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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้มุ่งศกึษาถงึแรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ พนักงาน 
บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ตวัแปรอสิระที่ใชศ้กึษา คอื ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แรงจงูใจในการปฏบิตัิงาน ไดแ้ก่ ปจัจยัจูงใจ 
และ ปจัจยัค ้าจุน ตวัแปรตามทีใ่ชศ้กึษา คอื ประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ พนักงานประจ า ในบรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร จ ำนวน 268 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ผลการวจิยัพบว่า ดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่ง
หนึ่ง พบว่า ปจัจยัจงูใจโดยรวมและปจัจยัค ้าจุน อยู่ในระดบัด ี ดา้นประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูมากและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั และปจัจยัค ้าจุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประสทิธภิาพในการท างาน 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

Abstract 
 

 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. 
 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. 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. 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. 
 
Keywords: Work Motivation, Job Performance Efficiency 
 
บทน า 
 ในปจัจุบนัน้ีการขนสง่เป็นเรื่องส าคญัและมกีารด าเนินงานอย่างแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทัว่โลก ภาวะแวดลอ้ม
ทางดา้นการขนสง่และธุรกจิเปลีย่นแปลงอยู่เรื่อยๆ และการเปลีย่นแปลงจะยงัมอียู่ต่อไปอย่างไม่อาจยบัยัง้ได ้โดยผูบ้รหิาร
จะต้องตื่นตวัอยู่เสมอต่อโอกาสต่างๆ ที่อาจจะมีขึ้น โดยเฉพาะในด้านการขนส่ง  ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของการผลิต    
จากการทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการทีม่กีารขนส่งทัง้ของรฐัและเอกชน  ใหเ้ลอืกใชม้ากขึน้ 
การแข่งขนัในธุรกจิการขนส่งพสัดุทางอากาศในปจัจุบนัน้ีเพิม่มากขึน้เป็นระยะๆ และทวคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ตามล าดบั    
ซึง่ท าใหบ้รษิทัต้องเผชญิกบัอุปสรรคในการด าเนินงานต่างๆ บา้ง แต่บรษิทักม็องอุปสรรคต่างๆ เหล่านี้เป็นความทา้ทาย
ขององค์การในการที่จะรักษาความเป็นผู้น าและสามารถแข่งขนัได้ทัง้ในปจัจุบันและอนาคต ดังนัน้บริษัทจึงต้องให้
ความส าคญัต่อการบรหิารทรพัยากรทางการบรหิารจดัการในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิง่การบรหิารจัดการทรพัยากร
มนุษย์ในองค์การ โดยเฉพาะในเรื่องแรงจูงใจในการท างาน ดงัที่  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 126) ได้กล่าวว่า 
แรงจูงใจในการปฏบิตัิงาน เป็นการเพิม่ผลผลิตของบุคคล ท าให้องค์การมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล และสามารถ
ปฏบิตัิงานได้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ ทัง้นี้องค์การแต่ละองค์การมีปริมาณทรพัยากรที่แตกต่างกนั และคนเป็น
ทรพัยากรทางการบรหิารจดัการทีส่ าคญัทีสุ่ด ถอืเป็นหวัใจของความส าเรจ็ทีจ่ะผลกัดนัใหเ้ป้าหมายขององคก์ารบรรลุตาม
วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล แรงจงูใจในการท างานของบุคลากรในองคก์ารมผีลต่อความส าเรจ็ของงาน
และองคก์ารรวมถงึความสขุของผูท้ างานดว้ย องคก์ารใดกต็ามหากบุคลากรในองคก์ารไม่มแีรงจูงใจในการท างานกจ็ะเป็น
เหตุให้ผลงานตกต ่า คุณภาพลดลง การลาออกจากงานที่สงู หรอือาจก่อใหเ้กดิปญัหาอื่นๆ ตามมาได้อกี ในทางตรงขา้ม
หากองคก์ารมบีุคลากรทีม่แีรงจงูใจในการท างานสงูจะมผีลบวกต่อการปฏบิตังิานและผลงาน 
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 จากที่กล่าวมาจึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจ ัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากเป็นบรษิทัทีม่กีารด าเนินงานมามากกว่า 20 ปีและมแีนวโน้มเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมกีารใหส้วสัดกิาร
แก่พนักงานเป็นอย่างมาก อาทิ เช่น ค่าเล่าเรยีน โบนัส การปรบัต าแหน่งงาน ความมัน่คงในงาน และการขึน้เงนิเดอืน             
เป็นต้น ดงัที่ Steer and Porter (1983 : 211) กล่าวว่า บุคคลที่มคีวามพอใจและมแีรงจูงใจในการท างานจะมผีลการ
ปฏบิตัิงานที่ด ีและผลการปฏบิตัิงานของแต่ละบุคคลจะขึน้อยู่กบัองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ระดบัแรงจูงใจ ความรู้
ความสามารถหรอืลกัษณะสว่นตวั และความเขา้ใจชดัเจนในบทบาทหน้าทีข่องตน ซึง่แรงจูงใจเป็นกุญแจส าคญัทีผู่บ้รหิาร
ใชใ้นการบรหิารงาน เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ ซึง่เป็นการกระตุน้ใหบุ้คลากรในองคก์ารเกดิ
ก าลงัใจ มคีวามตัง้ใจ และเต็มใจที่จะปฏบิตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งส่งผลต่อความเจรญิก้าวหน้าขององค์การ 
ตลอดจนน าไปเป็นขอ้มูลในการประกอบการตดัสนิใจ และการวางแผนพฒันาองคก์ารในดา้นอื่นๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และเพื่อการธ ารงรกัษาไว้ซึ่งพนักงานที่มคีุณภาพและสามารถสร้างสรรค์สิง่ที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและส่วนรวมต่อไป             
ทัง้ ในปจัจุบนั และอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ลกัษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ
ท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างแรงจูงใจในการปฏบิตังิานกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานบรษิัท 
ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่         
 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างานรายได้

