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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด 
เคเอสพี จํากัด จํานวน 202 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แอลฟา (α)  เทากับ 0.95 ทําการวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการศึกษาพบวาแรงจูงใจในการทํางานมคีวามสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด กลาวคือเมื่อมีแรงจูงใจการทํางานท่ีดีจะทําใหผลการปฏิบัติงานดีมากขึ้น เปน
ผลดีและสรางความกาวหนาใหกับองคกร 
คําสําคัญ: แรงจูงใจในการทํางาน, ผลการปฏิบัติงาน, บริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด  
 
Abstract  
 This research aim to study the relationship between work motivation and employees’ 
performance of Weatherford KSP Co., Ltd. The population used were the 202 employees of 
Weatherford KSP Co., Ltd. The research tool is a questionnaire proved by Cronbach’s alpha 
coefficient to get the overall result of 0.95. The data were analyzed by computer program to 
calculate the percentage, frequency, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient. The 
research result revealed that there was a relationship between work motivation and employees’ 
performance of Weatherford KSP Co., Ltd. In other words, when there were more work 
motivation. The employees performed better and therefore the result leads the progress of the 
organization.  
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บทนํา 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล เปนสิ่งท่ีองคกรตองเร่ิมหันมาตระหนักถึงความสําคัญมากย่ิงขึ้น เพ่ือสรางคน
ใหสรางคุณคา (Value Creation) และความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) ใหกับองคกร 
จากชวงระยะเวลาท่ีผานมา ผูคนหรือองคกรสวนใหญมักไมไดคํานึงถึงความสําคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลวา
มีสวนชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดอยางไร จึงเกิดการเปลี่ยนแนวความคิดใน “การบริหารจัดการคน” ให
ตอบสนองตอองคกรได ซึ่งเชื่อวา คนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรคท่ีจะนําไปสูการพัฒนาผลผลิตและการเรียนรู สราง
มูลคาเพ่ิมใหองคกรเกิดความแข็งแกรงและความไดเปรียบเหนือคูแขง การบริหารคนใหสอดคลองกับการบริหารงาน
ประเภทอื่นๆ ขององคกรในลักษณะน้ี กอใหเกิดแนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (Strategic 
Human Resource Management : SHRM) คือ การมุงเนนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร มีการพัฒนาจูง
ใจและกําหนดทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมุงสูเปาหมายพันธกิจขององคกร (บุษยมาศ แสงเงิน. 2552) 
 สวนหน่ึงของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ คือการผลักดันและกระตุนใหพนักงานในองคกรมี
ความภูมิใจและแรงใจท่ีจะทํางานใหกับองคกรอยางมีประสิทธภาพ การสรางแรงจูงใจในการทํางานเปนสิ่งท่ีควรทํา
ใหเกิดขึ้นในองคกร การสรางแรงขับหรือแรงผลักเพ่ือกระตุนหรือชักจูงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเกิดความมุงมั่นใน
การทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ (อนิวัช แกวจํานงค. 2557) และจากการดําเนินธุรกิจท่ีมีการแขงขันกันมากขึ้น 
ตลอดจนการคิดหาวิธีการในการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับพนักงาน องคกรจึงตองสรางแรงจูงใจ  เพ่ือทําให
พนักงานมีความต้ังใจในการปฏิบัติงาน  ทํางานใหสําเร็จลุลวง  โดยไมรูสึกวาตนเองถูกบีบบังคับใหทํางานและพรอม
ท่ีจะทํางานดวยความเต็มใจ  จึงทําใหงานท่ีออกมามีคุณภาพ  และสําเร็จลลุวงไปดวยดีและรวดเร็ว  (ไพศาล  มะระ
