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แรงจูงใจในการท�างานและประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
ในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

Motivation and Employee Performance Efficiency in Intermediate 
Businesses Associated with Rubber 

สมพล ทุ่งหว้า1

ขจรศักดิ์ จารุลักขณา2

บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท�างาน และประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่
เกี่ยวข้องกับยางพารา ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานที่ท�างานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดย
ใช้ขนาดตัวอย่าง 200 คน ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจและประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานที่ท�างานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับ
ยางพาราอยู่ในระดับสูง พนักงานท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การท�างานที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการท�างาน และ 
ประสทิธภิาพในการท�างานแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 และแรงจงูใจในการท�างานมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนักบั
ประสิทธิภาพในการท�างานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระดับสูง

ค�าส�าคัญ: แรงจูงใจในการท�างาน ประสิทธิภาพในการท�างาน ธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

Abstract 
 This research aims to study motivation and employee performance efficiency in intermediate businesses 
associated with rubber. The population of this research is employees in intermediate businesses associated with rubber 
in Sadao District, Songkhla Province. The sample size of this research is the number of 200 people. Research has found 
that motivation and employee performance efficiency in intermediate businesses associated with rubber are high. The 
employees who have different gender, age, average income per month and experience of working have differences 
in motivation and employee performance efficiency statistically significant at the .05 level. The final result found that 
motivation has relationship with employee performance efficiency in the same direction statistically significant at the 
.05 that is the high level of relationship.

Keywords: Motivation, Employee Performance Efficiency, Intermediate Businesses Associated with Rubber

