํากัด 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิ ต้ ี การ์
เม้นท์ จํากัด โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 210 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเ คราะห์ ข ้อ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่ า t-test แบบ
Independent-Samples t-test การหาค่ าความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ โดยมีค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พนัก งานที่ มีอ ายุ ระดับการศึ ก ษา สถานภาพ และรายได้ต่อ เดื อ นที่ แตกต่ างกัน มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 และเมื่ อ พิ จ ารณาในส่ ว นของ
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน พบว่า แรงจูงใจในการทํางานด้าน
ความสําเร็ จของงานและด้านสภาพการทํางาน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านคุณภาพอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 แรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็ จของงานและด้านค่าตอบแทน มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานด้านปริ มาณอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 แรงจูงใจในการทํางานด้านการยอมรับนับถื อและด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านเวลาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
แรงจูงใจในการทํางานด้านการยอมรั บนับถื อ และด้านลัก ษณะของงาน มีผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้าน
ค่าใช้จ่ายอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : แรงจูงใจในการทํางาน, ประสิ ทธิภาพในการทํางาน

ABSTRACT

The objective of this independent study were (1) to study work motivation of the employees of High
Quality Garment Co., Ltd. (2) to study work efficiency of the employees of High Quality Gament Co., Ltd. (3) to
study the relationship between work motivation and work efficiency of the employee of High Quality Garment Co.,
Ltd. The questionnaires were used as a tool to collect 210 data samples. The statistic used for data analysis were
Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, t-test, One Way ANOVA, Pearson’s Product Moment
Coefficient of Correlation and Multiple regression analysis with a statistical significance level of 0.05
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The result revealed that personal factor of employees such as age, education, status and salary were
significant difference with a statistical significance level of 0.05 When considered in that part of the relationship
between motivation and work performance. It found that the motivation to work for the success of the work and the
working conditions. Affect the performance of quality is statistically significant at the 0.05 level, motivation, work,
success of work and compensation. Affect on performance in terms of quantity statistically significant at the 0.05
level of motivation in respect and relations between individuals. Affect the performance of the time statistically
significant at the 0.05 level and motivation in the respect and the nature of the job. Affect the performance cost is
significant at the 0.05 level of statistical.
Keywords: WORK MOTIVATION, WORK EFFICIENCY
1. บทนํา

ในภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่ มในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 การผลิตกลุ่มสิ่ งทอขยายตัวตามทิศ
ทางการส่ งออกไปยังตลาดหลักในอาเซียนที่ขยายตัว ประกอบกับผูผ้ ลิตเส้นใยสังเคราะห์รายใหญ่เพิ่มกําลังการผลิต
ในส่ วนเส้นใยสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อเจาะตลาดต่างประเทศ สําหรับกลุ่มเครื่ องนุ่ งห่ มภาพรวมการขยายตัว
ซึ่ งเป็ นผลมาจากการผลิตเสื้ อผ้าสําเร็ จ รู ปจากผ้าถัก ที่ข ยายตัว จากความต้อ งการสิ นค้าในประเทศ สําหรั บเสื้ อ ผ้า
สําเร็ จรู ปจากผ้าทอลดลงโดยเป็ นผลมาจากการผลิตผ้าทอเครื่ องแต่งกายชั้นในสตรี และเด็กหญิง ภาวะอุตสาหกรรม
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 คาดว่า ภาพรวมการผลิต การจําหน่ายในประเทศของกลุ่มผลิตภัณฑ์เส้นใยสิ่ งทอจะชะลอตัว โดย
ส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิม่ ขึ้น สําหรับผ้าผืนและเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป คาดว่า จะขยายตัว
ได้ตามความต้องการของตลาดในประเทศ และตลาดอาเซี ยนที่ยงั มีความต้อ งการนําเข้าสิ นค้าจากไทย สําหรับการ
ส่ งออก กลุ่มเส้นใยสิ่ งทอและผ้าผืน คาดว่าจะขยายตัวได้ในกลุ่มประเทศเอเชีย เช่น จีนและญี่ปุ่น ที่ภาวะเศรษฐกิจมี
แนวโน้มขยายตัว สําหรับเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป คาดว่า จะชะลอตัวในตลาดสหรัฐอเมริ กาและสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม
เครื่ องนุ่งห่ มของไทยยังสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ดี (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม :2560,10)
ดังนั้นอุตสาหกรรมสิ่ งทอและเครื่ องนุ่ งห่ มเป็ นอุตสาหกรรมที่มีค วามสําคัญ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของ
ประเทศไทย จัดเป็ นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศและเป็ นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานค่อนข้าง
สูง อีกทั้งยังมีสถานประกอบการเป็ นจํานวนมาก อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ปจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและมีการ
แข่งขันทางภาคธุ รกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันเพิ่มสู งมากยิ่งขึ้ นด้วย ด้วยอุตสาหกรรมสิ่ งทอไทยมีความสําคัญต่ อ
เศรษฐกิ จ โดยรวมเพราะเป็ นหนึ่ ง ในธุ ร กิ จ ที่ส ร้ างรายได้ติด อัน ดับต้นๆ รวมถึ งยังเป็ นธุ รกิ จ ที่ มีก ารจ้างงานสู ง
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชากรทั้งที่เป็ นแรงงานฝี มือและแรงงานไร้ฝีมือ อีกทั้งยังมีความเกี่ยวเนื่ องโยงไปใน
ธุรกิจอื่นนับจากวัตถุดิบฝ้ ายไหมไปจนถึงการทอผ้าผืนและการตัดเย็บเสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่ ง
ทอ, 2556)
สื บเนื่องจากประเด็นข้างต้น พบว่าในปั จจุบนั บริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์ เม้นท์ จํากัดได้มีการเติบโตขยายตัว
มากขึ้น แต่ยงั พบว่าพนักงานบางส่ วนมีแรงจูงใจในการทํางานที่น้อยลง เนื่ อ งจากไม่มีแรงกระตุน้ เพื่อ ให้เกิดความ
ตั้งใจในการทํางานส่ งผลให้การดําเนิ นงานในบางครั้งมีความล่าช้าและเกิดปั ญหาทําให้เกิดความสู ญเสี ยทั้งทางด้าน
เวลา ค่าใช้จ่าย รวมไปถึงปริ มาณและคุณภาพของงานที่ผลิตไม่ได้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กาํ หนดไว้ โดยในปี
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2559 เกิดความสูญเสี ยจากงานที่ไม่ได้ตามเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 4.3 จากการประเมินตรวจสอบคุณภาพ Q.A (Quality
Assurance) และ Q.C (Quality Control) และในช่วงครึ่ งปี แรกของปี พ.ศ. 2560 มีความสู ญเสี ยจากงานที่ไม่ได้ผ่าน
เกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพหลุดออกไปยังลูกค้า ก็จะส่ งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ขององค์กรเป็ นอย่างมาก (ที่มา :
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จํากัด ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560)
จากประเด็นข้างต้น ทําให้ผวู้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและ
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จํากัด เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยแรงจูงใจที่จะ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงาน และผลการศึกษาที่ได้คาดว่าจะสามารถให้องค์กรนําไปใช้เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุ งแก้ไข เพื่อลดปั ญหางานที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพลงให้เหลือความผิดพลาดของงานน้อย
ที่สุดและช่วยสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันจากภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จํากัด
2.2 เพือ่ ศึกษาประสิ ทธิภาพในการทํางานของพนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จํากัด
2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของพนักงาน
บริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จํากัด
3. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษาครั้ งนี้ คื อ พนัก งานทั้งเพศชายและหญิ งอายุท้ งั ชาวไทยและชาวพม่า 20-60 ปี ที่
ปั จ จุ บนั ทํางานอยู่ในบริ ษ ัท ไฮท์ ควอลิ ต้ ี การ์ เ ม้นท์ จํากัด ตั้งแต่ ระดับปฏิ บตั ิก ารขึ้ นไปที่ได้รับการบรรจุ เ ข้าเป็ น
พนัก งานประจําขององค์กรแล้ว และไม่รวมผูบ้ ริ ห ารระดับสู งขององค์ก ร โดยมีจ าํ นวนทั้งหมด 210 คน และไม่
สามารถกําหนดกลุ่มตัวอย่างได้เนื่องจากพนักงานในองค์กรมีจาํ นวนไม่มากพอที่จะกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จึง
ต้องใช้จาํ นวนประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 210 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ มีจาํ นวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และ
รายได้ต่อเดือน เป็ นแบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist)
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการทํางานโดยอ้างอิงจากทฤษฎีของ Herzberg(1960) จํานวน 50 ข้อ
แบ่งเป็ น 10 ด้าน ได้แก่ ด้านความสําเร็ จของงาน, ด้านการยอมรับนับถือ, ด้านลักษณะของงาน, ด้านความรับผิดชอบ,
ด้านความก้าวหน้า, ด้านค่าตอบแทน, ด้านความมัน่ คงในการทํางาน, ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล, ด้านนโยบาย
และการบริ หาร และด้านสภาพการทํางาน
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานโดยอ้างอิงจากแนวคิดของ Peterson และ Plowman
(1953) จํานวน 20 ข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ, ด้านปริ มาณ, ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงหาความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4. ผลการศึกษาและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.8 มี
อายุ 31-35 ปี จํานวน 54 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 25.7 ระดับการศึกษาเท่ากับปริ ญ ญาตรี จํานวน 115 คน คิ ดเป็ นร้อยละ
54.8 สถานภาพสมรส จํานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ 51 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท มีจาํ นวน 97
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.2
2. ความคิดเห็นด้านแรงจูงใจในการทํางาน พบว่า แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ด้าน
ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ด้า นนโยบายและการบริ ห าร มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.97 และด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ตํ่า สุ ด คื อ ด้า น
ความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 โดยสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าสถิติของระดับแรงจูงใจในการทํางาน
ตัวแปร
ค่าเฉลี่ย
ด้านความสําเร็ จของงาน
3.84
ด้านการยอมรับนับถือ
3.15
ด้านลักษณะของงาน
3.28
ด้านความรับผิดชอบ
3.90
ด้านความก้าวหน้า
2.89
ด้านค่าตอบแทน
3.09
ด้านความมัน่ คงในการทํางาน
3.33
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3.81
ด้านนโยบายและการบริ หาร
3.97
ด้านสภาพการทํางาน
3.67
แรงจูงใจในการทํางานโดยรวม