พฤกษวรรณ  และคณะ.  2542 : 13)   
 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเปนสวนหน่ึงท่ีชวยผลักดันใหองคกรประสบความสําเร็จในการ
แขงขันเชิงธุรกิจมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะแสดงใหเห็นถึงคุณภาพของผูปฏิบัติงาน ไดแก 
ความรู ความสามารถ ประสบการณ ความขยัน ทักษะ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การจัดการเชิงกลยุทธ และ
ความสามารถในการแขงขัน ซึ่งจะทําใหองคกรสามารถสรางเครือขายทางดานธรุกิจใหมีคุณภาพระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติไดตอไป ปราณี ภักดีไพบูลยผล (2540 : 52) กลาววา ผลการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติ
หนาท่ีในการทํางานตามบทบาทท่ีไดรับมอบหมายของบุคคล ซึ่งแสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสามารถของบุคคลท่ี
มีตอองคการ โดยสามารถประเมินไดจากการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว 
 การสรางแรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบัติงานจึงถือวาเปนเร่ืองสําคัญท่ีผูบริหารควรใหความสําคัญ 
เพราะหากบุคคลในองคกรขาดแรงจูงใจในการทํางานก็จะเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ีจะทําใหผลการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพ
งานลดลง ในทางกลับกันถาผูบริหารมีความรูความเขาใจในหลักการและเทคนิคการสรางแรงจูงใจ ก็จะสามารถดึง
ศักยภาพของพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาใหออกมาสรางสรรคผลการปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี เปนผลดีและสราง
ความกาวหนาใหกับองคกร 
 บริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด (Weatherford KSP Co, Ltd.) เปนหน่ึงในสาขาของบริษัทเวทเธอร
ฟอรด อินเตอรเนชั่นเนล (Weatherford International Ltd.) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีใหบริการดานนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของโลก บริษัทใหบริการท้ังดานผลิตภัณฑและบริการ สําหรับการขุดเจาะ สํารวจ และการผลิต
นํ้ามันและกาซธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคลเปนสวนสําคัญของงานบริการ การบริการท่ีมีคุณภาพและสรางความพึง
พอใจของลกูคาจะสงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะสัมฤทธิ์ผลได พนักงานตองมี
ความรู ความสามารถ และมีแรงจูงใจในการทํางานและมีความสุขในการทํางาน อันสงผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอร
ฟอรด เคเอสพี จํากดั 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 ขอมูลบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด  
 บริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด (Weatherford KSP Co. Ltd.) เปนหน่ึงในสาขาของบริษัทเวทเธอร
ฟอรด อินเตอรเนชั่นเนล (Weatherford International Ltd.) ซึ่งเปนบริษัทท่ีใหบริการดานนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดของโลก บริษัทใหบริการท้ังดานผลิตภัณฑและบริการ สําหรับการขุดเจาะ สํารวจ และการผลิต
นํ้ามันและกาซธรรมชาติ มีสาขาอยูกวา 100 เมือง และมีพนักงานมากวา 60,000 คน บริษัทถูกกอตั้งขึ้นในป 1941 
ฤดูใบไมผลิท่ีรัฐเทกซัส โดย Jesse E. Hall Sr. โดยใชชื่อวา Weatherford Spring Company ตอมาบริษัทถูก
เปลี่ยนชื่อเปน Weatherford Oil Tool Company (WOTCO) ในป 1948 ซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของ Jesse Hall ลูก
ชายของ Jesse E. Hall Sr. ในชวงแรกบริษัทเปนผูนําในนวัตกรรมการปดหลุมขุดเจาะดวยเซรามิค แตเดิมบริษัททํา
ตลาดภายในสหรัฐอเมริกา การขุดเจาะและวางทอเร่ิมท่ีเวเนซุเอลาโดยบริษัท Gulf Oil Company 
 ผลิตภัณฑและการใหบริการ 
 1. ใหบริการดานการขุดเจาะนํ้ามันและกาซธรรมชาติ และประเมินโครงสราง ตรวจสอบและประเมิน