1 D.B.A. University of Northern Philippine (2015) ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ภาควิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
2 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
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บทน�า 
 แรงจูงใจเป็นแรงพลังภายในตัวของมนุษย์ ซึ่งเป็นต้นเหตุให้มนุษย์เคลื่อนไหว ประพฤติหรือกระท�าการใดๆ แรงจูงใจจึงเป็นกระ
บวนการภายในจติใจทีก่่อให้เกดิพลงั และเกดิทศิทางของการกระท�าบางสิง่บางอย่างด้วยความสมคัรใจ เตม็ใจ เพือ่ให้ได้มาซึง่เป้าหมายตาม
ที่ต้องการ โดยเป็นความเต็มใจท่ีจะท�า รวมท้ังความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการนั้น (Robbins, 
2003) 
 ธุรกิจคนกลางเป็นบุคคลและองค์กรที่ต้องการสินค้าเพื่อขายต่อ ผู้ที่อยู่ในตลาดคนกลาง คือ ตัวแทนจ�าหน่าย พ่อค้าส่งและพ่อค้า
ปลีก เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่ซ้ือสินค้าเพื่อการขายต่อให้กับผู้ผลิตหรือโรงงาน การติดต่อซ้ือขายสินค้าผ่านคนกลางจะช่วยลดจ�านวน
ครั้งในการซื้อขายผ่านช่องทางการตลาดลงและยังท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อซื้อขายอีกด้วย 
 จังหวัดสงขลามีผลผลิตจากการปลูกยางพาราสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
เป็นอ�าเภอที่มีพื้นที่ปลูกยางพาราสูงที่สุดในจังหวัดสงขลา กล่าวคือ มีพื้นที่ปลูก 386,017 ไร่ นอกจากนั้นพื้นที่ให้ผลสูงที่สุด คือ 294,512 
ไร่ (คลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค(ภาคใต้), 2552) จึงเป็นเหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการเลือกลงทุน ในการตั้งโรงงานผลิตยางแท่ง ใน
อ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เพือ่ความสามารถในการแข่งขนัด้านวตัถุดบิและความสะดวกในการส่งออกผ่านด่านชายแดนปาดงัเบซาร์ อ�าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งโรงงานผลิตยางแท่งจะจัดหาวัตถุดิบคือน�้ายางจากธุรกิจคนกลางที่อยู่ในบริเวณอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 จากปัญหาราคายางพาราตกต�่าตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับชาวสวนยาง และผู้ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 
แต่ถงึกระนัน้ธรุกจิคนกลางเกีย่วกบัยางพาราก็ยงัสามารถด�ารงและเดนิหน้าอยูไ่ด้ เนือ่งจากเป็นธรุกจิตัวกลางทีค่อยรับผลติผลจากเกษตรกร
ชาวสวนยางโดยตรง และน�าสนิค้าท่ีรบัซือ้มาออกไปกระจายทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นบรษัิทผูผ้ลติหรอืโรงงานต่อไป ธรุกจิคนกลางเกีย่วกบั
ยางพาราจงึเป็นธรุกจิทีส่ามารถด�าเนนิกจิการต่อไปได้ตราบใดทีเ่กษตรกรชาวสวนยางยงัคงกรีดยางและได้รบัความเชือ่ถอืไว้วางใจในการรบั
ซือ้จากชาวสวนยาง ดงันัน้ธรุกจิคนกลางเกีย่วกบัยางพารายงัคงสามารถเตบิโตต่อไปได้แม้ท่ามกลางเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวนของราคายาง
อย่างเช่นในปัจจุบัน
 แม้ว่าธรุกจิคนกลางเกีย่วกบัยางพาราจะเป็นธรุกิจขนาดเลก็ทีม่พีนกังานไม่มากนกั แต่มกีารแข่งขนักนัค่อนข้างสงูในพืน้ที ่นอกจาก
ความไว้วางใจจากชาวสวนยางกับคนกลางแล้ว พนักงานที่ท�างานใกล้ชิดกับชาวสวนยางก็มีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้ภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือ 
ความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ ความมีไมตรีจิตกับชาวสวนยางก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ชาวสวนยางเลือกที่จะใช้บริการกับธุรกิจคนกลาง
นั้นๆ แต่พนักงานเหล่านั้นล้วนมีความส�าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ ดังนั้นพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจึงมีส�าคัญใน
การน�าไปสู่ความส�าเร็จของทุกองค์กร การท�างานของบุคลากรในองค์กรให้ได้ผลหรือประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนสามารถด�ารงอยู่ในองค์กร
ให้นานทีส่ดุนัน้ขึน้อยูกั่บปัจจยัหลายด้านประกอบกนั ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ทีช่่วยผลกัดนัให้บคุคลท�างาน หรือท�ากจิกรรมบางอย่างส�าเรจ็
ได้นั้นเริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานมีความกระตือรือร้นในการท�ากิจกรรมและตั้งใจในงานบางอย่างมากน้อย
เพียงใด ผลของงานหรือกิจกรรมจะออกมาดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับแรงจูงใจของแต่ละบุคคล (ชมพูนุท ศรีพงษ์, 2550) แรงจูงใจในการท�างานจึง
เป็นหนึง่ในปัจจยัทีจ่ะท�าให้บคุลากรเหล่านัน้ท�างานด้วยความตัง้ใจ เตม็ใจ การจงูใจเป็นเครือ่งมอืทีม่คีวามส�าคัญ เนือ่งจากการจงูใจพนักงาน
เป็นการกระตุน้ให้ผูร่้วมงานใช้ศกัยภาพในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นองค์การอย่างเตม็ความสามารถและเป็นไปในทศิทางทีอ่งค์การต้องการ ตลอด
จนการท�าให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานดังกล่าวคงทนถาวร (สมุทร ช�านาญ, 2553) เมื่อบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้
กลวธิหีรอืเทคนิคการท�างานทีจ่ะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานทีม่คุีฌภาพเป็นทีน่่าพอใจ โดยส้ินเปลืองทนุค่าใช้จ่าย พลังงานและเวลาน้อย 
เป็นบุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท�างาน เป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการ
ท�างานให้ได้ผลดยีิง่ขึน้อยูเ่สมอ ซึง่ประสทิธภิาพในการท�างาน จะเป็นเครือ่งชีว้ดัความเจรญิก้าวหน้า หรอืความล้มเหลวขององค์กร ผูบ้รหิาร
ที่เชี่ยวชาญจะเลือกการบริการที่เหมาะสมกับองค์กรของตน และน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2551)
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจในการท�างาน และ ประสิทธิภาพในการท�างาน ของพนักงาน
ในธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้องกบัยางพารา เพือ่เป็นแนวทางในการน�าไปปรบัปรงุรปูแบบการจงูใจให้กบัพนกังานเพือ่ให้พนกังานมแีรงจงูใจใน
การท�างาน อันจะส่งผลท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ สามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกิจการต่อไป และจะ
ส่งผลให้ผู้ประกอบการได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากเกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นผู้ขายวัตถุดิบให้แก่กิจการ และผู้ประกอบการที่รับซื้อ
