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บทคัดยอ 
           

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 2) ศึกษาระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ บุคลากรของบริษัท
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตท่ีมีท่ีต้ังสํานักงานอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 381 คน  ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน  
การวิจัย ซึ่งประกอบดวย 3 สวนคือ ขอมูลสวนบุคคล แรงจูงใจ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถิติท่ีใชใน              
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ    
เพียรสัน โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา 1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.34, S.D. = .56) 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยูในระดับปานกลาง 
( X = 3.42, S.D. = .61) และ 3) แรงจูงใจดานความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ โอกาส
กาวหนา โอกาสในการพัฒนาลักษณะงาน เงินเดือน ความสัมพันธระหวางบุคคล การปกครองบังคับบัญชา นโยบาย        
การบริหารงานขององคการ สภาพการทํางาน ความม่ันคงในการทํางาน และชีวิตความเปนอยูสวนตัวมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:worawee_angsutorn@hotmail.com


 

 

Abstract 
 
 The purposes of this research were: (1) to study the motivation of employees at the 
Internet service provider company.  (2) to find their performance efficiency. and (3) to 
investigate the relationship between their motivation and performance efficiency.  

The sample for this study included 381 persons who currently worked as employees at 
the Internet service provider company. Questionnaires were used for  collecting data and 
consisted of three sections: personal data, motivation, and   performance efficiency. The 
Chronbach Alpha  reliability coefficient was 0.98. The data were analyzed by using 
descriptive statistics (frequency, means, and standard deviation), and Pearson’s product 
moment correlation coefficient. 
 The research findings were as follows: (1) The employees of the Internet service 
provider company rated their motivation at the medium level ( X = 3.34, S.D. = .56).  (2) 
These employees also rated their performance efficiency at the medium level ( X = 3.42, S.D. 
= .61).  Finally, (3) the motivation factors in terms of achievement, recognition, working 
practices, responsibility, progress opportunities, job development opportunities, salary, 
relationship with peers, line of command, company policy and administration, working 
conditions, security, and personal life related positively and significantly to the performance 
efficiency of the employees (p< .05, r =.431). 

  
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกท่ีเปนไปอยาง
ร ว ด เ ร็ ว ใ น ยุ ค โ ล ก า ภิ วั ต น (Globalization)ไ ด ส ง  
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเกือบทุกประเภทธุรกิจ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปรับตัวใหทันตอ                 การ
เปลี่ยนแปลงและสรางขีดความสามารในการแขงขันให
สูงข้ึนท้ังนี้ เพื่อเปนการรองรับกับความตองการของ
ประเทศไทย   ในอันท่ีจะกาวไปสูสังคมแหงการเรียนรู 
และการแขงขันในโลกเศรษฐกิจใหม (New Economy) 
ไดอยางมีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัย
หนึ่งท่ีสรางความสามารถในการแขงขันท่ียั่งยืนใหกับ
ธุรกิจ อันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพนั้น
สามารถสรางมูลคาเพิ่ม อีกท้ังเปนทรัพยากรท่ีคูแขงขัน
เลียนแบบ ไดยาก ดังนั้นธุรกิจท่ีสามารถบริหารทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเปนธุรกิจท่ีประสบ
ผลสําเร็จ  และสามารถพัฒนาองคการใหเปนองคการ
ระดับแนวหนาได  หลักของการบริหาร  คือ  การใช

ทรัพยากรมนุษย  และทรัพยากรวัตถุใหเกิดประโยชน
สูงสุดดวยการจัดการระบบ วิธีการ และเวลาเพื่อใหไดมา
ซึ่งผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวภายใตความพึงพอใจ 
ขวัญกําลังใจอยางสูงสุด และบุคลากรท่ีรวมในการผลิต
ความสําเร็จนั้นๆ  (ทิพยาพล  บุนนาค. 2531: 40-42) 
ทรัพยากรมนุษยจึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจ และความสําเร็จขององคการอยางยิ่ง โดยทรัพยากร
มนุษย ท่ีมีประสิทธิภาพตองประกอบดวย  1) ความรู 
(Knowledge)               2) ความสามารถ (Ability) 3) 
ทั ก ษ ะ  (Skill) แ ล ะ          4 )  บุ ค ลิ ก ลั ก ษ ณ ะ 
(Characteristic) ท่ีเหมาะสม        ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลตอ
ความรูสึก พฤติกรรม การแสดงออก รูปแบบการทํางาน
ของบุคคล และความผูกพันตอองคการท่ีแตกตางกัน
ออกไป          การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยใน
องคการ ผูบริหารตองใหความสําคัญ และเห็นความจําเปน
ในการศึกษาหาความตองการของบุคลากรในองคการวามี
ปจจัยใดบางท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อันจะ
สงผลตอประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานนั้นดวย อีกท้ัง