ความคุมคาของการขุดเจาะ 
 2. ใหบริการดานการโครงสรางของแทนเจาะหลุมผลิตในทะเล อีกท้ังยังมีอุปกรณการเจาะ เชน กานเจาะ 
ท่ีหลุดและติดคางอยูในหลุมเจาะซ่ึงจะตองกูและนําออกจากหลุมเจาะกอนท่ีจะทําการเจาะตอไปได 
 3. ใหบริการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองมือท่ีจําเปนสําหรับเตรียมหลุมเพ่ือการผลิตนํ้ามันและกาซ หลังจากได
เจาะหลุมและทําการทดสอบหลุมแลว 
 4. ผลิตภัณฑ เชน อุปกรณชวยในการผลิตจากหลุมเพ่ือใหผลิตนํ้ามันไหลขึ้นมากขึ้น 
 นโยบายบริษัท 
 เพ่ือใหสามารถบรรลุจุดมุงหมายในการบริหารงานบุคคลของบริษัท บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายเพ่ือเปน
แนวทางในการบริหารงานบุคคลของบริษัทไวดังตอไปน้ี 
 1 พนักงานทุกคคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและสมศักด์ิศรี ในฐานะท่ีเปนสวนสําคัญสวนหน่ึง
ของบริษัท 
 2. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือวาจางในดํารงตําแหนงๆของบริษัท จะกระทําดวยความเปนธรรม โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความจําเปนของแตละตําแหนงงาน พนักงานจะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงท่ีเหมาะสมหรือ
อาจจะมีการโยกยายหรือสับเปลี่ยนหนาท่ีการงานตามควรแกกรณี 
 3. บริษัทไดตระหนักวาการสื่อสารท่ีดีจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพและสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรวมกัน 
ดังน้ันบริษัทจึงสงเสริมใหพนักงานไดรับแจงขาวสารท่ีเก่ียวขออยูเสมอ ตามโอกาสอันควรและเทาท่ีจะทําได 
 4. การกําหนดคาตอบแทนแกพนักงานบริษัทจะพิจารณาดําเนินการอยางเปนธรรมตามความเหมาะสม
กับสภาพและลักษณะของงานผลกการปฏิบัติงานประกอบกับความสามารถของบริษัท 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจเปนพฤติกรรมท่ีมนุษยแสดงออก เพ่ือสนองความตองการของตนเอง เมื่อมนุษยมีความตองการ
จะมีสิ่งกระตุนหรือแรงผลักดันใหบุคคลน้ันแสดงพฤติกรรมตามท่ีตนเองตองการ ด้ังน้ันแรงจูงใจจึงไดรับการสนใจ
มากและมีนักวิชาการไดใหความหมายของแรงจูงใจไวดังน้ี 
 สาคร สุขศรีวงศ (2550 : 156) ใหความหมายไววา การจูงใจ หมายถึง การชักจูงใหบุคคลอื่นแสดงพฤติกรรม
ท่ีพึงประสงคโดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มท่ีเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรท่ีกําหนดไว 
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 อนิวัช แกวจํานงค (2557 : 178) ใหความหมายไววา การจูงใจ หมายถึง การสรางแรงขับหรือแรงผลักเพ่ือกระตุน
หรือชักจูงใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเกิดความมุงมั่นในการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ 
 ทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน 
 เฮอรซเบิรก, มอสเนอร และซไนเดอรแมน (Herzberg, Mausner and Synderman. 1959) ไดสรุปถึง
ความตองการของคนในองคกรหรือการจูงใจจากการทํางานวาความพอใจในงานท่ีทําและความไมพอใจในงานท่ีทํา
ไมไดมาจากปจจัยกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัย 2 กลุม คือ ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับปจจัย
คํ้าจุน (Hygiene Factors) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 ปจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เปนสิ่งท่ีสรางความพึงพอใจในงานใหเกิดขึ้น ซึ่งจะชวยใหบุคคลรัก
และชอบงานท่ีปฏิบัติอยู และทําใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 
 1. ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) หมายถึง ความสําเร็จสมบูรณของงานความสามารถในการแกปญหา 
การมองเห็นผลงาน ความชัดเจนของงานเปนความสําเร็จท่ีวัดไดจากการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลา 
ความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงานและความพอใจในผลการปฏิบัติงาน 
 2. การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การยอมรับหรือเห็นดวยกับความสําเร็จการไดรับการ
ชมเชย ยกยอง ชื่นชม เชื่อถือ ไววางใจในผลงานหรือการดําเนินงานจากผูบังคับบัญชาผูรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา
และบุคคลอื่น ๆ ซึ่งถาหากไมไดรับการยอมรับนับถือก็จะทําใหเกิดการไมยอมรับ การไดรับคําตําหนิติเตียน หรือการ
กลาวโทษ 
 3. ลักษณะงาน (Work Itself) หมายถึง การลงมือกระทําหรือการทํางานเปนชิ้นเปนอันซ่ึงกําหนดเวลา
เปนกิจวัตร หรือยืดหยุนได อาจมีการสรางสรรคงานไมวาเปนงานงายหรืองานยากเปนงานท่ีชวนใหปฏิบัติไมนาเบ่ือ 
เปนงานท่ีสงเสริมตอความคิดริเร่ิมสรางสรรค เปนงานท่ีมีคุณคารวมท้ังสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ หรือ
ทํางานใหเสร็จในเวลาอันสั้น 
 4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การจัดลําดับของการทํางานไดเอง ความต้ังใจ ความสํานึก
ในอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ ตลอดจนอิสระในการปฏิบัติงาน 
 5. ความกาวหนาในตําแหนง (Advancement) หมายถึง ผลหรือการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในสภาพ
บุคคล หรือตําแหนง ในสถานท่ีทํางาน โอกาสในการเลื่อนตําแหนงหรือระดับท่ีสูงขึ้น และมีโอกาสไดรับการพัฒนา
ความรู ความสามารถ ทักษะท่ีเพ่ิมขึ้นในวิชาชีพจากการปฏิบัติงาน ตลอดจนโอกาสการศึกษาตอ อบรม ดูงาน 
 ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) เฮอรซเบิรก กลาวถึง ปจจัยคํ้าจุนหรือปจจัย
สุขอนามัยวา เปนปจจัยท่ีบงชี้ถึงความไมพอใจในการทํางาน และเปนปจจัยท่ีชวยใหบุคคลยังคงปฏิบัติงานได
ตลอดเวลา ประกอบดวย 
 1. เงินเดือน (Salary) หมายถึง ผลตอบแทนจากการทํางาน เชน คาจาง เงินเดือนคาตอบแทน รวมท้ัง
สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมของเงินเดือนและขั้นเงินเดือน ตามความเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 2. ความสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal Relationship) หมายถึง สภาพความสัมพันธ การมี
ปฏิสัมพันธของบุคคลกับคนอื่น ๆ ไดแก ผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตาง ๆ 
การรวมมือปฏิบัติงาน การชวยเหลือ การสนับสนุน และการปรึกษาหารือ 
 3. การปกครองบังคับบัญชา (Supervision Technical) หมายถึง สภาพการปกครองบังคับบัญชางานของ
ผูบริหารระดับสูง ในเร่ืองการวิเคราะหความสามารถของผูปฏิบัติงาน การกระจายงาน การมอบหมายอํานาจ ความยุติธรรม 
 4. นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) หมายถึง ความสามารถในการจัดลําดับ
เหตุการณตาง ๆ ของการทํางาน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงนโยบายของหนวยงานการบริหารงานการจัดระบบงานของ
ผูบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย 
 5. สภาพการปฏิบัติงาน (Working Condition) หมายถึง สภาพเหมาะสมในการทํางานสภาพการทํางาน
ท่ีเปนกายภาพ ไดแก สภาพแวดลอม สถานท่ีทํางาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุอุปกรณ ความสะดวกสบายในการ
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ทํางาน สิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาง ๆ ตลอดจนครอบคลุมไปถึงความสมดุลของปริมาณงานกับ
จํานวนบุคลากร 
 6. สถานภาพของวิชาชีพ (Status) หมายถึง สถานภาพของบุคคลในสังคมท่ีมีวิชาชีพเดียวกัน หรือ
สถานภาพของวิชาชีพในสายตาของสังคมท่ีมีวิชาชีพตางกัน หรือเปนการรับรูจากบุคคลวิชาชีพอื่น ท่ีเปน
องคประกอบทําใหบุคคลรูสึกตองาน ใหคุณคาแกงานท่ีปฏิบัต ิ
 7. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกท่ีมีตอการปฏิบัติงานในดานความ
มั่นคงในตําแหนง และความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