ต่อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน  
 แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย ปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุน 

 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่         
 ประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ใน

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
1. พนกังานทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการท างาน รายไดต่้อ

เดอืน และสถานีปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
2. ปจัจยัจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอืดา้นลกัษณะของงาน ดา้น

ความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 
3. ปจัจยัค ้าจุน ประกอบดว้ย ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ดา้นนโยบาย

ในการบรหิาร ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีจงูใจของมาสโลว ์(Maslow’s General Theory of Human Motivation) 
อบัราฮมั เอช. มาสโลว ์ (ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัยศ์ริิ. 2550; อา้งองิจาก Abraham H.Maslow. 1954: 80 - 106)              

ไดต้ัง้ทฤษฎเีกีย่วกบั แรงจูงใจ(Maslow’s General Theory of Human & Motivation) โดยมาสโลว ์ไดอ้ธบิายถงึความ
ตอ้งการของมนุษย ์ซึง่มลีกัษณะเป็นล าดบัขัน้จากต ่าไปหาสงู (Hierarchy& Needs) และเป็นทฤษฎทีีย่อมรบักนัแพร่หลาย
สมมตฐิานดงักล่าวมคีวามเกีย่วกบั พฤตกิรรมของมนุษยด์งันี้  

1. มนุษยม์คีวามตอ้งการ ความตอ้งการมอียู่เสมอ และไม่มทีีส่ ิน้สดุ แต่สิง่ทีม่นุษยต์อ้งการนัน้ขึน้อยู่กบัว่า เขามสีิง่
นัน้อยู่แลว้หรอืยงั  ขนาดทีค่วามตอ้งการใดไดร้บัการตอบสนองแลว้ความต้องการอื่นจะเขา้มาแทนที ่กระบวนการนี้ไม่มทีี่
สิน้สดุ  และจะเริม่ตัง้แต่เกดิจนกระทัง่ตาย 

2. ความตอ้งการทีไ่ดร้บัการตอบสนองแลว้ จะไม่เป็นสิง่จงูใจของพฤตกิรรมอกีต่อไป ความต้องการทีไ่ม่ไดร้บัการ
ตอบสนองเท่านัน้ทีเ่ป็นแรงจงูใจของพฤตกิรรม 

3. ความตอ้งการของมนุษยม์ลี าดบัขัน้ความส าคญั กล่าวคอื เมื่อความต้องการระดบัต ่า ไดร้บัการตอบสนองแลว้ 
ความตอ้งการระดบัสงูกจ็ะมกีารเรยีกรอ้งใหม้กีารตอบสนองทนัท ี

4. ตามทฤษฎขีองมาสโลวไ์ดแ้บ่งล าดบัขัน้ของความตอ้งการ (Hierarchy of Needs) ไว ้5 ขัน้จากต ่าไปสงู ดงันี้ 
 

ล าดบัขัน้ของความต้องการตามทฤษฎีมาสโลว ์(Maslow’s hierarchy of human needs) 

 
ภาพประกอบ 1  ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2545). องคก์ารและการจดัการ. หน้า 311. 