 

 

ยังเปนการตรวจสอบดวยวาบุคลากรในองคการมีความ
ตองการท่ีจะไดรับการตอบสนองอะไรจากองคการ และ
ปจจัยใดท่ีมีบทบาท และมีอิทธิพลตอการตอบสนองความ
ตองการ หรือการสรางแรงจูงใจขององคการท่ีเหมาะสม
หรือไมเหมาะสม และสนองตอบหรือไมสนองตอบตอ
ความตองการท่ีแทจริง ซึ่งจะสงผลใหบุคลากรขาดความ
มุงม่ัน      ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดี ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีมีตอหนวยงาน   หรือ
องคการนั้น ๆ เชนเดียวกันกับธุรกิจของอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ใน
ประ เทศไทย  โดย เฉพาะบริษัท ท่ี เปนผู ใหบริ ก า ร
อินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) ท่ีเปนผลมา
จากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี    ท่ีทําใหเกิด
วิธีการใหม ๆ ในการจัดเก็บความรู        การสงผานและ
การสื่อสารสารสนเทศ การเขาถึงสารสนเทศ รวมไปถึง
การสรา งอุตสาหกรรมสารสนเทศ  ความตองการ
สารสนเทศ  และ  การจัดการสารสนเทศไดอย าง มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ี
ทําหนาท่ีจัดการระบบสารสนเทศตามท่ีตองการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด เทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคม  ท่ีทําหนาท่ีในการสื่อสารหรือ
เผยแพรสารสนเทศไปยังแหลงตางๆ อยางสะดวก รวดเร็ว 
ถูกตอง และครบถวน ซึ่งท้ังสององคประกอบท่ีสําคัญนี้มี
หนาท่ีสัมพันธเกี่ยวของกันอยางกลมกลืน และบริษัทผู
ประกอบธุรกิจประเภทนี้ถือวาบุคลากรขององคการ เปน
บุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัท  และเปนปญหาลําดับตน ๆ 
ท่ีบริษัทสวนใหญพบมากท่ีสุดในปจจุบัน โดยเฉพาะใน
เรื่องท่ีจะสรรหาบุคลากรท่ีมีความสามารถทํางานดวย การ
รักษาบุคลากรเหลานี้ก็ทําไดลําบากเนื่องจากมีการเปลี่ยน
งานบอย เพราะไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวาท่ีอื่น แมวาบาง
บริษัท      จะสรางแรงจูงใจดวยการสงไปฝกอบรมใหมี
ความรูความสามารถสูงข้ึนก็ตาม การขาดแคลนบุคลากรท่ี
มีทักษะตามท่ีตองการ สอดคลองกับการศึกษา          การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย   เพื่อรองรับการเข าสูระบบ