 8. ชีวิตความเปนอยูสวนตัว (Factor in Personal Life) หรือสภาพความเปนอยู หมายถึงสถานการณท่ี
ทําใหบุคคลมีความรูสึกดี หรือไมดีในชวงเวลาท่ีไดทํางาน สภาพความเปนอยูทางครอบครัว และสวนตัวอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน 
 จากทฤษฎีของเฮอรซเบิรก หากความตองการทางดานปจจัยคาจุนหรือปจจัยสุขอนามัย(Hygiene 
Factors) ไดรับการตอบสนองอยางไมเต็มท่ี มนุษยจะเกิดความไมพอใจ แตถึงแมวาจะไดรับการตอบสนองอยาง
เต็มท่ี มนุษยยังพึงพอใจไมถึงขีดสุดอยูดี กลับจะรูสึกเฉย ๆ ฉะน้ันการตอบสนองความตองการดานสุขอนามัยของ
มนุษยจะเปนเง่ือนไขหน่ึงในการลดความไมพึงพอใจในการทํางานลงเทาน้ัน แตไมสามารถจะทําใหมนุษยพอใจไดใน
เวลาเดียวกัน หากความตองการดานความจูงใจ (Motivator Factors) ไดรับการตอบสนองอยางเต็มท่ี มนุษยจะ
รูสึกพึงพอใจพรอมปฏิบัติงานดวยความรักในหนาท่ี อุทิศตนเองอยางหนัก รวมท้ังเสียสละทุมเทท้ังแรงกายและ
แรงใจใหกับองคการอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย แตหากไมไดรับการตอบสนอง มนุษยจะรูสึกเฉย ๆ ไมยินดียินราย 
อาจทํางานเพียงเพ่ือใหงานเสร็จไปวัน ๆ เทาน้ัน ไมสนใจท่ีจะอุทิศตนเองแตอยางใด (ตุลา มหาพสุธานนท, 2547) 
 แนวคิดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 
 สุภาพร เพงพิศ (2557) สรุปวา ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน หมายถึง การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมี
ความแตกตางระหวางพฤติกรรมซ่ึงเปนสิ่งท่ีพนักงานทํา และผลการปฏิบัติงานซ่ึงเปนคุณคาท่ีองคการคาดหวังจาก
สิ่งท่ีพนักงานทํา ในการเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นๆในองคกร เพ่ือใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือใน
องคกรไดบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  
 องคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 เกศินิ หงสนันท (2530 : 58) ไดกําหนดองคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานไวดังน้ี 
 1. ปริมาณงาน  
 2. คุณภาพงาน 
 3. ความสนในในงาน 
 4. ความคิดริเร่ิม 
 5. ความรูในงาน 
 6. ความรวมมือ 
 7. ประสบการณในงาน 
 8. ความสามารถในการติดตอกับผูอื่น 
 9. การตัดสินใจ 
 10. อุปนิสัยในการทํางาน 
 11. ความเปนอสิระในทํางาน 
 12. ความปลอดภัยในการทํางาน 
 13. ทัศนคติตองาน 
 14. ความสมัพันธกับลูกคา 
 15. การปรับตัว 
 16. ความสามารถในการอบรมผูอืน่ 
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 17. ความรูในดานเทคนิค 
 18. ความรับผิดชอบ 
 19. ทักษะในดานชาง 
 20. ทัศนคติในการเรียนรู 
 21. ศักยภาพในการเปนผูนํา 
 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางใน
กําหนดใหปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ ตําแหนงงาน และอายุงาน และแรงจูงในใน
การทํางานเปนตัวแปรอิสระ ทฤษฎีแรงจูงใจผูวิจัยไดเลือกทฤษฎีแรงจูงใจของ Herzberg (1959) มาเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี โดยมีปจจัยท่ีเก่ียวของกับงานในดานน้ีมากท่ีสุดอันไดแก ความสําเร็จในงาน การไดรับการ
ยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน เงินเดือน คาตอบแทน 
ความสัมพันธระหวางบุคคล การปกครองบังคับบัญชา สภาพการปฏิบัติงาน และความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
กําหนดใหผลการปฏิบัติงานเปนตัวแปรตาม โดยใชองคประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานไดแก ปริมาณงาน 
คุณภาพของงาน และความรวมมือ (กัลยาณี สนธิสุวรรณ. 2542 : 36 – 37) ไดประยุกตและกําหนดเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  
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ปจจัยคณุลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. ตําแหนงงาน 
6. อายุงาน 

