
แรงจูงใจทีม่ผีลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานบริษทั เอกชน  

ในอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม่ 

ธีรวฒัน์ อริวรรณา 

บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบัแรงจูงใจในการท างานของ พนกังาน บริษทัเอกชนใน

อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 2) ระดบัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทั เอกชน ในอ าเภอ

เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 3) แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทั เอกชนในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน บริษทั 

เอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ กลุ่มตวัอย่างได้แก่ พนักงานบริษทั เอกชนใน อ าเภอเมืองจงัหวดั

เชียงใหม่ของปี2563 โดยโดยวิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่ายจ านวน 200 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร  

ผลวิจยัพบวา่ 1)กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจของปัจจยัจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่น ระดบัมากและ

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีแรงจูงใจในการทา งานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นความส าเร็จในการท างาน

ของบุคคลและแรงจูงใจของปัจจยัค ้า จุนในการท างาน โดยภาพรวมอยูในนระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ มีแรงจูงใจในการท างานอยู ่ในระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 2) กลุ่มตวัอยา่ง

มี ประสิทธิภาพการทา งาน พบวา่ มีประสิทธิภาพการท างานอยูใ่นระดบั มากทุกดา้น โดยดา้น เวลามีคะแนน

เฉล่ียมากท่ีสุด 3)ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ี

ท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน บริษทัเอกชนใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ ดา้นความ

รับผิดชอบ ดา้นความกา้วหนา้ดา้นการท างาน ดา้นเงินเดือนของพนกังาน ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการ ท างาน 

และดา้นความสัมพนัธ์กบั เพื่อนร่วมงาน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน บริษทั เอกชนใน

อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 4) พนกังานของบริษทั เอกชนใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีอายุสถานภาพ 

พื้นท่ีท่ีอยู่อาศยั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ อายุในการท างานในท่ีท างาน ท่ีแตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการ

ท างานท่ีแตกต่างกนัส่วนพนกังานของบริษทั เอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีเพศ และระดบัการศึกษา 

แตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการท างานไม่แตกต่างกนั 
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บทน า 

ปัจจุบนัองคก์รภาคเอกชนในประเทศไทยมีจ านวนมากและพบวา่องคก์รส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาในการ

บริหารจดัการในดา้นของบุคลากร กล่าวคือ องคก์รเหล่านั้นควรมีนโยบายเก่ียวกบัการ ให้ความส าคญัในเร่ือง

ของทรัพยากรมนุษย ์มีการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบให้กบัผูบ้ริหาร โดยเฉพาะให้ผูบ้ริหารควบคุมและ

ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบการสรรหาและการจา้งงาน การประเมินผล การจดัสวสัดิการ การพฒันาบุคลากร 

รวมถึงการจดักิจกรรมต่าง ๆ บุคคลท่ีท างานทุกคนมีความคาดหวงัผลจากการท างานทั้งส้ิน และในขณะเดียวกนั

องค์กรก็มี ความคาดหวงัให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวใ้นองค์กรจึงมีความต้องการบุคลากรท่ีท างานอย่างมี 

ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์ร ซ่ึงความตอ้งการของบุคลากรแต่ละคนท่ีเขา้มาท างานในองคก์รมี

ความแตกต่างกนั บางคนนั้นท างานก็เพื่อความอยูร่อด บางคนท างานดว้ยความความรัก แต่ในบางองคก์รมีการ

ลาออกของบุคลากรบ่อย บุคลากรในองคก์รปฏิบติังานไม่เตม็ประสิทธิภาพ งานล่าชา้ จากปัญหาขา้งตน้น้ีองคก์ร

ตอ้งตระหนักและให้ความส าคญักบับุคลากร ท าให้เขาเหล่านั้น ได้รับความพึงพอใจมากกว่าในสภาพท่ีเขา

เป็นอยู่ จึงจะท าให้เกิดแรงบนัดาลใจให้บุคคลตอ้งการ ท างาน หรือเกิดแรงจูงใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเกิดจาก

ความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยท่ี์จะน าไปสู่การ สร้างแรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. เพื่อศึกษาระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
2. เพื่อศึกษาระดบัเก่ียวกบัประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ 
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
สมมุติฐานการวจัิย 

1. พนักงานของบริษทั เอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัจะมีมี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั 

2. พนกังานของบริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีปัจจยัแรงจูงใจในการท างานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน 
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ขอบเขตการวจัิย 
ขอบเขตดา้นประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานของบริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 400 คน (เน่ืองจากในช่วงระยะเวลาท่ีท าการวิจยั เกิดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดค้รบ ดงันั้นผูว้จิยัจึงท าการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดข้อ้สรุปวา่จะ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานของบริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เท่าท่ีจะด าเนินการ
เก็บได ้ซ่ึงเท่ากบั 200 คน) 
 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรท่ีน ามาใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย 3 ตวัแปร ซ่ึงตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับ 
งานวจิยั มีดงัน้ี 