ยางพารา จนท�าให้ผลประกอบการของกิจการมีความมั่นคงและเติบโตต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดที่จะน�าไปทดสอบสมมติฐานงานวิจัย ได้แก่
 พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท�างานแตกต่างกัน
 พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท�างานแตกต่างกัน
 แรงจูงใจในการท�างาน และ ประสิทธิภาพในการท�างาน ของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน
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ประโยชน์ที่คิดว่าจะได้รับ 
 1. ท�าให้ทราบถึงแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 2. ท�าให้ทราบถงึประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานในธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้องกบัยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา
 3. ท�าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานกับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในธุรกิจ
คนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
 4. เจ้าของธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้องกบัยางพาราสามารถน�าผลการวจิยัไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรงุการบรหิารเพือ่ให้
พนกังานเกดิแรงจงูใจในการท�างานทีส่งูขึน้ อนัจะท�าให้ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานสงูขึน้ และจะท�าให้กจิการมคีวามมัน่คงและ
เจริญเติบโต 
 5. ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแรงจูงใจในการท�างานและประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
ส�าหรับธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพาราในภูมิภาคอื่นๆส�าหรับผู้ที่สนใจท�าวิจัยในครั้งต่อไป 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ร้อบบนิ (Robbins, 2003) ให้นยิามความหมายของแรงจงูใจว่า หมายถงึ แรงกระตุน้ หรอืแรงแห่งความพยายามทีเ่ข้มข้น ไม่ย่อท้อ 
และมีทิศทาง เพื่อให้คนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยแรงจูงใจนั้นจะเป็นกระบวนการภายในจิตใจที่ก่อให้เกิดพลัง และเกิดทิศทางของ
การกระท�าบางสิง่บางอย่างด้วยความสมคัรใจ เตม็ใจ เพือ่ให้ได้มาซึง่เป้าหมายตามทีต้่องการ โดยเป็นความเตม็ใจทีจ่ะท�า รวมทัง้ความเตม็ใจ
ที่จะใช้ความพยายามให้มากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น 
 แรงจูงใจที่ท�าให้บุคคลสมัครใจกระท�าพฤติกรรมต่างๆ มีทฤษฎีส�าคัญที่เกี่ยวข้อง คือ ทฤษฎีสองปัจจัย ของHerzberg โดย Her-
zberg (Herzberg, 1959) ได้เสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการท�างานของพนักงาน โดยที่ปัจจัยที่ส่งผล
ถึงความพึงพอใจในงานกับปัจจัยที่ส่งผลถึงความไม่พึงพอใจในงานนั้นแยกออกจากกันเป็นสองปัจจัย จึงเรียกว่า ทฤษฎีสองปัจจัย ซึ่งพบว่า
องค์ประกอบส�าคัญที่ท�าให้เกิดความสุขในการปฏิบัติงานมี 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรงที่เป็นปัจจัยที่ท�าให้คนชอบและรักงาน ท�าให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 5 ประการ ได้แก่ ความ
ส�าเร็จในการท�างาน (Achievement) การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (The Work itself) ความรับ
ผดิชอบ (Responsibility) ความก้าวหน้า (Advancement) และ 2) ปัจจยัค�า้จนุหรอืปัจจยัอนามยั (Maintenance Factor) หมายถงึ ปัจจยั
ทีค่�า้จนุให้แรงจงูใจในการท�างานของบคุคลตลอดเวลา ถ้าไม่มหีรอืมลีกัษณะไม่สอดคล้องกบับคุคลในองค์กร บคุคลในองค์กรจะเกดิความไม่
ชอบในงานนั้น ปัจจัยค�้าจุน ได้แก่ เงินเดือน (Salary) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) ความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, Subordinate, Peers) สถานภาพทางอาชีพ (Status) 
นโยบายและการบริหาร (Policy and Administration) สภาพการท�างาน (Working Conditions) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) 
ความมั่นคงในงาน (Security) วิธีการปกครองบังคับบัญชา (Technical Supervision) 
 ส�าหรับประสิทธิภาพในการท�างาน นั้น สมใจ ลักษณะ (2552, หน้า 8) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ประสิทธิภาพการท�างาน หมายถึง 
บคุคลทีต่ัง้ใจปฎบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ ใช้กลวธิหีรอืเทคนคิการท�างานทีจ่ะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานทีม่คุีฌภาพเป็นทีน่่าพอใจ 
โดยสิน้เปลอืงทนุค่าใช้จ่าย พลงังานและเวลาน้อย เป็นบคุคลทีมี่ความสขุและพอใจในการท�างาน เป็นบคุคลทีม่คีวามพอใจจะเพิม่พนูคณุภาพ
และปริมาณของผลงาน คิดค้น ดัดแปลงวิธีการท�างานให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ
 มิลเล็ต (Millet, 1954) ได้จัดองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการท�างานไว้ 4 ข้อ คือ 1) คุณภาพของงาน หมายถึงจะต้องมี
คุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์ คุ้มค่าและมีความพึงพอใจ 2) ปริมาณงานว่าเป็นงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวัง
ของหน่วยงาน 3) เวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการด�าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักกการ เหมาะสมกับงานและทันสมัย 4) 
ค่าใช้จ่าย ในการด�าเนินงานจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อยและให้ได้ผลก�าไรมากที่สุด
 ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้คือ พรทิพย์ เกิดข�า (2557) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�างานของพนักงาน
ในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด มหาชน เขตปทุมธานี-บางบัวทอง พบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ท�างานและมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างาน ปัจจัยแรงจูงใจการท�างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�างานรวม
ในระดับปานกลาง ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 จิรวัฒน์ หงอกสิมา (2554) ศึกษาปัจจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการ
ท�างานของช่างยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่ง น�าเข้าแห่งหนึ่งของประเทศไทย ผลการศึกษา พบว่า ช่างยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์นั่งน�าเข้า
แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีอายุ และประสบการณ์เดิมในการท�างานมีประสิทธิภาพในการท�างานสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ทศพร ลี้ไพบูลย์ (2552) ศึกษาการศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน ปตท. เคมิคอล กรุ๊ป พบ
ว่าอายุของพนักงานมีผลกับประสิทธิภาพการท�างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ชาคริต จันทร์สว่าง (2556) ที่ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้างวิทยาลัยเทคนิคระยอง สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า แรงจูงใจในการปฎิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 สดุารตัน์ ธรีธรรมธาดา (2558) ได้ศกึษาปัจจยัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ ์พฤตกิรรมเชงิสร้างสรรค์ และความฉลาดทางอารมณ์
ทีส่่งผลต่อประสทิธิภาพในการท�างานของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการมแีรงจงูใจส่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการท�างานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร นวารา นาคเวก (2555) ได้ท�าการศึกษาสถานภาพของพนักงานราชการกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ พบว่า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฎิบัติงานและส่งผล
ต่อประสทิธภิาพการปฎิบตังิานของพนกังานราชการ ด้านปัจจยัจงูใจ ได้แก่ ความส�าเรจ็ในการปฎบิตังิาน การได้รบัการยอมรบันับถอื ลกัษณะ
ของงานที่ปฎิบัติ ความรับผิดชอบ
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานที่ท�างานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนและมีรหัสผู้จัดส่ง จาก 3 บริษัทใหญ่ ได้แก่ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1928) จ�ากัด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัท มาร์เทครับเบอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรับซื้อน�้ายางจากธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา แล้วน�าไปขายให้โรงงานผลิตสินค้า มีจ�านวนพนักงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและมีรหัสจัดส่ง จาก 3 บริษัทใหญ่ ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 
425 คน ส�าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้หาจากการใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับ
ความคลาดเคลื่อน ±5%ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 206 คน ส�าหรับวิธีการสุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ  
(Systematic Sampling)
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งได้ 3 ส่วนดังนี้
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์
ในการท�างาน ซึ่งแบบสอบถามเป็นชนิดแบบส�ารวจรายการ (Check List) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท�างาน ของพนักงานในธุรกิจคนกลางเกี่ยวกับยางพารา มีทั้งหมด 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความส�าเร็จของงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความก้าวหน้า ซึ่ง
เป็นการใช้ทฤษฎีสองปัจจัย(The Motivation-Hygiene Theory) ของ Herzberg (Herzberg, 1959) เฉพาะในส่วนปัจจัยจูงใจ (Motiva-
tion Factors) โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เก่ียวข้องกับยางพารา ประกอบด้วย
ทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ด้านปริมาณ ด้านเวลา และด้านวิธีการ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ มิลเล็ต (Millet, 1954) ชนิดของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
 ส�าหรับมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 มีการตีความหมายของแต่ละระดับดังนี้ 1 หมาย
ถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด 2 หมายถึงเห็นด้วยน้อย 3 หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง 4 หมายถึงเห็นด้วยมาก 5 หมายถึงเห็นด้วยมากที่สุด 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2539 : 66-67)
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึงระดับมากที่สุด
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึงระดับมาก
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงระดับปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงระดับต�่า
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงระดับต�่าที่สุด
ส�าหรับการแปลความหมายของระดับความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท�างานและประสิทธิภาพในการท�างาน ใช้เกณฑ์ของ Cohen, J 
(1988) ดังนี้
  ค่าระดับความสัมพันธ์   ระดับความสัมพันธ์ 
 -0.50 ≤ r ≤ 0.50    มีความสัมพันธ์ในระดับต�่า
 -0.80 < r < -0.50 หรือ 0.50 < r < 0.80 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
 r ≤ -0.80 หรือ r ≥ 0.80   มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ท�าได้ดังนี้คือ 
 การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการตรวจสอบความสอดคล้องของตัวแปรในแบบสอบถามกับ
แนวคิด ทฤษฎ ีโดยผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 3 ท่าน เพือ่หาค่า Index of Item - Objective Congruence (IOC) ของแต่ละตวัแปรในแบบสอบถาม 
ในทีน่ี้ ค่า Index of Item - Objective Congruence (IOC) ของตัวแปรในแบบสอบถามทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่าแบบสอบถามนี้ 
มีความเที่ยงตรงของเนื้อหา (สุวิมล ติรกานันท์, 2548)
 ท�าการตรวจสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า Cronbach’s alpha() ของตัวแปรเชิงปริมาณทุก
ตัว ซ่ึงพบว่าตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.7 ดังน้ันแสดงว่า ในท่ีน้ีแบบสอบถามที่วัดค่าตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีความเชื่อมั่น
(Reliability) (รัตนา ศิริพานิช, 2532)
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลส�าหรับการวิจัยนี้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) Independent Sample 
t-test One Way ANOVA และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient = r )

