
 

บทคัดยอ  

 
      การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเสริมสราง
ประสิทิภาพการทํางานของพนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ
พลาสติก (2004)  โดยมีประชากรกลุมตัวอยางเปนพนักงานของ
บริษัทในระดับตางๆ จํานวน 100 คน และเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นดานตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน จํานวน 7 ดาน 
และสถิติที่ใชในการศึกษาขอมูล ไดแก การหาอัตราสวนรอยละ
และหาคาเฉล่ีย 
 ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุนอยกวา 25 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
รายได ตํ่ากวา 10,000 บาท สถานภาพ โสด อายุในการ
ปฏิบัติงาน 1-2 ป และตําแหนงงานอยูในระดับพนักงานฝายผลิต 
พิจารณาเปนรายปจจัยพบวาพนักงานบริษัทแหลมทอง
ผลิตภัณฑพลาสติก (2004) จํากัด มีแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 7 
ดาน ประกอบดวย ปจจัยดานความสําเร็จและความม่ันคงในการ
ทํางานมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก (3.56) 
ปจจัยดานการยอมรับนับถือมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับ
ความสําคัญปานกลาง (3.48) ปจจัยดานลักษณะในการทํางานมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง (3.40) ปจจัย
ดานนโยบายและการบริหารมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับ
ความสําคัญมาก (3.54) ปจจัยดานการบังคับบัญชามีคาเฉล่ีย
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก (3.73) ปจจัยดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลมีคาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับ

ความสําคัญมาก (3.68) และปจจัยดานคาจางและผลตอบแทนมี
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง (3.06) 
 ขอเสนอแนะจากการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่อยูในระดับปานกลาง
ประกอบดวย ดานการยอมรับนับถือ องคการควรใหความสําคัญ
กับพนักงานทุกคน สงเสริมการทํางานเปนทีม สรางความ
สามัคคีในองคการ และมีการเคารพนับถือตามหลักความอาวุโส 
ในดานลักษณะในการทํางาน บริษัทฯ ควรใหอิสระในการคิด
และการแสดงออกเพ่ิมขึ้น มีการมอบหมายตามความสามารถ
ของแตละคน มีแรแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือ
เสริมสรางความเขาใจในการปฎิบัติงาน และดานคาจางและ
ผลตอบแทน องคการควรเพ่ิมในเรื่องการปรับอัตราเงินเดือน 
และพิจารณาเล่ือนตําแหนงตามความรู ความสามารถของแตละ
คน มีโบนัส หรือเงินพิเศษ สําหรับผูที่สรางผลงานใหกับองคการ
เพ่ือสนับสนุนใหพนักงานมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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Abstract 
               This study aimed to investigate the 
enhancing performance of Laemthong Plastics 
(2004) employees. The population sample 
consisted of 100 employees and the tools used in 
these questionnaire. These are related to 
enhancing the performance of employees and 
seven of the statistical data were used to study 
the ratio of percentage and average. 
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 The results showed that Most 
respondents were female, younger than 25 years, 
education level lower than the bachelor’s 
degree, low-income, single, aged 1-2 years in 
performance and position in production. 
Specifically considered the factors that 
employees of Laemthon Plastic (2004) Limited 
are motivated to work seven aspects include 
factors of success and job security are the 
average overall level is very important (3.56). 
Factors of recognition average was in the 
priority moderate (3.48). Factors of type of work 
an average overall level of significance 
moderate (3.40). Factors of policies and 
administration of the average overall, level is 
very important (3.54). Factors of command an 
average overall level is very important (3.73). 
Factors of interpersonal relationships with the 
overall average level is very important (3.68), 
expected value employment and the average 
return was in the moderate level of importance 
(3.06). 
 Recommendations from the study. The 
study found the factors that affect motivation and 
performance of employees in medium. Include 
the organization should focus on all employees, 
promoting teamwork, unity in the organization 
and respect to seniority. In the aspect of work. 
The company should be free to thin and 
expression, assigned by the ability of each 
individual, clearly divided responsibilities, 
enhance understanding of the operation the 
wage and compensation shoul be increase in 
salary adjustments the bonus or extra money. 
For those who create works for the organization 
to encourage employees are encouraged to 
work. 
Keyword: efficiency, laemthong product plastic  
 
1.  บทนํา 
 1.1  ความสําคัญของเร่ืองท่ีศึกษา 
 ปญหาที่ตองประสบกันมาทุกยุคทุกสมัยในวงการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม คือ การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่ง
สงผลโดยตรงตอผลประโยชนและการแขงขันขององคกร 
พนักงานทุกคนลวนเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคาขององคกร ทํา