2.1 ตวัแปรขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ พื้นท่ีท่ีอาศยั ระดบัการศึกษา อายุการท างาน 

ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

2.2 ตวัแปรแรงจูงใจในการท างาน มี 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัจูงใจ ประกอบดว้ย 

ความส าเร็จในการท างานของบุคคล การไดรั้บความยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน ความ

รับผดิชอบ ความกา้วหนา้ดา้นการท างาน 

ปัจจยัค ้ าจุน ได้แก่ เงินเดือนของพนักงาน ความมัน่คงในหน้าท่ีการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2.3 ตวัแปรประสิทธิภาพการท างาน ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินงาน 

 
3. ขอบเขตการวจิยัดา้นพื้นท่ีและระยะเวลา 
พื้นท่ีท่ีตอ้งการศึกษา คือ บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยใช้ ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และศึกษาวจิยัตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
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ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงขอ้มูลของประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรใน บริษทั เอกชนในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าขอ้มูลไปปรับใชใ้หเ้กิดประโยชน์กบัองคก์รมากท่ีสุด 
2. ท าให้ทราบถึงขอ้มูลปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เอกชนใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าไปพฒันาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรและสามารถ
น ามาปรับใชใ้นองคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามองคก์รตอ้งการ 

3. สามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ระดบัปฏิบติัการและเก็บรักษาพนกังานท่ีมีความสามารถให้อยูก่บัองคก์รเพื่อลดอตัราการลาออก
ของพนกังานและลดค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมพนกังานใหม่ 

4. เพื่อทราบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงานต่อองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการน ามา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อพฒันาบุคลากรและองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ประชากร คือประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มประชาการในอ าเภอเมือง ในจงัหวดั 

เชียงใหม่ โดยในปี 2562 จงัหวดัเชียงใหม่ มี 14 ต าบลใน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนเฉล่ีย 127,240 

คน (ท่ีมา : stat.bora.dopa.go.th)  

 

จ านวนตัวอย่าง 
พนกังานของบริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน (เน่ืองจากในช่วงระยะเวลา

ท่ีท าการวิจยั เกิดสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้ครบ 
ดงันั้นผูว้จิยัจึงท าการปรึกษาอาจารยท่ี์ปรึกษา และไดข้อ้สรุปวา่จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัพนกังานของ
บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เท่าท่ีจะด าเนินการเก็บได ้ซ่ึงเท่ากบั 200 คน) 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการใช้แบบสอบถาม ซ่ึงแนว
การสร้างแบบสอบถามเป็นไปตามวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการศึกษา มีเน้ือหาของแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย 3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีจ านวนทั้งหมด 6 
ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุในการท างานมีลกัษณะเป็น
แบบเลือกตอบ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ บริษทั เอกชน ในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่สาขาจงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งหมด 2 ดา้น คือ ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค ้าจุน ประกอบด้วย 

ความส าเร็จในการท างานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั  ความรับผิดชอบ 

ความกา้วหนา้ในการท างาน ค่าตอบแทนในการท างาน ความมัน่คงในหนา้ท่ีการท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน

ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ค่าวดัระดบัแรงจูงใจมี 5 ระดบั ค าถามปลายปิดแบบเรียง อาศยั

หลกัการใหค้ะแนนแบบ (Likert’s scale) 

 

ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

400 คน โดยกลุ่มตวัอย่างได้ท าแบบสอบถามผ่านทางกระดาษและแบบสอบถามออนไลน์ เม่ือเก็บข้อมูล

เรียบร้อยแลว้จึงตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล จากนั้น จึงท าการก าหนดรหัสการลงขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ี

ไดรั้บทั้งหมดไปท าการลงรหสัและท าการวเิคราะห์ขอ้มูลผา่นโปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS ต่อไป 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลังจากท่ีได้ข้อมูลท่ีมีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจ ัยจึงน าข้อมูลดังกล่าวมา

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูป SPSS ซ่ึงแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

       1.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และอายกุารท างาน โดยน าเสนอในรูปแบบการค านวณหาค่าร้อยละและแจกแจงความถ่ี 
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 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการศึกษาขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis) โดยใช้เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ผลทาง

สถิติ ดงัต่อไปน้ี 

       2.1 สถิติพื้นฐาน การหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเพื่อศึกษาระดบัปัจจยัจูงใจ และระดบั