 
 
 
 
ผลการปฏิบัติงานของพนกังาน 
1. ปริมาณงาน 
2. คุณภาพของาน 
3. ความรวมมอื 

แรงจูงใจในการทํางาน 
1. ความสําเร็จในงาน 
2. การไดรับการยอมรับนับถือ 
3. ลักษณะของงาน 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 
6. เงินเดือน คาตอบแทน 
7. ความสัมพันธระหวางบุคคล 
8. การปกครองบังคับบัญชา 
9. สภาพการปฏิบัติงาน  
10. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด 
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยนําเสนอขอมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เคร่ืองมือและวิธีสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 3. วิธีดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล 
 4. วิธีการวิเคราะขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ประชากรและกลุมตวัอยาง  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยเปนพนักงานสัญชาติไทยของบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด จํานวน 412 คน 
(ฝายบุคคล. มีนาคม 2559) คํานวนกลุมตัวอยางจากสูตรของทาโร ยามาเน ท่ีมีความเชื่อมั่นรอยละ 95 ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 202 คน  
 

   n  =       
 
  

  โดย n  แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 

   N  แทน ขนาดของประชากรท้ังหมด 

   e  แทน ความคลาดเคลื่อนของการสุม 

 แทนคาจํานวนประชากร ไดแก พนักงานสัญชาติไทยของบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด จํานวน 
412 คน และกําหนดความเชือ่มั่นรอยละ 95 ลงในสูตร ไดกลุมตัวอยางดังน้ี 
 
   n  =   

     

    = 202 

 ดังน้ันกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยจะนํามาใชในคร้ังน้ี จํานวน 202 คน โดยเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจาก
พนักงานสัญชาติไทยของบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) เพ่ือใหทุกแผนกมีโอกาสไดเปนกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรดังน้ี 

   ��  =  n �
��

�
� 

 
  โดย  N แทน จํานวนประชากร 
   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   �� แทน ประชากรอของแตละแผนก 
   ��  แทน ขนาดกลุมตัวอยางของแตละแผนก 
  

N 
 

1 + N (e)2 

 

412 
1 + 412 (0.05)2 
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ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางแบงตามแผนก 
แผนก ประชากร (N) กลุมตวัอยาง (n) 

1. Supply Chain  24 12 
2. Artificial Lift System 10 5 
3. Cased Hole Completion 35 17 
4. Testing and Production Services  38 19 
5. Drilling Service 69 34 
6. Fishing Re-Entry and Drilling Rental Tools 7 3 
7. Tubular Running Services 85 42 
8. Surface Logging Systems 113 58 
9. Finance and Accountant  11 5 
9. แผนกอื่นๆ 20 10 

รวม 412 202 
 
 เคร่ืองมือและวิธีสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  
 ผูวิจัยจะดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
 1. ศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 2. ทําการออกแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตองดานเน้ือหากอนนําเสนอประธานท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง 
 3. นําขอเสนอแนะของประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธไปทําการปรับปรุงและแกไขใหถูกตอง กอนจะนําไป
ทดสอบ (Try out) กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยคัดเลือกจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในบริษัทเวทเธอรฟอรด 
เคเอสพี จํากัด จังหวัดสงขลา  
 4. นําแบบสอบถามท่ีไดทําการปรับปรุงแลวไปหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิท่ี
ไดรับการแตงต้ังจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 3 ทาน  
 5. นําแบบสอบถามท่ีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลวมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยการหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามในแบบสอบถาม 
 6. ทําการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแลวดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Coefficients of Alpha) เทากับ 0.95   
 7. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามกอนนําสงประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธอีกคร้ัง เพ่ือตรวจสอบ ในคร้ัง
สุดทายกอนขออนุญาตนําไปใชสอบถามกับกลุมตัวอยางจริงท่ีไดกําหนดไวในงานวิจัย 
 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
 1. คารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายคายรอยละของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะ
สวนบุคคลของพนักงาน และขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปด 
 2. คาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการทํางาน
และผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด 
 3. การวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product moment Correlation) 
ใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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 วิธีวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณ จัดเรียบเรียงแยกขอมูลและตรวจสอบใหคะแนนตาม
เกณฑท่ีต้ังไว จากน้ันนําขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหโดยใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอร SPSS for Windows Version 
20.0  
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
 1. การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชการหาคารอยละและคาเฉลี่ย 
รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 คารอยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายคายรอยละของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับ
คุณลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน และขอมูลท่ีไดจากคําถามปลายเปด 
  1.2 คาเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชอธิบายคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด 
 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เปนสถิติท่ีใชวิเคราะหถึงลักษณะตัวแปรตนท่ีมีผล
ตอตัวแปรตาม 
  2.1 การวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย (Independent t-test) ใชในการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม ในงานวิจัยจะใชสถิตน้ีทําการวิเคราะหความแตกตางดานเพศ มีแรงจูงใจ
ในการทํางานและผลการปฏิบัติงานตางกัน 
  2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชในการศึกษาวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางต้ังแต 2 ตัวอยางขึ้นไป ในการหาคาความแตกตางเมื่อพบวาคาสถิติมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจะทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมเปนรายคูโดยใชวิธีการ LSD 
  2.3 การวิเคราะหคาสัมประสิทธสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product moment 
Correlation) ใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 2 ความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด เค