เศรษฐกิจบนฐานความรูของประเทศไทย โดยสมชาย  สุข
สิริเสรีกุล  (2549) พบวา เง่ือนไขท่ีสําคัญในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมใหเกิดประสิทธิผลตามท่ีพึงประสงค คือ การ
เพิ่มจํานวนและความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารใหมีความเพียงพอ เพราะถา
หากพิจารณาเพียงดานปริมาณ ก็จะพบวาประเทศไทยจะ
ไมประสบปญหากับการขาดแคลนบุคลากรด า น
เทคโนโลยีเลย แตเม่ือพิจารณาทักษะและคุณภาพของ
บุคลากรประกอบกัน กลับพบวาประเทศไทยจะตองเผชิญ
กับปญหาการขาดแคลนบุคลากรด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เนื่องจากปจจัยหลัก 3 ประการคือ 1) ผูสําเร็จ
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสวนหนึ่งไมไดทํางานท่ี
ใชทักษะนั้น  2) ผูมีทักษะ  สวนหนึ่งมีการลาออกจาก
ตลาดแรงงานเพื่อไปประกอบกิจกรรมอื่น และ         3) 
การไดงานทําไมตรงกับทักษะท่ีมีอยู ซึ่งอาจเกิดจากดาน
ศักยภาพท่ีตํ่า  หรือการมีทักษะท่ีไมตรงตามท่ีตลาด
ตองการ  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยมี ความ
สนใจทําการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานของบุคลากรของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวาง
แผนการจัดการดานทรัพยากรมนุษยใหมีประสิทธิภาพ 
และเพื่อปรับปรุงแนวทางเสริมสรางใหเกิดความพอใจ 
ขจัดความไมพอใจ และปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ัง
สรางแรงจูงใจใน การทํางานของบุคลากรใหมีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน อันจะสงผลใหปริมาณการยาย
บริษัทของบุคลากรลดนอยลง อีกท้ังสรางภาพลักษณของ
องคการใหดีข้ึน 

 
 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจของบุคลากรของผู

ใหบริการอินเทอรเน็ต 
2. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานของบุคลากรของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต 
 
3. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนนโยบายในการ
สรางแรงจูงใจใหกับบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
      1. การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ มุ งศึกษาความสัมพันธ
ระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
        2. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยจูงใจ ไดแก ความสําเร็จ
ของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะงานความรับผิดชอบ 
โอกาสกาวหนา และโอกาสใน     การพัฒนาลักษณะงาน 
ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพใน   การปฏิบัติงานของบุคลากร
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

3. ศึกษาเปรียบเทียบปจจัยคํ้าจุน ไดแก เงินเดือน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล การปกครองบังคับบัญชา 
นโยบายการบริหารงานขององคการ   สภาพการทํางาน 
ความม่ันคงในการทํางาน และชีวิตความเปนอยูสวนตัวท่ี
มีผลตอประสิทธิภาพใน       การปฏิบัติงานของบุคลากร
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

การวิจัยครั้งนี้ไดมุงพิจารณาเลือกศึกษาเฉพาะ
บุคลากรท่ีปฏิบั ติงานอยู ในกลุมของบริษัท  ท่ี เปนผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) ท่ีมี

ท่ีต้ังสํานักงานอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ในชวง
ระยะเวลา 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2551 
 
5. ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาความสัมพันธระหวาง
แรงจูงใจกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ของผูใหบริการอินเทอรเน็ต คือ ทฤษฎีสองปจจัย (Two 
Factors Theory) ท่ีพัฒนาข้ึนมาโดย  เฮิรซเ บิรก 
Frederick Herzberg (1959) ได ศึกษาการจูงใจในการ
ปฎิบัติงานของบุคลากร      (The Motivation of Work) 
และในปเดียวกันไดมี การตีพิมพเผยแพรผลงานออกมา
เปนทฤษฎีของเขาเองช่ือวา “Motivation Maintenance 
Theory, Dual Factor Theory” และ Motivation-
Hygiene Theory” ซึ่งเปนท่ียอมรับการอยางแพรหลาย 
โดยแบงปจจัย   จูงใจในการทํางานออกเปน 2 ปจจัยหลัก 
คือ 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation factors) เปนปจจัยท่ี
ทําใหเกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพในการทํางาน 
แบ งออกได เป น  6  ปจ จั ยหลั ก ท่ี สํ า คัญ  ได แก  1) 
ความสําเร็จของงาน (Achievement) เ ปน ก าร ทํา ง าน
บร รลุ เ ป  า ห ม า ย ที่องคการกําหนดไวและกอใหเกิด
ความพอใจในการทํางานนั้น       2) การยอมรับนับถือ 
(Recognit ion )  เปนการ ทํา งาน ที่อ งคก า รยอมรับ
ความสําเร็จ  การไดรับการยกยองชมเชยจากผูรวมงาน 
ผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชา รวมถึงจากบุคคลอื่น
ดวย 3) ลักษณะงาน (Work itself) เปนการทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายสรางสรรคงานเหลานั้นดวยตัวเอง ตามความ
ถนัดและตามความสามารถ ทําใหไมเกิดความเบ่ือหนาย
ในการทํางาน และนําไปสูความสําเร็จในการดําเนินงาน
ในท่ีสุด  4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง  
ความต้ังใจในการ ทํา งานด วยตน เองสํ านึ ก    และ
รับผิดชอบในหนาท่ี 5) โอกาสกาวหนาในหนาท่ี   การ
งาน  (Advancement)  ก า ร ท่ี องคก า รพิ จ า รณา เ ห็น
ความสามารถของบุคคล  และมีโอกาสในการเลื่อน