อยางไรจะใหทรัพยากรบุคคลเหลาน้ันปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่
เต็มความสามารถ เพ่ือใหไดงานที่มีคุณภาพมีปริมาณมากที่สุด 
โดยผูปฏิบัติมีความสุขความพอใจ และเต็มใจลงทุนลงแรง
เพ่ือใหผลงานบรรลุวัตถุประสงคตามที่ต้ังไว ซึ่งผูรูเช่ือวาปจจัยที่
จะนําไปสูสิ่ งที่ กล าวมาข างตนได ก็คือ  แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ดวยความเช่ือที่วาบุคคลจะมีความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี และกอใหเกิดความเจริญกาวหนา มี
จรรยาบรรณในการปฏิบั ติงาน  เปนบุคคลที่มีหนาที่ความ
รับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน องคกรที่มีทรัพยากร
บุคคลในลักษณะดังกลาวถือไดวา องคกรประสบความสําเร็จ
ทางดานการเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ไดเปนอยางยิ่ง และยังเปนการสงผลใหองคกรน้ันๆ ประสบ
ความสําเร็จอีกดวย 
 บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก(2004) จํากัด เปน
ธุรกิจประเภท ผูผลิตภัณฑพลาสติกดําเนินงานต้ังแต พ.ศ. 2525 
ไดเริ่มจดทะเบียนกอต้ังในนามหางหุนสวนจํากัด แหลมทอง
ผลิตภัณฑพลาสติก ไดเพ่ิมทุนและจดทะเบียนเปน บริษัทแหลม
ทองผลิตภัณฑพลาสติก (2004) จํากัด ในป พ.ศ. 2547 ในการ
บริหารงานจะเปนการขยายการทํางานแบบครอบครัว โดย
เริ่มตนจากการประกอบธุรกิจรายยอย ฐานลูกคาเกาๆ ที่เคยใช
บริการมาต้ังแตแรกเริ่ม และคอยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งเปน
ธุรกิจที่ตองมีการปรับตัว มีการแขงขันและพัฒนาอยูตลอดเวลา
เพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถแขงขันกับบริษัทอื่นๆได 
 จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้น จึงเปนประเด็นสําคัญที่จะ
ทําการศึกษาถึงปจจัยจูงใจตางๆ ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก 
(2004) จํากัด โดยศึกษาวาปจจัยสวนบุคคลดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกตางกัน ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน และความเห็นเก่ียวกับปจจัยจูงใจดาน
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานซึ่งเปนการนําเอาแนวคิดทฤษฎี 
Herzberg จําแนกตามองคประกอบที่สัมพันธกับการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดานความสําเร็จและความม่ันคงในการ
ทํางาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะในการทํางานดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธ



 

ระหวางบุคคล และดานคาจางและผลตอบแทน จะมีผลตอความ
คิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก (2004) จํากัด มากนอย
เพียงใด ดังน้ัน การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก(2004) จํากัด จะ
ชวยในผูบริหารมีความเขาใจถึงความตองการเก่ียวกับปจจัยจูงใจ
ตางๆ  ที่จะทําใหพนักงานในบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ
พลาสติก (2004ป จํากัด มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
เพราะเมื่อพนักงานไดรับการตอบสนองในดานปจจัยจูงใจตางๆ 
แลว ยอมสงผลใหพนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน มีความ
ผูกพันตอองคการ อุทิศแรงกายแรงใจ ปฏิบัติงานอยางเต็มความรู
ความสามารถ ซึ่งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น สงผลใหองคการบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีมุงหวังไว 
   
 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
   เพ่ือศึกษาการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก (2004) จํากัด 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

          1.3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาได
มุงเนนศึกษาการเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก(2004) จํากัด โดย
ศึกษาจากองคประกอบที่สัมพันธ กับงานที่ทํ าให เ กิดการ
เสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
          1.3.2 ขอบเขตดานประชากร กลุมประชากรตัวอยางที่ใช
ในการศึกษา คือ พนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก 
(2004) จํากัด จํานวน 100 คน                             
          1.3.3 ขอบเขตดานเวลาในการศึกษา เดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม พ.ศ. 2553 
          1.3.4 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย 
                   1.3.4.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 
สถานภาพสวนบุคคลของผู ตอบแบบสอบถาม  จากการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก 
(2004) จํากัด จําแนกเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได 

