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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค
จํากัด (2) ศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด และ
(3) ศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอร
แพ็ค จํากัด โดยกลุมตัวอยางมีจํานวน 220 คน เครื่องมือที่ใชSในการวิจัยเปTนแบบสอบถาม ผลทดสอบคาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.86 สถิติที่ใชSในการวิเคราะหขSอมูลใชSการแจกแจงความถี่ คารSอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผล
การศึกษา พบวา (1) แรงจูงใจของพนักงาน ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดSาน พบวา
ดSานที่ มีความคิ ดเห็ นลําดั บแรก คื อ ดS านความมั่ นคงในงาน มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดSา น
ลักษณะของงานที่สรSางสรรคและทSาทาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทSายคือ ดSานความกSาวหนSาใน
อาชีพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ (2) ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ภาพรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปTนรายดSาน พบวา ดSานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดSานการขาดงาน
มี คาเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มาก รองลงมา คื อ ดS า นทั ศ นะคติ ของแตละบุ ค คล มี คาเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มาก ดS า น
ความเครียด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทSาย คือ ดSานผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ตามลําดับ และ (3) แรงจูงใจสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทยูเนียน แอนด โอจิ
อินเตอรแพ็ค จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: แรงจูงใจ, ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the motivation of employees, (2)
study the effectiveness of performance, and (3) study the motivation affecting the
effectiveness of performance of employees. The sample group was consisted of 220
samples. An instrument used in the study was a questionnaire, with its reliability of 0.81. The
statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard
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deviation, and the statistical procedure used for analyzing data was Multiple Regression
Analysis. The findings revealed that (1) the motivation showed the mean overall at a high
level, (2) The effectiveness of performance showed the mean overall at a high level, and (3)
the motivation had affected the effectiveness of performance of employees at Union and Oji
Interpack Company Limited, with statistical significance level of 0.05.
Keywords: Motivation, Effectiveness of performance
บทนํา
ปmจจุบันการดําเนินธุรกิจในยุคสมัยที่เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหSองคกร
ตาง ๆ ตSองมีการปรับตัวและเตรียมความพรSอมเพื่อที่จะสามารถรับมือกับสภาวะการแขงขันในรูปแบบใหม ๆ
ไดS อยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพซึ่ งขึ้ น อยู กั บ 2 ปm จ จั ย คื อ ปm จ จั ย ภายนอก ไดS แก สภาพทางสั งคม เศรษฐกิ จ และ
การเมือง ปmจจัยภายใน ไดSแก นโยบายและกระบวนการตาง ๆ ภายในองคกร และความพรSอมของทรัพยากร
บุคคลถือวาเปTนปmจจัยภายในที่สําคัญสําหรับองคกร การหันมาใหSความสนใจกับเรื่องทรัพยากรมนุษยในองคกร
ถื อ เปT น สวนสํ า คั ญ ตอความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความสํ า เร็ จ ขององคกร ซึ่ ง จะสะทS อ นใหS เ ห็ น ถึ ง การใหS
ความสําคัญกับคุณภาพและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลขององคกรอยางไมอาจปฏิเสธไดS ขSอเท็จจริงที่รับรูS
กันก็คือ บุคลากรกลายเปTนทรัพยากรสําคัญสวนหนึ่งขององคการที่เปTนตัวกําหนดทั้งความสําเร็จ โอกาสในการ
เจริ ญ เติ บ โต และความลS ม เหลวขององคการไมทางตรงก็ ท างอS อ ม แตละองคกรก็ ป ระสบกั บ ปm ญ หาใน
หลากหลายลักษณะ ทั้งในลักษณะของระดับความรูS ความสามารถในการทํางาน และทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมตลอดจนถึงทัศนคติที่มีตอองคกร ความสําคัญของปmญหาดังกลาวนี้ ทําใหSแทบทุกองคกร ตางใชSความ
