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 การวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษาถงึแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน
ของ พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ตวัแปรอสิระทีใ่ชศ้กึษา คอื ลกัษณะส่วนบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน 
แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ ปจัจยัจงูใจ และ ปจัจยุค ้าจุน ตวัแปรตามทีใ่ชศ้กึษา คอื ประสทิธใินการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ พนกังานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในกรงุเทพมหานคร จ ำนวน 268 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสถติทิี่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลูคอืค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ี สถติกิาร
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรสนั โดยใชโ้ปรแกรม 
ส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์
 ผลจากการวจิยั พบว่า 
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ 27-33 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/
หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี มรีายไดต่้อเดอืน 
20,001-40,000 บาท และ สงักดัสถานีปฏบิตังิานสุวรรณภูม ิ ดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ปจัจยัจงูใจโดยรวมและปจัจยัค ้าจุน อยูใ่นระดบัด ี และ 
ดา้นประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี
 2.พนกังานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดต่้อเดอืน 
แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และระยะเวลา
ในการท างาน สถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.ปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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 The objective of this research was to study the Work Motivation Related to Job 
Performance Efficiency of Employees  in a Private Air Cargo Company in Bangkok Metropolis. The 
independent variables involved in this study are: personal characteristics; gender, age, marital 
status, education level, work experience, average monthly income and work station. Work 
motivations factor included motivation factors and hygiene factors. The dependent variable involved 
in this study is job performance efficiency of employees. 
 The sample size of this research is 268 permanent employees in a Private Air Cargo 
Company in The Bangkok Metropolis. A Questionnaire is the instrument in data collection. 
Statistics for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. Data is processed by 
using a computer program 
 Results of this research are as follows: 
 1. Most respondents are female, aged between 27-33 years old, single/divorce/separate , 
holding Bachelor degree, having work experience less than 3 years, having monthly income at 
Baht 20,001-40,000 work station in Suvarnubhumi Airport. Work motivation in overall motive and 
hygiene factors of employees in a Private Air Cargo Company in Bangkok Metropolis was at good 
level. Efficiency of employees was at good level. 
 2. The personnel characteristics, i.e. gender, age, marital status, education 
level and monthly income , had affected job performance efficiency at a statistical significant level 
of 0.01. Employees with different work experience and work station had an affect on job 
performance efficiency at statistical significant level of 0.05. 
 3. Overall Motive factors were positively correlated with overall employees job performance 
efficiency of Private Air Cargo Company in The Bangkok Metropolis, at very high level in the same 
direction at statistically a significant level of 0.01. 
 



 4. Overall hygiene factors were positively correlated with overall job performance efficiency 
of Private Air Cargo Company in The Bangkok Metropolis employees, at very high level in the 
same direction at statistically significant level of 0.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีเนื่องจากความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลอื 
เป็นอยา่งยิง่จากรองศาสตราจารย ์ดร. ณกัษ์ กุลสิร ์ท่านอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดเ้สยีสละ 
เวลาอนัมคี่า กรณุาใหค้ าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขสารนิพนธเ์ป็นอยา่งดยีิง่ นบัตัง้แต่เริม่ 
ด าเนินการจนกระทัง่เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ใหค้ าแนะน า ช่วยเหลอื และตรวจแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง อนั 
เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ผูว้จิยัจงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะหข์อง รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา 
และอาจารย ์วรนิทรา ศริสิุทธกุิล กรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าปรกึษา ขอ้เสนอแนะ 
ตลอดจนการแกไ้ขปรบัปรงุใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒและคณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดอ้บรม 
สัง่สอน ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีใ่หค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถาม
และเกบ็ตวัอยา่งเป็นอย่างด ีจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลงไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยนี้ คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมบชูา 
พระคุณบดิา มารดา ตลอดจนบรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอนและชีแ้นะแนวทางทีด่แีละ 
มคีุณค่าตลอดมาจนกระทัง่ประสบความส าเรจ็ในวนันี้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 
 

ในปจัจบุนัน้ีการขนส่งเป็นเรื่องส าคญัและมกีารด าเนินงานอย่างแพร่หลายในประเทศต่าง ๆ 
ทัว่โลก  ภาวะแวดล้อมทางด้านการขนส่งและธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย  ๆ และการ
เปลีย่นแปลงจะยงัมอียู่ต่อไปอย่างไม่อาจยบัยัง้ได้  โดยผูบ้รหิารจะต้องตื่นตวัอยู่เสมอต่อโอกาส
ต่าง ๆ ทีอ่าจจะมขีึน้  โดยเฉพาะในดา้นการขนส่ง  ซึง่เป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการผลติ  จาก
การทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพิม่มากขึน้  โดยเฉพาะการทีม่กีารขนส่งทัง้ของรฐัและ
เอกชน  ใหเ้ลอืกใชม้ากขึน้ 

การแข่งขนัในธุรกจิการขนส่งพสัดุทางอากาศในปจัจุบนัน้ีเพิม่มากขึน้เป็นระยะ ๆ และทวี
ความรุนแรงเพิม่ขึน้ตามล าดบั   ซึง่ท าใหบ้รษิทัต้องเผชญิกบัอุปสรรคในการด าเนินงานต่างๆ
บา้ง แต่บรษิทักม็องอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เป็นความทา้ทายขององคก์ารในการทีจ่ะรกัษาความ
เป็นผู้น าและสามารถแข่งขนัไดท้ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต ดงันัน้บรษิทัจงึต้องให้ความส าคญัต่อ
การบรหิารทรพัยากรทางการบรหิารจดัการในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร โดยเฉพาะในเรื่องแรงจงูใจในการท างาน ดงัทีป่รยีาพร วงศ์อนุตร
โรจน์ (2532: 126) ไดก้ล่าวว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน เป็นการเพิม่ผลผลติของบุคคล ท าให้
องค์การมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล และสามารถปฏบิตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
องคก์าร 

ทัง้นี้องคก์ารแต่ละองคก์ารมปีรมิาณทรพัยากรทีแ่ตกต่างกนั และคนเป็นทรพัยากร
ทางการบรหิารจดัการทีส่ าคญัทีสุ่ด ถอืเป็นหวัใจของความส าเรจ็ทีจ่ะผลกัดนัใหเ้ป้าหมายของ
องคก์ารบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล แรงจงูใจในการท างานของ
บุคลากรในองคก์ารมผีลต่อความส าเรจ็ของงานและองคก์ารรวมถงึความสุขของผูท้ างานดว้ย 
องคก์ารใดกต็ามหากบุคลากรในองคก์ารไม่มแีรงจงูใจในการท างานกจ็ะเป็นเหตุใหผ้ลงานตกต ่า 
คุณภาพลดลง การลาออกจากงานทีส่งู หรอือาจก่อใหเ้กดิปญัหาอื่น ๆ ตามมาไดอ้กี ในทางตรง
ขา้มหากองคก์ารมบีุคลากรทีม่แีรงจงูใจในการท างานสงูจะมผีลบวกต่อการปฏบิตังิานและ
ผลงาน 

จากทีก่ล่าวมาจงึเป็นสาเหตุใหผู้ว้จิยั มคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาเกีย่วกบัแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เนื่องจากเป็นบรษิทัทีม่กีารด าเนินงานมา
มากกว่า 20 ปีและมแีนวโน้มเจรญิเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ตลอดจนมกีารใหส้วสัดกิารแก่พนกังาน
เป็นอยา่งมาก อาท ิ เช่น ค่าเล่าเรยีน โบนสั การปรบัต าแหน่งงาน ความมัน่คงในงาน และการ
ขึน้เงนิเดอืน เป็นตน้ ดงัที ่Steer and Porter (1983 : 211) กล่าวว่า บุคคลทีม่คีวามพอใจและมี
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แรงจงูใจในการท างานจะมผีลการปฏบิตังิานทีด่ ี และผลการปฏบิตังิานของแต่ละบุคคลจะขึน้อยู่
กบัองคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก่ ระดบัแรงจงูใจ ความรูค้วามสามารถหรอืลกัษณะส่วนตวั และ
ความเขา้ใจชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องตน ซึง่แรงจงูใจเป็นกุญแจส าคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการ
บรหิารงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเกดิประสทิธภิาพสูงสุด ซึง่เป็นการกระตุน้ให้
บุคลากรในองคก์ารเกดิก าลงัใจ มคีวามตัง้ใจ และเตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็
ความสามารถ ซึง่ส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าขององคก์าร ตลอดจนน าไปเป็นขอ้มลูในการ
ประกอบการตดัสนิใจ และการวางแผนพฒันาองคก์ารในดา้นอื่นๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เพื่อการธ ารงรกัษาไวซ้ึง่พนักงานทีม่คีุณภาพและสามารถสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และส่วนรวมต่อไป ทัง้ ในปจัจุบนั และอนาคต 
ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจยั 

1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 

1.เพื่อน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนการบรหิารดา้นทรพัยากร 
มนุษยแ์ละการจดัการองคก์ารของผูบ้รหิารของบรษิทั ในการเสรมิสรา้งใหพ้นกังานบรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร มแีรงจงูใจและมปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากยิง่ขึน้ 

2.ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุระบบการบรหิารงานบุคคลในองคก์าร ใน
การแกไ้ขปญัหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดถู้กตอ้งและเหมาะสมมากขึน้ 
 

ขอบเขตของกำรวิจยั 
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ าของ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพราะในเขตกรงุเทพมหานครนัน้เป็นเขตมฐีานลกูคา้หลกั
อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยบรษิทัมพีนกังานรวมทัง้หมด 701 คน (ทีม่า: ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ ณ 
วนัที1่ กรกฎาคม 2555) 

กลุ่มตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Yamane. 1970: 580-581) และก าหนดความ

2



 

 

 

 

คลาดเคลื่อนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 5% ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 255 คน และเพิม่จ านวนตวัอยา่ง
เปอรเ์ซนต ์5 ของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 12 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้
นีเ้ทา่กบั 268 คน  

กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง  
ขัน้ตอนที ่ 1 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วน (Proportional 

Stratified random sampling) โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งของพนกังานในแต่ละสถานี ตาม
สดัส่วนจ านวนพนกังานในสถานนีัน้ 

ขัน้ตอนที ่ 2 การสุ่มตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) โดยสุ่ม
ตวัอยา่งในแต่ละสถานีต่างๆ ตามจ านวนตวัอยา่งในขัน้ที่ 1 จนครบ 268 คน 

 
ตวัแปรท่ีศึกษำ 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 

1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญงิ 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 20 - 26 ปี  
1.1.2.2 27 - 33 ปี 
1.1.2.3 34 - 40 ปี 
1.1.2.4 41 – 47 ปี 
1.1.2.5 มากกว่า 47 ปี 

1.1.3 สถานภาพ 
1.1.3.1 โสด 
1.1.3.2 สมรส/อยูด่ว้ยกนั 
1.1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.5 ระยะเวลาในการท างาน 
1.1.5.1 น้อยกว่า 3 ปี 
1.1.5.2 3 - 6 ปี 
1.1.5.3 7 - 9 ปี 
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1.1.5.4 ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 
1.1.6 รายไดต่้อเดอืน 

1.1.6.1 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 
1.1.6.2 20,001 – 40,000 บาท 
1.1.6.3 40,001 – 60,000 บาท 
1.1.6.4 60,001 – 80,000 บาท 
1.1.6.5 80,001 บาทขึน้ไป 

1.1.7 สถานปีฏบิตังิาน 
 1.1.7.1 ส านกังานใหญ่ Green Tower 
 1.1.7.2 หลกัสี ่
 1.1.7.3 พระราม 3 
 1.1.7.4 สุวรรณภูม ิ
 1.1.7.5 กิง่แกว้ 
 1.1.7.6 เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั 

1.2 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจนุ 
1.2.1 ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย 

1.2.1.1ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
1.2.1.2 ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
1.2.1.3 ดา้นลกัษณะของงาน 
1.2.1.4 ดา้นความรบัผดิชอบ 
1.2.1.5 ดา้นความกา้วหน้าในงาน 

1.2.2  ปจัจยัค ้าจนุ ประกอบดว้ย 
1.2.2.1 ดา้นค่าตอบแทน 
1.2.2.2 ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
1.2.2.3 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
1.2.2.4 ดา้นนโยบายในการบรหิาร 
1.2.2.5 ดา้นสภาพการท างาน 
1.2.2.6 ดา้นความมัน่คงในงาน 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
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นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 
1. พนกังาน  หมายถงึ บุคคลทีท่ างานเป็นพนกังานประจ าอยูใ่นบรษิทั ขนส่งทาง

อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
2. ลกัษณะส่วนบุคคล หมายถงึ ลกัษณะเฉพาะของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศ

ของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่  
2.1 เพศ หมายถงึ เพศของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 

ในกรงุเทพมหานคร 
2.2 อาย ุหมายถงึ อายปีุเตม็ของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง

หนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
2.3 สถานภาพ หมายถงึ สถานภาพของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
2.4 ระดบัการศกึษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาสงูสุดของพนกังานบรษิทั ขนส่งทาง

อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
2.5  ระยะเวลาในการท างาน หมายถงึ ประสบการณ์การท างานของพนักงานใน

บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ ง ในกรุงเทพมหานคร นับตัง้แต่เริ่ม
ปฏบิตังิานจนถงึวนัตอบแบบสอบถามโดยนบัเป็นอายปีุเตม็  

2.6 สถานีปฏบิตังิาน หมายถงึ สถานีปฏบิตังิานของพนักงานในบรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
3. บรษิทั หมายถงึ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

 4. แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ แรงจงูใจจากปจัจยัต่างๆทีเ่ป็นสิง่กระตุ้นหรอื
เป็นแรงผลกัดนัจากความตอ้งการ หรอืความคาดหวงัต่างๆ เพื่อใหพ้นกังานมคีวามเตม็ใจและ
ความพงึพอใจในการทีจ่ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรม นัน้คอืปฏบิตังิานทีบ่รรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยปจัจยัทีไ่ดน้ ามาศกึษาในงานวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ปจัจยัการจงูใจและปจัจยัค ้าจุน 

5. ปจัจยัการจงูใจ หมายถงึ ปจัจยัต่างๆ ทีเ่ป็นสิง่กระตุ้น หรอืเป็นแรงผลกัดนัจากความ
ตอ้งการทีท่ าใหพ้นกังานมคีวามเตม็ใจและพงึพอใจในการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผล ไดแ้ก่ ดา้น
ความส าเรจ็ของงาน ดา้นไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้น
ความกา้วหน้าในงาน 

5.1 ความส าเรจ็ของงาน หมายถงึ การทีพ่นกังานสามารถปฏบิตังิานในหน้าที่
แลว้เสรจ็ตามเวลา รวมทัง้สามารถท างานเสรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และผลส าเรจ็ของงาน
เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดและท าใหเ้กดิแรงจงูใจในผลงาน 

5.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ทัง้จาก 
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อนรว่มงานหรอืบุคคลอื่นๆ ในดา้นความคดิเหน็ ความสามารถ และการ
ปฏบิตังิาน 
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5.3 ลกัษณะงาน หมายถงึ งานทีท่า้ทายความสามารถ ปรมิาณงานทีเ่หมาะสม 
งานทีท่ าเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ และลกัษณะกระบวนงานชดัเจน 

5.4 ความรบัผดิชอบ หมายถงึ การก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในงานที่ 
ชดัเจน การทีไ่ดร้บัมอบหมายงานใหม่ๆ ทีม่คีวามส าคญัต่อองคก์าร มอี านาจตดัสนิใจในงานที่
รบัผดิชอบอย่างเตม็ที ่และงานทีร่บัผดิชอบเหมาะสมกบัตวัพนกังาน 

5.5 ความก้าวหน้าในงาน หมายถงึ การไดร้บัมอบหมายงานทีท่า้ทาย
ความสามารถเพื่อมโีอกาสในการเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่ง การไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา
ความรูค้วามสามารถโอกาสกา้วหน้าในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน และการได้รบัการสนบัสนุนจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

6. ปจัจยัค ้าจนุ หมายถงึ ปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มในการท างานและมหีน้าทีใ่ห้
บุคคลเกดิแรงจงูใจในงาน โดยประกอบดว้ยปจัจยัแต่ละดา้น ดงัน้ี 

6.1ค่าตอบแทน หมายถงึ องคป์ระกอบซึง่แสดงถงึค่าตอบแทนของพนกังาน 
ไดแ้ก่สวสัดกิาร ความเหมาะสมของค่าตอบแทนกบัปรมิาณเนื้องาน ค่ารกัษาพยาบาล ค่า
อุปกรณ์สื่อสาร ค่าเบีย้เลีย้ง 

6.2 ผูบ้งัคบับญัชา หมายถงึ ลกัษณะการท างานของผูบ้งัคบับญัชาทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
พนกังาน ไดแ้ก่ การมอบหมายงาน การใหค้ าแนะน า การประเมนิผลการท างาน 

6.3 ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล หมายถงึ องคป์ระกอบซึง่แสดงถงึความสมัพนัธ์ 
ระหว่างพนกังานกบับุคลากรในหน่วยงาน ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ ความสามคัค ี ความช่วยเหลอื 
การแบ่งปนัขา่วสาร 

6.4 นโยบายในการบรหิาร หมายถงึ องคป์ระกอบของนโยบายในการบรหิาร ทีม่ ี
ผลต่อการท างานของพนกังาน ไดแ้ก่ ความชดัเจนของนโยบาย การน าไปปฏบิตั ิความรวดเรว็ 
ในการประกาศนโยบายเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

6.5 สภาพการท างาน หมายถงึ องคป์ระกอบเกีย่วกบัสภาพการท างาน ไดแ้ก่ 
ความสะดวกสบายในการท างาน บรรยากาศการท างาน หอ้งท างาน แหล่งขอ้มลูประกอบการ
ท างาน 

6.6 ความมัน่คงในงาน หมายถงึ องคป์ระกอบซึง่เป็นความมัน่คงในงาน ไดแ้ก่ 
การลดเงนิเดอืน การถูกเชญิออก อตัราการต่อสญัญาว่าจา้งเพื่อท างานต่อ 

7. ประสทิธภิาพในการท างาน หมายถงึ การท างานของพนกังานในบรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ตามระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทีก่ าหนดเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวโ้ดยใชว้ตัถุดบิ อุปกรณ์ เวลา รวมทัง้แรงงานน้อยทีสุ่ด และเหมาะสมกบั
ผลงานทีไ่ดร้บั โดยแบ่งประสทิธภิาพ ออกเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ย ประสทิธภิาพจากแง่มุม
ของค่าใชจ้่าย ประสทิธภิาพจากแง่มุมของกระบวนการบรหิาร และ  ประสทิธภิาพจากแงมุ่มของ
ผลลพัธ ์
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กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
ในการวจิยัเรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ผูว้จิยัไดก้ าหนด
กรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้ 

 

 ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะส่วนส่วนบคุคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศกึษา 
5.ระยะเวลาในการท างาน 
6.รายไดต่้อเดอืน 
7.สถานีปฏบิตังิาน 

 
 
 
 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
ของพนักงำน บริษทั ขนส่งทำง
อำกำศของเอกชนแห่งหน่ึงใน

กรงุเทพมหำนคร 
 
 

แรงจงูใจในกำรปฏิบติังำน 
ปัจจยักำรจงูใจ 
1. ดา้นลกัษณะของงาน 
2. ดา้นความรบัผดิชอบ 
3. ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
4. ดา้นความก้าวหน้าในงาน 
5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ปัจจยัค ำ้จนุ 
1. ดา้นค่าตอบแทน 
2. ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
3. ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
4. ดา้นนโยบายในการบรหิาร 
5. ดา้นสภาพการท างาน 
6. ดา้นความมัน่คงในงาน 
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สมมติฐำนของกำรวิจยั 
1. พนกังานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 

ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื
ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความก้าวหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บั 
ประสทิธภิาพในการท างาน 

3. ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์ 
ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน ม ี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และไดน้ าเสนอตาม
หวัขอ้ต่อไปนี้ 
 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demographic) 
2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัแรงจงูใจ 
3. ความหมายของประสทิธภิาพ 
4. ประวตัขิองบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
5. งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demographic)  

ความหมายของประชากรศาสตร ์
ประชากรศาสตร ์หมายถงึ การวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละการพรรณาลกัษณะของกลุ่ม

ประชากรในดา้นการแจกกระจาย สถติชิพี อาย ุเพศ และสถานภาพในทางพลเมอืง ในขณะใด
ขณะหน่ึง หรอืช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ราชบณัฑติยสถาน , 2524.หน้า 109) 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538 : 41 – 42) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้
เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งส่วนกลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่
ส าคญัและเป็นสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดั
มากกว่าตวัแปรอื่นๆ มณวีรรณ ฉตัรอุทยั (2539) ไดศ้กึษาถงึความแตกต่างดา้นลกัษณะชวีภาพ
ทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างาน ไดแ้ก่ อายุ เพศ และสถานภาพสมรส 

1. อายุ (Age) มกีารวจิยัไดศ้กึษาว่า เมือ่พนกังานมอีายุมากขึน้มผีลต่อประสทิธภิาพ
การท างานลดลงหรอืไม่ ซึง่ไดผ้ลสรปุว่า อายทุีเ่พิม่ขึน้ไมไ่ดท้ าใหคุ้ณภาพงานดอ้ยลง แต่พบวา่
อตัราการลาหรอืลางานอยา่งไมม่เีหตุผลลดน้อยลงในกลุ่มผูส้งูอายุ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูท้ างาน
ทีอ่ายนุ้อยกว่า 

2. เพศ (Sex) เพศไมไ่ดส้รา้งใหเ้กดิความแตกแยกในการตดัสนิใจ ไมว่่าจะในส่วนของ 
ทกัษะการคดิวเิคราะห์ การจงูใจ การเขา้สงัคม ภาวะผูน้ า หรอืการเรยีนรู ้ แต่ในเรือ่งของการ
ขาดงาน พบว่า ผูห้ญงิมกีารขาดงานมากกว่าผูช้าย ซึง่อาจเกีย่วเนื่องจากค่านิยมทีท่ าใหผู้ห้ญงิ
ตอ้งดแูลครอบครวั ดงันัน้ เมือ่มเีหตุจ าเป็นเกี่ยวกบัครอบครวั ฝา่ยหญงิจงึตอ้งเป็นฝา่ยลางาน
ไปจดัการมากกว่าผูช้าย 
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3. สถานภาพการสมรส (Marital Status) การศกึษาพบว่า ผูส้มรสแลว้จะไมค่่อยมกีาร
ขาดงาน หรอืยา้ยงาน ซึง่อาจเป็นเพราะตอ้งการความมัน่คงในการสรา้งครอบครวัมากยิง่ขึน้ 
รวมทัง้การศกึษายงัพบว่า จ านวนบุตรมผีลกระทบต่อการลางานของพนกังานสตรมีากขึน้ 
 กรรณกิาร ์ เหมอืนประเสรฐิ (2548 : 10) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์ารต่างๆ จะ
ประกอบไปดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมพีฤตกิรรมที่
แตกต่างกนัออกไปลกัษณะพฤตกิรรมของบุคคลทีแ่สดงออกแตกต่างกนัน้ี มสีาเหตุมาจากปจัจยั
ต่างๆ ซึง่ไดแ้ก่ อายุ เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏบิตังิานในองคก์าร ลกัษณะพฤตกิรรม
ในการท างานของบุคคล จะเป็น ดงันี้ 

1. อายกุบัการท างาน (Age and Job Performance) เป็นทีย่อมรบักนัว่าผลงานของ
บุคคลจะลดน้อยลงในขณะทีอ่ายเุพิม่ขึน้ แต่อยา่งไรกต็ามบุคคลทีม่อีายุมากจะถอืว่าเป็นผูม้ ี
ประสบการณ์ในการท างานสงู และสามารถปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีจ่ะก่อใหเ้กดิผลผลติสงูได ้
นอกจากนี้จะเหน็ไดว้่า คนทีอ่ายุมากจะไมล่าออกจากงานหรอืยา้ยงาน แต่จะท างานทีเ่ดมิ ทัง้นี้
เพราะโอกาสในการเปลีย่นงานมน้ีอย ประกอบกบัช่วงเวลาในการท างานนานจะมผีลท าใหไ้ดร้บั
ค่าตอบแทนทีม่ากขึน้ ตลอดจนสวสัดกิารต่างๆ กจ็ะไดเ้พิม่ขึน้ดว้ย รวมทัง้พนกังานทีม่อีายุมาก
ขึน้จะปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานอยา่งสม ่าเสมอ ขาดงานน้อยกว่าพนกังานทีม่อีายุน้อย 

2. เพศกบัการท างาน (Gender and Job Performance) จากการศกึษาโดยทัว่ไปเรื่อง 
ความสามารถเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาในการท างาน แรงจงูใจ การปรบัตวัทางสงัคม 
ความสามารถในการเรยีนรู ้ ระหว่างเพศชายและเพศหญงิไมม่คีวามแตกต่างกนั แต่อยา่งไรก็
ตามในการศกึษาของนกัจติวทิยาพบว่า เพศหญงิจะมลีกัษณะคลอ้ยตามมากกว่าเพศชาย และ
เพศชายจะมคีวามคดิเชงิรกุความคดิกา้วไกล และมคีวามคาดหวงัในความส าเรจ็มากกว่าเพศ
หญงิ แต่จะไม่มคีวามแตกต่างในเรือ่งผลงาน และในเรือ่งความพงึพอใจในงาน 

3. สถานภาพสมรสกบัการท างาน (Marital Status and Job Performance) พบว่า
พนกังานทีส่มรสแลว้จะขาดงาน และมอีตัราการลาออกจากงานน้อยกว่าผูท้ีเ่ป็นโสด นอกจากนี้
ยงัมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่าผูท้ีเ่ป็นโสด ตลอดจนมคีวามรบัผดิชอบ เหน็คุณค่าของงาน 
และมคีวามสม ่าเสมอในการท างานดว้ย 

4. ความอาวุโสในการท างานกบัการท างาน (Tenure and Job Performance) ผูอ้าวุโส
ในการท างานจะมผีลงานสงูกว่าบรรดาพนักงานใหม่ และมคีวามพงึพอใจในงานสงูกว่า 

  
2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ  

แรงจงูใจ หมายถงึ สภาวะทีภ่ายในตวัของผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพลงัท าใหร้า่งกายมกีาร
เคลื่อนไหวไปในทศิทางทีม่เีป้าหมายทีไ่ดเ้ลอืกไวแ้ลว้ซึง่มกัจะเป็นเป้าหมายทีม่อียูใ่นภาวะ
สิง่แวดลอ้ม (Loudon and Bitta. 1988 : 368) 

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ภาวะของความเตม็ใจในการท างานเพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์าร โดยทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูป้ฏบิตังิานไดด้ว้ย การสรา้ง
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แรงจงูใจนี้ เป็นหน้าทีป่ระการหนึ่งของผูบ้รหิาร และผูท้ีถู่กจงูใจนัน้ จะตอ้งมคีวามสามารถใน
การปฏบิตังิานหรอืหน้าทีด่งักล่าวไดด้ว้ย  แรงจงูใจในการท างานของสมาชกิในองคก์าร  กล่าว
ไดอ้ยา่งสงัเขปว่าเป็น อทิธพิลภายในของบุคคลซึง่เกี่ยวขอ้งกบัระดบัการก าหนดทศิทาง และ
การใชค้วามพยายามในการท างานอย่างต่อเนื่อง  หรอืกระบวนการทีผ่ลกัดนักระตุ้นใหบุ้คคลมี
ความปรารถนาทีจ่ะท าพฤตกิรรม หรอืงดการกระท าพฤตกิรรมอย่างใดอยา่งหนึ่ง  (Vroom, 
1964: 66) 

 
จดุก าเนิดของแรงจงูใจ 
ภาวณิี เพชรสว่าง (2545 : 39 – 40) กล่าวว่า คนเราจะเกดิแรงจงูใจขึน้มาได้ ตอ้งเริม่

จากมคีวามตอ้งการก่อน (Need) ซึง่อาจเป็นความต้องการทางกายภาพ หรอืความตอ้งการ
ทางดา้นจติใจและเมือ่ความตอ้งการนัน้ยงัไมไ่ดร้บัการตอบสนอง (Unsatisfied Need) จะ
ก่อใหเ้กดิแรงกดดนัหรอืความเครยีด (tension) ซึง่จะเป็นแรงผลกั (Drive) ใหบุ้คคลแสวงหาทาง
ตอบสนอง (Search for ways to satisfied need) โดยคนเราอาจมหีลายทางเลอืกในการ
ตอบสนองนัน้ ทัง้นี้คนเราจะเลอืกเพยีงหนทางทีด่ทีีสุ่ดและเหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัเขา เพื่อตัง้เป็น
เป้าหมาย (Choice of goal-directed behaviors) และแสดงพฤตกิรรมไปตามเป้าหมายนัน้ โดย
การแสดงพฤตกิรรมอาจจะท าใหเ้กดิผลลพัธท์ัง้ในทางบวกหรอืทางลบกไ็ด ้ เช่นอาจไดร้บัรางวลั
หรอืการลงโทษ และหากความตอ้งการนัน้ไดร้บัการตอบสนองกจ็ะท าใหล้ดความกดดนั หรอื
ความเครยีด (Reduction of tension) ซึง่เรยีกว่าการประเมนิการตอบสนองความต้องการ 