เอสพี จํากัด 

แรงจูงใจในการทํางาน 
ผลการปฏบิัติงานของพนักงาน 

X  S.D. r 
Sig 

(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ดานความสําเร็จในการทํางาน 4.01 0.57 0.60 0.000** ปานกลาง 
ดานการไดรับยอมรับนับถือ 3.64 0.65 0.69 0.000** ปานกลาง 
ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัต ิ 4.20 0.58 0.59 0.000** ปานกลาง 
ดานความรับผิดชอบ 4.06 0.49 0.46 0.000** ปานกลาง 
ดานความกาวหนาในหนาที่การงาน 3.00 0.76 0.28 0.000** ตํ่า 
ดานเงินเดือนและคาตอบแทนจากการทํางาน 3.39 0.75 0.18 0.000** ตํ่า 
ดานความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกร 3.83 0.51 0.42 0.000** ปานกลาง 
ดานการปกครองบังคับบัญชา 3.67 0.57 0.57 0.000** ปานกลาง 
ดานสภาพการปฏิบัติงาน 3.55 0.61 0.52 0.000** ปานกลาง 
ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 3.18 0.39 0.45 0.000** ปานกลาง 

รวม 3.65 0.39 0.48 0.000** ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 2 พบวา แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 
0.48 แสดงวาตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมี
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แรงจูงใจในการทํางานท่ีดีจะทําใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีมากขึ้นในระดับปานกลาง  และเมื่อแยกวิเคราะหรายดาน
จากคา  r มากไปหานอยไดดังน้ี ดานการไดรับยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
เทากับ  0.69 รองลงมาคือดานความสําเร็จในการทํางานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 0.60 
ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.59 ดานการปกครอง
บังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.57 ดานสภาพการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.52 ดานความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธเทากับ 0.46 ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ 0.45 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกรอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ 0.42  ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงานอยูในระดับตํ่า โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 
0.28 และดานเงินเดือนและคาตอบแทนจากการทํางาน อยูในระดับตํ่า โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.18   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวท
เธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานโดยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด อยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ 0.01 แสดงวาตัวแปร
ท้ังสองมีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมีแรงจูงใจในการทํางานท่ีดี
จะทําใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีดีมากขึ้นในระดับปานกลาง สอดคลองกับทฤษฎีของเฮอรซเบิรก คือ หากความ
ตองการดานความจูงใจไดรับการตอบสนองอยางเต็มท่ี มนุษยจะรูสึกพึงพอใจพรอมปฏิบัติงานดวยความรักในหนาท่ี 
อุทิศตนเองอยางหนัก รวมท้ังเสียสละทุมเทท้ังแรงกายและแรงใจใหกับองคการอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย และเมื่อ
แยกวิเคราะหรายดานจากคา  r มากไปหานอยไดดังน้ี ดานการไดรับยอมรับนับถือ รองลงมาคือดานความสําเร็จใน
การทํางาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานการปกครองบังคับบัญชา ดานสภาพการปฏิบัติงาน ดานความ
รับผิดชอบ ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดานความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกรอยูในระดับปานกลาง 
และดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ดานเงินเดือนและคาตอบแทนจากการทํางาน อยูในระดับตํ่า สอดคลองกับ
งานวิจัยของ โกสิย ดีมานะ (2557) ศึกษาการวิเคราะหพหุปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานภาคเอกชนของกลุมเจ
เนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร พบวา ความสัมพันธองคประกอบของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการทํางาน 
โดยรวมและรายดานยอย มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อมีแรงจูงใจในการทํางานท่ีดีจะทําใหมีผล
การปฏิบัติงานท่ีดีมากขึ้นในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ปยะ  ฉันทวัฒนานุกุล (2548:บทคัดยอ) 
ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธระหวางแรงจูงใจในการทํางานกับผลการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท นาคาชิมา รับ
เบอร (ประเทศไทย) จํากัด ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการทํางานมีความสัมพันธผลการปฎิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท นาคาชิมา รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด สอดคลองกับแนวคิดของวรรณา  ต้ังถาวรสิริกุล (2549:12) กลาว
วา ถาองคกรใดบุคลากรมีแรงจูงใจอยูในระดับสูงเสมอก็จะมี  ความเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางจริงจัง แรงจูงใจท่ีดี
ในการปฏิบัติงานจะทําใหบุคลากรในองคกรมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ
ภาคิน  ศรีสังขงาม (2556). ศึกษาวิจัยเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีผลตอผลลัพทในการดําเนินงานขององคการ : กรณีศึกษา 
กองบังคับการตํารวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา การศึกษาความสัมพันธระหวางระดับ
แรงจูงใจในภาพรวม  พบวา  มีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงกับผลลัพธในการดําเนินงานในทุกดาน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับนําผลวิจัยไปใชประโยชน 