แรงจูงใจท่ีใชใ้นการท างานของพนกังานบริษทั เอกชน ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่ 

 

สรุปผลการวจิัย 

 
จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทั เอกชน ในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลวจิยัไดด้งัน้ี 
1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี มีสถานภาพโสด โดยอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีต าบลสุเทพ มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท และมีอายุในการ
ท างานในท่ีท างาน 1 ปี – 5 ปี  

2. ระดบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังาน 
กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ มี

แรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากทุกปัจจยั โดยปัจจยัจูงใจมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัค ้า
จุน เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัจะพบวา่  

2.1 ปัจจยัจูงใจในการท างาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า มีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นความส าเร็จใน
การท างานของบุคคล มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการได้รับความยอมรับนับถือ ด้านความ
รับผดิชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน และดา้นความกา้วหนา้ดา้นการท างาน ตามล าดบั 

2.2 ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ มีแรงจูงใจในการท างานอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยดา้นความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ี
การท างาน และดา้นเงินเดือนของพนกังาน ตามล าดบั 
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3. ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน 

กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการท างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
มีประสิทธิภาพการท างานอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยด้านเวลามีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้าน
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นปริมาณงาน ตามล าดบั 

4. ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 พนักงานของบริษทั เอกชนในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี อายุ สถานภาพ พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุในการท างานในท่ีท างาน ท่ี
แตกต่างกนัจะมีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั และยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน 
ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้านลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน และด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

อภิปรายผล 
 
จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทั เอกชน ในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 
แรงจูงใจในการท างาน จากผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยูใ่น

ระดบัมาก โดยปัจจยัจูงใจมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัค ้าจุน เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัจะพบวา่ 
ปัจจยัจูงใจในการท างาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยด้าน
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการไดรั้บความยอมรับนบัถือ 
ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน และดา้นความกา้วหน้าดา้นการท างาน ตามล าดบั และ
ปัจจยัค ้าจุนในการท างาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีแรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า มีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน มีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นความมัน่คงในหนา้ท่ีการ
ท างาน และด้านเงินเดือนของพนักงาน ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า การท่ีพนักงานบริษทัเอกชน ในจงัหวดั
เชียงใหม่ท างานร่วมกนัดว้ยความเป็นมิตร มีน ้ าใจ ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และมีการมีวิสัยทศัน์การท างานท่ีดี 
จะช่วยสามารถส่งเสริมความส าเร็จในการท างานของพนกังาน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้แก่พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สมชาย ศิว
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โกเศศ (2561) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกัปลดั
กระกรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีแรงจูงใจ ปัจจยัจูงใจโดยรวมอยูใ่นระดบับมาก 
โดยให้ความส าคญัในดา้นความส าเร็จของงานเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นความรับผิดชอบ และดา้นการ
ยอมรับนบัถือ และปัจจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน
เป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ ความมัน่คงปลอดภยัในการท างาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เข็มจิรา ทองอร่าม (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ี
แลนด์วงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ระดบัแรงจูงใจในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยพนกังานฝ่ายปฏิบติัการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ให้ระดบัความส าคญัของแรงจูงใจใน
การท างานในดา้นการยอมรับนบัถือมากท่ีสุด และระดบัประสิทธิภาพในการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุก
ข้อ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง (2559) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจกับประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีธุรการศาลยติุธรรม:กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ผลการศึกษา พบวา่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีธุรการศาลยุติธรรมในภาพรวมอยู่ระดบัปานกลาง โดยปัจจยัค ้ าจุนมีค่าเฉล่ียสูงกว่า
ปัจจยัจูงใจ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรพล ตรีชยั (2561) ศึกษา แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทัเดอะพิซซ่าคอมพานีในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ระดบัของแรงจูงใจท่ีงผลต่อการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทัเดอะพิซซ่าคอมพานี ในเขตจงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และหาก
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ปัจจยัค ้ าจุน (Hygiene 
Factor) โดยรวมยงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 
ประสิทธิภาพการท างานของพนกังาน จากผลการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพ

การท างานอยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นเวลามีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
ดา้นคุณภาพงาน และดา้นปริมาณงาน ตามล าดบั  