 
แรงกดดนั 

 
 
       ไมต่อบสนอง                     แรงผลกั 
 
 
 

 
       ตอบสนอง 
 
ภาวะลดแรงกดดนั 
 

ภาพประกอบ 2 : The Motional Framework 
ทีม่า : ดดัแปลงจาก Moorhead,R.; & Griffin, R.W., 1989 : 119 – 120 

 

ความตอ้งการ หาทางเลอืกเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ 

ตัง้เป้าหมาย 

ประเมนิการตอบสนอง
ความตอ้งการ 

ไดร้บัรางวลั/
ลงโทษ 

แสดงพฤตกิรรม 
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ลกัษณะของการจงูใจ 
การจงูใจ (Motivation) เป็นความตอ้งการ (Need) ทีเ่กดิขึน้อย่างรุนแรงภายในจติใจ ท า 

ใหบุ้คคลเกดิความเครยีด บุคคลจงึพยายามหาวธิเีพื่อตอบสนองความตอ้งการนัน้ ในองคก์าร
ธุรกจิการจงูใจมคีวามจ าเป็นต่อกระบวนการเพิม่ผลผลติทัง้ในเชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ ทัง้นี้
เพราะการจงูใจทีถู่กตอ้ง และเหมาะสมจะกระตุน้ใหบุ้คลากรตัง้ใจ เตม็ใจ และทุ่มเทท างานอย่าง
เตม็ก าลงัความสามารถเพื่อใหผ้ลงานออกมาดทีีสุ่ด 

 
องคป์ระกอบของแรงจงูใจ 
แรงจงูใจสามารถแบ่งเป็นส่วนประกอบยอ่ยได้ 3 ส่วนคอื 
1. ทศิทาง หรอื เป้าหมาย (Direction) คอืสิง่ทีค่นเราเลอืกจะท าจากหลากหลาย

ทางเลอืกทีเ่ป็นไปได้ 
2. ความเขม้ (Intensity) เป็นความชดัเจน หรอืความพยายามในการตอบสนองตาม

ทางเลอืกทีไ่ดต้ดัสนิใจเลอืกแลว้ 
3. ความคงอยู่ (Persistence) ความคงอยูข่องพฤตกิรรม และระยะเวลาทีค่นเราจะมี

ความพยายามในการแสดงพฤตกิรรมนัน้อย่างต่อเนื่อง (Ivancevich., J.M. & Matteson, M.T., 
1990) 
 

2.1 ทฤษฎีจงูใจของมาสโลว ์(Maslow’s General Theory of Human Motivation) 
อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์ (ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัยศ์ริ.ิ 2550 ; อา้งองิจาก Abraham 

H.Maslow. 1954: 80 - 106)ไดต้ัง้ทฤษฎเีกีย่วกบั แรงจงูใจ(Maslow’s General Theory of 
Human & Motivation) โดยมาสโลว ์ ไดอ้ธบิายถงึความตอ้งการของมนุษย ์ ซึง่มลีกัษณะเป็น
ล าดบัขัน้จากต ่าไปหาสงู (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎทีีย่อมรบักนัแพรห่ลายสมมตฐิาน
ดงักล่าวมคีวามเกีย่วกบั พฤตกิรรมของมนุษยด์งันี้  

1.มนุษยม์คีวามตอ้งการ ความตอ้งการมอียูเ่สมอ และไมม่ทีีส่ ิน้สุด แต่สิง่ทีม่นุษย์
ตอ้งการนัน้ขึน้อยูก่บัว่า เขามสีิง่นัน้อยูแ่ลว้หรอืยงั  ขนาดทีค่วามตอ้งการใดไดร้บัการตอบสนอง
แลว้ความตอ้งการอื่นจะเขา้มาแทนที ่กระบวนการน้ีไม่มทีีส่ ิน้สุด  และจะเริม่ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่
ตาย 

2.ความตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้ จะไมเ่ป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรมอกีต่อไป 
ความตอ้งการทีไ่มไ่ดร้บัการตอบสนองเท่านัน้ทีเ่ป็นแรงจงูใจของพฤตกิรรม 

3.ความตอ้งการของมนุษยม์ลี าดบัขัน้ความส าคญั กล่าวคอื เมือ่ความตอ้งการระดบัต ่า 
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการระดบัสงูกจ็ะมกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารตอบสนองทนัที 

4. ตามทฤษฎขีองมาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขัน้ของความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ไว ้
5 ขัน้จากต ่าไปสงู ดงันี้ 
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ล าดบัขัน้ของความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of human needs) 

 
ภาพประกอบ 3  ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2545). องคก์ารและการจดัการ. หน้า 311. 

ทฤษฎขีองมาสโลว ์แบ่งล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบั ดงันี้ 
1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานเพือ่

ความอยูร่อด เช่น อาหาร น ้า ความอบอุ่น ทีอ่ยูอ่าศยั การนอน และการพกัผ่อน 
 2. ความตอ้งการความมัน่คงหรอืความปลอดภยั (Security of safety needs) เป็นความ
ตอ้งการทีจ่ะเป็นอสิระจากอนัตราย การมชีวีติรอดและความกลวัต่อความสญูเสยีหน้าทีก่ารงาน 
ทรพัยส์นิหรอืทีอ่ยูอ่าศยั 
 3. ความตอ้งการการยอมรบั หรอืความผกูพนั (Affiliation or acceptance needs)เป็น
ความตอ้งการใหบุ้คคลอื่นและสงัคมยอมรบั เช่น การเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนรว่มงาน 
 4. ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem needs) ตามทฤษฎมีาสโลวเ์มือ่บุคคลไดร้บัการ
ตอบสนองความตอ้งการการยอมรบัแลว้ จะตอ้งการการยกยอ่งจากตวัเองและจากบุคคลอื่น 
ความตอ้งการนี้เป็นการพงึพอใจในอ านาจ ความภาคภูมใิจ สถานะ และ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 5. ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ (Need for self - actualization) เป็นความ 
ตอ้งการในระดบัสงูสุดของบุคคล เป็นความปราถนาทีจ่ะสามารถประสบความส าเรจ็ เพื่อทีจ่ะม ี
ศกัยภาพ และบรรลุความส าเรจ็ในสิง่ใดสิง่หนึ่งในระดบัสูงสุด 
 2.2 ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) 
 ทฤษฎ ี 2 ปจัจยัของ Herzberg (ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัยศ์ริ.ิ2550) ทฤษฏจีงูใจ-ค ้า
จนุ (The Motivation-Hygiene Theory) เรยีกอกีแบบหน่ึงว่า ทฤษฏสีองปจัจยั (Two-factor 
theory)ซึง่เป็นทฤษฏเีกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของเฮอรซ์เบอรก์ สาเหตุทีเ่รยีกว่า
ทฤษฏสีองปจัจยัเพราะในการท างานนัน้จะตอ้งมสีิง่ทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจสิง่ทีท่ าใหไ้มพ่งึ
พอใจ หรอืส่วนประกอบทีเ่สรมิใหค้นเกดิความพอใจยิง่ขึน้จงึเรยีกว่าเป็นสิง่ค ้าจุน 

ความตอ้งการยกยอ่ง 
(Esteem need) 

ความตอ้งการความผกูพนัหรอืการยอมรบั 
(Affiliation or acceptance needs) 

ความตอ้งการความมัน่คงหรอืความปลอดภยั 
(Security or safety need) 

ความตอ้งการของรา่งกาย 
(Physiological need) 

ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ 
(Need for self-actualization) 
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 ทฤษฎ ีจงูใจ-ค ้าจุนของเฮอรซ์เบอรก์ สรา้งขึน้จากผลการวจิยัของเขาในคณะปี 
1959 ทีเ่มอืงพทิสเ์บอรก์ (Pittsburgh) รฐัเพนซลิวาเนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิาเพื่อพสิจูน์ทฤษฎี
ของเฮอรซ์เบอรก์ทีว่่ามนุษยม์คีวามปรารถนา 2 ประการ ประการทีห่นึ่งคอื ความปรารถนาทีจ่ะ
ขจดัความทุกขท์างรา่งกายทัง้หลายใหห้มดไป เช่น ความหวิ ความเดอืดรอ้นทางสุขภาพ 
ประการทีส่องคอืความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภมูใิจในความส าเรจ็ชวีติที่
เจรญิกา้วหน้า เป็นตน้  
 1. ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factors) หมายถงึ ปจัจยัทีม่อีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบั 
เนื้อหาสาระของงานโดยตรง ปจัจยัทีส่รา้งความพงึพอใจใหบุ้คคลรกังานและชอบงาน ท าให้
บุคคลในองคก์ารปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 
 1.1 ความส าเรจ็ในงาน (Achievement) หมายถงึ การทีบุ่คคลสามารถแก้ปญัหา
ต่างๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้ผลงานส าเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจในผลงาน 
 1.2 การไดร้บัการยอมรบันับถอื (Recognition) หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบั 
นบัถอืไมว่่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนหรอืบุคคลอื่นๆ การยอมรบันี้อาจอยูใ่นรปูของการยก
ยอ่งชมเชยแสดงความยนิด ีการใหก้ าลงัใจหรอืย่างอื่นทีเ่หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ 
 1.3 ลกัษณะของงาน (Work itself) หมายถงึงานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยั
ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ทา้ทายใหต้อ้งลงมอืท าหรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะท าโดยล าพงั 
 1.4 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จาก 
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ  มอี านาจรบัผดิชอบอยา่งเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุม
ไมม่าก 
 1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถงึ ไดร้บัเลื่อนขัน้ ต าแหน่งใหส้งูขึน้ 
ของบุคคลในองคก์าร มโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิ 
 2. ปจัจยัค ้าจุนหรอืปจัจยัอนามยั (Hygiene Factors) หมายถงึ ปจัจยัทีค่ ้าจนุ 
ใหแ้รงจงูใจในการท างานของบุคคลมอียูต่ลอดเวลา ถา้ไม่มหีรอืลกัษณะไมส่อดคลอ้งกบับุคคล
ในองคก์ารจะเกดิความไม่ชอบงานขึน้มดีงันี้ 
 2.1 เงนิเดอืน (Salary) การเลื่อนขัน้ในหน่วยงานนัน้เป็นทีพ่อใจของคนท างาน 
 2.2 โอกาสทีจ่ะไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility Growth) นอกจาก 
หมายถงึการทีบุ่คคลไดร้บัการแต่งตัง้เลื่อนต าแหน่งแลว้ การไดร้บัรูเ้สน้ทางการเตบิโตในสาย
อาชพีกเ็ป็นปจัจยัทีช่่วยใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างาน 
 2.3 ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เพื่อนรว่มงาน (Interpersonal 
Relation Superior, Subordinate, Peers) หมายถงึ การตดิต่อไมว่่าจะเป็นวาจาทีแ่สดงความม ี
สมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถท างานรว่มกนัมคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนัอยา่งดี 
 2.4 สถานะทางอาชพี (Status) หมายถงึ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบัของสงัคม ม ี
เกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี
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 2.5 นโยบายและการบรหิาร (Company policy and administration) หมายถงึ
การจดัการและบรหิารงานขององคก์ารการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร 
 2.6 สภาพการท างาน (Working conditions) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงาน
เช่น แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างาน 
 2.7 ความเป็นอยูส่่วนตวั (Personal life) หมายถงึความรูส้กึทีด่ ีหรอืไมด่ ี
อนัเป็นผลทีไ่ดร้บัจากงานในหน้าทีข่องเขา 
 2.8 ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถงึความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความ
มัน่คงและปลอดภยัในอาชพีการท างาน 
 ปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุน ตามทฤษฎขีองเฮอรซ์เบอรก์บัความพงึพอใจในงาน 
จะปรากฏเป็นแนวต่อเนื่องสองแนว คอืปจัจยัจงูใจเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิแนวต่อเน่ืองระหว่างไม่
มคีวามพงึพอใจกบัมคีวามพงึพอใจ ซึง่หมายความว่าถา้ผูบ้รหิารไมไ่ดใ้ชป้จัจยัน้ีในการจงูใจ
ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะไมเ่กดิความพงึพอใจในงาน แต่ถา้ผูบ้รหิารน าปจัจยัน้ีมาใชจ้งูใจผูป้ฏบิตังิานก็
จะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจในงาน ส่วนปจัจยัค ้าจุนเป็นปจัจยัทีก่่อใหเ้กดิแนว
ต่อเนื่องระหว่างความไมพ่งึพอใจกบัไม่มคีวามไมพ่งึพอใจ ซึง่หมายความว่าถา้ในหน่วยงาน
ผูบ้รหิารไมไ่ดจ้ดัปจัจยัเหล่าน้ีไวจ้ะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความไมพ่งึพอใจในการปฏบิตังิาน
 ส าหรบัทฤษฎ ี2 ปจัจยัของ Herzberg มคีวามคลา้ยคลงึกบัทฤษฎรีะดบัขัน้ความ 
ตอ้งการของมาสโลว ์ซึง่สามารถแสดงความสมัพนัธก์นัไดด้งัภาพประกอบ 4 
ทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว์    ทฤษฎจีงูใจของเฮอรซ์เบอรก์ 

ความตอ้งการตามความคดิ    ตวังานทีท่ า 
   ความส าเรจ็ 
   โอกาสเตบิโต 

ความตอ้งการมลีกัษณะเด่น    ความกา้วหน้า 
   การยอมรบั 
   ฐานะ 

ความตอ้งการทางสงัคม    ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบั 
        -ผูบ้งัคบับญัชา 
        -เพื่อนรว่มงาน 
        -ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ความตอ้งการดา้นความมัน่คง    นโยบายและการบรหิารของหน่วยงาน 
   ความมัน่คงของงาน 
   สภาพของงาน 

ความตอ้งการทางรา่งกาย    เงนิเดอืน 
   ชวีติสว่นตวั 
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 2.3 ทฤษฎีการจงูใจ ERG ของเคลย์ตนั อลัเดอรเ์ฟอร ์
 ทฤษฎคีวามตอ้งการ ERG ของ Alderfer (Need theories) ทฤษฎคีวามตอ้งการ 
ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory) ทฤษฎ ีERG (Existence-Relatedness-Growth theory 
(ERG) พฒันาโดย Clayton P. Alderfer ซึง่เน้นการท าใหเ้กดิความพอใจตามความตอ้งการของ
มนุษย ์ แต่ไมค่ านึงถงึขัน้ความตอ้งการว่าความตอ้งการใดจะเกดิขึน้ก่อนหรอืหลงั และความ
ตอ้งการหลาย ๆ อยา่งอาจเกดิขึน้พรอ้มกนักไ็ด ้ (Clayton  P. Alderfer 1992 ; อา้งองิจาก
ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัยศ์ริ.ิ 2550) Alderfer แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประการ ดงันี้
  
 1. Existence (ความเป็นอยู)่ เกีย่วขอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐาน
เพื่อการด ารงอยู ่ โดยตรงกบัความตอ้งการทางกายภาพ และความปลอดภยัของมาสโลว์ในขัน้ที ่
1 และ 2 
 2. Relatedness (ความสมัพนัธ)์ เป็นความปรารถนาทีจ่ะด ารงความสมัพนัธ์
ตอ้งการมคีวามหมายในสงัคม เทยีบเท่ากบัความตอ้งการขัน้ที ่3 และ 4 ของมาสโลว ์
 3.  Growth (ความเตบิโต) เป็นความปรารถนาภายในทีจ่ะพฒันาตนเอง ตอ้งการ 
สรา้งสรรคส์ิง่ทีม่ปีระโยชน์ ซึง่ตรงกบัความตอ้งการในขอ้ที ่ 5โดยทฤษฎ ี ERG จะแตกต่างจาก
ทฤษฎลี าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลวอ์ยู ่3 ประเดน็ คอื  
 1) ในเรือ่งของส่วนประกอบทีจ่ดัแบ่งกลุ่มความตอ้งการไวแ้ตกต่างกนั  
 2) ทฤษฎ ี ERG เชื่อว่าความตอ้งการของมนุษยไ์ม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามล าดบั
ขัน้ แต่สามารถเกดิพรอ้มกนัได้ 
 3) หากความตอ้งการในล าดบัสงูไมไ่ดร้บัการตอบสนอง พฤตกิรรมการตอบสนอง
ความตอ้งการในล าดบัต ่าจะเพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้แลว้ ทฤษฎ ีERG ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
สมยัใหมม่ากกว่ามาสโลว ์ ในเรือ่งการค านึงถงึปจัจยัความแตกต่างระหว่างบุคคล ตวัแปร
ทางดา้นการศกึษา พืน้ฐานทางครอบครวั และสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม ทีม่อีทิธพิล
เปลีย่นแปลงแรงขบัดนัได ้(Robbins,S.P. 1999) 
 
3. ความหมายของประสิทธิภาพ 
 บารน์ารด์ (กานต ์กุณาศล.2542 ; อา้งองิจาก Barnard, Chester 1 : 1974) ได ้
อธบิายว่า การด าเนินทีก่่อใหเ้กดิประสทิธภิาพนัน้ คอืการด าเนินใหง้านเป็นไปตามความ
คาดหวงั ผลของการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้โดยไมม่คีวามคาดหวงันัน้ไม่มคีวามส าคญั คนูซ ์กบั โอ
ดอนเนล (กานต ์ กุณาศล.2542 ; อา้งองิจาก Koontz ; &O’Donnel.1984) ไดข้ยายความค าว่า
“ประสทิธภิาพ” ว่ามคีวามหมายครอบคลุมถงึ ความพอใจของบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร 
ตลอดจนชุมชน จอหน์ ด.ีมลิเลท็ (John D.Millet. 1954) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า
ประสทิธภิาพว่า หมายถงึผลการปฏบิตังิานทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจและไดร้บัผลก าไรจากการ
ปฏบิตังิาน ซึง่ความพงึพอใจในการบรกิารใหป้ระชาชน พจิารณาจาก 
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 1. การใหบ้รกิารอย่างเท่าเทยีมกนั (equitable service) 
 2. การใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ทนัเวลา (timely service) 
 3. การใหบ้รกิารอย่างเพยีงพอ (ample service) 
 4. การใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง (continuous service) 
 5. การใหบ้รกิารอย่างกา้วหน้า (progression service) 
 ไรอนั และ สมทิธิ ์ (Ryan & Smith. 1954 : 276) ไดก้ล่าวถงึประสทิธภิาพของ
บุคคล(Human Efficiency) ว่า เป็นความสมัพนัธใ์นแงบ่วกกบัสิง่ทีทุ่่มเทใหก้บังาน ซึง่
ประสทิธภิาพในการท างานนัน้มองจากแงมุ่มของการท างานของแต่ละบุคคลโดยพจิารณา
เปรยีบเทยีบกบัสิง่ทีใ่หก้บังาน เช่น ความหมาย ก าลงังาน กบัผลลพัธท์ีไ่ดร้บัจากงานนัน้ ตนิ 
ปรชัญาพฤทธิ ์ (2534 : 12-14) พบว่าความหมายของ “ประสทิธภิาพ” อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คอื 
 1. ประสทิธภิาพจากแง่มมุของค่าใชจ้า่ย (Input cost of allocative efficiency) 
หมายถงึ การใชต้้นทุนต ่ากว่าผลลพัธ ์ หรอืการใชต้น้ทุนอยา่งคุม้ค่า หรอืการท าใหม้ากขึน้โดยมี
การสญูเสยีน้อยลง 
 2. ประสทิธภิาพจากแงมุ่มของกระบวนการบรหิาร (Process efficiency) 
หมายถงึการท างานดว้ยวธิกีารหรอืเทคนิคทีส่ะดวกสบายกว่าเดมิ หรอืท างานดว้ยความรวดเรว็ 
หรอืการท างานทีถู่กตอ้งตามระบบและขัน้ตอนของทางราชการ 
 3. ประสทิธภิาพจากแง่มุมของผลลพัธ ์(Output efficiency) หมายถงึการท างานที่
มผีลก าไร การท างานใหท้นัเวลา หรอืการท างานอย่างมคีุณภาพ หรอืการสรา้งความพอใจให้
เกดิขึน้ในบรรดาขา้ราชการดว้ยกนัหรอืการท างานใหส้มัฤทธิผ์ล วดูคอ็ก (Woodcoch, 1989 
อา้งองิจาก รดา มณพีรายพรรณ. 2549:33-36) ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพ
ว่าการท างานรว่มกนั บุคลากรจะตอ้งมพีฤตกิรรมในการท างานทีด่ ี แสดงออกถงึลกัษณะส าคญั 
ประการ ทีเ่รยีกว่า “Building Blocks” คุณลกัษณะดงักล่าวประกอบดว้ย 
 1. มวีตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเป้าหมายทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนั (Clear Objective and 
Agreed Goal) วตัถุประสงค ์คอื จดุมุง่หมายของการปฏบิตังิานทีใ่ชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิาน
ขององคก์าร ทีต่อ้งการท าใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเรจ็ การทีบุ่คลากรมวีตัถุประสงคใ์นการท างาน
ทีช่ดัเจนตรงตามเป้าหมายของบรษิทั จะท าใหผ้ลการท างานเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดต้ัง้ไว ้
 2. ความเปิดเผยต่อกนัและการเผชญิหน้าเพื่อแกป้ญัหา (Openness and 
Confrontation) ความเปิดเผยต่อกนัของบุคลากรเป็นสิง่ส าคญัต่อการท างานรว่มกนั การท างาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ บุคลากรจะตอ้งกลา้แสดงความคดิเหน็อยา่งเปิดเผยตรงไปตรงมา จะตอ้งกลา้ 
เผชญิหน้าช่วยแกไ้ขปญัหาอยา่งเตม็ใจและจรงิใจ การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพจะตอ้งมองไปที่
ความเชื่อถอืว่ามคีวามเขา้ใจซึง่กนัและกนั สามารถพดูคุยกนัแลว้ไมเ่กดิปญัหาต่อตนเอง การท า
ความเขา้ใจซึง่กนัและกนั หมายถงึการทีบุ่คคลหนึ่งพยายามท าความเขา้ใจพฤตกิรรม ทศันะ 
และความตอ้งการของบุคคลอื่นๆ เพื่อใหเ้กดิการใหอ้ภยั รูจ้กัผ่อนสัน้ผ่อนยาวในการปฏบิตังิาน
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ต่อกนั ทัง้นี้ เพื่อใหส้ามารถอยูร่ว่มกนัและท างานรว่มกนัไดอ้ยา่งด ี โดยมกีารเรยีนรูเ้กี่ยวกบั
บุคคลอื่นในดา้นความตอ้งการ ความคาดหวงั ความชอบ/ไมช่อบ ความรูค้วามสามารถ ความ
สนใจ ความถนดั จดุเด่น จดุดอ้ย และอารมณ์ ซึง่ธรรมชาตขิองคนโดยทัว่ไปแลว้จะมคีวาม
แตกต่างกนัไมว่่าจะเป็น ความรูส้กึ ความสนใจ นิสยัอยากรูอ้ยากเหน็ และความไม่ชอบควบคุม
อยา่งใกลช้ดิ 
 3. การสนบัสนุนและความไวว้างใจต่อกนั (Support and Trust) การสนบัสนุน
และไวว้างใจกนัโดยธรรมชาตแิลว้จะตอ้งไปดว้ยกนั เพราะถ้าปราศจากอย่างใดอยา่งหนึ่งแลว้ 
ไมส่ามารถจะไดร้บัความส าเรจ็อย่างดทีีสุ่ดได ้ ถ้าบุคลากรไม่มคีวามรูส้กึว่าเขาจะตอ้งปกป้อง
งานทีเ่ขารบัผดิชอบ การท างานกจ็ะขาดประสทิธภิาพ คนเราไมว่่าจะในครอบครวัหรอืในที่
ท างานดว้ยกนักต็าม ไมเ่คยทีจ่ะแสดงความรูส้กึตรงไปตรงมา และเปิดเผย นอกเสยีจากเขา
เหล่านัน้รูส้กึว่าคนอื่นๆ แสดงอยา่งตรงไปตรงมาและเปิดเผยเท่าๆ กนั 
 4. ความรว่มมอื และการใชค้วามขดัแยง้ในทางสรา้งสรรค ์(Cooperation and 
Conflict) ความรว่มมอืกค็อื การทีแ่ต่ละคนพรอ้มทีจ่ะเกี่ยวขอ้งกบัการท างานรว่มกนัเมือ่ไดร้บั 
มอบหมาย พรอ้มทีจ่ะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั ทุกคนจะแสดงความคดิเหน็อยา่ง
อสิระ เพราะทุกคนมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั และสามารถพดูกนัไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 
 4.1 การสรา้งความรว่มมอืกบับุคคลอื่น ในการสรา้งความรว่มมอืเพื่อความเข้า 
ใจซึง่กนัและกนั จะมบุีคคลอยูส่องฝา่ย คอื ผูข้อความรว่มมอื และผูใ้หค้วามรว่มมอื ความ
รว่มมอืจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่ฝ่ายผูใ้หเ้ตม็ใจและยนิดจีะให ้ นบัว่าเป็นเรือ่งส าคญั เพราะว่าเป็นเรือ่ง
ของจติใจ ผูใ้หอ้าจไมเ่ตม็ใจใหด้ว้ยเหตุผลต่างๆ คอื ขาดผลประโยชน์ ไมอ่ยากใหค้นอื่นไดด้กีว่า 
สมัพนัธภาพระหว่างผูข้อและผูใ้หไ้มด่ ี วตัถุประสงคข์องทัง้สองฝา่ยไมต่รงกนั ไม่เหน็ดว้ยกบั
วธิกีารท างานขาดความพรอ้มทีจ่ะรว่มมอื งานทีข่อความรว่มมอืนัน้เสีย่งภยัมากเกนิไป และ
เพราะความไมร่บัผดิชอบต่องานของส่วนรวม 
 4.2 วธิแีกค้วามขดัแยง้ การแกค้วามขดัแยง้เป็นเรือ่งของทกัษะของแต่ละคนใน
การแกป้ญัหาขอ้ขดัแยง้ของการท างานใชว้ธิกีารแกป้ญัหารว่มกนั ไมพ่ดูในลกัษณะทีแ่สดง
ความหรอืตดัสนิความ ไม่พดูในเชงิวเิคราะห ์ ไมพ่ดูในลกัษณะทีถ่อืไพ่เหนือกว่า หรอืพดูใน
ลกัษณะทีท่ าใหผู้อ้ื่นเจบ็ปวดพยายามพดูหาประเดน็ความขดัแยง้โดยไมก่ล่าวโจมตวี่าใครผดิ
ใครถูก อยา่ยดึมัน่ในจดุมุง่หมายและความคดิของตนฝ่ายเดยีว อาศยับุคคลทีส่ามารถช่วยเหลอื
ถา้เหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ 
 5. กระบวนการท างานและการตดัสนิใจทีถู่กตอ้งและเหมาะสม (Sound Working 
and Decision Procedure) การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ จะคดิถงึผลงานเป็นอนัดบัแรก ส่วน 
วธิกีารท างานเป็นอนัดบัรองลงมา อย่างไรกต็ามก่อนทีจ่ะตดัสนิใจนัน้ จดุมุง่หมายควรตอ้งมี
ความชดัเจนเป็นหวัใจส าคญัเพราะจะสามารถป้องกนัการเขา้ใจผดิ และสามารถป้องกนัการ
โตเ้ถยีงกนัในการตดัสนิใจสัง่การ บุคลากรทีด่จีะมคีวามสามารถในการรวบรวมขอ้มลูอย่าง
รวดเรว็และอธบิายเพื่อหาทางเลอืกต่างๆไดถู้กตอ้งการตดัสนิใจสัง่การเป็นกระบวนการขัน้

18



 

 

 

 