 
 

ทฤษฎขีองมาสโลว ์แบ่งล าดบัขัน้ความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 5 ล าดบั ดงันี้ 

ความตอ้งการยกย่อง 
(Esteem need) 

ความตอ้งการความผกูพนัหรอืการยอมรบั 
(Affiliation or acceptance needs) 

ความตอ้งการความมัน่คงหรอืความปลอดภยั 
(Security or safety need) 

ความตอ้งการของร่างกาย 
(Physiological need) 

ความตอ้งการความส าเรจ็ในชวีติ 
(Need for self-actualization) 
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1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานเพื่อความอยู่รอด เช่น อาหาร 
น ้า ความอบอุ่น ทีอ่ยู่อาศยั การนอน และการพกัผ่อน 
 2. ความตอ้งการความมัน่คงหรอืความปลอดภยั (Security of safety needs) เป็นความตอ้งการทีจ่ะเป็นอสิระจาก
อนัตราย การมชีวีติรอดและความกลวัต่อความสญูเสยีหน้าทีก่ารงาน ทรพัยส์นิหรอืทีอ่ยู่อาศยั 
 3. ความต้องการการยอมรบั หรอืความผูกพนั (Affiliation or acceptance needs)เป็นความต้องการใหบุ้คคลอื่น
และสงัคมยอมรบั เช่น การเป็นทีย่อมรบัของเพื่อนร่วมงาน 
 4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ตามทฤษฎมีาสโลวเ์มื่อบุคคลไดร้บัการตอบสนองความต้องการ
การยอมรบัแล้ว จะต้องการการยกย่องจากตวัเองและจากบุคคลอื่น ความต้องการนี้เป็นการพึงพอใจในอ านาจ ความ
ภาคภูมใิจ สถานะ และ ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 5. ความต้องการความส าเรจ็ในชวีติ (Need for self - actualization) เป็นความต้องการในระดบัสงูสุดของบุคคล 
เป็นความปราถนาทีจ่ะสามารถประสบความส าเรจ็ เพื่อทีจ่ะมศีกัยภาพ และบรรลุความส าเรจ็ในสิง่ใดสิง่หนึ่งในระดบัสงูสดุ 
  