พยายามและทรัพยากรไมนSอยในการเสริมสรSางใหSพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดSอยางมีประสิทธิผล (ศิริวรรณ
ศิริเดชานนท, 2557) และการบริหารทรัพยากรมนุษยในยุคของการแขงขันในแตละองคกรจะตSองมีการปรับตัว
เปT น อยางมาก เนื่องจากกระแสของการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ นตลอดเวลา การบริ ห ารทรั พยากรมนุษยใหS มี
ประสิ ท ธิ ภ าพของแตละองคกรก็ จ ะมี ก ารพิ จ ารณาในสวนของโครงสรS า งการบริ ห ารใหS เ หมาะสมตาม
สถานการณ การสรSางรากฐานขององคกรจะตSองมีการพัฒนาปรับปรุงในสวนของการกําหนดบทบาทหนSาที่
โครงสรSางองคการและปรับใหSสอดคลSองกับขีดความสามารถหลักขององคกร (Core Competency) การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหSมีขีดความสามารถสูงขึ้นในระดับที่คูแขงขันตามไมทัน ถึงแมSวาการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษ ยเปT น การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ยที่ ม องไมเห็ น และไมสามารถระบุ ผ ลประโยชนที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว จําเปTนตSองใชSเวลาพิสูจนชี้วัดประสิทธิผลจากการพัฒนาในอนาคตก็ตาม การสรSางแรงจูงใจใหS
พนักงานมีความรูSสึกรวมสรSางองคกรใหSพัฒนารวมกับผูSบริหาร (มารวย วิชาญยุทธนากูล, 2560) ทั้งนี้บริษัท
ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด เปTนบริษัทชั้นนําดSานกระดาษ สําหรับอุตสาหกรรมหนักชั้นแนวหนSา
ของประเทศญี่ปุqน ไดSเติบโตและพัฒนาอยางตอเนื่อง เปrาหมายในอนาคต คือ การขยายธุรกิจไปยังประเทศใน
อาเซียน จากการดําเนินงานที่ผานพบวา การทําธุรกิจหรืองานอุตสาหกรรมเปTนงานที่จะตSองคํานึงถึงผลไดS
ผลเสีย กําไรขาดทุน ทั้งการดําเนินงานยังเต็มไปดSวยการแขงขันในทุกเรื่อง ไมวาจะดSานคุณภาพของสินคSาและ
บริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ การตลาด รวมไปถึงการควบคุมตSนทุนการผลิต และอื่น ๆ ซึ่งการสรSาง
แรงจูงใจใหSพนักงานปฏิบัติงานไดSอยางมีประสิทธิผลนั้น ถือเปTนตSนทุนแฝงชนิดหนึ่ง ผูSบริหารจึงมีความจําเปTน
ที่ตSองทราบวาแรงจูงใจใดที่เหมาะสมแกสภาพองคกรมากที่สุ ด ทําอยางไรจะใหSทรัพยากรบุ คคลเหลานั้ น
ทํางานเต็มที่ เต็มความสามารถเพื่อใหSผลการทํางานออกมาอยางมีประสิทธิผล ไมวาจะเปTนประสิทธิผลดSาน
426

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

การปฏิบัติงาน ดSานการขาดงาน ดSานการตั้งใจจะลาออก ดSานทัศนะคติของแตละบุคคล และดSานความเครียด
(Moorhead and Griffin, 2001) จึงทําใหSผูSบริหารหลายคนอาจคิดถึงกลยุทธการใหSรางวัลและการลงโทษ
หรือผูSบริหารบางคนคิดถึงหลักเมตตาธรรมใหSอยูกันดSวยความรักความเขSาใจแลSวพลังการทํางานก็จะตามมา
(Herzberg, 1952) ดังนั้น ผูSวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด เพื่อนําผลที่ไดSจากการศึกษามาใชSเปTนแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของแรงจูงใจที่เหมาะสมที่สุดในการที่จะทําใหSพนักงานของบริษัท ยูเนียน แอนด
โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ทํางานไดSอยางกอใหSเกิดประสิทธิผลสูงสุด แกองคกรเพิ่มขึ้นในอนาคต
วัตถุประสงค!ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทยูเนียน แอนด โอจิ
อินเตอรแพ็ค จํากัด
สมมติฐานการวิจัย
แรงจูงใจสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค
จํากัด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดSานประชากร ประชากรที่ใชSในการวิจัยครั้งนี้ ไดSแก พนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ
อินเตอรแพ็ค จํากัด จํานวน 470 คน (ฝqายทรัพยากรบุคคล, ขSอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562)
2. ขอบเขตดSานเนื้อหาตัวแปรอิสระ ไดSแก แรงจูงใจของ Herzberg (1952 อSางใน เฉลิม สุขเจริญ,
2557) ประกอบดSวย ปmจจัยจูงใจ (Motivator factors) ไดSแก ความสําเร็จในการทํางาน การไดSรับการยอมรับ
นับถือ ลักษณะของงานที่สรSางสรรคและทSาทาย ความกSาวหนSาในอาชีพ สวนปmจจัยค้ําจุน (Hygiene factors)
ไดSแก การปกครองบังคับบัญชา คาจSางและผลตอบแทน และความมั่นคงในงาน
ตัวแปรตาม ไดSแก ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ Moorhead and Griffin (2001 อSางใน เฉลิม
สุขเจริญ, 2557) ไดSแก ดSานผลิตภาพของแตละบุคคลดSานผลการปฏิบัติงาน ดSานการขาดงาน ดSานการตั้งใจจะ
ลาออก ดSานทัศนะคติของแตละบุคคล และดSานความเครียด