พืน้ฐานของการบรหิารงานอยา่งไรกต็ามมบี่อยครัง้ทีไ่ดม้กีารปฏบิตัไิมด่เีกดิขึน้ เช่น การ
ตดัสนิใจในระดบังานผดิพลาด มขีอ้มลูไมส่มบรูณ์เพื่อใหก้ารตดัสนิใจทีด่มีรีะเบยีบทีย่ดืหยุ่นและ
ชดัเจน ตอ้งอยูท่ีส่มาชกิทุกคนเขา้ใจและยดึมัน่ในหลกัการ การเหน็พอ้งตอ้งกนัในกระบวนการ
ตดัสนิใจ ปจัจยัน้ีค่อนขา้งจะใกลเ้คยีงกบัโครงสรา้งและบทบาทของทมีงาน ถา้บุคลากรไม่
สามารถปฏบิตัติามขอบเขต กฎเกณฑพ์ืน้ฐานรว่มกนัได ้ จะรูส้กึว่าไมม่อี านาจและสญูเสยีความ
เชื่อมัน่ในตนเอง ซึง่เกดิขึน้ไดใ้นทุกระดบัองคก์ารผูท้ีรู่ส้กึว่าไม่มอี านาจจะมนีิสยัของการ
แตกแยก เพื่อทีจ่ะมโีอกาสควบคุมภายในทมีงาน การตดัสนิใจขึน้อยูก่นัการเหน็พอ้งตอ้งกนักใ็ช่
ว่าจะเหมาะสมต่อไป การเหน็พอ้งตอ้งกนัอยา่งแทจ้รงิหมายความว่า ผูร้ว่มงานควรจะรูส้กึว่าเขา
ไดร้บัการรบัฟงัและเขา้ใจ วธิจีะท าไดง้า่ยถา้สมาชกิแต่ละคนรูส้กึเป็นอสิระในการพดูอยา่ง
เปิดเผย และจะมปีระโยชน์มากกว่าหากบรรดาหวัหน้าทมีงานสามารถแบ่งปญัหากบัพวกเขา
เองและทมีงาน เพื่อทีจ่ะรกัษาความเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัของทมีงาน ทุกๆ คนจะตอ้งพอใจว่า
อยา่งน้อยทีสุ่ดพวกตนกม็โีอกาสมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจและรูส้กึว่าสามารถช่วยเหลอืการ
ตดัสนิใจได ้
 6. ภาวะผูน้ าทีเ่หมาะสม (Appropriate Leadership) การท างานโดยทัว่ไปแลว้ 
ไมม่ทีมีงานไหนตอ้งการผูน้ าทีถ่าวร หน่วยงานทีพ่ฒันาแลว้จะถูกเปลีย่นภาวะผูน้ าใหเ้ป็นไป
ตามสถานการณ์ หมายความว่าจะมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัเป็นผูน้ าภายในกลุ่มตลอด 
เพราะการท างานทีด่นีัน้จะตอ้งดงึความสามารถของบุคคลออกมา มใิช่ผูน้ าเป็นคนท าเสยีเอง 
ผูน้ าทมีควรเป็นผูช้ีแ้นะประเดน็ส าคญั อกีประการหนึ่งทีท่ าใหไ้ดผ้ลงานมากทีสุ่ดกค็อื การ
มอบหมายงาน(Delegation) การมอบหมายงานไมเ่พยีงแต่จะท าใหผู้บ้รหิารมเีวลาส าหรบัคดิ
แกป้ญัหาอื่นๆ เท่านัน้ แต่ยงัเป็นการพฒันาการบรหิารอกีดว้ย หน่วยงานใดไมม่กีารมอบหมาย
งาน การทีไ่ม่มกีารมอบหมายงานหรอืมกีารมอบหมายงานในระดบัต ่า อาจมสีาเหตุจากการขาด
ความเชื่อมัน่ในลกูน้องการขาดเวลาส าหรบัการพฒันาบุคลากรหรอืเกดิจากความกลวัผลทีจ่ะ
เกดิตามมาจากการมอบหมายงาน ส าหรบัสมาชกิของทมีงานทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูน้ า 
ตอ้งพรอ้มทีจ่ะใหอ้ านาจหน้าทีเ่หมาะสมกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวธิใีนการท างาน (Regular Review) ทมีงาน 
ทีด่ไีมเ่พยีงแต่จะดูจากลกัษณะของทมี และบทบาททีม่อียูใ่นองคก์ารเท่านัน้ แต่ตอ้งดวูธิทีีก่าร
ท างานดว้ยการทบทวนงานจะท าใหบุ้คลากรไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ทีท่ า รูจ้กัคดิ ปรบัปรงุ
วธิกีาร การทบทวนงานนัน้มหีลายวธิ ี และทุกวธิจีะเกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัขอ้มลูป้อนกลบั
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานของแต่ละคน หรอืของทมีงานโดยส่วนรวม 
 8. การพฒันาตนเอง (Individual Development) การท างานทีม่ปีระสทิธภิาพจาก 
การพฒันาทกัษะต่างๆ ของแต่ละคน ซึง่การกระท าเช่นน้ีจะไดผ้ลดขีึน้ ขณะเดยีวกนั
ประสทิธภิาพของทมีจะมากขึน้ถา้หากหน่วยไดใ้หค้วามสนใจต่อการพฒันาทกัษะของแต่ละคน
หรอืทมี การพฒันาบุคลากรในองคก์ารมกัจะมองในเรือ่งทกัษะและความรูท้ีแ่ต่ละคนมอียู ่ แลว้ก็
ท าการฝึกอบรมเพื่อปรบัปรุงใหด้ขีึน้ แต่การท างานภาคปฏบิตัจิ าเป็นตอ้งอาศยัตวัแปรหลายตวั
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แปรหลายอยา่งไมเ่พยีงแต่ค านึงถงึทกัษะความรูเ้ท่านัน้ ไดม้ผีูใ้หข้อ้สงัเกตว่าประสทิธภิาพใน
การท างานของคนเรานัน้ม ี2 ลกัษณะคอื มปีระสทิธภิาพในการท างานสงู และมปีระสทิธภิาพใน
การท างานต ่า ปกตแิลว้ไม่มใีครเลยสามารถทีจ่ะเป็นขา้งใดขา้งหนึ่งของแต่ละลกัษณะไดท้ัง้หมด 
อยา่งไรกต็ามทมีทีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งเรยีนรูท้ีจ่ะใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะดงักล่าว และการ
สนบัสนุนใหส้มาชกิของทมีทีม่ปีระสทิธภิาพน้อยกว่า ไดเ้ลื่อนไปสู่ความมปีระสทิธภิาพทีส่งูขึน้ 
 9. ความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่ม (Sound Inter – Group Relation) ในการท างาน 
รว่มกนัแมว้่าทมีงานจะมคีุณลกัษณะทีด่เีพยีงใด แต่ถา้หากขาดคามสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างกลุ่มหรอื 
ระหว่างบุคคลในกลุ่มแลว้ ความส าเรจ็ของการท างานกจ็ะมอุีปสรรคความสมัพนัธร์ะหว่างกลุ่มที่
มปีระสทิธภิาพควรมลีกัษณะ ดงันี้ 
 9.1 แน่ใจว่าการกระท าและการตดัสนิใจของทมีไดร้บัการสื่อสาร และความเขา้ใจ 
 9.2 สมาชกิในทมีพยายามทีจ่ะเขา้ใจความคดิเหน็ของคนอื่น เขา้ใจปญัหาและ 
อุปสรรคของฝา่ยอื่นๆ และยื่นมอืเขา้ช่วยเหลอืเมือ่จ าเป็น 
 9.3 คน้หาวธิกีารท างานทีม่ปีระสทิธภิาพรว่มกบัฝา่ยอื่นอยา่งต่อเน่ือง 
 9.4 ไมเ่ป็นผูท้ีม่คีวามแขง็กระดา้ง ดือ้ร ัน้ 
 9.5พยายามน าความคดิเหน็ของคนอื่นในทมีมาพจิารณาเพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสุด 
 9.6 มคีวามเขา้ใจในความแตกต่างของคน และพยายามใชป้ระโยชน์จาก 
ความแตกต่างกนั 
 10. การก าหนดบทบาทของสมาชกิอยา่งชดัเจน (Balanced Roles) สมาชกิในทมี 
แต่ละคนจะตอ้งมคีวามเขา้ใจในบทบาทของตนเอง มกีารจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในการ
ท ากจิกรรมต่างๆ ขององคก์าร ทุกคนตอ้งรูว้่าใครท าหน้าทีอ่ะไร เพื่อก าหนดพฤตกิรรมของ
สมาชกิในทมีทีแ่สดงออกใหช้ดัเจน เหมาะสมกบัต าแหน่งทีร่บัผดิชอบอยู่บทบาทแบ่งไดเ้ป็น 2 
ประเภท 
 10.1 บทบาทตามหน้าที ่ (บทบาทเฉพาะ) เป็นการแสดงพฤตกิรรมตามความ
คาดหมายของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น การมาท างานตรงตามเวลา การรบัฟงัความคดิเหน็ของ
บุคคลอื่นๆ การใหค้วามเคารพ นบัถอื ผูท้ีม่ปีระสบการณ์มากกว่าผูส้งูวยักว่า ฯลฯ 
 11. การตดิต่อสื่อสารทีด่ ี(Good Communication) จะต้องมกีารตดิต่อสื่อสาร 
ระหว่างผูบ้รหิาร (ผูบ้งัคบับญัชา) กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืผูร้ว่มปฏบิตังิานอย่างเปิดเผย 
(Openness) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการสื่อความหรอืแลกเปลีย่นข่าวสารซึง่กนัและกนั การ 
ตดิต่อสื่อสารเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการบรหิารงานใหเ้กดิมนุษยสมัพนัธ ์ การตดิต่อสื่อสารจงึ
ตอ้งอาศยัศลิปะในการถ่ายทอดขอ้ความ คอื ตอ้งหาวธิหียัง่ความตอ้งการ อารมณ์ ความรูส้กึ
ของผูร้ว่มงานทุกคน เพื่อจะไดถ่้ายทอดขอ้มลูต่างๆ เช่น ค าพดู กริยิาท่าทาง สหีน้า แววตา 
ภาษาเขยีนสญัลกัษณ์ หรอืสื่อมวลชน การสื่อสารทีไ่ม่ดจีะก่อให้เกดิความเขา้ใจไม่ตรงกนั ซึง่
น าไปสู่ความขดัแยง้หรอืความลม้เหลวในการท างาน วริชั สงวนวงศว์าน (2531 : 86) กล่าวว่า
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ประสทิธภิาพของการบรหิารงาน จะเป็นเครือ่งชีถ้งึความเจรญิก้าวหน้า หรอืความลม้เหลวของ
องคก์าร งานทีส่ าคญัของการบรหิารองคก์ารกค็อืงานในหน้าทีข่องการบรหิาร ซึง่จะเหมอืนกนั
เป็นสากล ไมว่่าจะเป็นองคก์ารขนาดใดมจีดุประสงคใ์ดจะเป็นเครือ่งมอืช่วยใหก้ารบรหิารงาน
หรอืการจดัการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ผูบ้รหิารทีช่าญฉลาดจะตอ้งเลอืกการบรหิารที่
เหมาะสมกบัองคก์ารของตนในสถานการณ์ต่างๆ และน าไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์แก่องคก์าร
มากทีสุ่ด 
 บรรยงค ์ โตจนิดา (2542 : 34) ไดใ้หค้วามหมาย ประสทิธภิาพ หมายถงึ การ
จดัการทีม่อีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื ท างานใหเ้ป็นผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้ มี
ความประหยดัทัง้เงนิและทรพัยากรต่างๆ และผูป้ฏบิตังิานมคีวามพงึพอใจฉะนัน้ ประสทิธภิาพ
ขององคก์าร มคีวามหมายทีก่วา้ง มไิดมุ้ง่ถงึแต่ผลของการผลติเท่านัน้ หากรวมตน้ทุนทีเ่ป็นเงนิ 
แรงงาน ก าลงัใจ ความมุง่หมายส่วนบุคคล และผลอนัเกดิจากการปฏบิตัขิององคก์าร ซึง่
ก่อใหเ้กดิมลูค่าเป็นเงนิ ส่งเสรมิใหม้คีวามสมานฉนัทร์ะหว่างสมาชกิ เกยีรตคิวามมัน่คง ความ
พงึพอใจ และขวญัก าลงัใจในการปฏบิตังิาน อนัเป็นทศันคตใินทางบวกทีม่ต่ีอสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน 
 
4.ประวติัของบริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง 
  นบัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ซึง่เป็นผูร้เิริม่
ปฏริปูอุตสาหกรรมการขนส่ง  โดยประมวลความเป็นเลศิดา้นเครอืข่ายการบนิ  การขนส่ง
ภาคพืน้ดนิ  และนวตักรรมสารสนเทศ  เพื่อเสนอทางแกป้ญัหาการขนส่งของลกูคา้  ดว้ยบรกิาร
ทีร่วดเรว็ตรงเวลาและเชื่อถอืไดใ้นฐานะบรษิทัขนส่งด่วนทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
  บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งเริม่ตน้ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้พสัดุ
ภณัฑด์่วนเป็นครัง้แรกในปี 
1973 เริม่เปิดท าการในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
1980 เป็นบรษิทัขนส่งด่วนทางอากาศแห่งแรกทีต่ดิตัง้เครือ่งคอมพวิเตอรใ์นรถขนส่งสนิคา้ 

(DADS) 
1984 ขยายสาขาไปยงั โตเกยีว, ฮ่องกง และสงิคโ์ปร ์ เพื่อบรกิารลกูคา้ในแถบเอเชยี 
1986 เป็นบรษิทัขนส่งด่วนทางอากาศรายแรกทีส่ามารถใหบ้รกิารขนส่งทีม่ตีารางบนิแน่นอน

ในยโุรป 
1989 ซือ้สายการบนิคารโ์ก ้Flying Tiger เพื่อขยายเสน้ทางบนิในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก 
1990 เป็นบรษิทัแรกทีไ่ดร้บัรางวลั Malcolm Baldridge National Quality Award 
1994 -    เปิดบรกิารในประเทศเวยีดนาม 

- เป็นบรษิทัขนส่งด่วนทางอากาศรายแรกทีไ่ดร้บัมาตรฐาน ISO 9001 
- เปิดทีท่ าการในเมอืงเซีย่งไฮแ้ละกวางเจาในประเทศจนี  และเป็นบรษิทัแรกในธุรกจิ

นี้ทีส่ามารถเชื่อมต่อทางระบบอเิลก็ทรอนิกสก์บัศุลกากรในจนี 
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- เป็นบรษิทัแรกทีใ่ชซ้อฟทแ์วรต์รวจสอบและตดิตามสนิคา้ระหว่างการขนส่งทาง
คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล (PC) 

1995 เปิดศูนยก์ลางปฏบิตักิารขนส่งภมูภิาคเอเชยีที ่ ซบูคิเบย ์ ประเทศฟิลปิปินส ์  และ
เชื่อมต่อการขนส่งในเครอืข่าย AsiaOne  ท าใหส้ามารถใหบ้รกิารชัว่ขา้มคนืไดใ้น 11 
ประเทศทัว่เอเชยี 

1996 เชื่อมการบนิสู่เมอืงปกักิง่และเซีย่งไฮเ้ขา้กบั ซบูคิเบย ์ในเครอืขา่ย AsiaOne 
1997 -  เชื่อมกรงุเทพฯเขา้กบัเครอืขา่ย AsiaOne มเีทีย่วบนิเขา้สู่กรงุเทพฯ 5 เทีย่วต่อ

สปัดาห ์
- บรกิาร Super-X ในปีนงัและสงิคโ์ปรโ์ดยผ่านเมอืงโอซาก้าไปถงึเมมฟิส  ท าให้

สามารถส่งสนิคา้ขา้มคนืไปยงัสหรฐัอเมรกิา  เมอืงหลกัในแคนาดาและเมก็ซโิก  
ดว้ยการบนิในตารางบนิขนส่งสนิคา้ทีน่บัว่ายาวทีสุ่ด 

- เริม่น าโปรแกรม Ship Manager  ซึง่เป็นซอฟทแ์วรข์นส่งบนระบบปฏบิตักิาร
วนิโดวสม์าใช ้ ท าใหล้กูคา้สามารถขนส่งของผ่านเครือ่งคอมพวิเตอรด์ว้ยตวัเอง 

- เริม่ใช ้ InternetShip ในเอเชยี  ท าใหล้กูคา้สามารถบรหิารและด าเนินการส่งของ
ผ่านอนิเทอรเ์น็ตได้ 

1999 เริม่ใหบ้รกิารดา้นพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
2000  ไดร้บัรางวลับรษิทัขนส่งด่วนอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งปี (eCourier 2000)  ในประเทศสงิคโปร ์
2009 ยา้ยศูนยก์ลางปฏบิตักิารขนส่งภมูภิาคเอเชยีแห่งใหมไ่ปที ่ ท่าอากาศยานนานาชาต ิ

Guangzhou Baiyun ของนครกวางโจวในประเทศจนี 
 
 ปจัจบุนัชื่อของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามหมายถงึ ความ
รวดเรว็  ความน่าเชื่อถอื  การส่งสนิคา้พสัดุภณัฑด์่วนรวมถงึการขนส่งล าเลยีงสนิคา้ไปสู่
จดุหมายปลายทางทัว่โลก  นิตยสารฟอรจ์นู  ยกย่องใหเ้ป็นบรษิทัดา้นการจดัส่งสนิคา้พสัดุ
ภณัฑด์่วนทีน่่าเชื่อถอืทีสุ่ดในโลก  โดยพจิารณาจากการมนีวตักรรมใหม่ๆ   พนกังานทีม่ ี
ความสามารถและอุทศิตนใหก้บัการท างานอย่างจรงิจงั  รวมถงึคุณภาพของการบรกิารที่
น่าเชื่อถอื 
 ก่อนหน้าทีบ่รษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  จะเขา้มาเป็นผูน้ าในธุรกจินี้  
ธุรกจิต่าง ๆ ทีต่อ้งพึง่พาการขนส่งสนิคา้  จะวางแผนการขนส่งไดเ้พยีงครา่วๆหรอืบางครัง้ไม่
สามารถท าไดเ้ลย  เนื่องจากไมส่ามารถก าหนดเวลาในการไดร้บัสนิคา้ได ้ เมือ่บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง เริม่ใหบ้รกิารส่งสนิคา้สู่จดุหมายปลายทางโดยมตีารางเวลาที่
แน่นอน  รวมถงึมรีะบบการตดิตามการเดนิทางของสนิคา้และพสัดุภณัฑไ์ด ้  ช่วยใหล้กูคา้
สามารถวางแผนการขนส่งสนิคา้และการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งละเอยีดและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
ซึง่ช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของลกูคา้ใหส้งูขึน้ดว้ย 
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 นบัจากการขนส่งสนิคา้เทีย่วแรก  บรษิทัแห่งนี้มพีนกังานเพยีงไมก่ีส่บิคนและฝงูบนิเลก็ 
ๆ ชื่อ ดสัซอลต ์ฟลัคอน  ซึง่เริม่ตน้จากการส่งพสัดุภณัฑจ์ านวน 186 ชิน้  สู่จดุหมาย 25 เมอืง
ในสหรฐัอเมรกิา  ถงึวนัน้ี บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งมพีนกังานทัว่โลกกว่า 
290,000 คน  เครือ่งบนิกว่า 688 ล า  รถขนส่ง 900,000 คนั  สามารถจดัส่งเอกสาร พสัดุภณัฑ ์ 
และสนิคา้ต่างๆ กว่า 8.5 ลา้นชิน้ต่อวนัท าการ  สู่จดุหมายปลายทางใน 220 ประเทศทัว่โลก 
 
เครือข่ายแห่งโอกาส 
 ในการใหบ้รกิารการจดัส่งพสัดุภณัฑเ์ร่งด่วนสู่จุดหมายปลายทางทัว่โลก  บรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ไดพ้ฒันาโครงสรา้งการขนส่ง  การสื่อสารและระบบข่าวสาร
ขอ้มลูทีท่ างานรว่มกนัอย่างเป็นเอกภาพ  ในลกัษณะ “เครอืขา่ยยอ่ยภายใตเ้ครอืข่ายหลกั”  ที่
เชื่อมโยงโลกทัง้ใบเขา้ไวด้ว้ยกนั  ทัง้ในแง่ของกายภาพและการสื่อสารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 
ทีท่ างานไดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้งอยา่งทีไ่มเ่คยปรากฏมาก่อน 
 บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งยงัเป็นผูบุ้กเบกิระบบการส่งสนิคา้แบบ 
hub-and-spoke package  (รบัและจา่ยงานจากศูนยก์ลางในแต่ละภูมภิาค)  ท าการรวบรวม  
คดัแยกหมวดหมูส่นิคา้และพสัดุภณัฑแ์ละแยกปลายทาง  เพือ่ส่งไปยงัจดุหมายทัง้ทีอ่ยูใ่นเอเชยี  
สหรฐัอเมรกิา  และยโุรป  ไดอ้ยา่งรวดเรว็และถูกตอ้ง  ภายใตก้ารจดัการดว้ยระบบดงักล่าว  
การขนถ่ายสนิคา้และแยกส่งไปสู่ปลายทางแต่ละจดุจะท าไดอ้ยา่งรวดเรว็  ท าใหพ้รอ้มน าสนิคา้
และพสัดุภณัฑไ์ปส่งยงัผูร้บัในประเทศต่างๆไดใ้นเวลา 10.30 น. ของวนัท าการถดัไป 
 นอกจากนี้เพื่อใหส้ามารถจดัส่งสนิคา้ไดเ้รว็ทีสุ่ดและถูกตอ้งเชื่อถอืมากทีสุ่ด  บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ยงัน าระบบปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอรแ์ละการ
สื่อสารคมนาคม  ซึง่นบัว่าใหญ่ทีสุ่ดในโลกแห่งหนึ่งมาใชใ้นการประมวลผลขอ้มลู  ซึง่ในแต่ละ
วนัจะมกีารส่งผ่านขอ้มลูกนัมากกว่า 80 ลา้นครัง้  ซึง่ระบบนี้ท าใหล้กูคา้กว่า 60%  ของบรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง สามารถจดัส่งสนิคา้  ตดิตามการเดนิทางของสนิคา้และ
พสัดุภณัฑ ์  รวมถงึตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัส่งไดต้ลอดเวลาผ่านทางระบบ
คอมพวิเตอร ์  นอกจากนี้บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   ยงัมรีะบบวางแผนการ
เดนิทางส าหรบัการก าหนดเสน้ทางการขนส่ง  เพื่อใหก้ารรบัและส่งสนิค้ารวมถงึพสัดุภณัฑต่์าง 
ๆ ไปยงัจดุหมายปลายทางไดร้วดเรว็ขึน้  โดยมรีะบบการเดนิพธิกีารศุลกากรแบบด่วนดว้ย
ระบบอเิลก็ทรอนิกส ์  ทีจ่ะช่วยใหส้นิคา้สามารถผ่านด่านศุลกากรไดอ้ยา่งรวดเรว็  และสามารถ
จดัส่งถงึมอืผูร้บัไดต้รงตามก าหนดเวลา 
 การท างานทีป่ระสานกนัเป็นอยา่งด ี  ระหว่างคนท างานกบัเทคโนโลย ี  ช่วยสรา้ง
เครอืขา่ยการจดัเกบ็และกระจายสนิคา้ทีเ่ป็นเอกภาพ  การตดิต่อเพือ่เขา้สู่เครอืขา่ยการ
ใหบ้รกิารของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   ไมจ่ะว่าผ่านทางโทรศพัท ์  หรอื
คลิก๊เมา้ส ์  บนหน้าจอคอมพวิเตอร ์  จะท าใหธุ้รกจิไมว่่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่หรอืเลก็
สามารถเขา้ไปมสี่วนรว่มในธุรกจิระดบัโลกไดท้นัท ี
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 ดว้ยบรกิารของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง เท่านัน้  ทีช่่วยใหบ้รษิทั
ผลติอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีอ่ยูใ่นเอเชยี  สามารถขายและส่งเซมคิอนดกัเตอรช์นิดใหมล่่าสุดถงึ
ซลิคิอน แวลเลย ์  แคลฟิอรเ์นียไดท้นัทภีายในวนัรุง่ขึน้  ผูผ้ลติชาวยุโรปกส็ามารถไดข้องที่
ตอ้งการอยา่งรวดเรว็โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยเป็นค่าโกดงัเกบ็สนิคา้  ส่วนในสหรฐัอเมรกิาหอ้ง
เสือ้ชัน้น าสามารถประหยดัเวลาและลดค่าใชจ้่ายในการทีไ่มต่อ้งไปสรา้งอาคารเกบ็สนิคา้ใน
ต่างประเทศไดด้ว้ยวธิกีารง่าย ๆ คอื  การใชบ้รกิารเครอืขา่ยการทีใ่หบ้รกิารทีค่รอบคลุมทัว่โลก
ของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง นัน่เอง 
 ความสามารถในการส่งสนิคา้ทีม่มีลูค่าสงูอย่างรวดเรว็และทรงประสทิธภิาพ  ช่วยลด
ตน้ทุนของสนิคา้  และช่วยส่งของใหถ้งึมอืผูร้บัไดเ้รว็ขึ้น  เมือ่เป็นดงันี้  จงึมบีรษิทัจ านวนมาก
ขึน้เรือ่ย ๆ  ทีไ่วว้างใจเครอืขา่ยการจดัส่งสนิคา้พสัดุภณัฑด์่วนทีก่วา้งขวางครอบคลุมทัว่โลก
และระบบสารสนเทศทีท่นัสมยัของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   บรกิารดา้นโล
จสิตกิของ  บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  ช่วยประหยดัเวลาใหบ้รษิทัต่าง ๆ 
ดว้ยการส่งสนิคา้ในจ านวนเท่าทีจ่ าเป็นโดยอาศยัขอ้มลูสารสนเทศทีส่มบรูณ์แบบ  ค่าใชจ้า่ยใน
ส่วนคลงัสนิคา้จงึลดลง  ลูกคา้ไมต่อ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง  และสามารถสรา้งความถงึพอใจให้
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเตม็ที่ 
 
ข้อมลูส าคญัท่ีส าคญัของ บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง  
 
วนัเริม่ด าเนินงาน   : เมษายน  2516 
ส านกังานใหญ่    : ทัว่โลก : เมมฟิส รฐัเทนเนสซี ่สหรฐัอเมรกิา 
เอเชยี     : ฮ่องกง ประเทศจนี 
ยโุรป     : บรสัเซล ประเทศเบลเยีย่ม 
ละตนิอเมรกิา    : ไมอามี,่ รสัฟลอรดิา 
แคนาดา    : โตรอนโต, แควน้ออนทารโิอ ประเทศแคนาดา 
พนกังาน    : มากกว่า 290,000 คน ทัว่โลก 
ประเทศทีใ่หบ้รกิาร   : มากกว่า 220 ประเทศทัว่โลก 
สนามบนิทีใ่หบ้รกิาร   : มากกว่า 375 สนามบนิทัว่โลก 
เครือ่งบนิทีใ่ช ้    : มากกว่า 688 ล าทัว่โลก 
ยานพาหนะ    : ประมาณ 90,000 คนัทัว่โลก 
Powership    : มากกว่า 150,000 เครือ่ง 
การใช ้Ship Manager   : มากกว่า 2 ลา้นครัง้ต่อวนั 
World Service Center   : ประมาณ 2,000 แห่งทัว่โลก 
ตูร้บัพสัดุภณัฑ ์Drop Box  : ประมาณ 40,000 ตู ้
Ship Site    : มากกว่า 3,000 แห่ง 
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ศูนยฝ์ากส่งพสัดุภณัฑ ์   : มากกว่า 9,000 แห่ง 
ตวัแทนทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้บรษิทั  : มากกว่า 7,200 แห่ง 
จ านวนพสัดุภณัฑโ์ดยเฉลีย่  : มากกว่า 8.5 ลา้นชิน้ต่อวนั ทัว่โลก 
ความสามารถในการขนส่ง  : ประมาณ 46.5 ลา้นปอนดต่์อวนั 
จ านวน Freight ทางอากาศ  : ประมาณ 57 ลา้นปอนดต่์อเดอืน 
จ านวนสายเรยีกเขา้เพื่อรบัสนิคา้โดยเฉลีย่: 900,000 ครัง้ต่อวนั 
จ านวนการส่งขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส์ : ประมาณ 83 ลา้นครัง้ต่อวนั 
ระยะทางการขนส่งทางรถขนส่งต่อวนั : มากกว่า 3.5 ลา้นไมล ์(เฉพาะใน
สหรฐัอเมรกิา) 
 
บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง   ในประเทศไทย 

บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   เริม่ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้พสัดุภณัฑด์่วน
ครัง้แรกในประเทศไทย  ในปี 2526  โดยมอบหมายให ้ บรษิทั แทรฟฟิค เอก็ซเ์พรส อนิเตอร์
เนชัน่แนล  เป็นตวัแทนแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย  ซึง่นบัจากนัน้มกีารขยายตวัเตบิโตมา
อยา่งต่อเนื่อง  จนกระทัง่ถงึเดอืนกนัยายน 2542  เป็นตน้มา  บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง  จงึไดเ้ขา้มารบัช่วงการด าเนินงานในประเทศไทยทัง้หมดโดยตรง 
 
 เพื่อตอบสนองความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้  บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง   ไดเ้พิม่เทีย่วบนิตรงจากรงุเทพฯ  โดยเครือ่งบนิล าตวักวา้งแบบ MD-11  สปัดาหล์ะ 
12 เทีย่วบนิ ใหล้กูคา้ในกรุงเทพฯ  ไดเ้ขา้สู่ระบบเครอืขา่ยเอเชยีวนั (AsiaOne)  ของบรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   ซึง่สามารถเชื่อมโยงทุกจดุหมายปลายทางทัว่ภมูภิาคนี้
ผ่านศูนยก์ลางของภาคพืน้เอเชยีแปซฟิิกของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ที่
เมอืงกวางโจว  ไดภ้ายในขา้มคนื  ซึง่สามารถกระจายสนิคา้ต่อไปยงั 19 เมอืงใหญ่ทัว่เอเชยีและ
ถงึจดุหมายปลายทางส่วนใหญ่ในอเมรกิาเหนือภายในเวลา 10.30 น.  ของวนัรุง่ขึน้  หรอื
ภายใน 2 วนัท าการส าหรบับางจดุหมายปลายทางในอเมรกิาเหนือ 
 
 บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   ในประเทศไทย  มพีนกังานทัง้สิน้ 702 
คน  มศีูนยบ์รกิาร 8 แห่งในกรงุเทพฯ  และ 6  แห่งใน เชยีงใหม่, นครราชสมีา ,แหลมฉบงั
,พทัยา,ภเูกต็ และ อยธุยา นอกจากนี้  ยงัคงมศีูนยค์ดัแยกและกระจายพสัดุภณัฑอ์กี 6 แห่ง  
ดงัภาพประกอบ 5 
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สถานท่ี ท่ีอยู ่ เวลาท าการ 

ส านักงานใหญ่ Green 
Tower  

ชัน้ 8 อาคาร Green Tower 
3656/22-23 ถนนพระราม 4 
คลองตนั คลองเตย 
กทม. 10110 

9.00น. - 17.30น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
ปิด (เสาร-์อาทติย ์และ
วนัหยุดราชการ) 
พกักลางวนั 12.00น. - 13.00น. 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 16.30 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ จะจดัสง่ในวนัเดยีวกนั พสัดุที่
ฝากหลงัเวลาน้ีจะจดัสง่ในวนัถดัไป  

The Silom Galleria 
หอ้ง B043 The Silom Galleria 919/1 
ถนนสลีม สลีม บางรกั กทม. 10500 

10.30 น. - 19.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
10.30 น. - 17.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ) 
พกัเทีย่ง 12.00 น. - 13.00 น. 