 

 

ตําแหนง และ 6) โอกาสในการพัฒนาทักษะในงาน 
(Possibility of growth) เปน เรื่อ งของการพัฒนาทักษะ
ความรูความสามารถของพนักงาน ไมวาจะเปนการเรียน
ตอ อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน  

2. ปจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) เปนปจจัย
ขจัดความไมพึงพอใจในการทํางาน และ       ชวยให
สามารถทํางานตอไปใน องคการได ประกอบดวย    1) 
เงินเดือน (Salary) นอกจากรายไดท่ีไดรับตอบแทนใน
การทํางานรายเดือนแลวยังหมายรวมถึง คาตอบแทนและ
สวัสดิการอื่นท่ีองคการมีใหดวย  2) ความสัมพันธ
ระหวา ง บุคคล  ( International Relationship)  เปน
ความสัมพันธท่ีมีตอผูรวมงานในทุกระดับ 3) การปกครอง
บั ง คั บ บั ญ ช า  ( Supervision-technical)  เ ป น ก า ร
บริหารงานของผูบังคับบัญชาระดับสูง การวิเคราะห
ความสามารถของผูปฏิบัติงาน การปกครองดวยความ
ยุติธรรม เปนตน 4) นโยบายและการบริหารงาน (Policy 
and administration) เปนการแสดงใหเห็นถึงนโยบาย
องคการ การจัดการ การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ทํา งาน  5) ส ภ า พ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิ ง า น  (Working 
Condition) สภาพ   ท่ี เหมาะสมในการทํางานไมวาจะ
เปนสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน 
ตลอดจน    ความสมดุลของปริมาณงานกับกําลังคน 6) 
คว าม มั่น คง ในกา รปฏิบัติ ง าน  ( Job Secur i ty )  
ความรูสึก ท่ีม  ีตอการปฏิบัติงานความม่ันคงในตําแหนง 
และความปลอดภัยการทํางาน และ  7) ชีว ิต คว า ม
เ ปน อ ยู ส ว นตัว  (Factor in personal life) เปน
ความสัมพันธเกี่ยวของกันในการทํางานกับชีวิตครอบครัว 
สภาพครอบครัวดีหรือไมดีเปนผล          อันเนื่องมาจาก
การทํางาน 

 
6. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลจากการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ  ผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต สรุปผลไดดังนี้  

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของบุคลากรบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต พบวา 
บุคลากรของบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต จํานวน 381 
คน ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 54.60 มีอายุระหวาง 30-40 ป  คิดเปนรอยละ 
50.70 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ  61.90 สถานภาพโสด  คิดเปนรอยละ 
75.80 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001-20,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 64.30 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
บริษัทมากกวา 3 ป คิดเปนรอยละ 46.50    

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลปจจัยจูงใจ พบวา 
บุคลากรของบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต   มีความเห็น
ตอปจจัยจูงใจดานโอกาสในการพัฒนาลักษณะงานอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงถึง 3.49 รองลงมาคือ 
ดานความสําเร็จของงาน  ดานลักษณะงาน  ดานความ
รับผิดชอบ  ดานการยอมรับ  นับถือ  และดานโอกาส
กาวหนาซึ่งมีคาของระดับความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลางเชนกัน แตมีคาเฉลี่ยตางกัน คือ 3.48, 3.45, 3.42, 
3.41 และ 2.87 ตามลําดับ  