 ทฤษฎี 2 ปัจจยัของ Herzberg (Herzberg’s two-factor theory) 
 ทฤษฎ ี2 ปจัจยัของ Herzberg (ธนวรรธ ตัง้สนิทรพัยศ์ริิ. 2550) ทฤษฏจีูงใจ-ค ้าจุน (The Motivation-Hygiene 
Theory) เรยีกอกีแบบหน่ึงว่า ทฤษฏสีองปจัจยั (Two-factor theory)ซึง่เป็นทฤษฏเีกีย่วกบัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของ
เฮอรซ์เบอรก์ สาเหตุทีเ่รยีกว่าทฤษฏสีองปจัจยัเพราะในการท างานนัน้จะตอ้งมสีิง่ทีท่ าใหเ้กดิความพงึพอใจสิง่ทีท่ าใหไ้ม่พงึ
พอใจ หรอืสว่นประกอบทีเ่สรมิใหค้นเกดิความพอใจยิง่ขึน้จงึเรยีกว่าเป็นสิง่ค ้าจุน 
 ทฤษฎี จูงใจ-ค ้าจุนของเฮอร์ซเบอรก์ สรา้งขึน้จากผลการวจิยัของเขาในคณะปี 1959 ที่เมอืงพทิสเ์บอร์ก 
(Pittsburgh) รฐัเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรฐัอเมริกาเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กที่ว่ามนุษย์มีความปรารถนา                
2 ประการ ประการที่หนึ่งคือ ความปรารถนาที่จะขจดัความทุกข์ทางร่างกายทัง้หลายให้หมดไป เช่น ความหวิ ความ
เดือดร้อนทางสุขภาพ ประการที่สองคือความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความส าเร็จชีวิตที่
เจรญิกา้วหน้า เป็นตน้  
 1. ปจัจยัจงูใจ (Motivation Factors) หมายถงึ ปจัจยัทีม่อีงคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบั 
เน้ือหาสาระของงานโดยตรง ปจัจยัทีส่รา้งความพงึพอใจใหบุ้คคลรกังานและชอบงาน ท าใหบุ้คคลในองคก์ารปฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ย 
 1.1 ความส าเรจ็ในงาน (Achievement) หมายถึง การทีบุ่คคลสามารถแกป้ญัหาต่างๆ การรู้จกัป้องกนั
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้ผลงานส าเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจในผลงาน 
 1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Recognition) หมายถงึ การไดร้บัการยอมรบั 
นบัถอืไม่ว่าจากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อนหรอืบุคคลอื่นๆ การยอมรบันี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยนิด ี
การใหก้ าลงัใจหรอืย่างอื่นทีเ่หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ 
 1.3 ลกัษณะของงาน (Work itself) หมายถึงงานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศยัความคดิรเิริม่สร้างสรรค ์           
ทา้ทายใหต้อ้งลงมอืท าหรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะท าโดยล าพงั 
 1.4 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพงึพอใจที่เกดิขึน้จากงานที่ได้รบัมอบหมายให้
รบัผดิชอบงานใหม่ๆ มอี านาจรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุมไม่มาก 
 1.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ได้รบัเลื่อนขัน้ ต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ             
มโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิ 
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 2. ปจัจยัค ้าจุนหรอืปจัจยัอนามยั (Hygiene Factors) หมายถงึ ปจัจยัทีค่ ้าจุนใหแ้รงจูงใจในการท างานของ
บุคคลมอียู่ตลอดเวลา ถา้ไม่มหีรอืลกัษณะไม่สอดคลอ้งกบับุคคลในองคก์ารจะเกดิความไม่ชอบงานขึน้มดีงันี้ 
 2.1 เงนิเดอืน (Salary) การเลื่อนขัน้ในหน่วยงานนัน้เป็นทีพ่อใจของคนท างาน 
 2.2 โอกาสทีจ่ะไดร้บัความกา้วหน้าในอนาคต (Possibility Growth) นอกจาก หมายถงึการทีบุ่คคลไดร้บั
การแต่งตัง้เลื่อนต าแหน่งแลว้ การไดร้บัรูเ้สน้ทางการเตบิโตในสายอาชพีกเ็ป็นปจัจยัทีช่่วยใหเ้กดิแรงจงูใจในการท างาน 
 2.3 ความสมัพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relation Superior, 
Subordinate, Peers) หมายถงึ การตดิต่อไม่ว่าจะเป็นวาจาทีแ่สดงความมสีมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั สามารถท างานร่วมกนัมี
ความเขา้ใจซึง่กนัและกนัอย่างด ี
 2.4 สถานะทางอาชพี (Status) หมายถงึ อาชพีนัน้เป็นทีย่อมรบัของสงัคม มเีกยีรตแิละศกัดิศ์ร ี
 2.5 นโยบายและการบรหิาร (Company policy and administration) หมายถงึการจดัการและบรหิารงาน
ขององคก์ารการตดิต่อสือ่สารภายในองคก์าร 
 2.6 สภาพการท างาน (Working conditions) ได้แก่ สภาพทางกายภาพของงานเช่น แสง เสยีง อากาศ 
ชัว่โมงการท างาน 
 2.7 ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal life) หมายถงึความรู้สกึทีด่ ีหรอืไม่ดอีนัเป็นผลทีไ่ดร้บัจากงานใน
หน้าทีข่องเขา 
 2.8 ความมัน่คงในงาน (Security) หมายถงึความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงและปลอดภยัในอาชพี
การท างาน 
 ปจัจยัจงูใจและปจัจยัค ้าจุน ตามทฤษฎขีองเฮอรซ์เบอรก์บัความพงึพอใจในงาน จะปรากฏเป็นแนวต่อเน่ือง
สองแนว คอืปจัจยัจงูใจเป็นปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิแนวต่อเน่ืองระหว่างไม่มคีวามพงึพอใจกบัมคีวามพงึพอใจ ซึง่หมายความว่า
ถ้าผูบ้รหิารไม่ไดใ้ช้ปจัจยัน้ีในการจูงใจผูป้ฏบิตัิงานกจ็ะไม่เกดิความพงึพอใจในงาน แต่ถ้าผู้บรหิารน าปจัจยัน้ีมาใช้จูงใจ
ผูป้ฏบิตัิงานกจ็ะท าให้ผู้ปฏบิตัิงานเกดิความพงึพอใจในงาน ส่วนปจัจยัค ้าจุนเป็นปจัจยัที่ก่อให้เกดิแนวต่อเน่ืองระหว่าง
ความไม่พึงพอใจกบัไม่มีความไม่พึงพอใจ ซึ่งหมายความว่าถ้าในหน่วยงานผู้บรหิารไม่ได้จดัปจัจยัเหล่าน้ีไว้จะท าให้
ผูป้ฏบิตังิานเกดิความไม่พงึพอใจในการปฏบิตังิานส าหรบัทฤษฎ ี2 ปจัจยัของ Herzberg มคีวามคลา้ยคลงึกบัทฤษฎรีะดบั
ขัน้ความตอ้งการของมาสโลว ์ซึง่สามารถแสดงความสมัพนัธก์นัไดด้งัภาพประกอบ 2 
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ทฤษฎคีวามตอ้งการของมาสโลว ์    ทฤษฎจีงูใจของเฮอรซ์เบอรก์ 