* พสัดุทีฝ่ากก่อน 17.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 15.00 น. (เสาร ์) จะ
จดัสง่ในวนัเดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงั
เวลานี้จะจดัสง่ในวนัถดัไป 

Nana Square 

Nana Square หอ้ง 1-09/1, 
ชัน้ 1 ,49 สขุมุวทิ ซอย 3, 
ถนน สขุมุวทิ, คลองเตยเหนือ, 
วฒันา กทม. 10110  

10.30 น. - 19.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
10.30 น. - 17.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ) 
พกัเทีย่ง 12.00 น. - 13.00 น. 

* พสัดุทีฝ่ากก่อน 17.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 15.00 น. (เสาร ์) จะ
จดัสง่ในวนัเดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงั
เวลานี้จะจดัสง่ในวนัถดัไป 

ศนูยบ์ริการสาขาถนน
ข้าวสาร  

หอ้ง # B32 
Buddy Lodge Building 
265 ถนนขา้วสาร, ตลาดยอด 
พระนคร, กทม. 10200  

10.30 น. - 19.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
10.30 น. - 17.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ) 
พกัเทีย่ง 12.00 น. - 13.00 น. 

* พสัดุทีฝ่ากก่อน 17.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 15.00 น. (เสาร ์) จะ
จดัสง่ในวนัเดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงั
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เวลานี้จะจดัสง่ในวนัถดัไป 

Siam Square 

โรงภาพยนตส์กาล่า หอ้ง 3 ชัน้ล่าง 
เลขที ่216 สยามแสควรซ์อย 1 ถ.พระราม 
1 
เขตปทมุวนั กทม. 10330 

10.00 น. - 19.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
10.00 น. - 17.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ) 
พกัเทีย่ง 12.00 น. - 13.00 น. 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 16.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 15.00 น. (เสาร ์) จะ
จดัสง่ในวนัเดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงั
เวลานี้จะจดัสง่ในวนัถดัไป 

ศนูยบ์ริการสาขาพทัยา 

Windmill Plaza 665 หมู ่5, 
ถนนพทัยา-นาเกลอื , 
นาเกลอื, บางละมงุ, 
ชลบุร ี20260 

10.00 น. - 20.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
10.00 น. - 15.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ) 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 15.00 น. (จนัทร ์- 
เสาร ์และวนัหยุด) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 

(ปิดท าการชัว่คราว 
กรณุาติดต่อสถานีบาง
นา) 

ศนูยบ์ริการสาขาหลกั
ส่ี 

99/348 แจง้วฒันะ ซอย 10 
ถนนแจง้วฒันะ หลกัสี ่ 
กทม. 10210 

9.00 น. - 18.00 น. (จนัทร-์เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ  
ปิด (อาทติย)์ 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 17.00 น. (จนัทร ์- 
เสาร ์และวนัหยุด) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 

สถานีพระราม 3 

109/8 ถนนพระราม 3 

ยานนาวา ช่องนนทร ี
กทม. 10120 

9.00 น. - 18.00 น. (จนัทร-์เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ  
ปิด (อาทติย)์ 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 17.00 น. (จนัทร ์- 
เสาร ์และวนัหยุด) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 

สถานีเชียงใหม ่ 462 ถนน เชยีงใหม-่ล าปาง 8.30 น. - 17.30 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 

27



 

 

 

 

ต าบลหนองปา่ครัง่ แขวง 2 กาวลิะ 
อ าเภอ เมอืง 
เชยีงใหม ่50000 

8.30 น. - 15.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุด) 
ปิด (อาทติย)์ 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 11.00 น. (จนัทร ์- 
เสาร ์และวนัหยุด) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 

ออฟฟิศโคราช 
2112/13-14 ถนน มติรภาพ, 
อ าเภอ เมอืง, 
นครราชสมีา 30000 

9.00 น. - 18.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
9.00 น. - 15.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 15.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 12.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดทุีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 

สถานีบางนา 
3/12 หมู่ 3, ถนน กิง่แกว้ ต าบล ราชาเทวะ 
เขต บางพล ี 
สมุทรปราการ 10540 

9.00 น. - 18.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
9.00 น. - 17.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ)  
ปิด (อาทติย)์ 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 18.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 17.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 

สถานีแหลมฉบงั 
(UTPA) 

789/30 นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 1 
เฟส 4 โรง A3 หมู1่ 
ต าบล หนองขาม อ าเภอ ศรรีาชา 
ชลบุร ี20230  

9.00 น. - 17.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
9.00 น. - 14.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ) ปิด (อาทติย)์ 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 16.00 น. (จนัทร-์
ศุกร)์ หรอืก่อน 14.00 น. (เสารแ์ละ
วนัหยุดราชการ) จะจดัสง่ในวนั
เดยีวกนั พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะ
จดัสง่ในวนัถดัไป 
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ศนูยบ์ริการภเูกต็  
24/5 ถนน เทพกษตัรยี ์หมู่ 6 
ต าบล รษัฎา อ าเภอ เมอืง 
ภูเกต็ 83000 

9.30 น. - 18.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
9.00 น. - 15.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ) 
 
* พสัดุทีฝ่ากก่อน 13.00 น. (จดัสง่
ในเอเชยีและยุโรป) หรอืก่อน 16.00 
น. (จดัสง่ในสหรฐัอเมรกิาและ
ออสเตรเลยี) จะจดัสง่ในวนัเดยีวกนั 
พสัดุทีฝ่ากหลงัเวลาน้ีจะจดัสง่ในวนั
ถดัไป 

 
ออฟฟิศย่อย อยุธยา 

ไฮเทคเรสซเิดนท ์
หอ้ง 10 ชัน้ 1 
อยุธยา 13160 

10.30 น. - 17.00 น. (จนัทร-์ศุกร)์ 
10.30 น. - 15.00 น. (เสาร)์ 
ปิด (อาทติยแ์ละวนัหยุดราชการ) 

พสัดุทีฝ่ากก่อน 15.00 น. จะจดัสง่
ในวนัเดยีวกนั* 

(*ขึน้อยู่กบัการตรวจโดยศุลกากร) 

 
 ปจัจบุนั บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง   สามารถใหบ้รกิารไดใ้นกว่า 30 
ประเทศ  ทัว่ภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิก  ดว้ยพนกังานทัง้สิน้จ านวนกว่า 10,000 คน  และสามารถ
ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ขา้มมหาสมทุรแปซฟิิกมากกว่าคู่แขง่รายใหญ่อื่น ๆ  ไดด้ว้ย  บรษิทัฯ มี
เครือ่งบนิแบบล าตวักวา้ง MD-11, DC-10 และ A310  ส าหรบัใหบ้รกิารขนส่งไดก้ว่า 260 
เทีย่วบนิต่อสปัดาหไ์ปยงัปลายทางที ่ กรุงเทพฯ ปกักิง่ เซบ ู ฮ่องกง จาการต์า้ เกาชุง 
กวัลาลมัเปอร ์มานิลา โอซากา้ ปีนงั โซล เซีย่งไฮ ้เชงเซน สงิคโปร ์ซบูคิเบย ์ซดินีย ์ไทเป และ
โตเกยีว  รวมถงึในเมอืงต่างๆ ทัว่สหรฐัอเมรกิา 
 
5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 งานวจิยัในประเทศ 
 ชดิารจั ศรบีณัฑติ (2545) ไดศ้กึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ
ในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีต่ลาดหลกัทรพัย ์ ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า
เจา้หน้าทีก่ารตลาดหลกัทรพัยใ์นเขตกรงุเทพมหานครมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานโดยรวม
อยูใ่นระดบัปานกลาง ปจัจยัจงูใจโดยรวมและรายไดม้คีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีก่ารตลาดหลกัทรพัย ์ และปจัจยัค ้าจุนโดยรวมและรายดา้นมี
ความสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีก่ารตลาดหลกัทรพัย์ 
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 พวงเพชร วงศย์ิม้ยอ่งและคณะ (2543) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ โดยได้
ศกึษาปจัจยัส่วนบุคคล คอื เพศ อายงุาน ระดบัการศกึษา ระดบัชัน้งาน ระดบัรายได ้ทีม่ผีลต่อ
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานกลุ่มตวัอยา่ง 370 คน ส านกังานใหญ่ สรปุผลคอื 
พนกังานส่วนใหญ่มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานโดยเฉลีย่อยูใ่นระดบัปานกลาง พนักงานทีม่อีายุ
งานเฉลีย่ 11-20 ปี มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานสงูสุด กลุ่มพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญา
ตรหีรอืสงูกว่าปรญิญาตรมีแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นเงนิเดอืนและความสมัพนัธก์บัเพื่อน
รว่มงาน แตกต่างจากกลุ่มทีจ่บต ่ากว่าปรญิญาตร ี พนักงานทีม่รีะดบัชัน้งานทีส่งูกว่ามแีรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานแตกต่างจากระดบัชัน้งานทีต่ ่ากว่า ในดา้นความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานรายได้
และสวสัดกิาร 
 ศกัดิด์า พืน้ชมพ ู(2540) ไดท้ าการศกึษาวจิยัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนกังานธนาคารกสกิรไทย ภาคตะวนัออกพบว่า พนกังานมคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 6 ดา้น 
คอื ดา้นความเพยีงพอในการตดิต่อสื่อสาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นมาตรฐานของงาน ดา้น
ประสทิธผิลของการบรหิารงาน ดา้นเทคนิคความสามารถของหวัหน้างาน และดา้นสถานภาพ
และการยอมรบันบัถอื ส่วนทีเ่หลอืเป็นความพงึพอใจในระดบัปานกลางซึง่ไดแ้ก่ ดา้นความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดยีวกนัของสมาชกิองคก์ารดา้นความมัน่คงของงาน ดา้นสมัพนัธภาพระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นโอกาสทีจ่ะจรญิกา้วหน้า ดา้นประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั และ
ดา้นเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งแรงงาน 
 คงศกัดิ ์ โชคสุรยิา (2542) วจิยัเรือ่งความตอ้งการความรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของพนกังานธนาคารกสกิรไทย ในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยัสรุปว่า 
พนกังานมคีวามตอ้งการความรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน มคีวามตอ้งการอยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนดา้นความรูเ้ฉพาะทางทีต่อ้งใชใ้นการปฏบิตังิานมคีวามตอ้งการอยู่ในระดบัปาน
กลาง ส่วนการเปรยีบเทยีบแยกตามตวัแปร เพศ อาย ุวุฒกิารศกึษาทีต่่างกนั กบัความตอ้งการ
ความรูเ้พื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญั ยกเวน้ต าแหน่งงานทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 สุทธดิา แกว้ปลัง่ (2545) ท าการวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง” วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาถงึลกัษณะส่วน
บุคคลของพนกังานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง 2) ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง ผลการวจิยัพบว่า ระดบัความส าคญัของปจัจยั
จงูใจทีม่ใิช่ตวัเงนิทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานพบว่า ปจัจยัดา้นความก้าวหน้าในงาน
ทีท่ า ปจัจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ปจัจยัดา้นความมัน่คงและปลอดภยัในการ
ปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและปจัจยัดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
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พนกังานในระดบัมาก ส่วนปจัจยัดา้นนโยบายและการบรหิาร เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในระดบัปานกลางความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะ
ส่วนบุคคล กบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่า 
 1) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในงานทีท่ าได้
อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ระดบัต าแหน่งงาน (สายงาน) และรายได ้
 2) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
ไดแ้ก่ ประสบการณ์ใการปฏบิตังิาน ระดบัต าแหน่งงาน (สายงาน) สถานภาพ และรายได ้ 
 3) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นความมัน่คงและปลอดภยัใน
การปฏบิตังิาน ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษาสถานภาพ และรายได ้ 
 4) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นนโยบาย และการบรหิาร
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน ระดบัต าแหน่งงาน (สายงาน)
สถานภาพ และรายได ้ 
 5) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบ ไดแ้ก่อายุ 
ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และรายได ้ 
 6) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ไดแ้ก่ อาย ุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน ระดบัต าแหน่งงาน (สายงาน) 
สถานภาพ และรายได ้ 
 7) ลกัษณะส่วนบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการปฏบิตังิานและรายได้ 
 
 งานวิจยัต่างประเทศ 
 แจค๊สนั (Jackson, Dale R. 1974: 7560 A) ไดท้ าการวจิยัเรือ่งการรบัรูข้อง
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทฤษฏอีงคป์ระกอบคู่ของ เฮอรซ์เบริก์ (Herzberg) โดยมี
จดุมุง่หมายทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจในผูบ้รหิารระดบักลาง และเพื่อ
เปรยีบเทยีบการรบัรูเ้ร ือ่งของความพงึพอใจในงานของผูบ้รหิารระดบักลางทีส่งูกว่า ผลการวจิยั
พบว่า ทัง้ผูบ้รหิารระดบักลางและระดบัสงูกว่ามคีวามพงึพอใจในปจัจยัจงูใจ อนัไดแ้ก่ 
ความส าเรจ็ของงาน ความกา้วหน้า การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ความรบัผดิชอบและลกัษณะ
ของงานมากกว่าปจัจยัค ้าจุน ซึง่เป็นการสนับสนุนทฤษฏขีองเฮอรซ์เบริก์ ทีว่่าผูป้ฏบิตังิานพอใจ
ในปจัจยัจงูใจมากกว่าปจัจยัค ้าจุน แต่อยา่งไรกต็าม ปจัจยัค ้าจุนกเ็ป็นปจัจยัทีม่สี่วนให้
ผูป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจในการปฏบิตังิานยิง่ขึน้ 
 
สรปุแนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในงานวิจยั 

จากแนวคดิทฤษฏทีีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ทางผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิและทฤษฎดีงัต่อไปนี้เป็น
หลกัในการสรา้งแบบสอบถามและกรอกแนวคดิในการวจิยั ซึง่มหีวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
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1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์(Demographic)  ใชแ้นวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2538 : 41 – 42) ทีก่ล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้ อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็นเกณฑท์ีน่ิยมใช้ เพราะ
ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญัและเป็นสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วย
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่นๆ 

2.แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ใชท้ฤษฎแีรงจงูใจของ เฟรด
เดอรร์คิ เค เฮอรส์เบอรก์ (Frederick K. Herzberg) (1969) คอื ทฤษฎสีองปจัจยั (Two Factor 
Theory) ซึง่กล่าวถงึ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของบุคคลว่า ความสุขจากการปฏบิตังิานนัน้ 
เกดิมาจากความพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจในงานทีท่ านัน้มสีาเหตุมาจากปจัจยัสองกลุ่ม คอื 
ปจัจยัจงูใจ (Motivational Factors) ซึง่แบ่งเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ในงานทีท่ าของบุคคล 
(Achievement) การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Recognition) ลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิ (The 
Work Itself) ความรบัผดิชอบ (Responsibility) ความกา้วหน้า (Advancement) และปจัจยัค ้าจุน
หรอืปจัจยัอนามยั (Maintenance or Hygiene Factors) ซึง่แบ่งเป็น 8 ดา้น ไดแ้ก่ เงนิเดอืน 
(Salary) โอกาสไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) ความสมัพนัธก์บั
ผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน (Interpersonal Relation Superior, 
Subordinate and Peers) สถานะทางอาชพี (Status) นโยบายและการบรกิาร (Company 
Policy and Administration) สภาพการท างาน (Working Conditions) ความเป็นอยูส่่วนตวั 
(Personal life) ความมัน่คงในการท างาน(Security) เพราะถ้าพนกังานมแีรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานทัง้สองปจัจยัมากจะสามารถท าใหอ้งคก์ารเกดิประสทิธภิาพไดอ้ยา่งสงูสุด ทัง้ในดา้น
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเช่นเดยีวกนั  

 3.ประสทิธภิาพในการท างาน ใชแ้นวคดิของไรอนั และ สมทิธิ ์(Ryan & Smith. 1954 : 
276) ทีแ่บ่งประสทิธภิาพ ออกเป็น 3 แงมุ่ม คอื ประสทิธภิาพจากแง่มุมของค่าใชจ้่าย 
ประสทิธภิาพจากแงมุ่มของกระบวนการบรหิาร และ  ประสทิธภิาพจากแงมุ่มของผลลพัธ ์
เพราะประสทิธภิาพในการท างานเป็นเครือ่งชีถ้งึความเจรญิกา้วหน้าหรอื ความลม้เหลวของ
องคก์าร และยงัสามารถน าไปปรบัใชใ้หใ้ชเ้กดิประโยชน์แก่องคก์ารมากทีสุ่ด 
 นอกจากนี้ผูว้จิยัไดน้ าผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งของ พวงเพชร วงศย์ิม้ยอ่งและคณะ 
(2543) ไดท้ าการวจิยัเรือ่ง ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ซึง่พบว่า พนกังานทีม่อีายงุานเฉลีย่ 11-20 ปี 
มแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานสงูสุด และกลุ่มพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่
ปรญิญาตรมีแีรงจงูใจในการปฏบิตังิานในดา้นเงนิเดอืนและความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน 
แตกต่างจากกลุ่มทีจ่บต ่ากว่าปรญิญาตร ี ส่วนพนกังานทีม่รีะดบัชัน้งานทีส่งูกว่ามแีรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานแตกต่างจากระดบัชัน้งานทีต่ ่ากว่า ผูว้จิยัจงึน าผลดงักล่าวมาใชใ้นการอา้งองิและ
เป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรอสิระ 
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 และงานวจิยัของสุทธดิา แกว้ปลัง่ (2545) ท าการวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง” ผลการวจิยัพบว่า ระดบั
ความส าคญัของปจัจยัจงูใจทีม่ใิช่ตวัเงนิทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พบว่า ปจัจยั
ดา้นความกา้วหน้าในงานทีท่ า ปจัจยัดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ปจัจยัดา้นความมัน่คงและ
ปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน
และปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานในระดบัมาก ส่วนปจัจยัดา้นนโยบายและการบรหิาร เป็นปจัจยัทีม่ ี
อทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในระดบัปานกลาง ผูว้จิยัจงึน าผล
ดงักล่าวมาใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรตาม ในกรอบแนวคดิและแบบสอบถาม 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
ในการวจิยั เรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ

ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ได้
ด าเนินการตาม ขัน้ตอนดงันี้  

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง  
2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
4. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู  

 5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง  

ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั  
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ไดแ้ก่ พนกังานประจ าใน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ทีจ่ านวนทัง้สิน้ 701 คน (ทีม่า: แผนก ทรพัยากรบุคคล 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ขอ้มลู ณ วนัที ่ 1 กรกฎาคม 
2555)  

กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง  
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานครเนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Yamane. 1970: 580-581) และก าหนดความ
คลาดเคลื่อนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 5% ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 255 คน และเพิม่จ านวนตวัอยา่ง
เปอรเ์ซนต ์5 ของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 12 คน ดงันัน้ขนส่งของกลุ่มตวัอยา่งส าหรบัการวจิยัครัง้
นี้เท่ากบั 268 คน 

  = 
 

          
 

 
เมือ่    แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
          แทน ขนาดของประชากร  

   แทน ค่าคลาดเคลื่อน 
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ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร จ านวน 701 คน ความคลาดเคลื่อน 5% = 0.05  

 
แทนค่าในสตูร 

  = 
   

               
 

  
       = 255 คน 

 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้จ านวน 255 คน และเพิม่จ านวนกลุ่มตวัอยา่งอกี 

5% เท่ากบั 12 คน ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 268 คน  
 
การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลอืกกลุ่มตวัอยา่งตามขัน้ตอนดงันี้  
ขัน้ตอนที ่ 1 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัส่วน (Proportional 

Stratified random sampling) โดยก าหนดขนาดตวัอยา่งของพนกังานในแต่ละสถานี (Station) 
ตามสดัส่วนจ านวนพนกังานในสถานีนัน้ ตามตาราง 1 ดงันี้  

 
ตาราง 1 จ านวนตวัอยา่งทีท่ าการสุ่มของพนกังานในแต่ละสถานี 
 

 
        

 

สถานีปฏบิตังิาน (Station) จ านวนประชากร 
(คน) 

สดัส่วนเมือ่เทยีบ
กบั ประชากร
ทัง้หมด 

ขนาดตวัอย่าง (คน) 

 

1.ส านกังานใหญ่ Green Tower 131 131/701 = 19% 0.19*268 = 51 คน 

 

2.หลกัสี ่ 62 62/701  =  9% 0.09*268 = 24 คน 

 

3.พระราม 3 87 87/701 = 12% 0.12*268 = 32 คน 

 

4.สุวรรณภูม ิ 302 302/701 = 43% 0.43*268 = 115 คน 

 

5.กิง่แกว้ 80 80/701 = 11 % 0.11*268 = 29 คน 

 

6.เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั 39 39/701 = 6% 0.06*268 = 17 คน 

 

รวม  701 100% 268 คน 
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ขัน้ที ่ 2 การสุ่มตวัอย่างแบบไมอ่าศยัความน่าจะเป็น (non-Probability sampling) โดย 

วธิกีารสุ่มแบบอาศยัความสะดวก (Convenience sampling) โดยสุ่มตวัอยา่งในหน่วยธุรกจิ
ต่างๆ ตามจ านวนตวัอยา่งในขัน้ที่ 1 จนครบ 268 คน 

 
กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั  

แหล่งทีม่าของขอ้มลูประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื  
1. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ (Secondary Data) เป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารอา้งองิ 

ต่างๆและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อมาสรา้งแบบสอบถาม  
2. ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

จากพนกังานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ทีไ่ด้
จากการตอบแบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามจะครอบคลุมถงึ ขอ้มลูทีต่อ้งศกึษา แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ดงันี้  

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลาย
ปิดมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกใหเ้ลอืก (Multiple choices question) จ านวน 7 ขอ้ คอื ขอ้ 1, 2, 3, 
4, 5, 6 และ 7ในแต่ละขอ้ระดบัวดัขอ้มลู ดงันี้  

 
ขอ้ที ่1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

1. ชาย  
2. หญงิ  

 
ขอ้ที ่ 2 อาย ุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) โดย ก าหนด

ช่วงอายุ ค านวณดงันี้ (อา้งองิจากแผนกบุคคล รบับุคลากรเขา้มาทางานเมือ่บรรลุนิตภิาวะ แลว้
และอายสุงูสุดของพนกังานประจ า คอื 55 ปี (ทีม่า: ฝา่ยทรพัยากรมนุษย ์ณ วนัที ่1 กรกฎาคม 
2555 

  ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสุด – คะแนนต ่าสุด 
        จ านวนชัน้ 
 

=  
   2 

 
 

   
                    = 7 

 
แสดงช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม  

1. 20 - 26 ปี  
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2. 27 - 33 ปี  
3. 34 - 40 ปี  
4. 41 - 47 ปี  
5. มากกว่า 47 ปี 

 
ขอ้ที ่3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

1. โสด  
2. สมรส/อยูร่ว่มกนั  
3. หมา้ย/อยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่ 

 
ขอ้ที ่4 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 

1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 
2. ปรญิญาตร ี 
3. สงูกว่าปรญิญาตร ี 

 
ขอ้ที ่5 ระยะเวลาในการท างาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal 

Scale) โดยการก าหนดช่วงระยะเวลาในการท างาน ค านวณ ดงันี้ (กลัยา วานิชบญัชา. 
2542:29)  

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด – ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสุด 
              จ านวนชัน้ 

พนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร มรีะยะเวลา
ในการท างานมากทีสุ่ด คอื 13 ปี และพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยทีสุ่ด คอื 1 ปี 
(แหล่งทีม่า : ฝา่ยบุคคลของบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ณ 
วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2555) 

ดงันัน้ ช่วงระยะเวลาในการท างาน ไดแ้ก่  =  13 – 1 
           4 
      =  3 ปี 

1. น้อยกว่า 3 ปี  
2. ตัง้แต่ 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 6 ปี 
3. ตัง้แต่ 6 ปี แต่ไมเ่กนิ 9 ปี 

4. ตัง้แต่ 9 ปีขึน้ไป 

ขอ้ที ่6 รายไดต่้อเดอืน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) โดย
การก าหนดช่วงรายไดต่้อเดอืน ค านวณ ดงันี้ (กลัยา วานิชบญัชา. 2542:29)  
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด – ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสุด 

              จ านวนชัน้ 
จากขอ้มลูแผนกทรพัยากรบุคคล บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน

กรงุเทพมหานคร ไดร้ะบุว่า รายไดเ้ฉลีย่ประมาณ 9,000 บาทต่อเดอืนเป็นรายไดท้ีต่ ่าสุดของ
ขอ้มลูและรายไดเ้ฉลีย่ ประมาณ 109,000 บาทต่อเดอืนเป็นรายไดท้ีส่งูทีสุ่ดของขอ้มลูพนกังาน 
ผูว้จิยัก าหนดจ านวนชัน้ของขอ้มลู 5 ชัน้ ไดค้วามกวา้งของอนัตรภาคชัน้ ดงันี้ 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  =  109,000 – 9,000 
      5 
    =   20,000 บาท 
 

1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 
2. 20,001 - 40,000 บาท 
3. 40,001 - 60,000 บาท 
4. 60,001 - 80,000 บาท 

5. 80,001 บาทขึน้ไป 

ขอ้ที ่7 สถานีปฏบิตังิาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ (Nominal Scale)  
 1. ส านกังานใหญ่ Green Tower 
 2. หลกัสี ่
 3. พระราม 3 
 4. สุวรรณภมู ิ
 5. กิง่แกว้ 
 6. เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั 
 
ส่วนท่ี 2 ค าถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัแรงจงูใจใน

การท างาน ซึง่มลีษัณะเป็นแบบอตัราส่วน (Rating Scale) โดยดดัแปลงจาก แนวคดิทฤษฎ ี 2 
ปจัจยัของ Herzberg ซึง่แบบวดัทีส่รา้งขึน้น้ีครอบคลุม 11 ดา้นของแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความกา้วหน้า
ในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน 
โดยสรา้งขึน้ตามวธิกีาร สรา้งแบบวดัทศันคตแิบบ Likert Scale โดยก าหนดเกณฑใ์นการให้
คะแนนดงัต่อไปนี้  
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คะแนน   ระดบัความคดิเหน็ 
5    เหน็ดว้ยอยา่งยิง่ 
4    เหน็ดว้ย 
3    ไมแ่น่ใจ 
2    ไมเ่หน็ดว้ย 
1 ไมเ่หน็ดว้ยอย่างยิง่ 

โดยเกณฑใ์นการประเมนิค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ผูว้จิยัใช้
สตูรค านวณหา ความกวา้งของชัน้ (กลัยา วาณชิยบ์ญัชา. 2544: 29) ดงันี้  

 
ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = ขอ้มลูทีม่คี่าสงูสุด – ขอ้มลูทีม่คี่าต ่าสุด 

               จ านวนชัน้ 
    

  =  
   

 
 

   
  = 0.8 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนไดด้งันี้ 
 
ค่ำเฉล่ียแต่ละระดบั ระดบัของแรงจงูใจในกำรปฏิบติังำน 

4.21 – 5.00 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัดมีาก 
3.41 – 4.20 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัด ี
2.61 – 3.40 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัไมด่ ี
1.00 -1.80 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัไมด่อียา่งมาก 
 
ส่วนท่ี 3 ค าถามเกีย่วกบั ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน จ านวน 10

ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลอืกในลกัษณะของการประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตาม
แนวของ Likert scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบั และใชเ้กณฑใ์นการประเมนิค่าคะแนนทีไ่ดจ้ากการวดั ขอ้มลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ ผูว้จิยัใชส้ตูรค านวณหาความกวา้งของชัน้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 29) ไดค้่า
คะแนนเหมอืนค าถามส่วนที่ 2 ดงันี้ 
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ค่ำเฉล่ียแต่ละระดบั ระดบัของประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
4.21 – 5.00 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัดมีาก  
3.41 – 4.20 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัด ี 
2.61 – 3.40 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
1.81 – 2.60 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัไมด่ ี 
1.00 -1.80 มีประสิทธิภาพในการท างานอยูใ่นระดบัไมด่อียา่งมาก  