3. ขอบเขตดSานเวลาโดยผูSวิจัยทําการศึกษาตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 รวม
ระยะเวลา 7 เดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปTนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาถึงแรงจูงใจที่สงผลตอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใชSในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ซึ่งทราบ
ขนาดประชากรอยางแนนอน และคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane (1973) ไดSขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน
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217 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชSในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปTนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขSอมูลมีคา ความ
เชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) เทากับ 0.86 โดยที่แบบสอบถามแบงออกเปTน 3 สวน ไดSแก สวนที่ 1 ขSอ
คําถามเกี่ยวกับปmจจัยสวนบุคคล ไดSแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุงาน สวนที่ 2 ขSอคําถาม
เกี่ยวกับแรงจูงใจ และสวนที่ 3 ขSอคําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน
แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด โดยในสวนที่ 2 และ 3 เปTนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert scale)
5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขSอมูล
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ใชS ร ะยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมขS อมู ล และวิ เ คราะหผล ตั้ งแตเดื อนมี น าคมถึ ง
กันยายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 7 เดือน โดยผูSวิจัยไดSเก็บรวบรวมขSอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการดังนี้
3.1 ขอหนังสือจากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธนบุรี ถึง รองผูSอํานวยการฝqาย
การบริหาร บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด เพื่อขออนุญาตเขSาไปทําวิจัย และเก็บรวบรวม
ขSอมูลวิจัย
3.2 เมื่อบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อนุญาตใหSสามารถเขSาไปเก็บขSอมูลไดS
ผูSวิจัยดําเนินการเก็บขSอมูลดSวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามตามสัดสวนของกลุมตัวอยาง ซึ่งใชSระยะเวลาใน
การตอบแบบสอบถาม 3 สัปดาห
3.3 เมื่อไดSรับแบบสอบถามคืนตามจํานวน ผูSวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบใน
แบบสอบถาม
3.4. นําผลที่ไดSจากการเก็บขSอมูลไปวิเคราะหผลทางสถิติโดยใชSโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
ทางสถิติ
4. การวิเคราะหขSอมูล
สถิติที่ใชS ไดSแก ความถี่ (Frequency) คารSอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหสวนที่ 1-3 โดยในสวนที่ 2-3 มีเกณฑในการ
พิจารณาระดับคาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ โดยเกณฑการใหSคะแนนตามวิธีของ Likert Scale ไดSแก
คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนSอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนSอยที่สุด
และในการทดสอบสมมติฐานใชSการวิเคราะหสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปTนเพศชาย จํานวน 136 คน คิดเปTนรSอยละ 61.82 อายุ
ระหวาง 41 ป~ ขึ้นไป ป~ จํานวน 52 คน คิดเปTนรSอยละ 23.64 สถานภาพ คือ โสด จํานวน 111 คน คิดเปTน
รSอยละ 50.45 การศึกษาระดับสูงสุดอยูในระดับต่ํากวามัธยมปลายหรือ ปวช. จํานวน 147 คน คิดเปTนรSอยละ
66.82 ประเภทของพนักงานเปTนพนักงานรายเดือน จํานวน 136 คน คิดเปTนรSอยละ 61.82 อายุการทํางานอยู
ระหวาง 1-3 ป~ จํานวน 90 คน คิดเปTนรSอยละ 40.91
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2. แรงจูงใจของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.70) เมื่อพิ จารณาแรงจูงใจของพนักงาน จําแนกตามรายดSาน พบวา ดSา นที่มีความ
คิดเห็นลําดับแรก คือ ดSานความมั่นคงในงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.96) รองลงมา คือ ดSาน
ลักษณะของงานที่สรSางสรรคและทSาทาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.82) ดSานความสําเร็จในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.81) ดSานการปกครองบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.76) ดSานการไดSรับการยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) ดSานคาจSางและ
ผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.52) และลําดับสุดทSายคือ ดSานความกSาวหนSาในอาชีพ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.30) ตามลําดับ
3. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ภาพรวม
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) เมื่อพิจารณาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน จําแนกตาม
รายดSาน พบวา ดSานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดSานการขาดงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.07)
รองลงมา คือ ดSานทัศนะคติของแตละบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) ดSานความเครียด มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) รองลงมา คือ ดSานการตั้งใจจะลาออก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 3.71) ดSานผลิตภาพของแตละบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.67) และลําดับสุดทSาย
คือ ดSานผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.76) ตามลําดับ
4. การทดสอบสมมติฐาน จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบวา ความคิดเห็น
ของพนักงาน บริษัทยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ตอแรงจูงใจ ไดSแก ดSานความมั่นคงในงาน ดSาน
ลักษณะของงานที่สรSางสรรคและทSาทาย ดSานความสําเร็จในการทํางาน และดSานคาจSางและผลตอบแทน มีผล
ตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางนี้
ตัวแปรพยากรณ!
b
Std.Error
คาคงที่ (Constant)
1.671
0.306
ดSานความสําเร็จในการทํางาน
0.150
0.062
ดSานการไดSรับการยอมรับนับถือ
0.018
0.057
ดSานลักษณะของงานที่สรSางสรรคและทSา
ทาย
0.226
0.054
ดSานความกSาวหนSาในอาชีพ
0.021
0.037
ดSานการปกครองบังคับบัญชา
0.017
0.045
ดSานคาจSางและผลตอบแทน
-0.127
0.045
ดSานความมั่นคงในงาน
0.227
0.054
2
2
R = 0.344, R = 0.119, Adj. R = 0.114, F = 29.311
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Beta
0.148
0.019

t
5.459*
2.414*
0.313

p-value
0.000
0.017
0.754

0.279
0.037
0.026
-0.203
0.324

4.183*
0.562
0.386
-2.826*
4.214*

0.000
0.575
0.700
0.005
0.000

อภิปรายผลการวิจัย
1. ระดับความคิดเห็นแรงจูงใจของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด จาก
การศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ใหSความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การทํางานของบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
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รายดS า น พบวา ดS า นที่ มี ค วามคิ ด เห็ น ลํ า ดั บ แรก คื อ ดS า นความมั่ น คงในงาน มี ค าเฉลี่ ย อยู ในระดั บ มาก
รองลงมา คือ ดSานลักษณะของงานที่สรSางสรรคและทSาทาย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานความสําเร็จในการ
ทํางาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานการปกครองบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานการไดSรับการ
ยอมรับนับถือ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานคาจSางและผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับ
สุดทSายคือ ดSานความกSาวหนSาในอาชีพ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ สอดคลSองกับแนวคิดของ
Herzberg (1979 อSางใน เฉลิม สุขเจริญ, 2557) นอกจากนี้ผลการศึกษาสอดคลSองกับงานวิจัยของสุมานันท
สกุลดี (2561) ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย
ผลการศึกษาพบวา ภาพรวมปmจจัยจูงใจอยูในระดับสําคัญมาก ประกอบดSวย ดSานความกSาวหนSา ดSานความ
รับผิดชอบ ดSานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ดSานความสําเร็จในการทํางานของบุคคล ดSานการไดSรับการยอมรับ
นั บ ถื อ และภาพรวมปm จ จั ย ค้ํ า จุ น อยู ในระดั บ สํ า คั ญ มากประกอบดS ว ย ดS า นนโยบายและการบริ ห าร ดS า น
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ดSานความมั่นคงในงาน ดSานสภาพการทํางาน ดSานโอกาสที่ไดSรับความกSาวหนSา
ในอนาคต ดSานเงินเดือน ดSานวิธี การปกครองบังคั บบัญชา ดSานความสัมพันธกับผูSบังคั บบัญชา ดSานความ
เปTนอยูสวนตัว ตามลําดับ
2. ระดับความคิดเห็นประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอร
แพ็ค จํากัด จากการศึกษา พบวา พนักงานบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ใหSความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดSาน พบวา ดSานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดSานการขาดงาน มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดั บมาก รองลงมา คือ ดSานทั ศนะคติ ของแตละบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานความเครียด มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานการตั้งใจจะลาออก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานผลิตภาพของแตละบุคคล มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทSาย คือ ดSานผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ
สอดคลSองกับแนวคิดของ Moorhead and Griffin (2001 อSางใน เฉลิม สุขเจริญ, 2557) นอกจากนี้ผล
การศึกษาสอดคลSองกับงานวิจัยของเฉลิม สุขเจริญ (2557) ทําการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานกับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ
2.88 โดยแตละดSานในแบบสอบถามทั้งหมดมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ย พบวา ประเด็นที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดSานความเครียด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดSานการขาดงาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ดSานผลิตภาพของแตละบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดSานผลการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ดSานการตั้งใจจะลาออก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และลําดับสุดทSายคือ ทัศนคติของบุคคล มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
3. แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอร
แพ็ค จํากัด จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบวา ความคิดเห็นของพนักงานบริษัท
ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด ตอแรงจูงใจ ไดSแก ดSานความมั่นคงในงาน ดSานลักษณะของงานที่
สรSางสรรคและทSาทาย ดSานความสําเร็จในการทํางาน และดSานคาจSางและผลตอบแทน มีผลตอประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัทยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่งสอดคลSองกับแนวความคิดของ Herzberg (1979 อSางใน เฉลิม สุขเจริญ, 2557) นอกจากนี้ผล
การศึกษาสอดคลSองกับงานวิจัยของ รวินทพร สุวรรณรัตน (2560) ทําการศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการทางาน
พฤติกรรมการเปTนสมาชิกที่ดีขององคการ และประสิทธิผลการทํางานของบุคลากรวัยทํางาน ผลการศึกษา
พบวา แรงจู ง ใจในการทํ า งานโดยรวมและรายดS า นมี ความสั มพั น ธเชิ ง บวกอยางมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ กั บ
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ประสิทธิผลการทํางานในองคการโดยรวมและรายดSาน เนื่องจากบุคลากรที่มีแรงจูงใจในการทางานจะใชS
แรงจูงใจเปTนตัวขับเคลื่อนใหSมีความตSองการที่จะทํางานใหSบรรลุผลสําเร็จตามเปrาหมายที่องคการกําหนดไวS
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
ขRอเสนอแนะ
ขRอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต!ใชR
ดSานแรงจูงใจ ผลการศึกษา พบวา ดSานความกSาวหนSาในอาชีพนSอยที่สุด ผูSบริหารควรเสริมสรSาง
แรงผลั กดั น และแรงบั น ดาลใจในการปฏิ บั ติ ง านใหS พนั กงานมองเห็ น ชองทางในความกS า วหนS าในอาชี พ
นอกจากนี้ควรมีการจัดฝ‚กอบรมใหSความรูS เทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมถึงการถายทักษะและประสบการณ
จากผูSที่ประสบความสําเร็จจนกSาวหนSาในอาชีพ เพื่อกระตุSนใหSพนักงานเกิดความ อยากกSาวหนSาในอาชีพ จน
ทําใหSพนักงานเกิดความรูSสึกวาองคการใหSความสําคัญกับความกSาวหนSาในอาชีพของพนักงาน
ขRอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปTนการศึกษาเฉพาะองคกรสาขาสมุทรสาครเทานั้น ดังนั้นในการศึกษา
ครั้งตอไป ควรทําการศึกษาองคการสาขาและบริษัทในเครืออื่น ๆ ดSวยเพื่อเปรียบเทียบขSอมูลวาขSอมูลของ
สาขาและบริษัทในเครือ มีระดับแรงจูงใจในการทํางานและระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
มากนSอยเพียงใดซึ่งขSอมูลที่ไดSรับจะเปTนประโยชนในการพัฒนาการบริหารงานขององคกรสาขาและบริษัทใน
เครือตอไป
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