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลปจจัยคํ้าจุน พบวา 
บุคลากรของบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต     มีความเห็น
ตอปจจัยคํ้าจุน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.64 สวนปจจัยคํ้าจุนดานอื่น ๆ 
ท่ีมีคาระดับความคิดเห็นปานกลาง ไดแก ดานสภาพการ
ทํางาน ดานการปกครองบังคับบัญชา  ดานชีวิตความ
เปนอยูสวนตัว ดานนโยบาย  การบริหารงานขององคการ 
ดานความม่ันคงในการทํางาน และดานเงินเดือน ซึ่งมี
คาเฉลี่ยท่ีแตกตางกันคือ 3.40, 3.38, 3.37, 3.33, 3.11 และ 
3.06 ตามลําดับ 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลปจจัยประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน พบวา บุคลากรของบริษัทผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต มีความคิดเห็นวา ปจจัยประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ



 

 

คาดการณ และกําหนดวิธีปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ    
มีความสามารถตัดสินใจแกปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 
ปฏิบัติงานจนมีผลงานท่ีดีเปนท่ียอมรับแกเพื่อนรวมงาน 
การใหความรวมมือเปนอยางดีแกผู เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน การใชอุปกรณใน       การทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความระมัดระวังรักษาเครื่องมือเครื่องใช
ของบริษัท  และมีการติดตอประสานงานอยางเปนกันเอง
และไดรับอิสระใน     การทํางาน เม่ือเทียบเปนคะแนน
เฉลี่ยแลวใหความสําคัญปานกลาง 

ส วน ท่ี  5 กา รวิ เ ค ราะห ข อ มูล เพื่ อทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ปจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมของบุคลากรของผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (r=0.783) และพบวา ปจจัย
คํ้าจุนในการปฏิบัติงานโดยรวม มีความสัมพันธทางบวกกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากรของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (r=0.784) 

 
7. สรุปผลการวิจัย 

ระดับแรงจูงใจของพนักงานบริษัทผู ใหบริการ
อินเทอรเน็ตโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.34 (S.D.=0.57) สอดคลองกับการศึกษาของวรางคณา  
สิริปูชกะ; และยุพิน  อังสุโรจน (2550) พบวา แรงจูงใจใน
การปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาตนเองของพยาบาลอยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.46 (S.D.=0.43) แตกตาง
จากการศึกษาของคุณากร  สุวรรณพันธุ และประจักร  บัว
ผัน (2550) พบวา ภาพรวมของแรงจูงใจท่ีมีผลตอการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของนักวิชาการสาธารณสุข
ระดับตําบลในจังหวัดหนองคายโดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย 
3.69 (S.D.=0.38)  

ปจจัยจูงใจโดยภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง 
คาเฉลี่ย 3.35 (S.D.=0.625) เม่ือพิจารณารายดาน คา
ระดับความคิดเห็นของพนักงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปาน

กลาง และ ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานโอกาสในการ
พัฒนาลักษณะงาน คาเฉลี่ย 3.49 (S.D.=0.63) และดานท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ   ดานโอกาสกาวหนา คาเฉลี่ย 2.87 
(S.D.=0.93) สอดคลองกับการศึกษาของคุณากร  สุวรรณ
พันธุ; และประจักร  บัวผัน (2550) พบวา แรงจูงใจท่ีมีผล
ตอ  การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของนักวิชาการ
สาธารณสุขระดับตําบลในจังหวัดหนองคาย เม่ือพิจารณา
รายขอของปจจัยจูงใจ พบวา ทุกขอจะอยูในระดับมาก 
และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ปจจัยดานความกาวหนา
ในตําแหนง  ซึ่งในหัวขอของการศึกษาดานโอกาส
กาวหนา มีระดับคาเฉลี่ยของความเห็นตํ่า กลาวคือ 1) 
บริษัทมี   การกําหนดข้ันตอนการเลื่อนตําแหนงอยาง
ชัดเจน มีคาเฉลี่ย 2.82 (S.D.=0.950) 2) ความเสมอภาค
หรือโอกาสใน      การเลื่อนตําแหนง มีคาเฉลี่ย  2.88 
(S.D.=1.003) และ 3) หลักเกณฑในการเลื่อนตําแหนงมี
ความยุติธรรมและเปนไปตามหลักคุณธรรม มีคาเฉลี่ย 
2.93 (S.D.=0.961) และสอดคลองกับการศึกษาของโสภิ
ตา  เฟองทอง (2545) ซึ่งไดศึกษาปจจัยจูงใจท่ีมีผลตอ    
การทํางานของพนักงานระดับปฏิ บัติการของมูลนิธิ
โครงการหลวง พบวา พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยจูง
ใจในกลุมปจจัยท่ีรักษาสุขลักษณะในระดับมาก ซึ่งพบวา  
พนักงานใหความสําคัญกับปจจัยจูงใจในการทํางานใน
ระดับปานกลาง ดังนี้  ปจจัย ท่ีรักษาสุขลักษณะจิตท่ี
พนักงานใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก ดานชีวิต
สวนตัว ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความม่ันคงใน
การทํางาน นโยบาย และ      การบริหาร ตําแหนงงาน 
ความสัมพันธกับหัวหนางาน  การบังคับบัญชา  และ
ความสัมพันธกับบุคคลในแผนกอื่น  และใหความสําคัญ
ในระ ดับปานกลาง  ได แ ก  สภาพการ ทํา งานและ
คาตอบแทน  สวนปจจัยจูงใจท่ีเปนตัวกระตุนในการ
ทํางาน  พนักงานใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก 
ผลสําเร็จในการทํางาน ลักษณะของงานท่ีทํา และความ
รับผิดชอบในหนาท่ีการงาน และใหความสําคัญในระดับ
ปานกลางในดาน          การยอมรับยกยอง และชมเชยจาก



 

 

ผูอื่น  ความกาวหนาในหนา ท่ีการงาน  และโอกาส
เจริญเติบโตในหนาท่ีการงาน  สวนปจจัยคํ้าจุน  โดย
ภ า พ ร ว มอยู ใ น ร ะ ดับป า น ก ล า ง  ค า เ ฉลี่ ย  3 . 3 3 
(S.D.=0.569) เม่ือพิจารณา  รายดานคาระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรมีคาเฉลี่ยอยูท้ังในระดับมาก และ
ระดับปานกลาง และดานท่ีมีคาเฉลีย่ระดับมากคือ คือ ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล คาเฉลี่ย 3.64 (S.D.=0.75) 
สวนปจจัยคํ้าจุนดานอื่น ๆ ท่ีมีคาระดับความคิดเห็นปาน
กลาง ไดแก ดานสภาพการทํางาน ดานการปกครองบังคับ
บัญชา  ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว  ดานนโยบาย             
การบริหารงานขององคการ ดานความม่ันคงใน     การ
ทํางาน ซึ่งมีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกันคือ 3.40 (S.D.=0.83), 
3.38 (S.D.=0.69), 3.37 (S.D.=0.70), 3.33 (S.D.=0.71), 
และ 3.11 (S.D.=0.72) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุดคือ ดานเงินเดือน คาเฉลี่ย 3.06 (S.D.=0.88) 
แสดงวาบุคลากรของบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต คิดวา
ตนเอง มีเ งิน เ ดือนนอย  กล าว คือ  จากขอมูลท่ีตอบ
แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล พบวา รอยละ 64.30 มี
รายไดอยูระหวาง 10,001 บาทถึง 20,000 บาท และสวน
ใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบกับคา
ครองชีพท่ีสูงข้ึน ทําใหบุคลากรคิดวาตนเองมีรายไดนอย         
ไมเพียงพอตอการใชจาย  

ระดับประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานของ
บุคลากรบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.42 (S.D.=0.61) สวนผลการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางแรงจูงใจกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ       ผูใหบริการ
อินเทอรเน็ต พบวา ปจจัยจูงใจ และปจจัยคํ้าจุนในการ
ปฏิ บั ติ ง า น โดยรวม มีคว า มสั มพั น ธ ท า งบวกกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมของบุคลากรของ
ผูใหบริการอินเทอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 (r=0.783) และ (0.784) ตามลําดับ และเม่ือพิจารณา
รายดานแลว พบวา ปจจัยจูงใจ 3 อันดับแรกท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทผู

ใหบริการอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด คือ 1) ดานความสําเร็จ
ของงาน 2) ดานการยอมรับนับถือ  และ  3) ดานความ
รับผิดชอบ  สวนปจจัยคํ้าจุน  3  อันดับแรกท่ีมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรบริษัทผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตมากท่ีสุด  คือ 1) ดานการปกครอง
บังคับบัญชา 2) ดานชีวิตความเปนอยูสวนตัว และ 3) ดาน
นโยบายการบริหารองคการ 

นอกจากนี้ขอคนพบดังกลาวยังสอดคลองกับ
การศึกษาของกัญญาภรณ  ศรีสุข (2542) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง
ปจจัยจูงใจในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการใน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ พบวา พนักงานสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอปจจัยจูงใจในการทํางานทุกปจจัย โดย
ใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก สภาพการทํางาน การ
บังคับบัญชา ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน นโยบายและ          
การบริหารของบริษัท ความสัมพันธกับหัวหนางาน ชีวิต
ส วน ตัว  ค าตอบแทน  ความ ม่ันคง ในก าร ทํา งาน 
ความสัมพันธกับผูอื่น ตําแหนงงาน ผลสําเร็จใน    การ
ทํ า ง า น  โ อ ก า ส เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ใ นหน า ท่ี ก า ร ง า น 
ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ความรับผิดชอบในหนาท่ี
การงาน ลักษณะของงานท่ีทํา และการยอมรับจากผูอื่น 
แตขอคนพบในครั้งนี้แตกตางกับการศึกษาของ น้ําจิต  ชา
วันดี (2544) ท่ีพบวา ปจจัยท่ีไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ไดแก โอกาสความกาวหนาในตําแหนง
งาน ผูบังคับบัญชา ผลตอบแทนหรือรายได ลักษณะของ
งานท่ีปฏิบัติ สภาพแวดลอมในการทํางาน นโยบายและ             
การบริหารงาน 

สรุปไดวาท้ังปจจัยจูงใจ      ซึ่งประกอบดวย    
1) ความสําเร็จของงาน 2) การยอมรับนับถือ 3) ลักษณะ
งานความรับผิดชอบ 4) โอกาสกาวหนา และ 5) โอกาส
ในการพัฒนาลักษณะงาน และปจจัย คํ้าจุน ไดแก 1) 
เงินเดือน 2) ความสัมพันธระหวางบุคคล 3) การปกครอง
บังคับบัญชา 4) นโยบาย      การบริหารงานขององคการ 
5) สภาพการทํางาน       6) ความม่ันคงในการทํางาน และ 
7 )  ชีวิ ตความ เป นอ ยู ส วน ตั ว  มีค ว ามสัมพัน ธ กั บ



 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานของบุคลากรของผู
ใหบริการอินเทอรเน็ต 

 
8. ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
     1.1 ผูบริหารบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตควร

ตระหนักถึงปจจัยจูงใจท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะปจจัยจูงใจ     1) ดาน
ความสํา เร็จของงาน  บริษัทควรสรางแรงจูงใจโดย
กําหนดใหอยูในรูปของผลตอบแทนตาง ๆ เม่ือบุคลากร
เหลานั้นสามารถทํางานไดสําเร็จตามท่ีไดรับมอบหมาย 
รวมท้ังมีการใหคําแนะนําจากผูบังคับบัญชาเพื่อใหงานท่ี
ทําประสบความสําเร็จ      2) ดานการยอมรับนับถือ 
บริษัทควรสงเสริมใหมี   การประชุมปรึกษาหารือกอนลง
มือปฏิบัติงานสรางความไววางใจ และการยอมรับนับถือ
ซึ่งกัน   และกันภายในหนวยงานของบริษัท และ     3) 
ดานความรับผิดชอบในการปฏิ บั ติงาน  บริษัทควร
มอบหมายงาน และตําแหนงใหบุคลากรไดทํางานตรงตาม
สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา เพื่อเปนการสรางมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน  
 สวนปจจัยการจูงใจดานความกาวหนาใน
ตําแหนงงานท่ีพบวามีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ดังนั้นบริษัทควร
สงเสริมบุคลากรท่ีมีผลการทํางานท่ีดีใหมีโอกาสเลื่อน
ตําแหนงไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน หรือมีโอกาสไดไป
ศึกษาดูงานในตางประเทศ การพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหนงท่ีมีความชัดเจน และประชาสัมพันธใหบุคลากร
ทราบถึงนโยบายดังกลาว เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
 1.2 ผูบริหารบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตควร
ตระหนักถึงปจจัยคํ้าจุนท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยเฉพาะปจจัยคํ้าจุน 1) ดานการ
ปกครองบังคับบัญชา บริษัทควรสงเสริมบุคลากรใหมีการ
ทํางานรวมกันเปนทีมใหมากข้ึน โดยมีการทํากิจกรรม
ร วมกัน  เ พื่ อ ก อ ให เ กิ ดควา มเ ปน กัน เอ งร ะหว า ง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา  ทําใหเกิดความรวมมือ 
ความสามัคคี และความสัมพันธกันในหมูบุคลากรมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะสงผลดีตอผลประกอบการของบริษัท 2) ดาน
ชีวิตความเปนอยูสวนตัว บริษัทควรจัดสัมมนาประจําป
ใหกับบุคลากรและครอบครัว เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ 
ทําใหบุคลากรมีความรูสึกรักและผูกพันตอบริษัท รวมไป
ถึงสมาชิกในครอบครัวของบุคลากรมีความเขาใจ และ
เห็นดวยกับภาระหนาท่ีใน การปฏิบัติงาน และ 3) ดาน
นโยบายการบริหารองคการ  บริษัทควรมีการกําหนด
นโยบายและการบริหารงานใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน มี
โครงสรางการทํางานท่ีเหมาะสม เนื่องจากสงผลตอ
บุคลากรโดยตรง เพื่อใหบุคลากรไดนําไปปฏิบัติอยาง
ถูกตอง และสอดคลองกับความตองการของบริษัท 
 สวนปจจัยคํ้าจุนดานเงินเดือนท่ีพบวามีคาเฉลี่ย
นอยท่ีสุด บริษัทควรมีการปรับนโยบายใน การพิจารณา
ข้ึนเงินเดือนประจําป และคาลวงเวลาใหมีความชัดเจน
และมีความเปนธรรม มากข้ึน โดยการกําหนดมาตรฐาน
ในการประเมินผลงานประจําปอยางเปนระบบ รวมท้ังมี 
การกําหนดมาตรฐานของ   ผูประเมินใหอยูในมาตรฐาน
เดียวกัน  
 1.3 ผูบริหารบริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตควร
หาธุรกิจเสริมธุรกิจหลักเพื่อความหลากหลายของธุรกิจ
และเพื่อใหบุคลากรมีรายไดพิเศษเพิ่มข้ึนจากรายได
ประจําเพื่อขวัญและกําลังใจและสวัสดิภาพความเปนอยูท่ี
ดีข้ึนของตัวบุคลากรเองและตอครอบครัวของบุคลากร 
        2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาแรงจูงใจและ  การสนับสนุน
จากองคการท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีของบริษัท       ผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
โดยจําแนกตามขนาดของ สถานประกอบการ คือ ขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  

2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ท่ีอาจมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของ



 

 

บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต เชน ปจจัยกระบวนการ
บริหาร บรรยากาศในองคการ โครงสรางองคการ เปนตน  

2.3 ระเบียบวิจัยครั้งนี้วัดระดับความคิดเห็นจาก
บุคลากรผูใหบริการอินเทอรเน็ตเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ 
งานวิจัยครั้งตอไปควรมีการวัดระดับ    ความคิดเห็นจาก
บุคลากรผูใหบริการอินเทอรเน็ตในภูมิภาคดวย 

2.4 การเก็บแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้เก็บเพียง
ครั้งเดียวสําหรับการวิจัยครั้งตอไปควรมี   การจัดเก็บ
แบบสอบถาม 2 ครั้งตอป   
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