 
ขัน้ตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยัช้ินท่ี 1  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้ คอื แบบสอบถามซึง่มขี ัน้ตอนการสรา้ง 
เครือ่งมอืตามล าดบัต่อไปนี้  

1.ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร ต ารา และงานวจิยั รวมทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ี และผลงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีจ่ะศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งกรอบแนวคดิของการวจิยั และการ
สรา้งแบบสอบถาม 

2.น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมมาออกแบบสอบถาม ซึง่แบ่งเป็น 4 ตอน ดงันี้  
ตอนที ่1 ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน  
ตอนที ่3 ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน 

3.น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปน าเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อตรวจสอบและรบั
ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป  

4.น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ น าเสนอต่อกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ เพื่อ
พจิารณาตรวจสอบอกีครัง้ใหส้มบรูณ์ก่อนท าการทดลอง (Try out)  

5.น าแบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้ (Try in) กบักลุ่ม 
ตวัอยา่งจ านวน 40 คน เพื่อหาความเชื่อมัน่โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (α –Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 49)  
 

       ℎ′     ℎ  = 
                              

                               
 

 
เมือ่  α  = สมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่  

   = จ านวนขอ้ค าถาม  
           = ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ  
          = ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนของค าถาม  
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ค่าแอลฟาทีไ่ดจ้ะแสดงระดบัของความคงทีข่องแบบสอบถามโดยจะมคี่าระหว่าง 0 ≤ α 
≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีง 1 มาก แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546) ส าหรบัค่า
แอลฟาใชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ี ่0.7 
 
วิธีกำรหำคณุภำพเคร่ืองมือช้ินท่ี 1  

1.น าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรงุแกไ้ขไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเทีย่งตรงตาม
เนื้อหา (Validity) จากนัน้น ามาปรกึษากบัอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ เพื่อปรบัปรงุก่อนน าไป
ทดลองใช ้(Try out)  

2.น าแบบสอบถามทีไ่ดท้ าการปรบัปรงุแกไ้ขเสรจ็แลว้ น าไปทดลองใช ้ (Try out) กบั 
กลุ่มตวัอยา่ง 40 คน เพื่อไปหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ 
(Coefficient) ของครอนบคัแอลฟา (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2546) และปรบัปรงุแบบสอบถาม เพื่อ
ใชใ้น งานวจิยั ผลลพัธค์่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยจะ
มคี่า ระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่า มคีวามเชื่อมัน่สงู และน าแบบสอบถาม
ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ไดค้่าความเชื่อมัน่ ดงันี้ 

ปจัจยัจงูใจ (ดา้นความส าเรจ็ของงาน)     =  .9147            
ปจัจยัจงูใจ (ดา้นการยอมรบันบัถอื)     = .9697 
ปจัจยัจงูใจ (ดา้นลกัษณะของงาน)   = .9417 
ปจัจยัจงูใจ (ดา้นความรบัผดิชอบ)     = .8857 
ปจัจยัจงูใจ (ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน)    = .9530 
ปจัจยัค ้าจุน (ดา้นความค่าตอบแทน)   = .9168 
ปจัจยัค ้าจุน (ดา้นผูบ้งัคบับญัชา)    = .9740 
ปจัจยัค ้าจุน (ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล)  = .9238 
ปจัจยัค ้าจุน (ดา้นนโยบายในการบรหิาร)   = .9637 
ปจัจยัค ้าจุน (ดา้นสภาพการท างาน)   = .9517 
ปจัจยัค ้าจุน (ดา้นความมัน่คงในงาน)   = .9779 
ประสทิธภิาพในการท างาน (ดา้นค่าใชจ้่าย)  = .8674 
ประสทิธภิาพในการท างาน (ดา้นกระบวนการบรหิาร) = .9191 
ประสทิธภิาพในการท างาน (ดา้นผลลพัธ)์   = .8883 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู  
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน

แห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะหโ์ดยด าเนินงานตามล าดบัขัน้ตอน 
ดงันี้  
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1. เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากพนกังานของ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
ในกรงุเทพมหานคร 

2. ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถามใหเ้พยีงพอกบัจ านวนพนกังานในแต่ละสถานีปฏบิตังิาน 
ตามสดัส่วนในแต่ละชัน้ภมูใินแต่ละสถานีปฏบิตังิาน ตามจ านวนตวัอย่างทีก่ าหนด 268 คน  

3. ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเอง โดยการตดิตามใหพ้นกังานบรษิทั
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
268 คนตอบแบบสอบถามทีไ่ดเ้ตรยีมไว้  

4. ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของแบบสอบถาม  
5. คดัเลอืกเฉพาะแบบสอบถามทีส่มบูรณ์แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถติต่ิอไป  
 

กำรจดักระท ำข้อมลูและกำรวิเครำะหข้์อมลู  
เมือ่ไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามไดแ้ลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้มลูเหล่านัน้

มาด าเนินการดงันี้  
กำรจดักระท ำข้อมลู  
เมือ่ไดแ้บบสอบถามคนืแลว้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าด าเนินการดงันี้  
1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 

แบบสอบถาม แยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบูรณ์ออก  
2.  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตาม ก าหนด

ไวล้่วงหน้า  
3. การประมวลผลขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ น ามาบนัทกึโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อการ 

ประมวลผลขอ้มลูซึง่ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู เพื่อวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาและทดสอบสมมตฐิาน 
 

กำรวิเครำะหข้์อมลู  
1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ( Descriptive Statistic) เป็นการจดั 

หมวดหมูแ่ละเพื่อทราบลกัษณะพืน้ฐานทัว่ไปของประชากร โดยท าการวเิคราะหด์งันี้  
1.1 เป็นค่าเปอรเ์ซนต ์ (Percentage) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

ตอนที ่ 1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้
ต่อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน 

1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) ตอนที ่ 2 ความคดิเหน็ของพนกังานเกีย่วกบัแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังานในดา้นต่าง ๆ  ตอนที ่ 3 ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน 

1.3 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจาก 
ตอนที ่ 2ความคดิเหน็ของพนกังานเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานใน
ดา้นต่าง ๆ ตอนที ่3 ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
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2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ วเิคราะห์
เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้  

2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี (Independent t-test) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 
ตวัอยา่ง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ดา้นเพศ  

2.2 สถติวิเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 
(One – way Analysis of variance) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 
2 กลุ่ม เพื่อ ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ดา้น อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลา
ในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน ส าหรบัค่านัยส าคญัทางสถติใิชใ้น
การวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ี ่0.05  

2.3 สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั ทีเ่ป็น
อสิระต่อกนั เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 และ 3  

 
สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมลู  

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) พืน้ฐานประกอบดว้ย  
1.1 ค่าเปอรเ์ซนต์ (Percentage) ใชว้เิคราะหป์จัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2545 : 36 ) 

             
 เมือ่ P แทน ค่าสถติเิปอรเ์ซนต์ 

  F แทน ความถีข่องขอ้มลู 

  N แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean :     ) (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2544: 35)  
 

  = 
  

 
  

 
เมือ่     แทน ค่าคะแนนเฉลีย่  

Σ   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  
   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) การหาค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เพื่อ

ใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2544: 65)  
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สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพแบบสอบถาม 
หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา 

(แอลฟา–Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 49) 
 

α =               
                     

                               
 

 
เมือ่       แทน จ านวนค าถาม  

           แทน ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถาม ต่างๆ  
          แทน ค่าเฉลีย่ของค่าแปรปรวนของค าถาม  
α   แทน ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

 
ค่าอลัฟาทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยจะมคี่าระหว่าง 0 

≤ α ≤ 1 ค่าทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่า มคีวามเชื่อมัน่สูง  
2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) หรอืสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยใช ้ 
2.1 ค่า T-Test ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (ชศูร ีวงศร์ตันะ.2544: 173) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 (ดา้นเพศ)  
 

กรณทีีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม ไมเ่ท่ากนั  1
2 ≠  2

2 
 

  =   ; df = 
 
   

  
 

   

  
 

 
   

  
 

 

     
 
   

  
 

 

    

 

กรณทีีค่วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่ม เท่ากนั  1
2 =  2

2 

 .  . =  แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

   =  แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง  
   =  แทน  จ านวนสมาชกิในกลุ่มตวัอย่าง  
Σ 2  =  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง  

(Σ )2  =  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  

เม่ือ 
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โดยมชีัน้แห่งความเป็นอสิระ     =  1 +  2 − 2  
 
เมือ่     แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-distribution  

x 1 แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที่ 1  
x 2  แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งที่ 2  
 1

2  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งที่ 1  
 2

2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตวัอยา่งที่ 2  
 1  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที ่1  
 2  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที ่2  
    แทน องศาอสิระ (Degree of freedom) 

 
2.2 การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One – way Analysis of Variance) หรอื 

(One Way ANOVA) ใชเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง (ตวัแปร) 
มากกว่า 2 กลุ่ม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 135) ผูว้จิยัใชค้่าสถติ ิF-test โดยก าหนดใหค้วาม
แปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 (อายุ ระดบัการศกึษา และ
สถานภาพ ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน) 
 
ตาราง 2 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) แหล่งของการ 
     แปรปรวน 
 

 
 

  =  (B)  
    M(W) 
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โดยที ่  - 1  แทนที ่ Degree of Freedom สาหรบัการผนัแปรระหว่างกลุ่ม      
  -    แทนที ่ Degree of Freedom สาหรบัการผนัแปรระหว่างกลุ่ม 

     
เมือ่    แทนที ่ ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา F-distribution  

  (B)  แทนที ่ ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
  (W) แทนที ่ ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
   (B) แทนที ่ ผลบวกก าลงัสองระหว่างกลุ่ม  
  (W) แทนที ่ ผลบวกก าลงัสองภายในกลุ่ม  
   แทนที ่ จ านวนกลุ่มของกลุ่มตวัอยา่ง  
   แทนที ่ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  
  (B) แทนที ่ ชัน้แห่งความเป็นอสิระของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
  (W)  แทนที ่ ชัน้แห่งความเป็นอสิระของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

  
สตูรการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว Brown – Forsythe (B) ใชใ้นกรณทีีค่วาม 

แปรปรวนแตกต่างกนั (Hartung. 2001: 300) สามารถเขยีนได ้ดงันี้  
 

  = 
    

   
 

 
     โดยค่า           

                    
 

   แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Brown-fosythe  
     แทน  ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม  
     แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาหรบัสถติ ิBrown 

forsythe  
   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง  
   แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
   แทน  ขนาดประชากร  
 1

2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

กรณพีบความแตกต่างอยา่งมนีัยสาคญัทางสถติ ิจงึทาการทดสอบเป็นรายคู่ทีร่ะดบั นยั
สาคญั แอลฟ่า = 0.05 หรอืระดบัความเชื่อมัน่ 95% จะใชว้ธิ ีFisher’s Least – Significant 

เมือ่ 
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Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของกลุ่มตวัอยา่ง เพื่อดวู่า คู่ใดบา้งทีแ่ตกต่าง
กนั โดยใชส้ตูรดงันี้ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 258)  

 
 

เมือ่    ≠          =  1− −   
  

ถา้    =         =  1− −   
 
โดยที ่      =   −   

 
LSD แทน  ค่าผลต่างนยัส าคญัทีค่ านวนไดส้ าหรบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที ่I และj 
     แทน  ค่า Mean Square error (    )  
   แทน  จ านวนกลุ่มของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชท้ดสอบ  
   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  
α  แทน  ค่าความคาดเคลื่อน  
    แทน  จ านวนตวัอยา่งในกลุ่มที่ i  
    แทน  จ านวนตวัอยา่งในกลุ่มที่ j  

สตูรวเิคราะหผ์ลต่างค่าเฉลีย่รายคู่ Dunnett T3 (Kapple. 1982: 153-155) สามารถ
เขยีน ไดด้งันี้  

d   =      
 
เมือ่  d     แทน ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาใน Dunnett test  

     แทน ค่าจากตาราง Critical values of the Dunnett test  
   /   แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
    แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

 
2.3 สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment 

correlation coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 131) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปร
สองตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนัเพื่อใชใ้นการ ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 และ 3  
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เมือ่       แทน สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 

Σ   แทน ผลรวมของคะแนน X  
Σ  แทน ผลรวมของคะแนน Y  
ΣX2  แทน ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตวัยกก าลงัสอง  
Σ 2  แทน ผลรวมของคะแนนชุด Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง  
Σ    แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง X และ Y  
   แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โดยทีค่่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธจ์ะมคี่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ดงันี้  
1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้ม คอื ถา้ X เพิม่ Y 

จะลด ถา้ X ลด Y จะเพิม่  

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั คอื ถา้ X เพิม่ Y 
จะเพิม่ดว้ย ถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย  

3. ถา้ r มคี่าเขา้ใกล ้1 หมายถงึ X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก  

4. ถา้ r มคี่าเขา้ใกล ้-1 หมายถงึ X และ Y มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก  

5. ถา้ r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัเลย  

6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย  
 
เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์มดีงันี้ (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2544: 

316)   
0.81 – 1.00  มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก  
0.61 – 0.80  มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงู  
0.41 – 0.60  มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง  
0.21 – 0.40  มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า  
0.01 – 0.20  มคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก  
0.00   ไมม่คีวามสมัพนัธ์ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษาแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ในการ
วเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจ
ในการสื่อความหมายที่ ตรงกนั ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
ดงันี้ 
 

   แทน  ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
   แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D แทน  ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา t-distribution 
SS แทน  ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of squares) 
MS แทน  ค่าเฉลีย่ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of squares) 
F  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณา F-distribution 
α  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมตฐิานหรอืระดบั

 นยัส าคญัทางสถติทิีก่ าหนดไว(้Level of significance) โดย
 ก าหนดไวท้ีร่ะดบั 0.05 

df  แทน  ชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of freedom) 
p  แทน  ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถติ ิ
r  แทน  ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
Sig  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถติจิากการทดสอบใชใ้นการสรุปผลการ

   ทดสอบสมมตฐิาน 
*  แทน  นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
**  แทน  นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
Ho  แทน  Null hypothesis 
H1  แทน  Alternative hypothesis 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยั

ครัง้นี้ 
ผูว้จิยัไดว้เิคราะหแ์ละน าเสนอในรปูแบบของตารางประกอบค าอธบิายโดยเรยีงล าดบัหวัขอ้เป็น 

ส่วนที ่ 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน และรายไดต่้อเดอืน 

ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

ส่วนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

ส่วนที ่4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ คอื 
 
สมมตฐิานที ่1: พนกังานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 

สมมตฐิานที ่2: ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอืดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในงาน มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 

สมมตฐิานที ่3: ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คง
ในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูส่วนบุคคลของพนกังานผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน และรายไดต่้อเดอืน โดยแจกแจงความถี่ 
และค่าเปอรเ์ซนต์ ดงันี้ 
 
ตาราง 3 แสดงจ านวน(ความถี)่และค่าเปอรเ์ซน็ตเ์กีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของพนักงานผูต้อบ 
     แบบสอบถาม 

       ขอ้มลูส่วนบุคคล   จ านวน (คน) รอ้ยละ 

1. เพศ 
    

 
ชาย 

 
79 29.48% 

 
หญงิ 

 
189 70.52% 

    รวม 268 100 

2.อาย ุ
    

 
20 – 26 ปี                            48 17.91% 

 
27 - 33 ปี 

 
125 46.64% 

 
34 - 40 ปี 

 
69 25.75% 

 
41 – 47 ปี 

 
14 5.22% 

 
มากกว่า 47 ปี 

 
12 4.48% 

    รวม 268 100 

3.สถานภาพ 
    

 
โสด 

 
187 69.78% 

 
สมรส/อยูด่ว้ยกนั 

 
63 23.51% 

 
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

 
18 6.72% 

    รวม 268 100 

4.ระดบัการศกึษา   
   

 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

 
27 10.07% 

 
ปรญิญาตร ี

 
136 50.75% 

  สงูกว่าปรญิญาตร ี   105 39.18% 

    รวม 268 100 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

  
    

  ขอ้มลูส่วนบุคคล   จ านวน (คน) รอ้ยละ 

5.ระยะเวลาในการท างาน   
  

 
น้อยกว่า 3 ปี 

 
93 34.70% 

 
3 - 6 ปี 

 
84 31.34% 

 
 7 - 9 ปี 

 
63 23.51% 

  ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป   28 10.45% 

    รวม 268 100 

6.รายไดต่้อเดอืน 
    

 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 54 20.15% 

 
20,001 - 40,000 บาท 

 
130 48.51% 

 
40,001 - 60,000 บาท 

 
32 11.94% 

 
60,001 – 80,000 บาท 

 
40 14.93% 

 
80,001บาทขึน้ไป 

 
12 4.48% 

    รวม 268 100 

7.สถานีปฏบิตังิาน 
    

 
ส านกังานใหญ่ Green Tower 51 19.03% 

 
หลกัสี ่

 
24 8.96% 

 
พระราม 3 

 
32 11.94% 

 
สุวรรณภูม ิ

 
115 42.91% 

 
กิง่แกว้ 

 
29 10.82% 

 
เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั 

 
17 6.34% 

    รวม 268 100 
 

จากตาราง 3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานทีต่อบ
แบบสอบถามจ านวน 268 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี้ 

1. ด้านเพศ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 189 คน คดิเป็น 70.52% 
รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 79 คน คดิเป็น 29.48% ตามล าดบั 

2. ด้านอาย ุ พนกังานส่วนใหญ่มอีาย ุ 27 - 33 ปี จ านวน 125 คน คดิเป็น 46.64% 
รองลงมาคอื       อาย ุ34 - 40 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็น 25.75%  อาย ุ20 – 26 ปี  จ านวน 
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48 คน คดิเป็น 17.91% อาย ุ41 – 47 ปี จ านวน 14 คน คดิเป็น 5.22% และอายมุากกว่า 47 ปี 
จ านวน 12คน คดิเป็น 4.48% ตามล าดบั 

3. ด้านสถานภาพ มสีถานภาพโสด จ านวน 187 คน คดิเป็น 69.78% รองลงมา คอื 
สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 63 คน คดิเป็น 23.51% คน และสถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง/
แยกกนัอยู ่จ านวน 18 คน คดิเป็น 6.72% ตามล าดบั 

4. ด้านระดบัการศึกษา พนกังานส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี จ านวน 139 
คน คดิเป็น 51.75% รองลงมาคอื ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี จ านวน 105 คน คดิเป็น 
39.18% และระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 27 คน คดิเป็น 10.07% ตามล าดบั 

5. ด้านระยะเวลาในการท างาน พนกังานส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 
3 ปี จ านวน 93 คน คดิเป็น 34.70% รองลงมา คอื ระยะเวลาในการท างาน 3 - 6 ปี จ านวน 84 
คน คดิเป็น 31.347% ระยะเวลาในการท างาน 7 - 9 ปี จ านวน 63 คน คดิเป็น 23.51% และ
ระยะเวลาในการท างานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป จ านวน 28 คน คดิเป็น 10.45% ตามล าดบั 

 6. ด้านรายได้ต่อเดือน พนกังานส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 130 คน คดิเป็น 48.51% รองลงมา คอื รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท
จ านวน 54 คน คดิเป็น 20.15% รายไดต่้อเดอืน 60,001 – 80,000 บาท จ านวน 40 คน คดิเป็น 
14.93% รายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท จ านวน 32 คน คดิเป็น 11.94% รายไดต่้อ
เดอืน 80,001บาทขึน้ไป จ านวน 12 คน คดิเป็น 4.48% ตามล าดบั 

7. ด้านสถานีปฏิบติังาน สถานีปฏบิตังิานของพนกังานส่วนใหญ่อยูท่ีส่ถานีสุวรรณภมู ิ
จ านวน 115 คน คดิเป็น 42.91% รองลงมาคอื สถานีส านกังานใหญ่ Green Tower จ านวน 51 
คน คดิเป็น 19.03% สถานีพระราม 3 จ านวน 32 คน คดิเป็น 11.94% สถานีกิง่แกว้ จ านวน 29 
คน คดิเป็น 10.82% สถานีหลกัสี ่จ านวน 24 คน คดิเป็น 8.96 % และสถานีเชยีงใหมแ่ละแหลม
ฉบงั จ านวน 17 คน คดิเป็น 6.34% 

เนื่องจากขอ้มลูดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน และ
สถานีปฏบิตังิานมคีวามถีข่องขอ้มลูกระจายตวัอยา่งไม่สม ่าเสมอ และมจี านวนความถี่น้อย
เกนิไป ผูว้จิยัจงึไดร้วบรวมกลุ่มขอ้มลูใหมเ่พื่อใหก้ารกระจายของขอ้มลูมคีวามสม ่าเสมอ และ
เพื่อท าการทดสอบสมมตฐิาน ซึง่ไดก้ลุ่มใหม ่ดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถี)่ และค่าเปอรเ์ซนตข์องขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

  ขอ้มลูส่วนบุคคล   จ านวน (คน) เปอรเ์ซนต์ 

2.อาย ุ
    

 
20 – 26 ปี                            48 17.91% 

 
27 - 33 ปี 

 
125 46.64% 

 
34 - 40 ปี 

 
69 25.75% 

 
ตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป 

 
26 9.70% 

    รวม 268 100% 

3.สถานภาพ 
    

 
โสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่

 
205 76.49% 

  สมรส/อยูด่ว้ยกนั 63 23.51% 

    รวม 268 100% 

6.รายไดต่้อเดอืน 
    

 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท 54 20.15% 

 
20,001 - 40,000 บาท 

 
130 48.51% 

 
40,001 - 60,000 บาท 

 
32 11.94% 

 
ตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป 

 
52 19.40% 

    รวม 268 100% 

7.สถานีปฏบิตังิาน 
    

 
ส านกังานใหญ่ Green Tower 51 19.03% 

 
หลกัสี ่เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั 41 15.30% 

 
พระราม 3 

 
32 11.94% 

 
สุวรรณภูม ิ

 
115 42.91% 

 
กิง่แกว้ 

 
29 10.82% 

    รวม 268 100% 
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จากตาราง 4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของพนกังานทีต่อบ
แบบสอบถามจ านวน 268 คน จ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี้ 

2. ด้านอาย ุ พนกังานส่วนใหญ่มอีาย ุ 27 - 33 ปี จ านวน 125 คน คดิเป็น 46.64% 
รองลงมาคอื       อาย ุ34 - 40 ปี จ านวน 69 คน คดิเป็น 25.75%  อาย ุ20 – 26 ปี  จ านวน 
48 คน คดิเป็น 17.91% และอายตุัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 26 คน คดิเป็น 9.70%  ตามล าดบั 

3. ด้านสถานภาพ มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่ จ านวน 205 คน คดิ
เป็น 76.49% และสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั จ านวน 63 คน คดิเป็น 23.51%  

 6. ด้านรายได้ต่อเดือน พนกังานส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 130 คน คดิเป็น 48.51% รองลงมา คอื รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท
จ านวน 54 คน คดิเป็น 20.15% รายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป จ านวน 52 คน คดิ
เป็น 19.40% และ รายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท จ านวน 32 คน คดิเป็น 11.94% 
ตามล าดบั 

7. ด้านสถานีปฏิบติังาน สถานีปฏบิตังิานของพนกังานส่วนใหญ่อยูท่ีส่ถานีสุวรรณภมู ิ
จ านวน 115 คน คดิเป็น 42.91% รองลงมาคอื สถานีส านกังานใหญ่ Green Tower จ านวน 51 
คน คดิเป็น 19.03% สถานีพระราม 3 จ านวน 32 คน คดิเป็น 11.94% สถานีกิง่แกว้ จ านวน 29 
คน คดิเป็น 10.82% สถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั จ านวน 41 คน คดิเป็น 15.30% 
ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานบรษิทั
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

 
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัจงูใจของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ของงานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง 
     หนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D. ระดับของแรงจงูใจ 

ดา้นความส าเร็จของงาน       

1.ท่านสามารถท างานส าเรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
ผูบ้งัคบับญัชา 

4.09 0.362 ด ี

2.ท่านพอใจกบัความส าเรจ็ของงานทีท่่านท ามาในอดตี 4.15 0.482 ด ี

3.ผลส าเรจ็ของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด 4.03 0.492 ด ี

ด้านความส าเรจ็ของงานโดยรวม 4.09 0.445 ดี 

  
 จากตาราง 5 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
ความส าเรจ็ของงานโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เมือ่
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พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ของงานอยูใ่นระดบัด ี
ไดแ้ก่ ท่านพอใจกบัความส าเรจ็ของงานทีท่่านท ามาในอดตี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 
รองลงมาไดแ้ก่ ท่านสามารถท างานส าเรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และ ผลส าเรจ็ของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.03 ตามล าดบั 
 
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัจงูใจของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันับถอืของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
     ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านการยอมรบันับถือ 

4.เพื่อนร่วมงานเหน็ว่าท่านมคีวามสามารถในการปฏบิตังิาน
และเป็นบุคคลส าคญัคนหนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงานส าเรจ็ลุล่วง 

4.22 0.572 ดมีาก 

5.ท่านมโีอกาสในการเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานใน
หน่วยงานอย่างเตม็ที ่

4.27 0.678 ดมีาก 

6.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจมอบหมายงานพเิศษอื่น ๆ ใหท้่าน
ปฏบิตั ิ

4.16 0.632 ด ี

7.ท่านไดร้บัความไวว้างใจและเชื่อถอืจากผูบ้งัคบับญัชาและ
เพื่อนร่วมงาน 

4.27 0.595 ดมีาก 

ด้านการยอมรบันับถือโดยรวม 4.23 0.619 ดีมาก 

  
 จากตาราง 6 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
การยอมรบันบัถอืโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันบัถอือยูใ่นระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ ท่านมโีอกาสในการเสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการท างานในหน่วยงานอย่างเตม็ที่ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 ท่านไดร้บัความไวว้างใจและเชื่อถอืจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 รองลงมาไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานเหน็ว่าท่านมคีวามสามารถในการ
ปฏบิตังิานและเป็นบุคคลส าคญัคนหนึ่งทีจ่ะท าใหก้ารด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานส าเรจ็
ลุล่วง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันบัถอืใน
ระดบัด ี คอื ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจมอบหมายงานพเิศษอื่นๆ ใหท้่านปฏบิตัิ โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.16 ตามล าดบั 
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ตาราง 7 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัจงูใจของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นลกัษณะของงานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
     ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านลกัษณะของงาน 

8.ลกัษณะงานทีท่่านท าอยู่ขณะนี้ตรงกบัความรูค้วามสามารถ
ของท่าน 

3.81 1.041 ด ี

9.ท่านมโีอกาสคดิรเิริม่วธิกีารท างานเพื่อพฒันางานและ
หน่วยงานของท่าน 

4.09 0.779 ด ี

10.งานทีท่่านท าอยู่มปีรมิาณมากเกนิไปเมื่อเทยีบกบัหน่วยงาน
อื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

4.03 0.814 ด ี

11.งานทีท่่านท าอยู่ในปจัจบุนัเป็นงานทีท่า้ทายความสามารถ 4.16 0.673 ด ี

ด้านลกัษณะของงานโดยรวม 4.02 0.83 ดี 

 
 จากตาราง 7 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
ลกัษณะงานโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 เมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นลกัษณะงานอยูใ่นระดบัด ีไดแ้ก่ งานทีท่่านท าอยูใ่น
ปจัจบุนัเป็นงานทีท่า้ทายความสามารถ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 รองลงมาไดแ้ก่ ท่านมโีอกาส
คดิรเิริม่วธิกีารท างานเพื่อพฒันางานและหน่วยงานของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 งานที่
ท่านท าอยู่มปีรมิาณมากเกนิไปเมือ่เทยีบกบัหน่วยงานอื่นทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.16 และ ลกัษณะงานทีท่่านท าอยูข่ณะน้ีตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัจงูใจของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
     ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านความรบัผิดชอบ 

12.งานของท่านระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบชดัเจน 3.83 1.078 ด ี

13.ท่านมคีวามกระตอืรอืรน้ในการตดิตามงานเพื่อใหง้านส าเรจ็
ไดด้ทีีส่ดุ 

4.27 0.5 ดมีาก 

14.ท่านมอี านาจตดัสนิใจกบังานทีท่่านรบัผดิชอบ 4.09 0.706 ด ี

ด้านความรบัผิดชอบโดยรวม 4.06 0.76 ดี 

  
จากตาราง 8 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความ
รบัผดิชอบโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 เมือ่พจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ท่านมี
ความกระตอืรอืรน้ในการตดิตามงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ไดด้ทีีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 
รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบอยูใ่นระดบัด ีไดแ้ก่ ท่านมี
อ านาจตดัสนิใจกบังานทีท่่านรบัผดิชอบ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และ งานของท่านระบุหน้าที่
ความรบัผดิชอบชดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.83 ตามล าดบั 
 
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัจงูใจของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นดา้นโอกาสความก้าวหน้าในงานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ 
     เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน 
15.ระบบการพจิารณาการเลื่อนต าแหน่งของบรษิทัฯ มคีวาม
เป็นธรรมและโปร่งใส 3.81 0.935 ด ี
16.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสนบัสนุนท่านในการเลื่อนต าแหน่ง
เมื่อมโีอกาส 4.03 0.905 ด ี
17.ท่านรูส้กึว่าการไดเ้ลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้
ไม่ยากเมื่อเทยีบกบัแผนกอื่นๆ 3.12 1.152 ปานกลาง 

ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงานโดยรวม 3.65 1.00 ดี 
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 จากตาราง 9 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
โอกาสความกา้วหน้าในงานโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65  
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นโอกาสความก้าวหน้าในงานอยูใ่น
ระดบัด ีไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสนับสนุนท่านในการเลื่อนต าแหน่งเมือ่มโีอกาสท่าน โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 รองลงมาไดแ้ก่ ระบบการพจิารณาการเลื่อนต าแหน่งของบรษิทั มคีวาม
เป็นธรรมและ โปรง่ใส โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 และขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น
โอกาสความกา้วหน้าในงานอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท่านรูส้กึว่าไดเ้ลื่อนต าแหน่งของท่าน
เป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดย้ากเมือ่เทยีบกบัแผนกอื่นๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ตามล าดบั 

 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นค่าตอบแทนของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  
     ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของ
แรงจงูใจ 

ด้านค่าตอบแทน 
18.ค่าตอบแทนโดยรวมทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีท่่านรบัผดิชอบ
อยู่ 3.31 1.09 ปานกลาง 
19.ค่าตอบแทนโดยรวมทีท่่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถ
ของท่าน 3.46 1.054 ด ี

20.องคก์รมสีวสัดกิารต่างๆใหพ้นกังานอย่างเหมาะสม 4.16 0.746 ด ี

ด้านค่าตอบแทนโดยรวม 3.64 0.96 ดี 

  
 จากตาราง 10 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นผลตอบแทนโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ 
องคก์รมสีวสัดกิารต่างๆใหพ้นกังานอยา่งเหมาะสมโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.16 และ ค่าตอบแทน
โดยรวมทีท่่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.46 
รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นผลตอบแทนอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
ค่าตอบแทนโดยรวมทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.31 ตามล าดบั 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นผูบ้งัคบับญัชาของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  
     ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านผูบ้งัคบับญัชา 

21.ผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยเหลอืทา่นทุกครัง้เมื่อท่านไดร้อ้งขอ 4.24 0.628 ดมีาก 

22.ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้หค้วามสนิทสนม และรูส้กึเป็นกนัเองกบั
ท่าน 4.09 0.81 ด ี

23.ผูบ้งัคบับญัชาสรา้งก าลงัใจ ในการปฏบิตังิานใหก้บัท่านอยู่
เสมอ 4.09 0.81 ด ี

ด้านผูบ้งัคบับญัชาโดยรวม 4.14 0.75 ดี 

  
 จากตาราง 11 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยเหลอืท่านทุกครัง้เมือ่ท่านไดร้อ้งขอโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 รองลงมา
ไดแ้ก่ ขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชาได้
ใหค้วามสนิทสนม และรูส้กึเป็นกนัเองกบัท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 และผูบ้งัคบับญัชา
สรา้งก าลงัใจ ในการปฏบิตังิานใหก้บัท่านอยูเ่สมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 ตามล าดบั 

 
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
     ปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน 
     แห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 
24.ท่านสามารถเขา้กบัเพื่อนร่วมงานไดด้ ี 4.45 0.637 ดมีาก 

25.เพื่อนร่วมงานของท่านต่างใหค้วามร่วมมอืในการท างานเป็น
อย่างด ี 4.11 0.941 ด ี
26.แมว้่าจะมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ระหว่างท่านกบัเพื่อนร่วมงาน
แต่ในทา้ยสดุกส็ามารถเขา้ใจกนัดว้ยด ี

3.94 0.878 ด ี

ด้านความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล 4.17 0.82 ดี 
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 จากตาราง 12 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17  เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอยูใ่น
ระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ท่านสามารถเขา้กบัเพื่อนรว่มงานไดด้ ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.45 รองลงมา
ไดแ้ก่ ขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลอยูใ่นระดบัด ี  ไดแ้ก่ 
เพื่อนรว่มงานของท่านต่างใหค้วามรว่มมอืในการท างานเป็นอยา่งดี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
และ แมว้่าจะมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ระหว่างท่านกบัเพื่อนรว่มงานแต่ในทา้ยสุดกส็ามารถเขา้ใจ
กนัดว้ยด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 ตามล าดบั 
 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
    ปฏบิตังิานดา้นนโยบายในการบรหิารของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง 
    หนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านนโยบายในการบริหาร 

27.บรษิทัมนีโยบายทีแ่น่นอนและมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน 4.09 0.841 ด ี
28.นโยบายของบรษิทัทา่นสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 3.91 0.858 ด ี
29.หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานเป็นไปอย่างยุตธิรรม 3.81 0.962 ด ี

ด้านนโยบายในการบริหารโดยรวม 3.94 0.89 ดี 

  
 จากตาราง 13 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นนโยบายในการบรหิารโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 
เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นนโยบายในการบรหิารอยูใ่นระดบั
ด ี ไดแ้ก่ บรษิทัมนีโยบายทีแ่น่นอนและมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 
รองลงมาไดแ้ก่ นโยบายของบรษิทัท่านสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.91 
และ หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานเป็นไปอย่างยตุธิรรม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.81 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
    ปฏบิตังิานดา้นสภาพการท างานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง 
    ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านสภาพการท างาน 

30.สภาพอุปกรณ์และเครื่องมอืในการท างาน มเีพยีงพอต่อการ
ปฏบิตังิาน 3.79 0.892 ด ี
31.บรรยากาศโดยทัว่ไปของสถานทีท่ างานสง่เสรมิการท างานของ
ท่าน 4.07 0.656 ด ี
32.อาคาร สถานที ่และพืน้ทีท่ีท่า่นท างานมคีวามมัน่คงและ
ปลอดภยั 4.01 0.732 ด ี

ด้านสภาพการท างานโดยรวม 3.96 0.76 ดี 

 
 จากตาราง 14 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นสภาพการท างานโดยรวม มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมือ่
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นสภาพการท างานอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ 
บรรยากาศโดยทัว่ไปของสถานทีท่ างานส่งเสรมิการท างานของท่าน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.07 
รองลงมาไดแ้ก่ อาคาร สถานที ่และพืน้ทีท่ีท่่านท างานมคีวามมัน่คงและปลอดภยั โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.01 และ สภาพอุปกรณ์และเครือ่งมอืในการท างาน มเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 ตามล าดบั 
 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
    ปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในงานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  
    ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน     S.D ระดับของแรงจงูใจ 

ด้านความมัน่คงในงาน 

33.ท่านมคีวามพอใจกบัความมัน่คงของบรษิทัในปจัจุบนั 4.22 0.696 ดมีาก 
34.ท่านมคีวามรูส้กึผกูพนักบับรษิทัเพิม่มากขึน้ 4.11 0.884 ด ี

35.ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่านท าอยู่มคีวามมัน่คง 4.24 0.706 ดมีาก 

ด้านความมัน่คงในงานโดยรวม 4.19 0.762 ดี 
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จากตาราง 15 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นความมัน่คงในงานมรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19  เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ท่าน
เชื่อมัน่ว่าต าแหน่งหน้าทีก่ารงานทีท่่านท าอยู่มคีวามมัน่คง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 รองลงมา
ไดแ้ก่ ท่านมคีวามพอใจกบัความมัน่คงของบรษิทัในปจัจบุนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.22 ขอ้ทีม่ ี
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในงานอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ ท่านมคีวามรูส้กึผกูพนักบั
บรษิทัเพิม่มากขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และปจัจยัค ้าจุนของระดบัแรงจงูใจในการ 
    ปฏบิตังิานดา้นปจัจยัจงูใจโดยรวมของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  
    ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นปัจจัยจงูใจ     S.D. ระดับของแรงจงูใจ 

ดา้นความส าเรจ็ของงานโดยรวม 4.09 0.445 ด ี

ดา้นการยอมรบันบัถอืโดยรวม 4.23 0.619 ดมีาก 

ดา้นลกัษณะของงานโดยรวม 4.02 0.827 ด ี

ดา้นความรบัผดิชอบโดยรวม 4.06 0.761 ด ี

ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงานโดยรวม 3.65 0.997 ด ี

แรงจงูใจในการปฏิบติังานด้านปัจจยัจงูใจโดยรวม 4.01 0.73 ด ี

 
จากตาราง 16 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน

ดา้นปจัจยัจงูใจโดยรวมมรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01  เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นการยอมรบันบัถอืโดยรวมในงานอยูใ่นระดบัดี
มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 รองลงมาไดแ้ก่ ขอ้ทีม่แีรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นปจัจยัจงูใจ
โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี  ไดแ้ก่ แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ของงานโดยรวม โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบโดยรวม  โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.06 แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นลกัษณะของงานโดยรวมมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และ 
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นโอกาสความก้าวหน้าในงานโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 
ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นปจัจยั 
    ค ้าจนุโดยรวมของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

        

แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นปัจจัยค ้าจนุ     S.D. ระดับของแรงจงูใจ 

ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม 3.64 0.96 ด ี

ดา้นผูบ้งัคบับญัชาโดยรวม 4.14 0.75 ด ี

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล 4.17 0.82 ด ี
ดา้นนโยบายในการบรหิารโดยรวม 3.94 0.89 ด ี

ดา้นสภาพการท างานโดยรวม 3.96 0.76 ด ี

ดา้นความมัน่คงในงานโดยรวม 4.19 0.762 ด ี

แรงจงูใจในการปฏิบติังานด้านปัจจยัค า้จนุโดยรวม 4.01 0.82 ด ี

 
 จากตาราง 17 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นปจัจยัค ้าจุนโดยรวมมรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01  เมือ่พจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่าแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้นปจัจยัค ้าจุนอยูใ่นระดบัด ีไดแ้ก่ แรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานดา้นความมัน่คงในงานโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 รองลงมาไดแ้ก่ แรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิานดา้นดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 แรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 แรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานดา้นสภาพการท างานโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นนโยบายในการบรหิารโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 และ แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นค่าตอบแทนโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัประสทิธภิาพของพนกังานบรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

 
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัประสทิธภิาพในการท างานดา้น 
     ค่าใชจ้า่ย ของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
        

ประสทิธภิาพในการท างาน   S.D 
ระดับของ

ประสทิธภิาพ 

ด้านค่าใช้จา่ย       

1.ท่านใชท้รพัยากรดา้นเงนิ คน วสัดุ และเทคโนโลยทีีม่อีย่าง
ประหยดัและคุม้ค่า 

4.29 0.56 ดมีาก 

2.ท่านใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างานอย่างถูกตอ้งและ
เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

4.4 0.491 ดมีาก 

3.ท่านสามารถบรหิารค่าใชจ้่ายไดเ้หมาะสมกบังานและมวีธิลีด
ตน้ทุนใหต้ ่าลงไดเ้ป็นอย่างด ี

4.00 0.606 ด ี

4.ท่านบรหิารเวลาในการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม ไม่เร่งรบีหรอื
เคร่งเครยีดเกนิไป 

3.67 0.962 ด ี

ด้านค่าใช้จา่ยโดยรวม 4.09 0.65 ดี 

 
จากตาราง 18 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัประสทิธภิาพในการท างาน

ดา้นค่าใชจ้่ายอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการท างานดา้นค่าใชจ้่ายอยูใ่นระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ท่านใชเ้ครือ่งมอื อุปกรณ์ใน
การท างานอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 รองลงมาไดแ้ก่ 
ท่านใชท้รพัยากรดา้นเงนิ คน วสัดุ และเทคโนโลยทีีม่อียา่งประหยดัและคุม้ค่า โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.29 ขอ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท างานดา้นค่าใชจ้า่ยอยูใ่นระดบัด ี  ไดแ้ก่ ท่านสามารถ
บรหิารค่าใชจ้่ายไดเ้หมาะสมกบังานและมวีธิลีดตน้ทุนใหต้ ่าลงไดเ้ป็นอย่างดี โดยมคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 4.00 และ  ท่านบรหิารเวลาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม ไมเ่รง่รบีหรอืเครง่เครยีด
เกนิไปโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัประสทิธภิาพในการท างานดา้น    
    กระบวนการบรหิาร ของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง  
    ในกรงุเทพมหานคร 

        

ประสทิธภิาพในการท างาน   S.D 
ระดับของ

ประสทิธภิาพ 

ด้านกระบวนการบริหาร       

5.ท่านมกัคดิวางแผน ลงมอืปฏบิตั ิตรวจสอบ และปรบัปรุงการ
ท างานอยู่เสมอ 

4.05 0.509 ด ี

6.ท่านมเีทคนิคในการท างานใหร้วดเรว็ และไดผ้ลผลติเพิม่มากขึน้
เรื่อยๆ 

4.06 0.692 ด ี

7.ท่านมกัเรยีนรู ้และน าเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้นการเพิม่
ประสทิธภิาพของงาน 

4.03 0.489 ด ี

ด้านกระบวนการบริหารโดยรวม 4.05 0.56 ดี 

 
จากตาราง 19 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัประสทิธภิาพในการท างาน

ดา้นกระบวนการบรหิารอยูใ่นระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ขอ้ทีม่ปีระสทิธภิาพในการท างานดา้นกระบวนการบรหิารอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ ท่านมเีทคนิคใน
การท างานใหร้วดเรว็ และไดผ้ลผลติเพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 รองลงมา
ไดแ้ก่ ท่านมกัคดิวางแผน ลงมอืปฏบิตั ิ ตรวจสอบ และปรบัปรงุการท างานอยูเ่สมอ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และ ท่านมกัเรยีนรู ้ และน าเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพ
ของงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 ตามล าดบั 

 
ตาราง 20 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัประสทิธภิาพในการท างานดา้น 
    ผลลพัธ ์ของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

        

ประสทิธภิาพในการท างาน   S.D 
ระดับของ

ประสทิธภิาพ 

ด้านผลลพัธ ์       
8.ท่านมผีลงานทีม่คีุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างแก่
เพื่อนร่วมงาน 

4.03 0.536 ด ี

9.ปรมิาณงานของท่านสมดุลกบัทรพัยากรทีใ่ช ้และเกดิความ
สญูเสยีน้อยทีส่ดุ 

3.68 1.145 ด ี

10.ผลงานของท่านเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาหรอืลกูคา้
เสมอ 

3.97 0.583 ด ี

ด้านผลลพัธโ์ดยรวม 3.89 0.755 ดี 
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จากตาราง 20 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัประสทิธภิาพในการท างาน
ดา้นผลลพัธอ์ยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าขอ้ทีม่ ี
ประสทิธภิาพในการท างานดา้นผลลพัธอ์ยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ ท่านมผีลงานทีม่คีุณภาพตาม
มาตรฐาน และเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนรว่มงาน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.03 รองลงมาไดแ้ก่ 
ผลงานของท่านเป็นทีพ่งึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาหรอืลกูคา้เสมอ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 
และ ท่านมกัเรยีนรู ้ และปรมิาณงานของท่านสมดุลกบัทรพัยากรทีใ่ชแ้ละเกดิความสญูเสยีน้อย
ทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 

 
ตาราง 21 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัประสทิธภิาพในการท างานโดยรวม 
    ของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
        

ประสทิธภิาพในการท างาน   S.D 
ระดับของ

ประสทิธภิาพ 

ดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวม 4.09 0.65 ด ี

ดา้นกระบวนการบรหิารโดยรวม 4.05 0.56 ด ี

ดา้นผลลพัธโ์ดยรวม 3.89 0.755 ด ี

ประสิทธิภาพในการท างานโดยรวม 4.01 0.658 ดี 

  
จากตาราง 21 แสดงใหเ้หน็ว่า ผลการวเิคราะหข์อ้มลูระดบัประสทิธภิาพในการท างานโดยรวม 
มรีะดบัแรงจงูใจอยูใ่นระดบัด ี โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า
ประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัด ี ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการท างานดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 รองลงมาไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการท างานดา้น
ดา้นกระบวนการบรหิารโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 และ ประสทิธภิาพในการท างาน
ดา้นผลลพัธโ์ดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ตามล าดบั 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

67



 

 

 

 

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ คอื 
สมมติฐานท่ี 1: พนกังานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.1 : พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างาน

แตกต่างกนั 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 
H0 : พนกังานมเีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
H1 : พนกังานมเีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบค่า t โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่ม

เป็นอสิระกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั
(H0) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob. (p) มคี่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของ
แต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ทีเ่ปอรเ์ซนต ์ 95 จะปฎเิสธสม

มตฐิาน หลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ค่า Prob. มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 22 

 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างานโดยจ าแนก 
    ตามเพศ  
      

ตวัแปรทีศ่กึษา Levene's Test for Equality of Variances 

 
F Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 1.543 0.215 

 
โดยผลการทดสอบสมมตฐิาน ประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมของเพศทัง้สองกลุ่มมี

ความแปรปรวนไมแ่ตกต่างกนั ซึง่มคี่าเท่ากบั 0.215 ซึง่มากกว่า 0.05 จงึใชค้่า t-test กรณ ี
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Equal variences assumed ดงันัน้ จงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั(H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 
(H1) 

 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
    จ าแนกตามเพศ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา   t-test for Equality of Means 

  

 

S.D. t df Sig. (2-tailed) 

ประสทิธภิาพในการท างาน ชาย 4.6329 0.33996 14.865** 266 0.000 

 
หญงิ 3.763 0.4712       

   **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
    
จากตาราง 23 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานของ

พนกังาน จ าแนกตามเพศโดยใชส้ถติกิารทดสอบ Independent t-test สามารถอธบิายไดด้งันี้ 
ประสทิธภิาพในการท างาน มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า เพศทีต่่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมทีีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยเพศชายมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าเพศหญงิ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 : พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างาน
แตกต่างกนั 

สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 
H0 : พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการในการท างานแตกต่างกนั 
 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดยีว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เปอรเ์ซนต ์95 จะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) กต่็อเมือ่ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene's Test 
โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
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ตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างานโดยจ าแนก 
    ตามอาย ุ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา แหล่งความแปรปรวน df1 df2 Sig 

ประสทิธภิาพในการท างาน 121.589** 3 264 0.000 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละกลุ่มอาย ุพบว่าประสทิธภิาพในการ
ท างาน มคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไมเ่ท่ากนั ซึง่จะใชส้ถติ ิ
Brown-Forsythe ทดสอบ ดงัตาราง 25 

 
ตาราง 25 แสดงความแตกต่างกนัของประสทิธภิาพประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตามอายุ 
    โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา Statistic(a) df1 df2 Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 104.089** 3 45.891 0.000 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 25 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานจ าแนก
ตามอายโุดยการทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว(One Way Analysis of 
Variance : One Way ANOVA) โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบพบว่า ประสทิธภิาพใน
การท างานจ าแนกตามอายุมคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนัมี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ดงันัน้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงัแสดงในตาราง 26 
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของอายขุองพนกังานกบัประสทิธภิาพในการ 
    ท างานโดยใชส้ถติ ิDunnett’s T3 

              

    20-26ปี 27- 33 ปี 34 - 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

อาย ุ
 

4.88 4.09 3.60 3.21 
20 -26 ปี 4.88 - 0.79** 1.27** 1.67** 

   
(0.00) (0.00) (0.00) 

 
27- 33 ปี 4.09 

 
- 0.49** 0.88** 

    
(0.00) (0.00) 

 
34 - 40 ปี 3.60 

  
- 0.40** 

     
(0.00) 

 
41 ปีขึน้ไป 3.21 

   
- 

              

   ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 26 ผลการวเิคราะหแ์สดงว่าพนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี กบัพนกังานทีม่อีายุ

27 - 33 ปี พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่อีายตุ ่ากว่า 
20 - 26 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่อีาย ุ27 - 33 ปี โดยพนกังานทีม่อีายุ20 - 26 ปี มี
ความประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีาย ุ27 - 33 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .79 

พนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี กบัพนกังานทีม่อีาย ุ 34 - 40 ปี พบว่า มคี่า Sig เท่ากบั 
.000 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี xแตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่อีาย ุ34 - 40 ปี โดยพนกังานทีม่อีายุ20 - 26 ปี มคีวามประสทิธภิาพในการท างาน 
มากกว่าพนกังานทีม่อีาย ุ34 - 40 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั 1.27 

พนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี กบัพนกังานทีม่อีายุมากกว่า 41 ปีพบว่า มคี่า Sig.เท่ากบั 
.000 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่อีายุมากกว่า 41 ปี โดยพนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี มคีวามประสทิธภิาพในการ
ท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายมุากกว่า 41 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.67 

พนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปี กบัพนกังานทีม่อีายุ 34 - 40 ปีพบว่า มคี่า Sig.เท่ากบั 
.000 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบั
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พนกังานทีม่อีายุ 34 - 40 ปีโดยพนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปี มคีวามประสทิธภิาพในการท างาน
มากกว่าพนกังานทีม่อีายุ34 - 40 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั .49 

พนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปี กบัพนกังานทีม่อีายุมากกว่า 41 ปีพบว่า มคี่า Sig.เท่ากบั 
.000 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่อีายุมากกว่า 41 ปี โดยพนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปี มคีวามประสทิธภิาพในการ
ท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายมุากกว่า 41 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .88 

พนกังานทีม่อีายุ 34 - 40 ปี กบัพนกังานทีม่อีายุมากกว่า 41 ปีพบว่า มคี่า Sig.เท่ากบั 
.000 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่อีายุ 34 - 40 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบั
พนกังานทีม่อีายุมากกว่า 41 ปี โดยพนกังานทีม่อีายุ 34 - 40 ปี มคีวามประสทิธภิาพในการ
ท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายมุากกว่า 41 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .40 

 
สมมติฐานข้อท่ี 1.3 : พนกังานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างาน

แตกต่างกนั 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 
H0 : พนกังานมสีถานภาพแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่างกนั 
H1 : พนกังานมสีถานภาพแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบค่า t โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทัง้สองกลุ่ม

เป็นอสิระกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั
(H0) กต่็อเมือ่ 2-tailed Prob. มคี่าน้อยกว่า 0.05 โดยจะตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละ
กลุ่มก่อนโดยใช ้Levene’s test ซึง่ตัง้สมมตฐิาน ดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
 
ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ทีเ่ปอรเ์ซนต ์ 95 จะปฎเิสธสม

มตฐิาน หลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ค่า Prob. มคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการ
ทดสอบแสดงดงัตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างานโดบจ าแนก 
    ตามสถานภาพ  

              

ตวัแปรทีศ่กึษา Levene's Test for Equality of Variances 

  F Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 1.870 0.173 

    

โดยผลการทดสอบสมมตฐิาน ประสทิธภิาพในการท างานของสถานภาพทัง้สองกลุ่มมี
ความแปรปรวนไมแ่ตกต่างกนั ซึง่มคี่าเท่ากบั 0.173 ซึง่มากกว่า 0.05 จงึใชค้่า t-test กรณ ี
Equal variences assumed ดงันัน้ จงึปฏเิสธสมมตฐิานรอง (H1) ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (Ho) 

 
ตาราง 28 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
    จ าแนกตามสถานภาพ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา   t-test for Equality of Means 

  

 

S.D. t df 
Sig. (2-
tailed) 

ประสทิธภิาพในการท างาน 
โสด/หย่ารา้ง/แยกกนั

อยู่ 
4.2132 .48403 12.030** 266 .000 

 
สมรส/อยู่ดว้ยกนั 3.3889 .44689 

   

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
จากตาราง 28 ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานของ

พนกังาน จ าแนกตามสถานภาพโดยใชส้ถติกิารทดสอบ Independent t-test สามารถอธบิายได้
ดงันี้ 

ประสทิธภิาพในการท างาน มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื 
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า สถานภาพทีต่่างกนั 
มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั อยา่งมทีีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยพนกังานทีม่สีถานภาพโสด/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 1.4 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
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H0 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่าง
กนั 

H1 : พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการในการท างานแตกต่าง
กนั 

ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดยีว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เปอรเ์ซนต ์95 จะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) กต่็อเมือ่ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene's Test 
โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
 

ตาราง 29 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างาน โดยจ าแนกตาม 
    ระดบัการศกึษา 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา แหล่งความแปรปรวน df1 df2 Sig 

ประสทิธภิาพในการท างาน 67.03** 2 265 0.000 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 

จากตาราง 29 ผลการทดสอบความแปรปรวนแต่ละระดบัการศกึษา พบว่าประสทิธภิาพ
ในการท างาน มคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า
ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไมเ่ท่ากนั ซึง่จะใชส้ถติ ิ
Brown-Forsythe ทดสอบ ดงัตาราง 30 

 
ตาราง 30 แสดงความแตกต่างกนัของประสทิธภิาพประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตามระดบั   
    การศกึษาโดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา Statistic(a) df1 df2 Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 266.321** 2 45.891 0.000 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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จากตาราง 30 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานจ าแนก
ตามระดบัการศกึษาโดยการทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว(One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบพบว่า 
ประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตามระดบัการศกึษามคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานที่
มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 

ดงันัน้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงัแสดงในตาราง 31 

 
ตาราง 31 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระดบัการศกึษาของพนกังานกบั 
    ประสทิธภิาพในการท างานโดยใชส้ถติ ิDunnett’s T3 

              

    ต ่ากว่าปรญิญาตร ี ปรญิญาตร ี สงูกว่าปรญิญาตร ี

ระดบัการศกึษา 
 

4.98 4.20 3.53 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 4.98 - 0.7827** 1.4667** 

   
(0.00) (0.00) 

 
ปรญิญาตร ี 4.20 

 
- 0.6839** 

    
(0.00) 

 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 3.53 

  
- 

              

   ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 31 ผลการวเิคราะหแ์สดงว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี

กบัพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 
หมายความว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่ ี
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี โดยพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี มคีวาม
ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .7827 

พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี กบั พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงู
ปรญิญาตร ี พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่รีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญา
ตร ี โดยพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี มคีวามประสทิธภิาพในการท างาน
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มากกว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.4667 

พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี กบั พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูปรญิญาตร ี
พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี โดยพนกังานที่
มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มคีวามประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนักงานทีม่รีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 
.6839 

สมมติฐานข้อท่ี 1.5 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพ
ในการท างานแตกต่างกนั 

สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 
H0 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไม่

แตกต่างกนั 
H1 : พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการในการท างาน

แตกต่างกนั 
 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดยีว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เปอรเ์ซนต ์95 จะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) กต่็อเมือ่ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene's Test 
โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
 

ตาราง 32 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างาน โดยจ าแนกตาม 
    ระยะเวลาในการท างาน 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา แหล่งความแปรปรวน df1 df2 Sig 

ประสทิธภิาพในการท างาน 120.22** 3 264 0.000 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตาราง 32 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยจ าแนกตามระยะเวลาในการท างาน
พบว่าประสทิธภิาพในการท างาน มคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 คอืปฏเิสธสมมตฐิาน
หลกั (H0) แสดงว่ายอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไม่
เท่ากนั ซึง่จะใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ทดสอบ ดงัตาราง 33 

 
ตาราง 33 แสดงความแตกต่างกนัของประสทิธภิาพประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตาม 
    ระยะเวลาในการท างาน โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา Statistic(a) df1 df2 Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 107.701** 3 105.273 0.000 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 33 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานจ าแนก

ตามระยะเวลาในการท างานโดยการทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว(One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบ
พบว่า ประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตามระยะเวลาในการท างานมคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน
แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ดงันัน้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงัแสดงในตาราง 34 
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ตาราง 34 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของระยะเวลาในการท างานองพนกังานกบั 
    ประสทิธภิาพในการท างานโดยใชส้ถติ ิDunnett’s T3 

              

    น้อยกว่า 3 ปี 3 - 6 ปี  7 - 9 ปี ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 
ระยะเวลาในการ

ท างาน 
 

4.57 4.02 3.49 2.39 

น้อยกว่า 3 ปี 4.57 - 0.5511 1.0757* 1.1749 

   
(0.052) (0.012) (0.228) 

 
3 - 6 ปี 4.02 

 
- 0.5246* 0.6238** 

    
(0.024) (0.00) 

 
7 - 9 ปี 3.49 

  
- 0.0992* 

     
(0.04) 

 
ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 2.39 

   
- 

              

   * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 34 ผลการวเิคราะหแ์สดงว่า  
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปีกบั พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการ

ท างานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7 – 9 ปี พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .012 ซึง่น้อยกว่า .05 
หมายความว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปีแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังาน
ทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7 – 9 ปี โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี มี
ความประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานทีม่รีะยะเวลาใน
การท างานท างาน 7 – 9 ปี อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 
1.0757 

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 -6 ปี กบั พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานที่
มรีะยะเวลาในการท างาน ท างาน 7 – 9 ปีพบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .024 ซึง่น้อยกว่า .05 
หมายความว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 -6 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่ ี
ระยะเวลาในการท างาน ท างาน 7 – 9 ปีขึน้ไป โดยพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 -6 ปี 
มคีวามประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานทีม่รีะยะเวลาใน
การท างาน 7 – 9 ปีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.5246 