เน่ืองจากกลุ่มพนกังานบริษทัโดยส่วนใหญ่มกัจะมีคุณสมบติัเฉพาะอาชีพ ท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบ ขยนั 
มีระเบียบวนิยั ตรงต่อเวลา และปฏิบติัตามกฎของบริษทั มีความรู้ในต าแหน่งท่ีรับผดิชอบ มีความสามาระเฉพาะ
ดา้น และมีประสบการณ์ มีความคิดสร้างสรรค ์จึงท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลงานวิจยัของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ท่ีศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เพ็ญรุ่ง แกว้ทอง (2559) ท่ีศึกษา
เร่ือง แรงจูงใจกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีธุรการศาลยติุธรรม:กรณีศึกษา ศาลอุทธรณ์ภาค 1 
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ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีธุรการศาลยุติธรรมในภาพรวมอยู่ระดบัปาน
กลาง สมชาย ศิวโกเศศ (2561) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
บุคลากรส านักปลัดกระกรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมี ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านค่าใช้จ่ายมีความส าคญัเป็นล าดับแรก 
รองลงมาคือ ดา้นคุณภาพของงาน และดา้นเวลา ตามล าดบั  

 
ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน ผลการทดสอบพบว่า พนกังานของบริษทั เอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดั

เชียงใหม่ท่ีมี อายุ สถานภาพ พื้นท่ีท่ีอยูอ่าศยั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอายุในการท างานในท่ีท างาน ท่ีแตกต่าง
กนัจะมีประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั เข็มจิรา ทองอร่าม (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจใน
การปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูป
พลาสติก ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพสมรสและอายุการท างาน ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการ อุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก ในเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุรพล 
ตรีชยั (2561) ศึกษา แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัเดอะพิซซ่าคอมพานีในเขตจงัหวดั
ปทุมธานี พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ในด้านระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน ท่ีพกัอาศยั 
เงินเดือนต่างกนั มีระดบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนักงานบริษทัเดอะพิซซ่าคอมพานี ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในส่วนของระดบัแรงจูงใจในการท างาน ดา้น
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้นลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับผลงานวิจยับางส่วนของ เกศณรินทร์ งามเลิศ (2559) ท่ีศึกษาแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของพนกังาน และลูกจา้ง องคก์ารคลงัสินคา้ ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของพนักงาน และลูกจา้ง องค์การคลงัสินคา้ ได้แก่ ด้านความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้าน
นโยบายและการบริหาร และด้านความมัน่คงในการท างาน สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ เพ็ญรุ่ง แก้วทอง 
(2559) ท่ีศึกษาเร่ือง แรงจูงใจกบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีธุรการศาลยุติธรรม:กรณีศึกษา ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการท างานมีสหสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
เจ้าหน้าท่ีธุรการศาลยุติธรรม โดยรวมในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ สมชาย ศิวโกเศศ (2561) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรส านกัปลดักระกรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจมีความสัมพนัธ์กบั
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ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรส านกัปลดักระกรวงเกษตรและสหกรณ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 สอดคล้องกบั เข็มจิรา ทองอร่าม (2560) ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการ
ปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานฝ่ายปฏิบติัการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติก 
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจ
ในการท างานโดยรวม ลกัษณะของงาน ความรับผิดชอบความกา้วหน้าในหน้าท่ีการท างาน นโยบายและการ
บริหาร รายไดแ้ละค่าตอบแทน สภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน
ฝ่ายปฏิบติัการอุตสาหกรรมฉีดข้ึนรูปพลาสติกในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนด์วงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยาแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรพล ตรีชยั (2561) ศึกษา แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อ
การปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัเดอะพิซซ่าคอมพานีในเขตจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ดา้นความส าเร็จการไดรั้บ
การยอมรับ ความรับผิดชอบ นโยบายการบริหารการบงัคบับญัชา ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา เง่ือนไขการ
ท างาน ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน มีระดบัแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของพนกังานบริษทัเดอะพิซ
ซ่าคอมพานี ในเขตจงัหวดัปทุมธานี มากท่ีสุด  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 
จากการศึกษาแรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนกังานของ บริษทั เอกชน ในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
1.1 จากผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการท างาน ดา้นความส าเร็จในการท างานของบุคคล ดา้น

ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น องคก์รควรสร้างแรงจูงใจให้พนกังานมีส่วนร่วม
ในการช่วยกนัให้ความส าคญัในดา้นการวางแผนกบัต าแหน่งในการท างาน เพื่อท่ีจะกา้วหน้าในอนาคต ดา้น
ความสัมพนัธ์ต่าง ๆ กบัเพื่อนร่วมงานในองคก์ร โดยน าความรู้ความสามารถท่ีมีมาปรับใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด และใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งคุม้ค่า ภายใตง้บประมาณท่ีก าหนดของบริษทั 

1.2 จากความส าเร็จในการท างานของบุคคล ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น องค์กรควรสร้างแรงจูงใจให้พนกังาน โดยการ
กระตุน้ อบรม และพฒันาบุคลากรใหมี้การวางแผนกบัต าแหน่งในการท างานเพื่อท่ีจะกา้วหนา้ในอนาคต รวมถึง
การมีวสิัยทศัน์การท างานท่ีดี และมีความเป็นมิตรกบัเพื่อนร่วมท างาน 