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถน�าเสนอตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(63.5%) มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี(37.5%) และส่วนใหญ่แล้วมีระดับการศึกษามัธยมปลาย/
ปวช.(47.0%) มรีายได้เฉลีย่ต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 11,001 – 13,000 บาท(35.0%) ประสบการณ์การท�างานส่วนใหญ่อยูร่ะหว่าง 2-5 ปี(52.5%)
 แรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แสดงได้ดัง
ตาราง 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา 

  

 จากตาราง 1 พบว่า แรงจูงใจในการท�างานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายด้าน พบ
ว่า แต่ละด้านมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยแรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความ
ก้าวหน้า ด้านลักษณะผลงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความส�าเร็จของงานตามล�าดับ
 3.ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แสดงได้
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานในภาพรวม

 จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพในการท�างานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการ
ท�างานเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีประสิทธิภาพในการท�างานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยประสิทธิภาพด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ รองลงมาได้แก่ด้านเวลา ด้านปริมาณ และด้านคุณภาพ ตามล�าดับ
 4. การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เก่ียวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท�างานแตก
ต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีแรงจูงใจในการท�างานแตกต่างกัน
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2. ท าการตรวจสอบความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาค่า Cronbach's alpha(α) 
ของตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัว ซึ่งพบว่าตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีค่ามากกว่า 0.7 ดังนั้นแสดงว่า ในที่นี้แบบสอบถามที่
วัดค่าตัวแปรเชิงปริมาณทุกตัวมีความเช่ือมั่น(Reliability) (รัตนา ศิริพานิช, 2532) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยนี้ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( X )และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  
Independent Sample t-test  One Way ANOVA และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient = r ) 

 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยสามารถน าเสนอตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานได้ดังนี้  
1. ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชาย(63.5%)  มีอายุอยู่ระหว่าง 26-30 ปี(37.5%)  และส่วนใหญ่
แล้วมีระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช.(47.0%)  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 11,001 – 13,000 บาท(35.0%)  
ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 2-5 ปี(52.5%) 

2. แรงจูงใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 

ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา แสดงได้ดังตาราง 1 ดังนี ้
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับ

ยางพารา  

แรงจูงใจในการท างาน 
n  =  206 แปล

ความหมาย X  S.D. 
1. ด้านความส าเร็จของงาน 3.47 0.620 มาก 

2. ด้านลักษณะของงาน 3.61 0.709 มาก 

3. ด้านความรับผิดชอบในงาน 3.56 0.753 มาก 

4. ด้านการยอมรับนับถือ 3.69 0.725 มาก 

5. ด้านความก้าวหน้า 3.65 0.712 มาก 

รวม 3.60 0.623 มาก 

 
จากตาราง 1 พบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณา

แรงจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยแรงจูงใจด้านการยอมรับนับถือมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะผลงาน ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้าน
ความส าเร็จของงานตามล าดับ 

3.ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา 
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา แสดงได้ตารางที ่2  

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
n  =  200 แปล

ความหมาย X  S.D. 
1. ด้านคุณภาพ   3.55 0.632 มาก 

2. ด้านปริมาณ 3.57 0.624 มาก 

3. ด้านเวลา 3.61 0.669 มาก 

4. ด้านวิธีการ 3.76 0.723 มาก 

รวม 3.62 0.592 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยประสิทธิภาพด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ รองลงมาได้แก่ด้านเวลา ด้าน
ปริมาณ และด้านคุณภาพ ตามล าดับ 

 4. การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ที่
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานท่ีมีปัจจัยสว่นบุคคลต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน 

ตัวแปร ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ t = 2.694 0.008* ยอมรับ 
อาย ุ F = 4.987 0.002* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F = 1.313 0.271 ปฏิเสธ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F = 6.312 0.000* ยอมรับ 
ประสบการณ์การท างาน F = 7.207 0.000* ยอมรับ 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 3  พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ทีแ่ตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ท างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05   

5. การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล อันไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ที่
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานไดด้ังตารางที่ 4 
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ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา แสดงได้ตารางที ่2  

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในภาพรวม 

ประสิทธิภาพในการท างาน 
n  =  200 แปล

ความหมาย X  S.D. 
1. ด้านคุณภาพ   3.55 0.632 มาก 

2. ด้านปริมาณ 3.57 0.624 มาก 

3. ด้านเวลา 3.61 0.669 มาก 

4. ด้านวิธีการ 3.76 0.723 มาก 

รวม 3.62 0.592 มาก 

 
 จากตารางที่ 2  พบว่า ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพในการท างานเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละด้านมีประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน โดยประสิทธิภาพด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ประสิทธิภาพด้วยวิธีการ รองลงมาได้แก่ด้านเวลา ด้าน
ปริมาณ และด้านคุณภาพ ตามล าดับ 

 4. การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ที่
แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานท่ีมีปัจจัยสว่นบุคคลต่างกันมีแรงจูงใจในการท างานแตกต่างกัน 

ตัวแปร ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ t = 2.694 0.008* ยอมรับ 
อาย ุ F = 4.987 0.002* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F = 1.313 0.271 ปฏิเสธ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F = 6.312 0.000* ยอมรับ 
ประสบการณ์การท างาน F = 7.207 0.000* ยอมรับ 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 3  พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ทีแ่ตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการ
ท างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคญัทางสถิติ .05   

5. การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางท่ีเกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล อันไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างาน ที่
แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานไดด้ังตารางที่ 4 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2017: การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0”454

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 3 พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท�างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทาง
สถิติ .05 
 5. การทดสอบสมมติฐานท่ีว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เก่ียวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล อันได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท�างาน
แตกต่างกัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีประสิทธิภาพในการท�างานต่างกัน

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4 พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
ที่มี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท�างานแตกต่างกันแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส�าคัญทางสถิติ .05 
  6. การทดสอบสมมุติฐานที่ว่า แรงจูงใจในการท�างาน และ ประสิทธิภาพในการท�างาน ของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้อง
กับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังตารางที่ 5

ตารางท่ี 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท�างานกับประสิทธิภาพในการท�างาน 