ความตอ้งการตามความคดิ    ตวังานทีท่ า 
   ความส าเรจ็ 
   โอกาสเตบิโต 

ความตอ้งการมลีกัษณะเด่น    ความกา้วหน้า 
   การยอมรบั 
   ฐานะ 

ความตอ้งการทางสงัคม    ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบั 
        -ผูบ้งัคบับญัชา 
        -เพื่อนร่วมงาน 
        -ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ความตอ้งการดา้นความมัน่คง    นโยบายและการบรหิารของหน่วยงาน 
   ความมัน่คงของงาน 
   สภาพของงาน 

ความตอ้งการทางร่างกาย    เงนิเดอืน 
   ชวีติสว่นตวั 

  
 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 ซึง่เน้นการ
ท าใหเ้กดิความพอใจตามความต้องการของมนุษย ์แต่ไม่ค านึงถึงขัน้ความต้องการว่าความต้องการใดจะเกดิขึน้ก่อนหรอื
หลงั และความต้องการหลาย ๆ อย่างอาจเกดิขึน้พรอ้มกนักไ็ด้ (Clayton  P. Alderfer 1992 ; อ้างองิจาก ธนวรรธ                  
ตัง้สนิทรพัยศ์ริ.ิ 2550) Alderfer แบ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 ประการ ดงันี้  
 1. Existence (ความเป็นอยู่) เกีย่วขอ้งกบัการตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานเพื่อการด ารงอยู่ โดยตรงกบั
ความตอ้งการทางกายภาพ และความปลอดภยัของมาสโลวใ์นขัน้ที ่1 และ 2 
 2. Relatedness (ความสมัพนัธ)์ เป็นความปรารถนาทีจ่ะด ารงความสมัพนัธต์อ้งการมคีวามหมายในสงัคม 
เทยีบเท่ากบัความตอ้งการขัน้ที ่3 และ 4 ของมาสโลว ์
 3.  Growth (ความเตบิโต) เป็นความปรารถนาภายในทีจ่ะพฒันาตนเอง ตอ้งการสรา้งสรรคส์ิง่ทีม่ปีระโยชน์ 
ซึ่งตรงกับความต้องการในข้อที่ 5โดยทฤษฎี ERG จะแตกต่างจากทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์อยู่              
3 ประเดน็ คอื  
 1) ในเรื่องของสว่นประกอบทีจ่ดัแบ่งกลุ่มความตอ้งการไวแ้ตกต่างกนั  
 2) ทฤษฎี ERG เชื่อว่าความต้องการของมนุษย์ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามล าดบัขัน้ แต่สามารถเกิด          
พรอ้มกนัได ้
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 3) หากความตอ้งการในล าดบัสงูไม่ไดร้บัการตอบสนอง พฤตกิรรมการตอบสนองความตอ้งการในล าดบัต ่า
จะเพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้แลว้ ทฤษฎ ีERG ยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิสมยัใหม่มากกว่ามาสโลว ์ในเรื่องการค านึงถงึปจัจยั
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตวัแปรทางดา้นการศกึษา พืน้ฐานทางครอบครวั และสิง่แวดลอ้มทางวฒันธรรม ทีม่อีทิธพิล
เปลีย่นแปลงแรงขบัดนัได ้(Robbins, S. P. 1999) 
 