11 
 

1.3 นอกจากน้ีลกัษณะของงานท่ีปฏิบติังาน ก็เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น องคก์รควรมอบหมายให้ตรงกบัความถนดั ของ
พนกังานแต่ละคน นอกจากน้ีควรมีการมอบหมายมีความทา้ทายส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  

1.4 รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทัเอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงันั้น องคก์รควรและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพใน
การท างานใหเ้หมาะสมกบัการท างาน เช่น มีแสงสวา่งเพียงพอต่อการท างานและมีอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นใน
การปฏิบติังานท่ีปลอดภยัและเพียงพอต่อพนกังาน เป็นตน้ 

1.5 จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานของบริษทั เอกชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมี อายุ 
สถานภาพ พื้นท่ีท่ีอยู่อาศัย รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอายุในการท างานในท่ีท างาน ท่ีแตกต่างกันจะมี
ประสิทธิภาพการท างานท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น องค์กรควรมีการทดสอบและพฒันาทกัษะในการท างานของ
พนกังานเป็นประจ าทุกปี เพื่อวดัระดบัประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มูลของบริษทั
ในการวางแผนพฒันาพนกังานในแต่ละระดบัใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

1.6 พนักงานท่ีมีอายุ 31-40 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน ในภาพรวม ด้านคุณภาพงาน น้อยกว่า
พนกังานท่ีมีอายุ 41-60 ปี ดงันั้น องค์กรควรจดัท าการนิเทศงานในแต่ละแผนกท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการให้
พนกังานอาวุโสท่ีมีประสบการณ์ในแต่ละหนา้ท่ีคอยสอนงาน และก ากบัดูแลพนกังานใหม่ท่ีพึ่งเขา้มาท างานใน
แผนกนั้น ๆ  

1.7 พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด มีประสิทธิภาพการท างาน ในภาพรวม ดา้นปริมาณงาน และดา้น
เวลา แตกต่างจากพนกังานท่ีมีสถานภาพ สมรส และสถานภาพ หมา้ย/หยา่ร้าง ดงันั้น องคก์รควรใหค้วามส าคญั
ในการสอนงานให้กบัพนกังานท่ีมีสถานภาพโสดในด้านการท างานให้ส าเสร็จตามแผนการด าเนินงาน และ
กรอบระยะเวลท่ีก าหนดไว ้

1.8 พนกังานท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลหนองหอยมีประสิทธิภาพการท างาน ในภาพรวม ดา้นปริมาณงาน 
และดา้นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน นอ้ยกวา่พนกังานท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลชา้งเผอืก ต าบลสุเทพ และและต าบลป่า
ตนั ดงันั้น องค์กรท่ีมีพนักงานท่ีอาศยัอยู่ในต าบลหนองหอยควรวางแผนการพฒันาบุคลากรในด้านการวาง
แผนการด าเนินงาน และการจดัการค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่าง ๆ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.9 พนกังานท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีประสิทธิภาพการท างาน ในภาพรวม ดา้น
คุณภาพงาน ดา้นปริมาณงาน และดา้นเวลา มากกวา่กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนกลุ่มอ่ืน ๆ ดงันั้น องคก์รควรน าผล
การด าเนินงานของพนกังานกลุ่มดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพบุคลากรกลุ่มอ่ืน ๆ  
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1.10 พนกังานท่ีมีอายุในการท างาน 6 ปี – 10 ปี มีประสิทธิภาพการท างาน ในภาพรวม ดา้นคุณภาพ
งาน และด้านเวลา มากกว่าพนักงานท่ีอายุในการท างาน ต ่ากว่า 6 ปี ดังนั้น องค์กรควรมีนโยบายการเพิ่ม
เงินเดือน หรือการเล่ือนขั้นให้กบัพนักงานโดยค านึงถึงผลงานของพนักงานด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้าง
แรงจูงใจใหแ้ก่พนกังาน ในการพฒันาศกัยภาพการท างานเพิ่มมากข้ึน 
 

2. ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
2.1 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะแรงจูงใจในการท างาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ท างานของพนกังานบริษทัเอกชน เท่านั้น ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมดว้ย เช่น สมรรถนะในการท างานของพนกังาน ทศันคติในการท างาน เป็นตน้ 

2.2 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะกลุ่มพนกังานในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่เท่านั้น ใน

การศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขต

อ าเภอเมืองและต่างอ าเภอ เพื่อทราบถึงความแตกต่าง และน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาแรงจูงใจ และ

ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังาน 
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