 ผลการทดสอบตามตารางที่ 5 พบว่า โดยรวมแล้วแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ใน
อ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิในการท�างานในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็น
รายด้าน พบว่า แรงจงูใจด้านความส�าเรจ็ของงาน และด้านลกัษณะของงาน มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธภิาพในการท�างาน
ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการยอมรับนับถือ และและด้านความ
ก้าวหน้า มคีวามสมัพันธ์ในทศิทางเดยีวกนักับประสทิธิภาพในการท�างานทีร่ะดบันยัส�าคญัทางสถติิ .05 ซ่ึงเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยสามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. แรงจงูใจในการท�างานโดยรวมของพนกังานในธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา อยูใ่นระดบั
สูง เพราะว่าแรงจูงใจทางด้านการยอมรับนับถือมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแรงจูงใจด้านอื่นๆ ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพราะว่าพนักงานได้รับการยกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ 
 2.ประสิทธิภาพในการท�างานโดยรวมของพนักงานในธุรกิจคนกลางในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับสูง เพราะว่า
ประสทิธภิาพด้านวธิกีารมคีะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกับประสิทธภิาพด้านอืน่ๆ ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่าพนกังานปฏบิตัิ
งานได้ตรงตามมาตรฐานที่องค์การ หรือแผนงานได้ก�าหนดไว้
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ตารางที่4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานต่างกัน 
ตัวแปร ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ t = 3.069 0.002* ยอมรับ 
อาย ุ F = 8.957 0.000* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F = 0.911 0.436 ปฏิเสธ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F = 8.742 0.000* ยอมรับ 
ประสบการณ์การท างาน F = 12.846 0.000* ยอมรับ 
 * ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4  พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณก์ารท างาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน
การท างานแตกต่างกันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   

                 6. การทดสอบสมมุติฐานที่ว่า แรงจูงใจในการท างาน และ ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานใน
ธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน แสดงผลการทดสอบ
สมมุติฐานได้ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  แสดงความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการท างาน  

แรงจูงใจในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน  
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(r) 
ระดับความสัมพันธ ์

ด้านความส าเรจ็ของงาน .823* สูง 
ด้านลักษณะของงาน .803* สูง 
ด้านความรบัผิดชอบในงาน .777* ปานกลาง 
ด้านการยอมรับนับถือ .707* ปานกลาง 
ด้านความก้าวหน้า .702* ปานกลาง 

รวม .859* สูง 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

ผลการทดสอบตามตารางที่ 5 พบว่า โดยรวมแล้วแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่
เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิในการท างานในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน และด้านลักษณะ
ของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการยอมรับนับถือ และและด้านความก้าวหน้า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง  
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ตารางที่4 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานต่างกัน 
ตัวแปร ค่าสถิติ Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ t = 3.069 0.002* ยอมรับ 
อาย ุ F = 8.957 0.000* ยอมรับ 
ระดับการศึกษา F = 0.911 0.436 ปฏิเสธ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F = 8.742 0.000* ยอมรับ 
ประสบการณ์การท างาน F = 12.846 0.000* ยอมรับ 
 * ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานตามตารางที่ 4  พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา ท่ีมี เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณก์ารท างาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพใน
การท างานแตกต่างกันแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05   

                 6. การทดสอบสมมุติฐานที่ว่า แรงจูงใจในการท างาน และ ประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานใน
ธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กัน แสดงผลการทดสอบ
สมมุติฐานได้ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5  แสดงความสมัพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับประสิทธิภาพในการท างาน  

แรงจูงใจในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการท างาน  
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 

(r) 
ระดับความสัมพันธ ์

ด้านความส าเรจ็ของงาน .823* สูง 
ด้านลักษณะของงาน .803* สูง 
ด้านความรบัผิดชอบในงาน .777* ปานกลาง 
ด้านการยอมรับนับถือ .707* ปานกลาง 
ด้านความก้าวหน้า .702* ปานกลาง 