สถานภาพ อายุงานในการปฏิบัติงานและตําแหนงงานที่ปฏิบัติ
อยู 
                  1.3.4.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก 
การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
แหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก  (2004) จํากัด  จําแนกตาม
องคประกอบที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานทั้งหมด 7 ดาน ไดแก 
ดานความสําเร็จและความมั่นคงในการทํางาน ดานการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะในการทํางาน ดานนโยบายและการบริหาร 
ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธระหวางบุคคล และดาน
คาจางและผลตอบแทน 
  
2.  วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 การศึกษาเรื่องการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแหลมทองผลิตภัณฑพลาสติก(2004) 
จํากัด ผูศึกษาไดคนควาแนวคิด ทฤษฎี ตํารา เอกสาร และงานวิจัย
ที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการศึกษาในครั้งน้ี ซึ่งไดสรุป
เน้ือหาสาระที่สํ าคัญและเปนประโยชนตองานที่ เ ก่ียวของ 
ดังตอไปน้ี แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรม 1. แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
แรงจูงใจของ Herzberg 3. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 แนวคิดทฤษฎี เก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงาน 
แรงจูงใจเปนเทคนิคหรือวิธีการท่ีสําคัญประการหน่ึงที่นํามาใชใน
การทํางานและปฏิบัติงานที่ ถูกตองเปนเครื่องมือที่ ผูบริหาร
สามารถนําไปใชกับบุคลตางๆ ที่เก่ียวของได โดยเนนสิ่งที่ทุกคนมี
ความตองการมากที่สุด เพราะบุคคลมีความตองการท่ีไมเหมือนกัน 
การสร างแรงจู งใจ  (Motivation) เปนปจจั ยที่สํ าคัญในการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานของหนวยงาน ดังน้ัน แรงจูงใจตอ
การปฏิบัติงานของบุคคลในหนวยงานยอมจะมีผลตอความสําเร็จ
ของงานและความเจริญกาวหนาของหนวยงาน รวมท้ังความสุข
ของผูปฏิบัติงาน ในทางตรงกันขามหากบุคคลในหนวยงานขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลวจะสงผลกระทบตอความสําเร็จของ
งาน คุณภาพงานมีลดลง มีการขาดงานการลาออกจากงาน 
นอกจากนี้แรงจูงใจในการปฏิบัติงานยังเปนเครื่องหมายแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ดวยเหตุน้ีจึงศึกษาและทํา



 

ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องแรงจูงใจของมนุษยเพ่ือใหเขาใจธรรมชาติ 
ความตองการของมนุษยใหถองแทอันจะเปนประโยชนในการ
นํามาพิจารณาตอบสนองแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตอไป 
 ความสําคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยทั่วไป
สําหรับผูบริหารหรือหนวยงานตางตระหนักวาการท่ีทําใหบุคคล
ทํางานใหกับหนวยงานอยางเต็มที่บางครั้งไมใชเรื่องงาน เพราะ
บุคคลโดยทั่วไปไมไดทํางานอยางเต็มความสามารถ หากไดรับรูวา
มีเครื่องจูงใจที่ดีและเหมาะสมทําใหเกิดความพอใจ หมายความวา 
สําหรับบุคคลจะใหมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ผูบริหารตองตระหนักคือความสําคัญของการจูงใจวาจะใชสิ่งจูงใจ
อะไรที่จะทําใหบุคคลไดรับแลวต้ังใจทุมเทและทํางานใหกับ
หนวยงานอยางเต็มที่ สําหรับบางคนแรงจูงใจอาจจะตองการ
สิ่งจูงใจดังกลาวที่อยูในรูปของตัวเงิน (Financial Incentives) แตไม
วาจะเปนสิ่งจูงใจแบบใดตางแสดงหรือช้ีใหเห็นวา การที่ผูบริหาร
กําหนดใหบุคคลทํางานอยางเต็มที่ผูบริหารจะตองใหความสําคัญ
กับการจูงใจ 
 ลักษณะของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พะยอม วงศสาร
ศรี (2545) นักจิตวิทยาไดแบงลักษณะของแรงจูงใจออกเปน 2 
ลักษณะ คือ 1. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดัน
จากภายในตัวบุคคลซึ่งเกิดจากเจตคติ ความคิดเห็น ความสนใจ 
ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคาความพอใจ ความตองการสิ่งตางๆ 
เหลาน้ียอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมคอนขางถาวร เชน คนงาน
มองเห็นคุณคาของงาน และขององคกรสถานที่ที่ใหชีวิตแกเขาและ
ครอบครัว ทําใหเขาเกิดความจงรักภักดีตอองคกร การกระทําตางๆ  
ทําใหองคกรไดรับความเจริญเติบโตกาวหนาหรือกรณีที่บานเมือง
ประสบปญหาเศรษฐกิจ ชวงเวลาของเศรษฐกิจขาลง องคกร
จํานวนมากอยูในภาวะขาดทุนไมมีเงินจายคาตอบแทนแตดวย
ความผูกพันเห็นใจกันและกันระหวางเจาของกิจการและพนักงาน
ตางรวมกันคาขายอาหารเล็กๆนอยๆ เพียงเพื่อใหมีรายไดทั้ง
ผูบริหารและลูกนอง  ในภาวะดังกลาวพนักงานหลายรายไมทิ้ง 
เจานายและยังเต็มใจปฏิบัติงานในวันหยุดโดยไมมีการจาย
คาตอบแทน ซึ่งเปนการแสดงออกจากความรูสึกหรือ เจนคติที่ดีตอ
เจาของกิจการหรือดวยความรับผิดชอบในฐานสมาชิกคนหน่ึงของ
องคกรมิใชเพราะ เกรงจะถูกไลออก หรือไมมีที่ไปก็ถือวาการ
แสดงออกดังกลาวเปน พฤติกรรม ที่เกิดจากแรงจูงใจภายใน  