3.49

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.36
0.48
0.44
0.40
0.49
0.46
0.47
0.41
0.32
0.33
0.42

3. ความคิดเป็ นด้านประสิ ทธิภาพในการทํางาน พบว่า ประสิ ทธิภาพในการทํางานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.61 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ด้านคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุ ดคือ ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.95 โดยสรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสถิติของประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ตัวแปร
ด้านคุณภาพ
ด้านปริ มาณ
ด้านเวลา
ด้านค่าใช้จ่าย

ค่าเฉลี่ย
4.50
3.98
2.95
3.00

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50
0.83
1.10
1.40

3.61

0.96

ประสิ ทธิภาพในการทํางานโดยรวม

4. ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์ ก ับประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน พบว่า พนัก งานที่มีอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการทํางานแตกต่างกัน ส่ วนพนักงานที่มีเพศ
ต่างกันมีประสิ ทธิภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุ ปเป็ นตารางได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างประชากรศาสตร์กบั ประสิ ทธิภาพในการทํางาน
ประชากรศาสตร์
Sig.
เพศ
อายุ


ระดับการศึกษา

สถานภาพ

รายได้ต่อเดือน
 หมายถึง มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- หมายถึง ไม่มีผลต่อประสิ ทธิภาพในการทํางานอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
จากผลการวิจ ัยเรื่ อ ง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกับประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของ
พนักงานบริ ษทั ไฮท์ ควอลิต้ ี การ์เม้นท์ จํากัด ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจปัจจัยจูงใจในด้านความสําเร็ จของงานและ
ปัจจัยคํ้าจุนในด้านสภาพการทํางานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านคุณภาพ อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ
0.05 เนื่ อ งจากพนักงานต้อ งการที่จ ะมีความรู้สึ กประสบความสําเร็ จในด้านการทํางาน และสภาพอาคาร สถานที่
อุปกรณ์มีความพร้อมเอื้ออํานวยต่อการทํางาน จึงทําให้สามารถผลิตผลงานออกมามีคุณภาพมากที่สุดเพื่อได้รับคํา
ชมเชยจากผูบ้ งั คับบัญชาหรื อได้รับการเลื่อนตําแหน่ ง แรงจูงใจปั จจัยจูงใจด้านความสําเร็ จของงาน และปั จจัยคํ้าจุน
ด้านค่ า ตอบแทนมีผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํา งานด้านปริ มาณ อย่างมี ระดับ นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.05
เนื่องจากพนักงานต้องการที่จะได้รับการเลื่อนตําแหน่งหรื อปรับขึ้นเงินเดือน จึงมีความพยายาม ตั้งใจที่จะทําผลงาน
ออกมาให้ได้ในปริ มาณมากเพื่อผ่านเกณฑ์ที่บริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ แรงจูงใจปั จจัยจูงใจในด้านการยอมรับนับถือ และ
ปั จจัยคํ้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านเวลา อย่างมีระดับนัยสําคัญ ที่
ระดับ 0.05 เนื่องจากพนักงานต้องการความมีชื่อเสี ยง การยอมรับจากเพื่อนร่ วมงาน จากผูบ้ งั คับบัญชาจึงปฏิบตั ิงาน
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ให้รวดเร็ วทันตามกําหนดการที่กาํ หนดไว้เพื่อให้ได้รับการยอมรับหรื อการยกย่องชมเชยจากผูอ้ ื่น ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ทศพร ทรงเกียรติ (2554) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานด้านภูมิสารสนเทศของ
พนักงานการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต3(ภาคเหนื อ) จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิภาพในการทํางาน เนื่องจากงานด้านภูมิสารสนเทศต้อง
อาศัยแรงจูงใจในด้านต่ างๆซึ่ งแรงจูงใจในด้านดังกล่ าวเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นต่ อ ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านต่ างๆ
แรงจูงใจปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือและด้านลักษณะของงานมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านค่าใช้จ่าย
อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องจากในด้านลักษณะของงานที่ตอ้ งมีการจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม ค่าอุปกรณ์
ต่างๆหรื อค่าซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรที่จะส่ งผลถึงประสิ ทธิภาพด้านค่าใช้จ่าย
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
พนัก งานบริ ษ ัท ไฮท์ ควอลิ ต้ ี การ์ เ ม้นท์ จํากัด ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มีอ ายุ 31-35 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีสถานภาพสมรสแล้วและมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-20,000 บาท พนักงานทีม่ ีอายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพ รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานแตกต่ างกัน ส่ วนพนักงานที่มีเพศ
แตกต่ างกันจะส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ภาพในการทํางานไม่แตกต่างกัน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ทํางานโดยรวมมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานในระดับตํ่า หมายถึง พนักงานไม่ได้ตอ้ งการแรงจูงใจ
ในการทํางานในด้านความสําเร็ จของงาน ด้านการยอมรับนับถื อ ด้านลักษณะของงาน ด้านความรั บผิดชอบ ด้าน
ความก้าวหน้า ด้านค่าตอบแทน ด้านความมัน่ คงในการทํางาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการ
บริ หาร และด้านสภาพการทํางาน มากพอที่จะเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทํางานของตัวพนักงาน
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษา
1. ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านคุณภาพมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็ จของ
งานและด้านสภาพการทํางาน ดังนั้น องค์กรควรมีการดูแลรักษา ปรับปรุ งอาคาร สถานที่ทาํ งาน ให้มีความสะอาดอยู่
เสมอรวมไปถึงการรักษาสภาพเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการทํางานให้มีความพร้อมต่อการใช้งานสําหรับพนักงาน
ในองค์กรอยู่ตลอดเวลา และควรมีก ารส่ งเสริ มในด้านการทํางานของพนัก งานให้พนัก งานมีส่ว นร่ ว มในการคิ ด
ประยุกต์กระบวนการทํางานด้วยตนเองเพื่อให้พนักงานรู้ถึงคุณค่าของงานที่ตนได้ทาํ สําเร็ จออกมา
2. ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานด้านปริ มาณมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการทํางานด้านความสําเร็ จของ
งานและด้านค่าตอบแทน ดังนั้นองค์กรควรมีการปรับค่าตอบแทนของพนักงานในรายเดือนให้เหมาะสมกับปริ มาณ
งานที่มอบหมายให้แก่พนักงานเพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าปริ มาณงานที่ได้ทาํ ออกไปมีความคุม้ ค่าต่อผลตอบแทนที่จะ
ได้รับ และองค์กรควรที่จะต้องกําหนดเกณฑ์ในการปรับขึ้นเงินเดือนอย่างชัดเจนและให้พนักงานทุกส่ วนได้รับรู้ถึง
เกณฑ์ที่ได้กาํ หนด เช่น การประกาศผ่านการประชุม การกระจายข่าวผ่านหัวหน้าแต่ละหน่วยงาน เป็ นต้น
3. ประสิ ทธิภาพในการทํางานด้านเวลามีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการทํางานด้านการยอมรับนับถือและ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ดังนั้น องค์กรควรส่ งเสริ มกระบวนการทํางานของพนัก งานให้เป็ นรู ปแบบการ
ทํางานเป็ นทีมมากขึ้นเพื่อ ให้พนักงานมีการพูดคุยกัน ช่ว ยเหลือ ซึ่ งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานตาม
รู ปแบบของแต่ละคนมากขึ้นจะช่วยเพิ่มความยืดหยุน่ ในการทํางาน และลดระยะเวลาในการทํางานต่อชิ้นน้อยลงได้
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๓ ปี การศึกษา ๒๕๖๑

4. ประสิ ทธิภาพในการทํางานด้านค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการทํางานด้านการยอมรับนับถือ
และด้านลักษณะของงาน ดังนั้นองค์ก รควรเลื อกงานให้ตรงกับความสามารถของพนัก งานแต่ล ะคนให้มากที่สุ ด
เพื่อ ให้พนัก งานมีค วามรู้สึ ก ที่ดีต่อการทํางานและมีความรู้สึ ก ถนัดในการทํางานชิ้นนั้นและส่ งเสริ มให้พนัก งาน
สามารถเสนอกระบวนการทํางานใหม่ๆ ให้เ ข้ากับความรู้ค วามสามารถของตนได้เ พื่อ ที่จ ะลดอัตราการเกิดความ
ผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากพนักงานได้รับมอบหมายงานที่ตนไม่ถนัดได้
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