 แรงจูงใจในการทํางาน  
 1. ดานความสําเร็จในการทํางาน ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรมีการจัดสรร
รางวัลใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จอยางรวดเร็ว 
 2. ดานการไดรับยอมรับนับถือ ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรมีการยกยอง
ชมเชยใหกับพนักงานท่ีปฏิบัติงานในระดับดี มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติของพนักงาน เพ่ือใหเปนแบบอยางให
พนักงานคนอื่นปฏิบัติตาม 
 3. ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรมีการจัดการ
รูปแบบการทํางานท่ีชัดเจน มีแผนผังแสดงตําแหนงงานในองคกร และองคกรควรเปดโอกาสใหพนักงานแกไขปญหา
ดวยตนเอง เพ่ือสรางมีความเปนอิสระในระหวางปฏิบัติงาน 
 4. ดานความรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรจัดใหพนักงานแตละ
แผนกแตละบุคคลมีปริมาณและภาระหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับตําแหนง และอัตราคาจาง 
 5. ดานความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรมีการ
จัดการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหพนักงาน เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน เชน มีการทําเนียบการปฏิบัติงานดีเดน 
10 อันดับในแตละป และมีอัตราเงินเดือนหรือโบนัสพิเศษใหกับพนักงาน  
 6. ดานเงินเดือนและคาตอบแทนจากการทํางาน ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด 
ควรมีการจัดการในรูปแบบงานอยางชัดเจน เพ่ือใหพนักงานปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จไดงายขึ้น 
 7. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลภายในองคกร ท ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี 
จํากัด ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธภายในองคกรขึ้นทุกป เชน จัดกิจกรรมกีฬาประจําป งานเลี้ยง
สังสรรคในเทศกาลตาง ๆ 
 8. ดานการปกครองบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรรับฟงความ
คิดเห็นจากพนักงานทุกฝาย เพ่ือแสดงใหเห็นวาองคกรยนิดีใหคําปรึกษาบุคลากรทุกฝาย 
 9. ดานสภาพการปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรจัดงบประมาณเพ่ือ
จัดระเบียบสภาพแวดลมในองคกร 
 10. ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน  ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรการ
จัดการสํารวจแบบการตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับความพึงพอในสวัสดิการและผลประโยชนท่ีไดรับจากองคกร 
เพ่ือใหบุคลากรรูสึกมั่นคงในการปฏิบัติงานกับองคกร และต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานกับองคกรตลอดไป 
 ผลการปฎิบัติงาน 
 1. ดานปริมาณงาน ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรการจัดการสํารวจ
ความสามารถของพนักงานใหตรงกับตําแหนงงาน หรือมีการระบุคุณสมบัติในตําแหนงงานน้ันอยางชดัเจนกอนจะคัด
สรรพนักงานเขามาปฏิบัติงาน 
 2. ดานคุณภาพของาน องคกรควรใหความสําคัญกับผลการทํางานของพนักงาน เพ่ือสรางความ
ภาคภูมิใจ และมีกําลังใจในการทําผลงานคร้ังตอไป เชน การใหรางวัล หรือการยกยองตอสาธารณชน เพ่ือใหเพ่ือน
รวมงานและสังคมภายนอกยอมรับนับถือ 
 3. การตอบสนองความตองการ ผูบังคับบัญชาบริษัทเวทเธอรฟอรด เคเอสพี จํากัด ควรเปดโอกาสให
พนักงานไดมีการติดตอประสานงานกับองคกร และมีการจัดอบรมดานการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความมั่นใจใหแก
พนักงาน 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป 
 2.1 ควรศึกษาโดยใชการสัมภาษณ แบบมีโครงสราง เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึก เกี่ยวกับแรงจูงใจการทํางาน
กับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเวทเธอรฟอรดเคเอสพี จํากัด เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางกลยุทธของ
องคกรไดอยางเหมาะสม 
 2.2 ควรศึกษาปจจัยดานอื่น ๆ ท่ีสงผลตอแรงจูงใจการทํางานกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
เวทเธอรฟอรดเคเอสพี จํากัด  
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