2. แรงจูงใจภายนอก(Extrinsic Motives) เปนสิ่งผลักดันภายนอก           
ของบุคคลที่มากระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนการไดรับ
รางวัล เกียรติยศ ช่ือเสยง คําชม การไดรับการยอมรับยกยอง 
แรงจูงใจน้ีไมคงทนถาวรตอพฤติกรรม บุคคลจะแสดงพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองส่ิงจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีที่ตองการรางวัล 
ตองการเกียรติยศ ช่ือเสียง คําชม การยกยอง การไดรับการยอมรับ 
ซึ่งแรงจูงใจภายนอกที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม ไดแกการท่ีคน
ปฏิบัติงานเพียงเพ่ือแลกกับคาตอบแทนหรือเงินเดือน การแสดง
ความขยันต้ังใจทํางานเพียงเพ่ือใหหัวหนางานมองเห็นแลวได
ความดีความชอบเปนตน 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg ทฤษฎีแรงจูงใจดวยสอง
ปจจัยของ Herzberg (อางถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2541) [1]  ได
สรุปวา คนตองการความสุขจากการปฏิบัติงาน ดังน้ัน ปจจัย
กระตุนหรือปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุน ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา หากไมมีหรือ
มีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองคกรก็จะเกิดความไม
ชอบการปฏิบัติงาน  
 1. ปจจัยจูงใจ (Motivations Factors) เปนปจจัยที่
เก่ียวของกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติ
เปนตัวกระตุนกอใหเกิดแรงจูงใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพราะปจจัยที่สามารถสนองความตองการภายในของบุคคลดวย 
ไดแก 1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง การท่ี
บุคคลปฏิบัติงานเสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยางดี เปน
ความสามารถในการแกปญหา การรูจักปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น 
เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมใน
ผลสําเร็จของงานน้ัน 1.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง 
การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือ
รวมงาน ผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงานการ
ยอมรับอาจอยูในรูปของการยกยองชมเชย การแสดงความยืนดี การ
ใหกําลังใจหรือการแสดงความยินดี การใหกําลังใจหรือการ
แสดงออกอื่นใดที่แสดงใหเห็นถึงการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับ
ความสําเร็จในงาน  1.3 ลักษณะของงาน (Work-Itself) หมายถึง 
ความรูสึกที่ดี หรือไมดีของบุคคลที่มีตอลักษณะของงานประจํา 
งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรคความทา
ทายใหตองลงมือปฏิบัติ หรือเปนงานที่สามารถกระทําไดต้ังแตตน



 