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 -6 ปี กบั พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานที่
มรีะยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่10ปีขึน้ไป พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 
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หมายความว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 -6 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่ ี
ระยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 -6 ปี มี
ความประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานทีม่รีะยะเวลาใน
การท างานตัง้แต่10ปีขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 
0.6238 

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7-9 ปี กบั พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานทีม่ ี
ระยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่10ปีขึน้ไป พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .04 ซึง่น้อยกว่า .05 
หมายความว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7-9 ปี แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่ ี
ระยะเวลาในการท างานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป โดยพนกังานทีม่ ี
ระยะเวลาในการท างาน 7-9 ปี มคีวามประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่ ี
ระยะเวลาในการท างานทีม่รีะยะเวลาในการท างานตัง้แต่10ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.0992  

ส่วนคู่อื่นไมพ่บความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1.6 : พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ

ท างานแตกต่างกนั 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
H0 : พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่าง

กนั 
H1 : พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการในการท างานแตกต่าง

กนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดยีว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เปอรเ์ซนต ์95 จะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) กต่็อเมือ่ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 

โดยจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้ Levene's Test 
โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
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ตาราง 35 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างาน โดยจ าแนกตาม 
    รายไดต่้อเดอืน 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา แหล่งความแปรปรวน df1 df2 Sig 

ประสทิธภิาพในการท างาน 96.471** 3 264 0.000 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 35 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน พบว่า
ประสทิธภิาพในการท างาน มคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) แสดงว่ายอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไมเ่ท่ากนั 
ซึง่จะใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ทดสอบ ดงัตาราง 36 

 
ตาราง 36 แสดงความแตกต่างกนัของประสทิธภิาพประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตาม 
    รายไดต่้อเดอืน โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา Statistic(a) df1 df2 Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 128.175** 3 99.172 0.000 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 36 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานจ าแนก
ตามรายไดต่้อเดอืน โดยการทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว(One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบพบว่า 
ประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 
คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า พนกังานที่
มรีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 

 
ดงันัน้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงัแสดงในตาราง 37 
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ตาราง 37 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของรายไดต่้อเดอืนของพนกังานกบั 
    ประสทิธภิาพในการท างานโดยใชส้ถติ ิDunnett’s T3 

                

    
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

20,000 บาท 
20,001 - 

40,000 บาท 
40,001 - 

60,000 บาท 
ตัง้แต่ 60,001 
บาทขึน้ไป 

รายไดต่้อเดอืน 
 

4.81 4.08 3.52 3.36 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

20,000 บาท 4.81 - 0.7311 1.2955** 1.4533 

   
(0.60) (0.00) (0.661) 

 
20,001 - 40,000 บาท 4.08 

 
- 0.5644 0.7242** 

    
(0.214) (0.00) 

 
40,001 - 60,000 บาท 3.52 

  
- 0.1599* 

     
(0.043) 

ตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้
ไป 3.36 

   
- 

                

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
จากตาราง 37 ผลการวเิคราะหแ์สดงว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

20,000 บาท กบั พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั 
.00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท
แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท โดยพนกังานทีม่ ี
รายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท มคีวามประสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมี
ผลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 1.2955 

พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 40,000 บาท กบั พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน
ตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า 
พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 40,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่รีายไดต่้อ
เดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป โดยพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 40,000 บาท มี
ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไปอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.7242 

พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท กบั พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน
ตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .043 ซึง่น้อยกว่า .05 หมายความว่า 
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พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีม่รีายไดต่้อ
เดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป โดยพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท มี
ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไปอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั 0.1599 

ส่วนคู่อื่นไมพ่บความแตกต่าง ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
สมมติฐานข้อท่ี 1.7 : พนักงานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ

ท างานแตกต่างกนั 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี้ 
 
H0 : พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานไมแ่ตกต่าง

กนั 
H1 : พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการในการท างาน

แตกต่างกนั 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดยีว 

(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่เปอรเ์ซนต ์95 จะ
ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) กต่็อเมือ่ค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 โดยจะท าการตรวจสอบค่าความ
แปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene's Test โดยมสีมมตฐิานดงันี้ 

 
H0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 
H1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไมเ่ท่ากนั 
 

ตาราง 38 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของประสทิธภิาพในการท างาน โดยจ าแนกตาม 
    สถานีปฏบิตังิาน 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา แหล่งความแปรปรวน df1 df2 Sig 

ประสทิธภิาพในการท างาน 44.431** 4 263 0.000 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 38 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยจ าแนกตามสถานีปฏบิตังิานพบว่า

ประสทิธภิาพในการท างาน มคี่า Sig เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 
(H0) แสดงว่ายอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนในกลุ่มนี้ไมเ่ท่ากนั 
ซึง่จะใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ทดสอบ ดงัตาราง 39 
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ตาราง 39 แสดงความแตกต่างกนัของประสทิธภิาพประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตาม 
    สถานีปฏบิตังิานโดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบ 

              

ตวัแปรทีศ่กึษา Statistic(a) df1 df2 Sig. 

ประสทิธภิาพในการท างาน 16.364** 4 87.346 0.000 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 39 ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของประสทิธภิาพในการท างานจ าแนก

ตามสถานีปฏบิตังิานโดยการทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว(One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใชส้ถติ ิBrown – Forsythe ทดสอบพบว่า 
ประสทิธภิาพในการท างานจ าแนกตามสถานีปฏบิตังิานมคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 
0.01 คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า 
พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 
ดงันัน้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งแตกต่างกนัที่

ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ดงัแสดงในตาราง 40 
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ตาราง 40 แสดงผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของสถานีปฏบิตังิานของพนกังานกบั 
    ประสทิธภิาพในการท างานโดยใชส้ถติ ิDunnett’s T3 

                

    
Green 
Tower 

หลกัสี ่เชยีงใหม่และ
แหลมฉบงั พระราม 3 สวุรรณภูม ิ กิง่แกว้ 

สถานีปฏบิตังิาน 
 

4.48 3.57 3.94 4.08 3.72 

Green Tower 4.48 - 0.9101 0.5409** 0.4028 0.7612** 

   
(0.46) (0.00) (0.057) (0.00) 

หลกัสี ่เชยีงใหม่และแหลม
ฉบงั 3.57 

 
- -0.3692* -0.5074** -0.1489 

    
(0.024) (0.001) (0.997) 

 
พระราม 3 3.94 

  
- -0.1382 0.2203 

     
(0.54) (0.851) 

 
สวุรรณภูม ิ 4.08 

   
- 0.3584 

      
(0.305) 

กิง่แกว้ 3.72 
    

- 

                

   *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   **มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
จากตาราง 40 ผลการวเิคราะหแ์สดงว่า  
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานใหญ่ Green Tower  กบั พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานี

พระราม 3 พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที่
ส านกังานใหญ่ Green Tower แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนักงานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีพระราม3 โดย
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานใหญ่ Green Tower มคีวามประสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีพระราม3 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่าง
ค่าเฉลีย่เท่ากบั .5409 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานใหญ่ Green Tower  กบั พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานี
กิง่แกว้ พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .00 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที่
ส านกังานใหญ่ Green Tower แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีกิง่แก้ว โดย
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานใหญ่ Green Tower มคีวามประสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีกิง่แกว้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่
เท่ากบั .7612 
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พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั กบั พนกังานทีป่ฏบิตังิาน
ทีส่ถานีพระราม3 พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .024 ซึง่น้อยกว่า .05 หมายความว่า พนกังานที่
ปฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั แตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานที่
สถานพีระราม3 โดยพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั มคีวาม
ประสทิธภิาพในการท างานน้อยกว่ากว่าพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีพระราม3 อยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .3692 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั กบั พนกังานทีป่ฏบิตังิาน
ทีส่ถานีสุวรรณภูม ิ พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .001 ซึง่น้อยกว่า .01 หมายความว่า พนกังานที่
ปฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงัแตกต่างเป็นรายคู่กบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานที่
สถานสีุวรรณภูม ิ  โดยพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงัมคีวาม
ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีสุวรรณภูม ิ  อยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมผีลต่างค่าเฉลีย่เท่ากบั .5074 

ส่วนคู่อื่นไมพ่บความแตกต่าง ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 
 
สมมติฐานท่ี 2: ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ 

ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความก้าวหน้าในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 

 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งันี้ 
H0: ปจัจยัจงูใจไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 

ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
H1: ปจัจยัจงูใจมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 

ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้่าสถติสิมัประสทิธสิหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั 
(Pearson Product moment correlation coefficient) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ เปอรเ์ซนต ์

95 ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) กต่็อเมือ่ ค่า Sig. ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิมคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ดงัตาราง 41 

 
 
 
 
 

85



 

 

 

 

ตาราง 41 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจกบัประสทิธภิาพในการท างาน 
    ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

              

ปจัจยัจงูใจ 
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์ ทศิทาง 

ดา้นลกัษณะของงาน  .957** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นความรบัผดิชอบ  .950** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นความส าเรจ็ของงาน .822** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นความกา้วหน้าในงาน  .962** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นการยอมรบันบัถอื  .905** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ปัจจยัจงูใจโดยรวม .968** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสูงมาก เดียวกนั 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตาราง 41 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจโดยรวมกบั
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร โดยใชส้ถติสิมัประสทิธสิหสมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product 
moment correlation coefficient) พบว่า ปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน
การท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร มคี่า 
Sig. เท่ากบั .000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน
ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.968 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังาน มปีจัจยัจงูใจ
โดยรวมมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก เมือ่พจิารณาในรายดา้นพบว่า 

1.ปจัจยัจงูใจดา้นลกัษณะของงานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปจัจยัจงูใจดา้นความลกัษณะของงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.957 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัจงูใจ
ดา้นความลกัษณะของงานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 
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2.ปจัจยัจงูใจดา้นความรบัผดิชอบกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปจัจยัจงูใจดา้นความความรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.950 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัจงูใจ
ดา้นความรบัผดิชอบมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

3.ปจัจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ของงานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ปจัจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ของงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.822 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัจงูใจ
ดา้นความส าเรจ็ของงานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

4.ปจัจยัจงูใจดา้นความกา้วหน้าในงานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ปจัจยัจงูใจดา้นความก้าวหน้าในงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.962 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัจงูใจ
ดา้นความกา้วหน้าในงานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

5.ปจัจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืในงานกบัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. 
เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ปจัจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืในงานมคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) 
เท่ากบั 0.905 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 
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ถา้พนกังานมปีจัจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืในงานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมี
ประสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

 
สมมติฐานท่ี 3: ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้น

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คง
ในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 

 
สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติ ิไดด้งันี้ 
H0: ปจัจยัค ้าจุนไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 

ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
H1: ปจัจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 

ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้่าสถติสิมัประสทิธสิหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั 
(Pearson Product moment correlation coefficient) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ เปอรเ์ซนต ์

95 ในการทดสอบสมมตฐิาน ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) กต่็อเมือ่ ค่า Sig. ค่าระดบันัยส าคญัทางสถติ ิมคี่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
ดงัตาราง 40 

 
ตาราง 42 แสดงการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัค ้าจุนกบัประสทิธภิาพในการท างาน 
    ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

              

ปจัจยัค ้าจุน 
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 

r Sig. ระดบัความสมัพนัธ ์ ทศิทาง 

ดา้นค่าตอบแทน  .929** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นผูบ้งัคบับญัชา  .904** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล .937** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นนโยบายในการบรหิาร  .952** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นสภาพการท างาน  .975** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ดา้นความมัน่คงในงาน .905** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสงูมาก เดยีวกนั 

ปัจจยัค า้จนุโดยรวม .962** 0.000 สมัพนัธร์ะดบัสูงมาก เดียวกนั 

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตาราง 42 แสดงผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัค ้าจุนกบัประสทิธภิาพ
ในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
โดยใชส้ถติสิมัประสทิธสิหสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson Product moment 
correlation coefficient) พบว่า ปจัจยัค ้าจนุโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร มคี่า 
Sig. เท่ากบั .000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.01 ดงันัน้ จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่ ปจัจยัค ้าจุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน
ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.962 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังาน มปีจัจยัค ้าจนุ
โดยรวมมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานใน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงู เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 

1.ปจัจยัค ้าจนุดา้นค่าตอบแทนกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปจัจยัค ้าจนุดา้นค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.929 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนักงานมปีจัจยัค ้าจนุดา้นค่าตอบแทนมาก
ขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง
หนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

2.ปจัจยัค ้าจนุดา้นผูบ้งัคบับญัชากบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปจัจยัค ้าจุนดา้นผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.904 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้าจุนดา้นผูบ้งัคบับญัชา
มากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

3.ปจัจยัค ้าจนุดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. 
เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) หมายความว่า ปจัจยัค ้าจุนดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บั
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ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) 
เท่ากบั 0.937 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื 
ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้าจนุดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมี
ประสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

4.ปจัจยัค ้าจนุดา้นนโยบายในการบรหิาร กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 
ซึง่น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 
หมายความว่า ปจัจยัค ้าจนุดา้นนโยบายในการบรหิารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.952 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้าจนุ
ดา้นนโยบายในการบรหิารมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานใน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

5.ปจัจยัค ้าจนุดา้นสภาพการท างานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปจัจยัค ้าจนุดา้นสภาพการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.975 แสดงว่า มคีวามสมัพนัธก์นัใน
ระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้าจุนดา้นสภาพการ
ท างานมากขึน้ จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมาก 

6.ปจัจยัค ้าจนุดา้นความมัน่คงในงานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร พบว่า มคี่า Sig. เท่ากบั .000 ซึง่
น้อยกว่า 0.01 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความ
ว่า ปจัจยัค ้าจุนดา้นความมัน่คงในงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคี่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ (r) เท่ากบั 0.905 แสดงว่า มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมาก และไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้าจนุ
ดา้นความมัน่คงในงาน จะท าใหพ้นกังานมปีระสทิธภิาพในการท างานใน บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพิม่ขึน้ในระดบัสงูมา 
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สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 43 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

      

สมมติฐานข้อท่ี 1 สถิติท่ีใช้ ผลการทดสอบ 
พนกังานทีม่ลีกัษณะสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา แผนกทีส่งักดั ระยะเวลาในการท างาน 
รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
1.1พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั t-test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
1.2 พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั One way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
1.3 พนกังานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั t-test สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
1.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั One way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
1.5 พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั 
มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั One way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
1.6 พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั One way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
1.7 พนกังานทีม่สีถานปีฏบิตังิานแตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั One way ANOVA สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 สถิติท่ีใช้ ผลการทดสอบ 
2. ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็ของงาน 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นลกัษณะของงาน 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในงาน มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 

Pearson Correlation 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 
 

สมมติฐานข้อท่ี 3 สถิติท่ีใช้ ผลการทดสอบ 
3. ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้น
ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้น
นโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้น
ความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน
การท างาน 

Pearson Correlation 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัครัง้นี้มุง่ศกึษา “แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร” ซึง่
สามารถสรุปสาระส าคญัและน าผลทีไ่ดจ้ากการศกึษามาใชเ้ป็น แนวทางแกป้ญัหาและเสรมิสรา้ง
ความแรงจงูใจในการท างานของพนกังานไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการ
ท างาน ซึง่จะส่งผลใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ในทีสุ่ด 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจงูใจในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

 
ความส าคญัของการวิจยั 

1.เพื่อน าผลการศกึษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการวางแผนการบรหิารดา้นทรพัยากร 
มนุษยแ์ละการจดัการองคก์ารของผูบ้รหิารของบรษิทั ในการเสรมิสรา้งใหพ้นกังานบรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร มแีรงจงูใจและมปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากยิง่ขึน้ 

2.ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุระบบการบรหิารงานบุคคลในองคก์าร ใน
การแกไ้ขปญัหาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของพนกังานไดถู้กตอ้งและเหมาะสมมากขึน้ 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. พนกังานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั 

2. ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื
ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความก้าวหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บั 
ประสทิธภิาพในการท างาน 

3. ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ ์
ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน ม ี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ าของ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เพราะในเขตกรงุเทพมหานครนัน้เป็นเขตมฐีานลกูคา้หลกั
อยูเ่ป็นจ านวนมาก โดยบรษิทัมพีนกังานรวมทัง้หมด 701 คน (ทีม่า: ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ ณ 
วนัที1่ กรกฎาคม 2555) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ

เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึก าหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน (Yamane. 1970: 580-581) และก าหนดความ
คลาดเคลื่อนขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 5% ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 255 คน และเพิม่จ านวนตวัอยา่ง
เปอรเ์ซนต ์5 ของกลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 12 คน ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้
นีเ้ทา่กบั 268 คน  

 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่

สรา้งขึน้เพื่อศกึษาถงึแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน
ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่ 1 ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลาย
ปิดมหีลายค าตอบใหเ้ลอืกใหเ้ลอืก (Multiple choices question)  

ส่วนที ่ 2 ค าถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัแรงจงูใจใน
การท างาน ซึง่มลีษัณะเป็นแบบอตัราส่วน (Rating Scale) โดยดดัแปลงจาก แนวคดิทฤษฎ ี 2 
ปจัจยัของ Herzberg ซึง่แบบวดัทีส่รา้งขึน้น้ีครอบคลุม 11 ดา้นของแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความกา้วหน้า
ในงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน และดา้นความมัน่คงในงาน 
โดยสรา้งขึน้ตามวธิกีาร สรา้งแบบวดัทศันคตแิบบ Likert Scale  

ส่วนที ่ 3 ค าถามเกีย่วกบั ความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการท างาน จ านวน 10
ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลอืกในลกัษณะของการประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตาม
แนวของ Likert scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดย
แบ่งเป็น 5 ระดบั  
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
1. ขอ้มลูปฐมภมู ิ ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากพนกังาน บรษิทั ขนส่งทาง

อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานครจ านวน 268 คน 
2. ขอ้มลูทุตยิภมู ิ ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้จากขอ้มลูทีม่ผีูร้วบรวมไวท้ัง้หน่วยงาน ของ

รฐัและเอกชน ไดแ้ก่ หนงัสอืทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ ์และรายงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  

การจดักระท าข้อมลู  
เมือ่ไดแ้บบสอบถามคนืแลว้ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทีร่วบรวมไดม้าด าเนินการดงันี้  
1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ 

แบบสอบถาม แยกแบบสอบถามทีไ่มส่มบูรณ์ออก  
2.  การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีถู่กตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้มาลงรหสัตาม ก าหนด

ไวล้่วงหน้า  
3. การประมวลผลขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้ น ามาบนัทกึโดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรเ์พื่อการ 

ประมวลผลขอ้มลูซึง่ใชโ้ปรแกรมสถติสิ าเรจ็รปู เพื่อวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาและทดสอบสมมตฐิาน 
 

การวิเคราะหข้์อมลู  
1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา ( Descriptive Statistic) เป็นการจดั 

หมวดหมูแ่ละเพื่อทราบลกัษณะพืน้ฐานทัว่ไปของประชากร โดยท าการวเิคราะหด์งันี้  
1.1 เป็นค่าเปอรเ์ซนต ์ (Percentage) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม 

ตอนที ่ 1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายได้
ต่อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน 

1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean) ตอนที ่ 2 ความคดิเหน็ของพนกังานเกีย่วกบัแรงจงูใจใน
การปฏบิตังิานของพนกังานในดา้นต่าง ๆ  ตอนที ่ 3 ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนกังาน 

1.3 ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มลูจาก 
ตอนที ่ 2ความคดิเหน็ของพนกังานเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานใน
ดา้นต่าง ๆ ตอนที ่3 ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ วเิคราะห์

เพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้  
2.1 สถติวิเิคราะหค์่าท ี (Independent t-test) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่ม 

ตวัอยา่ง 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั เพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ดา้นเพศ  
2.2 สถติวิเิคราะหค์่าเอฟ (F-test) แบบการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว 

(One – way Analysis of variance) ใชเ้ปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกว่า 
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2 กลุ่ม เพื่อ ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ดา้น อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ ระยะเวลา
ในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน ส าหรบัค่านัยส าคญัทางสถติใิชใ้น
การวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ี ่0.05  

2.3 สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวั ทีเ่ป็น
อสิระต่อกนั เพื่อใชใ้นการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 และ 3  

 
สรปุผลการวิเคราะหข้์อมูล 

จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 

 
ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะดา้นลกัษณธส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานี
ปฏบิตังิาน ของพนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
พบว่าพนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็น 70.52 % มอีาย ุ 27-33 ปี คดิเป็น 46.64% มี
สถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่คดิเป็น 76.49% มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็น 
50.75% มรีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี คดิเป็น 34.70% มรีายไดต่้อเดอืน 20001-
40000 บาท คดิเป็น 48.51% สงักดัสถานีปฏบิตังิานสุวรรณภมู ิคดิเป็น 42.91% 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะหเ์กี่ยวกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน บรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง แยกตามรายดา้น ไดแ้ก่ ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะ
ของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความก้าวหน้าในงาน ดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอื และ ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา 
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความ
มัน่คงในงาน  

ผลการวจิยั พบว่า แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ดา้นปจัจยัจงูใจโดยรวมอยูใ่น
ระดบัด ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และ ดา้นปจัจยัค ้าจุน โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.01 สามารถจ าแนกออกเป็นรายดา้นไดด้งันี้ 

ด้านลกัษณะของงาน พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.02 

ด้านความรบัผิดชอบ พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.06 
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ด้านความส าเรจ็ของงาน พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 

ด้านความก้าวหน้าในงาน พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศ
ของเอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.65 

ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23 

ด้านค่าตอบแทน พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 

ด้านผูบ้งัคบับญัชา พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทาง
อากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 

ด้านนโยบายในการบริหาร พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศ
ของเอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 

ด้านสภาพการท างาน พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96 

ด้านความมัน่คงในงาน พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 

 
ตอนท่ี 3 การวเิคราะหเ์กีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่ง

ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง แยกตามรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้า่ย ดา้นกระบวนการบรหิาร 
และ ดา้นผลลพัธ ์

ผลการวจิยั พบว่า ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศ
ของเอกชนแห่งหนึ่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัด ี มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 สามารถจ าแนกออกเป็นราย
ดา้นไดด้งันี้ 

ด้านค่าใช้จ่าย พบว่า พนักงานทีป่ฏบิตังิานที ่บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง
หนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 

ด้านกระบวนการบริหาร พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 

ด้านผลลพัธ ์ พบว่า พนกังานทีป่ฏบิตังิานที ่ บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง
หนึ่ง มคีวามคดิเหน็ในระดบั ด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1: พนกังานทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั สามารถจ าแนกออก เป็นสมมตฐิานยอ่ยได ้7 ขอ้ ดงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี1.1 พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่าง
กนั โดยใชส้ถติ ิ Independent t-test จากผลการทดสอบพบว่า พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมี
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่ .01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้กล่าวคอื เพศชายมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าเพศหญงิ 

สมมติฐานข้อท่ี1.2 พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่าง
กนั โดยใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) จาก
ผลการทดสอบพบว่า พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่ .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ เมือ่วเิคราะหร์ายคู่ของ
พนกังานทีม่อีายุแตกต่างกนักบัประสทิธภิาพในการท างาน พบว่า 

พนกังานทีม่อีายุ 20 - 26 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายุ27 - 
33 ปี พนกังานทีม่อีายุ 34-40 ปี และ พนกังานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป 

พนกังานทีม่อีายุ 27 - 33 ปีมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายุ 34-
40 ปี และ พนกังานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป 

พนกังานทีม่อีายุ 34 - 40 ปีมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่อีายุ 41 ปี
ขึน้ไป 

สมมติฐานข้อท่ี1.3 พนักงานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน
แตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิ Independent t-test จากผลการทดสอบพบว่าพนกังานทีม่สีถานภาพ
แตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ .01 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ กล่าวคอื พนกังานทีม่สีถานภาพโสด/หยา่รา้ง/แยกกนัอยูม่ ี
ประสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั 

สมมติฐานข้อท่ี1.4 พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานแตกต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-way 
ANOVA) จากผลการทดสอบพบว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ.ิ01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ เมือ่
วเิคราะหร์ายคู่ของพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัประสทิธภิาพในการท างาน พบว่า   

พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่า 
พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและ พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาสงูปรญิญาตร ี

พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่า พนักงาน
ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูปรญิญาตร ี
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สมมติฐานข้อท่ี1.5 พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพใน
การท างานแตกต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-
way ANOVA) จากผลการทดสอบพบว่าพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนั
ประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ เมือ่วเิคราะหร์ายคู่ของพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนักบั
ประสทิธภิาพในการท างาน พบว่า   

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7-9 ปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3-6 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7-9 ปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3-6 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01 

พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 7-9 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่า
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 

สมมติฐานข้อท่ี1.6 พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-
way ANOVA) จากผลการทดสอบพบว่าพนกังานทีม่อีายกุารท างานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพ
ในการท างานแตกต่างกนัทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ .01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ เมือ่
วเิคราะหร์ายคู่ของพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนักบัประสทิธภิาพในการท างาน พบว่า  

พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาทมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานมากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001-60,000 บาท ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 

พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20,001 - 40,000 บาท มปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 

พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 40,001 - 60,000 บาท มปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากกว่าพนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

สมมติฐานข้อท่ี1.7 พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั โดยใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-
way ANOVA) จากผลการทดสอบพบว่าพนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนัมี
ประสทิธภิาพในการท างาน แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ .05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว้ เมือ่วเิคราะหร์ายคู่ของพนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนักบั
ประสทิธภิาพในการท างาน พบว่า 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานใหญ่ Green Tower  มปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากกว่าพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีพระราม 3 และ พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีกิง่แกว้ ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.01 
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พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานน้อยกว่าพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีพระราม 3 ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 

พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีหลกัสี ่ เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานน้อยกว่าพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีสุวรรณภูม ิทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.01 

สมมติฐานท่ี 2: ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ 
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความก้าวหน้าในงาน และดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืมี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจกบัประสทิธภิาพในการท างาน ของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบ
ค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
สรปุไดว้่า ปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัส าคญั
ทางสถติ ิ 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้
พนกังานมคีวามคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานใน จะมแีนวโน้มทีจ่ะประสทิธภิาพใน
การท างานโดยรวมมากขึน้ในระดบัสงูมาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยจ าแนกเป็น รายดา้นได ้ดงันี้ 

ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความกา้วหน้า
ในงาน และดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน
โดยรวมของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัสงู
มากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัจงูใจทีด่ใีน ดา้นลกัษณะของงาน 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความกา้วหน้าในงาน และดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื จะมแีนวโน้มทีจ่ะมปีระสทิธภิาพในการท างานโดยรวมมากขึน้ ในระดบัสงูมาก 

สมมติฐานท่ี 3:ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คง
ในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 

ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัค ้าจุนกบัประสทิธภิาพในการท างาน ของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบ
ค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
สรปุไดว้่า ปจัจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานโดยรวมของพนกังาน 
บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ระดบัสงูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมี
ความคดิเหน็ทีด่ต่ีอปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานใน จะมแีนวโน้มทีจ่ะประสทิธภิาพในการท างาน
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โดยรวมมากขึน้ในระดบัสงูมาก และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ โดยจ าแนกเป็น รายดา้นได ้ดงันี้ 

ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายใน
การบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน และ ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
ในการท างานโดยรวมของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยมี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัสงูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้า
จนุทีด่ใีน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายใน
การบรหิาร ดา้นสภาพการท างานและดา้นความมัน่คงในงาน จะมแีนวโน้มทีจ่ะมปีระสทิธภิาพ
ในการท างานโดยรวมมากขึน้ ในระดบัสงูมาก 

 
การอภิปรายผลการวิจยั 
จากการศกึษา “แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน

ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร” มปีระเดน็
ส าคญัทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้ 

1. ผลจากการศกึษาเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน จากการศกึษาพบว่า 

- เพศ พบว่า พนกังานทีม่เีพศแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั โดย
พนกังานเพศชายมปีระสทิธภิาพในการท างานมากงานมากกว่าพนกังานเพศหญงิ ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ สามารถอธบิายไดว้่า
สงัคมไทยสอนใหผู้ช้ายเป็นผูน้ า สนใจในเรือ่งอ านาจ วาสนา และการท างานใหป้ระสบผลส าเรจ็ 
และเพศชายตอ้งเป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเรือ่งค่าใชจ้่ายภายในบา้นทัง้หมด ส่วนเพศหญงินัน้จะท า
หน้าทีด่แูลจดัการบา้นเรอืน เชื่อฟงัสาม ี ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหเ้พศชายมคีวามตัง้ใจและขยนัท างาน
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิเดอืนและต าแหน่งทีส่งูขึน้ ซึง่ผลดงักล่าวสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของ อุทยั หิ
รฐัโต (2524 : 74) ทีใ่หเ้หตุผลว่า เพศชายและเพศหญงิมแีนวโน้มทางจติวทิยาทีต่่างกนั โดย
เพศหญงิมกัยดึถอืในประเพณ ี วาสนา ระเบยีบปฏบิตั ิ รกัสวยรกังาน ไมท่ะเยอทะยาน และมกั
พงึพอใจกบัสถานภาพทีเ่ป็นอยู ่ แต่ส าหรบัเพศชายนัน้จะใหค้วามสนใจเรือ่งอ านาจ วาสนา การ
ท างานใหป้ระสบความส าเรจ็ ดงันัน้ จงึท าใหเ้พศชายทุ่มเทในการท างานมากกว่าเพศหญงิ จงึ
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานทีด่กีว่าเพศหญงิ 