รวม .859* สูง 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  

ผลการทดสอบตามตารางที่ 5 พบว่า โดยรวมแล้วแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่
เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิในการท างานในระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาแรงจูงใจเป็นรายด้าน พบว่า แรงจูงใจด้านความส าเร็จของงาน และด้านลักษณะ
ของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านการยอมรับนับถือ และและด้านความก้าวหน้า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิภาพในการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง  
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 3.จากผลการทดสอบสมมติุฐานท่ีพบว่า พนกังานในธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้องกบัยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวดัสงขลา ทีม่ ีเพศ 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท�างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .05 
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สุกฤษฎ์วานิช (2552) ที่พบว่า เพศ อายุ และอาชีพ จะมีผลต่อแรงจูงใจของคนแต่ละคนให้แตกต่างกันออก
ไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรทิพย์ เกิดข�า (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท�างาน 
 4. ผลจากการทดสอบสมมุติฐานที่พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มี 
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท�างานแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�าคัญทาง
สถิติ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ เกิดข�า (2557) ที่พบว่า ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างาน และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริวัฒน์ หงอกสมิา (2554) ทีพ่บว่า ช่างยนต์ในศนูย์บรกิารรถยนต์นัง่น�าเข้าแห่งหนึง่ของประเทศไทยท่ีมอีาย ุและ
ประสบการณ์เดิมในการท�างานมีประสิทธิภาพในการท�างานสูงกว่าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากน้ันยังสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ทศพร ลี้ไพบูลย์ (2552) ได้ศึกษาการศึกษาปัจจัยความพึงพอใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน ปตท. เคมิคอล 
กรุ๊ป ซึ่งพบว่าอายุของพนักงานมีผลกับประสิทธิภาพการท�างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 5. จากผลการทดสอบสมมตุฐิานทีพ่บว่า โดยรวมแล้วแรงจงูใจในการท�างานของพนกังานในธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้องกบัยางพารา 
ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท�างานในระดับสูง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ พรทิพย์ เกิดข�า (2557) ท่ีพบว่า ปัจจัยแรงจูงใจการท�างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับประสิทธิภาพการท�างานรวมในระดับปาน
กลาง ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชาคริต จันทร์สว่าง (2556) ที่พบว่า แรงจูงใจในการปฎิบัติงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ ธีร
ธรรมธาดา (2558) พบว่า ปัจจัยด้านการมีแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า แรงจูงใจในการท�างานโดยรวมของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า การที่จะเพิ่มแรงจูงใจในการท�างานของพนักงานให้สูงขึ้นนั้น ควรจะสร้างแรง
จูงใจด้านความส�าเร็จของงานให้สูงข้ึน เน่ืองด้วยแรงจูงใจในด้านนี้มีคะแนนต�่ากว่าด้านอื่นๆ ซึ่งการสร้างแรงจูงใจด้านความส�าเร็จของงาน 
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารกิจการควรก�าหนดเวลาท่ีส�าเร็จของงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่มอบหมายให้พนักงานท�า นอกจากนั้น
พนักงานก็จะต้องมีการตั้งเป้าหมายความส�าเร็จของงานให้สอดคล้องกับที่ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารก�าหนดไว้
 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิภาพในการท�างานโดยรวมของพนักงานในธุรกิจคนกลางในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลาอยู่ใน
ระดบัสงู ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมข้ีอเสนอแนะว่า การทีเ่พิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานให้สงูขึน้นัน้ ควรจะต้องเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ท�างานด้านคุณภาพให้สูงขึ้น เนื่องด้วยประสิทธิภาพในด้านนี้มีคะแนนต�่ากว่าด้านอื่นๆ ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานด้านคุณภาพ 
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารกิจการควรมีการฝึกอบรมให้พนักงานมีทักษะในการวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาให้ได้ทันต่อเหตุการณ์
 3. จากผลการวิจัยที่พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มี เพศ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท�างาน ที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการท�างานแตกต่างกัน ดังนี้ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่า การสร้างแรง
จงูใจในการท�างานของธรุกจิคนกลางท่ีเกีย่วข้องกบัยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา จะต้องมกีลยทุธ์ทีส่อดคล้องกบัปัจจัยส่วนบคุคล
ของพนักงาน
 4. จากผลการวิจัยที่พบว่า พนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่มี เพศ อายุ รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน และประสบการณ์การท�างาน ทีแ่ตกต่างกัน มปีระสทิธภิาพในการท�างานแตกต่างกนั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมข้ีอเสนอแนะว่า การเพิม่
ประสิทธิภาพในการท�างานของธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จะต้องมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของพนักงาน
 5. จากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านความส�าเร็จของงาน และด้านลักษณะของงาน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ประสทิธภิาพในการท�างาน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมข้ีอเสนอแนะว่า การทีจ่ะเพิม่ประสทิธภิาพในการท�างานของพนกังานในธรุกจิคนกลางทีเ่กีย่วข้อง
กับยางพารา ในอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ให้สูงขึ้น ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารกิจการจะต้องสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในด้านความ
ส�าเร็จของงาน และด้านลักษณะของงานให้สูงขึ้น
 6. ส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจคนกลางที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ในภูมิภาคอื่นที่มีการปลูกยางพารา เช่นเดียวกัน ได้แก่ จังหวัดต่างๆใน
ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วน�าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกับผลการวิจัยในเรื่องนี้
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