จนจบโดยลําพังแตผูเดียว เปนงานท่ีไมงายหรือไมยากจนเกินไป 
1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพอใจเกิดขึ้น
จากการไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจ
รับผิดชอบไดอยางเต็มที่ โดยไมมีการตรวจหรือควบคุมอยาง
ใกลชิด 1.5 ความกาวหนา (Advancement) หมายถึง ไดรับเล่ือนขั้น 
เล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น เปดโอกาสไดรับการศึกษาหาความรู
เพ่ิมเติม หรือไดรับการฝกอบรม 
  2. ปจจัยค้ําจุน (Hygiene Factors) หมายถึง ปจจัยที่จะค้ํา
จุนใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคคลที่มีอยูตลอดเวลา 
หากไมหรือมีในลักษณะที่ไมสอดคลองกับกลุมบุคคลในองคกร 
อาจกอใหเกิดความไมชอบงาน ซึ่งเปนปจจัยที่มาจากนอกตัว
บุคคล ไดแก 2.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy 
and Administration) หมายถึง การจัดการ การบริหารขององคกร 
เชน การใหอํานาจแกบุคคลในการใหเขาดําเนินงานไดสําเร็จ
รวมถึงการติดตอสื่อสารในองคกร 2.2 ความม่ันคงในงาน (Job 
Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในการ
ทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององคกร วีการ
ปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาใน
การดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหาร 2.3 เงินเดือนและ
สิ่งตอบแทน (Salary) หมายถึง เงินเดือน และการเล่ือนข้ันใน
หนวยงานน้ันๆ  เปนที่พอใจของบุคลากรท่ีปฏิบั ติงาน  2.4 
ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึง 
ความรูสึกตองการความสัมพันธอันดีกับผูบังคับบัญชา ซึ่ง
ความสัมพันธน้ีนับเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหบุคคลเกิดความพอใจ
หรือไมในการปฏิบัติงานได  2.5 สัมพันธภาพกับผูรวมงาน 
(Interpersonal Relations) หมายถึง ความสัมพันธระหวางเพ่ือน
รวมงานในการอยูรวมกัน การปฏิบัติงานรวมกัน การปรึกษา การ
ปรับตัวเขาหากัน การใหความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน  2.6 
โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility Of Growth) 
หมายถึง บุคคลไดรับการแตงต้ังเล่ือนตําแหนงภายในหนวยงาน 
ไดรับความกาวหนาในทักษะสายวิชาชีพอีกดวย  2.7 สภาพการ
ทํางาน (Status) หมายถึง ความรูสึกที่เก่ียวของกับคุณภาพของ
สิ่งแวดลอมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน เชน แสดงสวาง 
อุณหภูมิ เสียง อุปกรณการปฏิบัติงาน เปนตน 

  ความหมายและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ  บารนารด 
(กานต กุณาศล. 2542;  อางอิงจาก Barnard, Chester 1: 1974) ได
อธิบายวา การดําเนินที่กอใหเกิดประสิทธิภาพน้ัน คือการดําเนิน
ใหงานเปนไปตามความคาดหวังผลของการดําเนินงานที่เกิดขึ้น
โดยไมมีความคาดหวังน้ันไมมีความสําคัญ  คูนซ กับ โอดอนเนล 
(กานต กุณาศล. 2542; อางอิงจาก Koonz; & O.Fonnel. 1972) ได
ขยายคําวา “ประสิทธิภาพ” วามีความหมายครอบคลุมถึง ความ
พอใจของบุคคล กลุมบุคคลองคการตลอดจนชุมชน  จอหน ดี.มิล
เล็ท (เทพศักด์ิ บุญยัตนพันธ. 2536: 14-15; อางอิงจาก Jon 
D.Millet. 1972) ไดใหความหมายของคําวาประสิทธิภาพวา 
หมายถึง ผลการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับผล
กําไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจในการบริหารให
ประชาชนพิจารณาจาก 1. การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
(Equitable Service) 2. การใหบริการอยางรวดเร็วทันเวลา (Timely 
Service) 3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) 4. การ
ใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) 5. การใหบริการ
อยางกาวหนา (Progression Service)  ไรอัน และ สมิทธิ์ (Ryan & 
Smit. 1954: 276) ไดกลาวถึงประสิทธิภาพของบุคคล (Human 
Efficiency) วาเปนความสัมพันธในแงบวกกับสิ่งที่ทุมเทใหกับงาน 
ซึ่งประสิทธิภาพในการทํางานน้ันมองจากแงมุมของการทํางาน
ของแตละบุคคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ใหกับงาน เชน 
ความหมาย กําลังงาน กับผลลัพธที่ไดรับจากงานน้ัน 
3. วิธีดําเนินการศึกษา 
 วัตถุประสงคของการศึกษาที่ กําหนดไว ผูศึกษาได
ดําเนินการตามข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 3.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการศกึษา 
 การศึกษาในครั้งน้ีมีแหลงขอมูลแยกเปน 2 ประเภท 
ดังน้ี 
 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษา
ไดจากการสํารวจโดยแจกแบบสอบ  
(Questionnaire) จํานวน 100 ชุด  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ผูศึกษา
ไดรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของ เชน ตํารา 
เอกสาร รายงานตางๆ ขอมูลทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 