- อาย ุ พบว่า พนกังานทีม่อีายแุตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั ทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดย พนกังานทีม่ ี อาย ุ
20-26 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนกังานทีอ่ายนุ้อย จะมี
ความกระตอืรอืรน้ ใฝห่าประสบการณ์ มคีวามตอ้งการชื่อเสยีงและความกา้วหน้าในอาชพีการ
งาน มากกว่า พนกังานทีม่อีายุมากกว่า เพราะว่ายิง่พนักงานมอีายุมากระยะเวลาท างานมาก จะ
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เกดิความรูส้กึเบื่อหน่ายในการท างานและทอ้แทก้บังานมากขึน้ตามอายุ เนื่องจาก
สภาพแวดลอ้มของบรษิทัไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารงาน นโยบายการเลื่อนต าแหน่งและ
เงนิเดอืน รวมไปถงึ ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา จงึท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานลดลง
ส าหรบัผูท้ีม่อีายุมาก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Gilmer (1975 :380-384) ไดก้ล่าวว่า ผูม้อีายุ
มากจะมคีวามตอ้งการความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานลดลงเมือ่อายมุากขึน้ และมคีวามตอ้งการ
ในเรือ่งสถานทีท่ างานและการจดัการ อนัไดแ้ก่การด าเนินงานขององคก์ารมากกว่าผูท้ีม่อีายุ
น้อย 

- สถานภาพ พบว่า พนักงานทีม่สีภานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน
ต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนกังานสามารถทุ่มเท
ใหก้บัการท างานไดเ้ตม็ที ่ ทัง้นี้ลกัษณะของการท างานบางหน้าทีใ่นบรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ตอ้งอาศยัความทุ่มเทดา้นเวลา พนกังานที่มสีถานภาพ
โสดจงึมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส / หยา่รา้งเพราะ
สามารถทุ่มเทท างานไดเ้ตม็ที ่ ซึง่ผลดงักล่าวสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของโสภดิา อนัตนนา 
(2548) ทีศ่กึษาองคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่
เทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพโสด/หยา่
รา้ง/แยกกนัอยู่มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส / อยูด่ว้ยกนั  

- ระดบัการศกึษา พบว่า พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการ
ท างานต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย พนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะภาระหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรนีัน้ไม่มคีวามยุง่ยาก ซบัซอ้นมาก
นกั และสามารถบรหิารเวลาในการท างานไดด้กีว่าผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ ระดบัสูง
กว่าปรญิญาตรทีีม่ภีาระงานทีล่ะเอยีด ซบัซอ้นและมคีวามรบัผดิชอบในงานสงูกว่า จงึท าใหม้ี
ประสทิธภิาพในการท างานทีม่ากกว่า ซึง่ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอจัฉรา บุบผา
มาลา (2548: 81) ทีศ่กึษาเรือ่งปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ พนกังาน
บรษิทัพรมไทย จ ากดั (มหาชน) ทีพ่บว่าพนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มผีลต่อ 
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- ระยะเวลาในการท างาน  พบว่า พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัมี
ประสทิธภิาพในการท างานต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานนาน จะมคีวามเชื่อมัน่
ว่าตนเองมคีวามช านาญในงานทีท่ า จงึไมค่ดิปรบัปรุงพฒันาวธิกีารท างานของตนเอง และ 
มกัจะไมค่่อยยอมรบัเทคโนโลยหีรอืระบบการปฏบิตังิานใหม่ๆ ของบรษิทั ซึง่เมือ่เปรียบเทยีบกบั
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อย จะยอมรบัเทคโนโลย ี และ ระบบปฏบิตังิานใหม่ๆ ของ
บรษิทัไดง้่ายกว่า รวมถงึจะไขว่ควา้หาความรูแ้ละปรบัปรงุวธิกัารท างานของตนเองใหด้ขีึน้ งาน
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ทีอ่อกมาจงึเป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทัตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Gilmer (1975 : 
380-384)  ไดก้ล่าวว่า บุคคลจะมคีวามพอใจในการท างานระยะแรกเริม่เขา้ท างานและ จะลดลง
เรือ่ยๆเมือ่อายงุานมากขึน้ 

- รายไดต่้อเดอืน พนกังานทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน
ต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ โดยพนกังาน
ทีม่รีายไดต่้อเดอืน ต ่ากว่า 20,000 บาท มปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ พนกังานทีม่รีายไดต้ ่าตอ้งการทีจ่ะได้มรีายไดท้ีส่งูขึน้จงึมคีวามพยายามในการท างาน
มากขึน้และคาดหวงักบัผลลพัธใ์นอนาคตทีจ่ะไดร้บัจงึส่งผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานมาก
ทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามคาดหวงัของวรมู Vroom’s Expectancy Theory (1964) ได้
อธบิายแรงจงูใจในแงข่องความคาดหวงัทีบุ่คคลมต่ีอความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและประเภทของรางวลัทีพ่วกเขา้คาดว่าจะไดร้บั ถา้พวกเขาปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

- สถานีปฏบิตังิาน พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในต่างกนั 
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย พนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านกังานใหญ่ Green Tower  
มปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าพนกังานทีป่ฏบิตังิานทีส่ถานีพระราม 3 และ พนกังานที่
ปฏบิตังิานทีส่ถานีกิง่แกว้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานทีส่ านกังานใหญ่ 
Green Tower  ตอ้งตดิต่อสมัพนัธก์บัลกูคา้โดยตรง ทีม่ลีกัษณะแตกต่างหลากหลาย จงึตอ้งอาศยั
ทัง้ทกัษะในการวางแผนและทกัษะการแก้ปญัหา ท าใหพ้นกังานทีป่ฏบิตังิาน ทีส่ านกังานใหญ่มี
ประสทิธภิาพในท างานมากกว่าพนกังานที่ปฏบิตังิานที ่สถานีพระราม3 และสถานีกิง่แกว้ ซึง่ผล
ดงักล่าวสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของ โสภดิา อนัตนนา (2548) ทีศ่กึษาองคป์ระกอบทีม่ ี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ลกัษณะของการท างานในแต่ละส่วนงานกย็งัมคีวามแตกต่างกนั จงึ
อาจส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ  

2.ผลการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัจงูใจกบัประสทิธภิาพในการท างาน 
ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัสงู
มากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ไมว่่าจะเป็น ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้น
ความส าเรจ็ของงาน ดา้นความก้าวหน้าในงาน และดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานท างานโดยรวม สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

จากผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัการจงูใจในทุกดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน
การท างานของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ใน
ระดบัสงูมาก สามารถอธบิายไดว้่า พนกังานทีม่ปีจัจยัจงูใจไมว่่าจะเป็น ดา้นลกัษณะของงาน 
ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความกา้วหน้าในงาน และดา้นการไดร้บัการ
ยอมรบันบัถอื กจ็ะส่งผลต่อประสทิธภิาพไปในทศิทางทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฏสีอง
ปจัจยั (Two-factor theory) ของ Herzberg (1959) กล่าวคอื ถา้มแีรงจงูใจดา้นปจัจยัจงูใจมมีาก 
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ประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะมมีาก โดยความส าเรจ็ในงาน (Achievement) กค็อื การทีบุ่คคล
สามารถแกป้ญัหาต่างๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้ผลงานส าเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจ
ในผลงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Recognition) คอื การไดร้บัการยอมรบันับถอืไมว่่าจาก
ผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนหรอืบุคคลอื่นๆ การยอมรบันี้อาจอยูใ่นรปูของการยกยอ่งชมเชยแสดง
ความยนิด ี การใหก้ าลงัใจหรอืยา่งอื่นทีเ่หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ ลกัษณะของงาน คอื
งานทีน่่าสนใจ งานทีต่อ้งอาศยัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ ทา้ทายใหต้อ้งลงมอืท าหรอืเป็นงานทีม่ ี
ลกัษณะท าโดยล าพงั ความรบัผดิชอบ (Responsibility) คอื ความพงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากงานที่
ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ  มอี านาจรบัผดิชอบอยา่งเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุมไม่มาก 
ความกา้วหน้า (Advancement) คอื ไดร้บัเลื่อนขัน้ ต าแหน่งใหส้งูขึน้ของบุคคลในองคก์ร มี
โอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิ ดงันัน้เมือ่พนกังานมคีวามพงึพอใจในปจัจยัจงูใจใน
ภาพรวม การท างานกย็อ่มมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สุทธดิา แกว้
ปลัง่ (2545) ท าการวจิยัเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน
โทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง” ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในงานทีท่ า ปจัจยัดา้นการ
ไดร้บัการยอมรบันบัถอืปจัจยัดา้นความมัน่คงและปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นความ
รบัผดิชอบ ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานและปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานในระดบัมาก อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3.ผลการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัค ้าจุนกบัประสทิธภิาพในการท างาน 
ของพนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ดา้น
ค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบายในการบรหิาร 
ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน
สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

ปจัจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัสงู
มาก และมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฏสีองปจัจยั (Two-factor 
theory) ของ Herzberg (1959) กล่าวคอื ถา้พนกังานมปีจัจยัค ้าจนุมากกจ็ะท าใหพ้นกังานมี
ประสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้มาก สามารถอธบิายได ้ ว่าปจัจยัค ้าจนุในทุกดา้น ไมว่่าจะ
เป็น ค่าตอบแทน ผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล นโยบายในการบรหิาร สภาพการ
ท างาน ความมัน่คงในงาน จะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานทีเ่พิม่มากขึน้ โดยปจัจยัค ้าจนุ
ในดา้นค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืน (Salary) กค็อืการเลื่อนขัน้ในหน่วยงานนัน้เป็นทีพ่อใจของ
คนท างาน ปจัจยัค ้าจนุในดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เพื่อนรว่มงาน คอื การ
ตดิต่อไมว่่าจะเป็นวาจาทีแ่สดงความมสีมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถท างานรว่มกนัมคีวามเขา้ใจ
ซึง่กนัและกนัอยา่งด ีปจัจยัค ้าจุนในดา้นนโยบายและการบรหิาร (Company policy and 
administration) คอื การจดัการและบรหิารงานขององค์กรการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์ร ปจัจยั
ค ้าจุนในดา้นสภาพการท างาน (Working conditions) ไดแ้ก่ สภาพทางกายภาพของงานเช่น 
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แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างานมคีวามน่าพงึพอใจ ปจัจยัค ้าจุนในดา้นความมัน่คงในงาน 
(Security) หมายถงึความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงและปลอดภยัในอาชพีการท างาน ซึง่
สิง่ต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นตวัส่งเสรมิใหป้ระสทิธภิาพในการท างานมปีระสทิธภิาพในการท างาน
มากยิง่ขึน้ ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของปรทิศัน์ สงวนสุข (2541) ทีศ่กึษาเรือ่งขวญั
และประสทิธผิลในการท างานของขา้ราชการต ารวจ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ ผลงานวจิยัพบว่า 
ควรสรา้งความพงึพอใจในงาน ความมัน่คงในหน้าทีแ่ละ การใหก้ารยอมรบักบัผูป้ฏบิตังิานจะท า
ใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ทัง้นี้แรงจงูใจในดา้นปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจนุ ตามทฤษฎขีองเฮอรซ์เบอรก์บัแรงจงูใจ
ในการปฏบิตังิาน จะปรากฏเป็นแนวต่อเนื่องสองแนว คอืปจัจยัจงูใจเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิแนว
ต่อเนื่องระหว่างไม่มคีวามพงึพอใจกบัความพงึพอใจ ซึง่หมายความว่าถา้ผูบ้รหิารไมไ่ดใ้ชป้จัจยั
น้ีในการจงูใจผูป้ฏบิตังิานกจ็ะไมเ่กดิความพงึพอใจในงาน แต่ถา้ผูบ้รหิารน าปจัจยัน้ีมาใชจ้งูใจ
ผูป้ฏบิตังิานกจ็ะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความพงึพอใจในงาน ส่วนปจัจยัค ้าจุนเป็นปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิแนวต่อเนื่องระหว่างความไมพ่งึพอใจกบัไม่มคีวามไมพ่งึพอใจ ซึง่หมายความว่าถา้ใน
หน่วยงานผูบ้รหิารไมไ่ดจ้ดัปจัจยัเหล่าน้ีไวจ้ะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิความไมพ่งึพอใจในการ
ปฏบิตังิาน ซึง่เมือ่พนกังานเกดิความพงึพอใจแลว้ ประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะมมีากขึน้ 
ส่งผลใหอ้งคก์รมคีวามเขม้แขง็และด ารงอยูไ่ด้ 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
จากการศกึษาคน้ควา้เรือ่ง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพใน

การท างานของ พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
พนกังานทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ 27-33 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/
หยา่รา้ง/แยกกนัอยู ่ มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี มรีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี มี
รายไดต่้อเดอืน 20,001-40,000 บาท และ สงักดัสถานีปฏบิตังิานสุวรรณภูม ิซึง่ผลจากการวจิยั
ครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่า 

1.จากการวจิยัพนกังานหญงิซึง่เป็นกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของการวจิยัมปีระสทิธภิาพใน
การท างานน้อยกว่าพนกังานเพศชาย ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบัการท างานของพนกังาน
เพศหญงิมากขึน้ ควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานเพศหญงิสามารถพฒันาศกัยภาพในการท างานให้
ทดัเทยีมกบัพนกังานเพศชาย และพจิารณาโอกาสก้าวหน้าในงานโดยใชม้าตรฐานเดยีวกนั เพื่อ
ส่งเสรมิใหพ้นกังานหญงิมปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ในระดบัเดยีวกบัเพศชาย 

2. บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ควรจะตอ้งให้
ความส าคญักบัพนกังานทีท่ างานอยูใ่นบรษิทัน้อยกว่า 3 ปี และควรมกีารกระตุน้พนกังานทีเ่ขา้
มาท างานมากกว่า 3 ปี ใหม้ปีระสทิธภิาพในดา้นต่างๆ เพิม่มากขึน้ โดยกจิกรรมทีเ่สนอแนะ 
ควรมกีารจดักจิกรรมมอบรางวลัพนกังานดเีด่นให้พนกังานทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่เีพื่อเป็น
ขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังานและเพื่อนพนกังานดว้ย อกีทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นพนกังานทีม่ ี
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อายงุานมากใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดขีึน้อกีดว้ย ซึง่จากผลการวจิยัพบว่าพนกังานที่
มรีะยะเวลาทีท่ างานในบรษิทัต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมแตกต่างกนั โดย
พนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด  

3.บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร ควรจะตอ้ง
เสรมิสรา้งการพฒันาตนเองในดา้นความส าเรจ็ของงาน ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นการท างานส าเรจ็
ลุล่วงตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความพอใจกบัความส าเรจ็ของงาน และ  
ดา้นผลส าเรจ็ของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด และดา้นผูบ้งัคบับญัชา ซึง่ประกอบดว้ย 
ดา้นการช่วยเหลอื ดา้นความสนิทสนมเป็นกนัเอง และ ดา้นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บั
พนกังาน เพื่อทีจ่ะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาประสทิธภิาพจากการปฏบิตังิาน อนัจะน าไปสู่
การพฒันาทัง้ส่วนของความกา้วหน้าของตนเอง และความกา้วหน้าขององคก์ร โดยจากงาน
ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัดา้นการพฒันาตนเอง ในดา้นปจัจยัจงูใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ พนกังานบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรงุเทพมหานคร เมือ่มกีารพฒันาดา้นดงักล่าวยอ่มส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานดว้ย 

4.บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ควรเสรมิสรา้ง
ปจัจยัจงูใจดา้น ความก้าวหน้าในงาน ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นการพจิารณาเลื่อนต าแหน่งให้
เป็นไปอย่างโปรง่ใสใหก้บัพนกังาน และ การสนับสนุนในการเลื่อนต าแหน่งเมือ่มโีอกาส โดย
ทัง้น้ีความกา้วหน้าในงานเป็นปจัจยัดา้นแรงจงูใจทีจ่ะเป็นส่วนท าใหพ้นกังานมกีาร พฒันา
ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน เพราะจากงานวจิยัพบว่าปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น 
ปจัจยัจงูใจ ในดา้นความกา้วหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 

5.บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ควรเสรมิสรา้ง
ปจัจยัค ้าจุนดา้นสภาพการท างานใหก้บัพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย สภาพอุปกรณ์และเครือ่งมอื
ในการท างานมเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน บรรยากาศโดยทัว่ไปของสถานทีท่ างานส่งเสรมิการ
ท างาน และ อาคาร สถานที ่ และพืน้ทีท่ างานมคีวามมัน่คงและปลอดภยั โดยทัง้นี้สภาพการ
ท างานจะเป็นส่วนท าใหพ้นักงานมกีาร พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน เพราะจากงานวจิยั
พบว่าปจัจยัดา้นแรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น ปจัจยัค ้าจุน ในดา้นสภาพการท างาน มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของ
เอกชนแห่งหนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 
1. ควรท าการศกึษาเปรยีบเทยีบแรงจงูใจและประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน 

ในแต่ละสถานบีรษิทัเดยีวกนั เพื่อน าผลทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบและพฒันาปรบัปรงุในภาพรวมของ 
องคก์าร 

2. ควรท าการศกึษาปจัจยัประสทิธภิาพในการท างานโดยแยกเป็นรายดา้น ทัง้น้ีเพื่อ
ความชดัเจนในการน าไปพฒันาปรบัปรงุองคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

3. ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการท างานขององคก์ารดว้ย ทัง้น้ีเพื่อได ้
พฒันาต่อยอดกบังานวจิยัชิน้น้ีทีไ่ดศ้กึษาถงึความพงึพอใจทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการท างาน 
 4.ควรท าการศกึษาวจิยัประเดน็การศกึษาปจัจยัดา้นอื่น ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจาก
ประสทิธภิาพในการท างานของ อาท ิ การจดัการคุณภาพโดยรวม TQM การบรหิารจดัการองค์
ความรู ้ การบรหิารจดัการคนเก่งในองคก์ร ขดีความสามารถของพนกังาน ซึง่การศกึษาวจิยั
ดงักล่าวสามารถน าผลการวจิยัในเชงิบวกและลบ มาเป็นแนวทางในพฒันาการปฏบิตังิานใหม้ี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่ขึน้ได้ 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

“แรงจงูใจในการปฏิบติังานมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 

บริษทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหน่ึง ในกรงุเทพมหานคร” 

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามฉบบัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทราบถงึ“แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชน
แหง่หนึ่ง ในกรงุเทพมหานคร” ค าตอบของทา่นจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อผลการปฏบิตังิานของ
ทา่นและจะไม่มกีารเปิดเผยทีใ่ดๆ เป็นรายบุคคลนอกจากน าผลรวมต่างๆ ไปใชใ้นการวจิยั
เท่านัน้ 

โดยแบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คอื 
ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานในดา้นต่าง ๆ 
ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน 

โปรดอา่นค าถามโดยละเอยีดและเลอืกค าตอบทีต่รงกบัความเหน็ของท่านเพยีง 1 ขอ้ 
กรณุาตอบใหค้รบทกุขอ้ เพือ่ความสมบูรณ์ในการวจิยัครัง้นี้ 

การวจิยัครัง้นี้จะส าเรจ็ลงไม่ได ้ หากไมไ่ดร้บัความอนุเคราะหจ์ากทา่น จงึ
ขอขอบพระคณุในความร่วมมอืมา ณ โอกาสนี้ดว้ย 

 
ผูวิ้จยั 
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ส่วนท่ี 1 : ข้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง: โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่อง [  ] หน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่าน 
 
1.เพศ   
[   ] 1. ชาย   [   ] 2. หญงิ 
 
2. อาย ุ
[   ] 1. 20 - 26 ปี   [   ] 2. 27 - 33 ปี   [   ] 3. 34 - 40 ปี  
 
[   ] 4. 41 - 47 ปี   [   ] 5. มากกว่า 47 ปี 
 
3. สถานภาพ  
[   ] 1. โสด   [   ] 2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั  [   ] 3.หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
         
4. ระดบัการศึกษา 
[   ] 1. ต ่ากว่าปรญิญาตร ี [   ] 2. ปรญิญาตร ี  [   ] 3. สงูกว่าปรญิญาตร ี
 
5.ระยะเวลาในการท างาน  
[   ] 1. น้อยกว่า 3 ปี  [   ] 2. 3 - 6 ปี   [   ] 3. 7 - 9 ปี 
 
[   ] 4. ตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป 
 
6. รายได้ต่อเดือน 
[   ] 1. ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาท  [   ] 2. 20,001 - 40,000 บาท  
 
[   ] 3. 40,001 - 60,000 บาท   [   ] 4. 60,001 - 80,000 บาท   
 
[   ] 5. 80,001 บาทขึน้ไป 
 
7.สถานีปฏิบติังาน 
[   ] 1. ส านกังานใหญ่ Green Tower       [   ] 2. หลกัสี ่  [   ] 3.พระราม 3   
 
[   ] 4. สวุรรณภูม ิ        [   ] 5. กิง่แกว้  [   ] 6. เชยีงใหมแ่ละแหลมฉบงั 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัแรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงานในด้านต่างๆ           

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด             

แรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 

เห
น็ด้

วย
อย

า่ง
ยิ่ง

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
่ แน่

ใจ
 

ไม
่ เห
น็ด้

วย
 

ไม
่ เห
น็ด้

วย
อย

่ าง
ยิ่ง

 

  
(5) (4) (3) (2) (1)   

ปัจจยัจงูใจ             
ด้านความส าเรจ็ของงาน             
1.ท่านสามารถท างานส าเรจ็ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา             
2.ท่านพอใจกบัความส าเรจ็ของงานทีท่่านท ามาในอดตี             
3.ผลส าเรจ็ของงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด             
ด้านการยอมรบันับถือ   

4.เพื่อนร่วมงานเหน็วา่ท่านมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานและเป็นบุคคลส าคญัคนหน่ึงทีจ่ะท า
ใหก้ารด าเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานส าเรจ็ลุล่วง 

          
  

5.ท่านมโีอกาสในการเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการท างานในหน่วยงานอยา่งเตม็ที่             
6.ผูบ้งัคบับญัชาไวว้างใจมอบหมายงานพเิศษอื่น ๆ ใหท้่านปฏบิตั ิ             
7.ท่านไดร้บัความไวว้างใจและเชื่อถอืจากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนรว่มงาน             
ด้านลกัษณะของงาน   
8.ลกัษณะงานทีท่่านท าอยู่ขณะน้ีตรงกบัความรูค้วามสามารถของท่าน             
9.ท่านมโีอกาสคดิรเิริม่วธิกีารท างานเพื่อพฒันางานและหน่วยงานของท่าน             
10.งานทีท่่านท าอยูม่ปีรมิาณมากเกนิไปเมื่อเทยีบกบัหน่วยงานอื่นที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั             
11.งานทีท่่านท าอยูใ่นปจัจบุนัเป็นงานทีท่า้ทายความสามารถ             
ด้านความรบัผิดชอบ   
12.งานของท่านระบุหน้าทีค่วามรบัผดิชอบชดัเจน             
13.ท่านมคีวามกระตอืรอืรน้ในการตดิตามงานเพื่อใหง้านส าเรจ็ไดด้ทีี่สดุ             
14.ท่านมอี านาจตดัสนิใจกบังานที่ท่านรบัผดิชอบ             
ด้านโอกาสความก้าวหน้าในงาน   
15.ระบบการพจิารณาการเลื่อนต าแหน่งของบรษิทัฯ มคีวามเป็นธรรมและโปรง่ใส             
16.ผูบ้งัคบับญัชาของท่านสนบัสนุนท่านในการเลื่อนต าแหน่งเมื่อมโีอกาส             

17.ท่านรูส้กึวา่การไดเ้ลื่อนต าแหน่งของท่านเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปไดไ้มย่ากเมื่อเทยีบกบัแผนกอื่นๆ             
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แรงจงูใจในการปฏิบติังานของพนักงาน 
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(5) (4) (3) (2) (1)   

ปัจจยัค า้จนุ             
ด้านค่าตอบแทน   
18.คา่ตอบแทนโดยรวมทีไ่ดร้บัเหมาะสมกบัปรมิาณงานทีท่่านรบัผดิชอบอยู่             
19.คา่ตอบแทนโดยรวมทีท่่านไดร้บัเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของท่าน             

20.องคก์รมสีวสัดกิารต่างๆใหพ้นักงานอยา่งเหมาะสม             
ด้านผู้บงัคบับญัชา   
21.ผูบ้งัคบับญัชาจะช่วยเหลอืท่านทุกครัง้เมื่อท่านไดร้อ้งขอ             

22.ผูบ้งัคบับญัชาไดใ้หค้วามสนิทสนม และเป็นกนัเองกบัท่าน             
23.ผูบ้งัคบับญัชาสรา้งก าลงัใจ ในการปฏบิตังิานใหก้บัท่านอยูเ่สมอ             
ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล   
24.ท่านสามารถเขา้กบัเพื่อนรว่มงานไดด้ ี             
25.เพื่อนรว่มงานของท่านต่างใหค้วามรว่มมอืในการท างานเป็นอยา่งดี             
26.แมว้า่จะมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ระหว่างท่านกบัเพื่อนรว่มงานแต่ในทา้ยสดุ 
กส็ามารถเขา้ใจกนัดว้ยด ี             
ด้านนโยบายในการบริหาร   
27.บรษิทัมนีโยบายทีแ่น่นอนและมแีนวทางปฏบิตัทิีช่ดัเจน             
28.นโยบายของบรษิทัท่านสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ             
29.หลกัเกณฑก์ารประเมนิผลงานเป็นไปอยา่งยตุธิรรม             
ด้านสภาพการท างาน   
30.สภาพอุปกรณ์และเครื่องมอืในการท างาน มเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน             
31.บรรยากาศโดยทัว่ไปของสถานทีท่ างานสง่เสรมิการท างานของท่าน             
32.อาคาร สถานที ่และพืน้ทีท่ีท่่านท างานมคีวามมัน่คงและปลอดภยั             
ด้านความมัน่คงในงาน   
33.ท่านมคีวามพอใจกบัความมัน่คงของบรษิทัฯในปจัจบุนั             
34.ท่านมคีวามรูส้กึผกูพนักบับรษิทัเพิม่มากขึน้             
35.ท่านเชื่อมัน่ว่าต าแหน่งการงานทีท่่านท าอยูม่คีวามมัน่คง             
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน           

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด           

ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
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(5) (4) (3) (2) (1) 
ด้านค่าใช้จ่าย 
1.ท่านใชท้รพัยากรดา้นเงนิ คน วสัดุ และเทคโนโลยทีีม่อียา่งประหยดัและคุม้คา่           

2.ท่านใชเ้ครื่องมอื อุปกรณ์ในการท างานอยา่งคุม้ค่าและเหมาะสมกบัลกัษณะงาน           

3.ท่านสามารถบรหิารคา่ใช้จา่ยไดเ้หมาะสมกบังานและท าใหล้ดตน้ทุนใหต้ ่าลงไดเ้ป็นอยา่งด ี           

4.ท่านบรหิารเวลาในการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม ไมเ่รง่รบีหรอืเครง่เครยีดเกนิไป           

ด้านกระบวนการบริหาร 
5.ท่านมกัคดิวางแผน ลงมอืปฏบิตั ิตรวจสอบ และปรบัปรงุการท างานอยูเ่สมอ           

6.ท่านมเีทคนิคในการท างานใหร้วดเรว็ และไดผ้ลผลติเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ           

7.ท่านมกัเรยีนรู ้และน าเทคโนโลยมีาปรบัใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพของงาน           

ด้านผลลพัธ์ 
8.ท่านมผีลงานทีม่คีณุภาพตามมาตรฐาน และเป็นแบบอยา่งแก่เพื่อนรว่มงาน           

9.ปรมิาณงานของท่านสมดลุกบัทรพัยากรทีใ่ช้ และเกดิความสญูเสยีน้อยทีส่ดุ           

10.ผลงานของท่านเป็นที่พงึพอใจของผูบ้งัคบับญัชาหรอืลูกคา้เสมอ           

            
            
***ขอขอบคณุทุกท่าน ทีเ่สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม*** 
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ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหจ์ากบณัฑิตวิทยาลยั 

ขอเชิญเป็นผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุตรวจแบบสอบถาม 
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รายช่ือผูท้รงคณุวฒิุตรวจแบบสอบถาม 
 

 
1. รองศาสตราจารย ์สุพาดา สริกุิตตา         ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์
                                                       มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
 
2. อาจารย ์วรนิทรา ศริสิุทธกุิล                 ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์
                                                       มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ประวติัย่อผูวิ้จยั 
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