 

3.2 ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ พนักงานแหลมทอง
ผลิตภัณฑพลาสติก (2004) โดยใชวิธีการสุมตัวอยางตามแบบ
สะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 100 ราย 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยผูศึกษาสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนตามลําดับ
ดังน้ี 
 1. การศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. สรางแบบสอบถาม ประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 
สวน ดังน้ี 
  1.ขอมูลทั่วไป 
  2.ขอมูลเก่ียวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
3.4 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพ่ือใหการศึกษามีความสมบูรณ ไดมีวิธีดําเนินการ
รวบรวมขอมูล ดังน้ี 
 1. ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆที่เก่ียวของ เชน ตํารา 
เอกสาร รายงานตางๆ ขอมูลทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2. ขอมูลที่ไดจากการแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 
จํานวน 100 ราย แลวนํามาวิเคราะหโดยดําเนินการเก็บขอมูล
ตามข้ันตอน  
3.4 การประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล 
 เมื่อไดขอมูลมาจากแบบสอบถามไดนํามาลงรหัสใน
สวนของแบบสอบถามและบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร จากน้ันจึงวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ตามลักษณะของตัวแปรตางๆ และแปรผลวิเคราะหควบคูกับการ
วิเคราะหจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม 
3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  เปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) 
โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐาน
ทั่วไปของกลุมตัวอยางและตัวแปรตางๆ 
4. สรุปผลการศึกษา 
 4.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุนอยกวา 25 ป สถานภาพโสด สวนใหญมีการศึกษา

อยูในระดับตํ่ากวาปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 10,000 
บาท สวนมากทํางานในตําแหนงพนักงานฝายผลิต มีอายุงาน 1-2 
ป 
 4.2 ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน คือ ดานความสําเร็จและความม่ันคงใน
การทํางาน  ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะในการทํางาน ดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการบังคับบัญชา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคล ดานคาจางและผลตอบแทน 
  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา 1. ดานความสําเร็จและ
ความมั่นคงในการทํางาน องคกรควรสงเสริมใหบุคลากรมี
ความก าวหน าในการปฏิบั ติงาน  ไดรับการพัฒนาความรู 
ความสามารถอยางตอเน่ืองเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น 
และมีการเล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้นตามความรู ความสามารถของ
บุคลากรแตละคน 2. ดานการยอมรับนับถือ องคกรควรให
ความสําคัญกับพนักงานทุกคน สงเสริมการทํางานเปนทีม สราง
ความสามัคคีในองคกร และมีการเคารพนับถือตามหลักความ
อาวุโส  3. ดานลักษณะในการทํางาน องคกรควรใหอิสระในการ
คิด และการแสดงออกเพ่ิมขึ้น มีการมอบหมายตามความสามารถ
ของแตละคน มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
เสริมสรางความเขาใจในการปฏิบัติงาน  4. ดานนโยบายและการ
บริหาร องคกรควรเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ิม
เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือความสะดวกในการทํางาน มีการวางแผนการ
ทํางานอยางชัดเจน เปดโอกาสใหพนักงานรวมแสดงความคิดเห็น
ในการวางแผนนโยบายขององคกร  5. ดานการบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาควรวางตนกับพนักงานทุกคนอยางเสมอภาคไม
เลือกปฏิบัติ  รวมถึงการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารกับ
พนักงาน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและแกปญหาขององคกร  6. ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ควรมีการสงเสริมกิจกรรมตางๆ เพ่ือ
สรางความสามัคคีระหวางพนักงานในองคกร โดยเนนกิจกรรมท่ี
สรางนํ้าใจไมตรี มิตรสัมพันธและสงเสริมการทํางานเปนทีม  7. 
ดานคาจางและผลตอบแทน มีการปรับอัตราเงินเดือนและพิจารณา
เล่ือนตําแหนงตามความรู ความสามารถของแตละคน มีโบนัส 
หรือเงินเพ่ิมพิเศษ สําหรับผูที่สรางผลงานใหกับองคกร 
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