 ความหมายของประสิทธิภาพ 
 บารน์ารด์ (กานต์ กุณาศล. 2542 ; อา้งองิจาก Barnard, Chester 1: 1974) ไดอ้ธบิายว่า การด าเนินที่
ก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพนัน้ คอืการด าเนินให้งานเป็นไปตามความคาดหวงั ผลของการด าเนินงานที่เกดิขึน้โดยไม่มคีวาม
คาดหวงันัน้ไม่มคีวามส าคญั คูนซ ์กบั โอดอนเนล (กานต์ กุณาศล. 2542 ; อา้งองิจาก Koontz ; & O’Donnel.1984) ได้
ขยายความค าว่า“ประสทิธภิาพ” ว่ามคีวามหมายครอบคลุมถงึ ความพอใจของบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร ตลอดจนชุมชน 
จอหน์ ด.ีมลิเลท็ (John D. Millet. 1954) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าประสทิธภิาพว่า หมายถงึผลการปฏบิตัิงานทีท่ าใหเ้กดิ
ความพงึพอใจและไดร้บัผลก าไรจากการปฏบิตังิาน ซึง่ความพงึพอใจในการบรกิารใหป้ระชาชน พจิารณาจาก 
 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) ไดก้ล่าวถงึประสทิธภิาพของบุคคล(Human Efficiency) ว่า 
เป็นความสมัพนัธใ์นแง่บวกกบัสิง่ทีทุ่่มเทใหก้บังาน ซึง่ประสทิธภิาพในการท างานนัน้มองจากแง่มุมของการท างานของแต่
ละบุคคลโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ให้กับงาน เช่น ความหมาย ก าลังงาน กับผลลัพธ์ที่ได้รับจากงานนัน้                       
ตนิ ปรชัญาพฤทธิ ์(2534: 12-14) พบว่าความหมายของ “ประสทิธภิาพ” อาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
 1. ประสทิธภิาพจากแง่มุมของค่าใชจ้่าย (Input cost of allocative efficiency) 
หมายถงึ การใชต้น้ทุนต ่ากว่าผลลพัธ ์หรอืการใชต้น้ทุนอย่างคุม้ค่า หรอืการท าใหม้ากขึน้โดยมกีารสญูเสยีน้อยลง 
 2. ประสทิธภิาพจากแง่มุมของกระบวนการบรหิาร (Process efficiency) หมายถงึการท างานดว้ยวธิกีาร
หรอืเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดมิ หรอืท างานด้วยความรวดเรว็ หรอืการท างานที่ถูกต้องตามระบบและขัน้ตอนของทาง
ราชการ 
 3. ประสทิธภิาพจากแง่มุมของผลลพัธ ์(Output efficiency) หมายถงึการท างานทีม่ผีลก าไร การท างานให้
ทนัเวลา หรอืการท างานอย่างมคีุณภาพ หรอืการสรา้งความพอใจใหเ้กดิขึน้ในบรรดาขา้ราชการดว้ยกนัหรอืการท างานให้
สมัฤทธิผ์ล วดูคอ็ก (Woodcoch, 1989 อา้งองิจาก รดา มณีพรายพรรณ. 2549: 33-36) ไดใ้หท้ศันะเกีย่วกบัการท างานทีม่ี
ประสทิธภิาพว่าการท างานร่วมกนั บุคลากรจะตอ้งมพีฤตกิรรมในการท างานทีด่ ี
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ พนักงานประจ าใน บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง                    
ในกรุงเทพมหานคร ทีจ่ านวนทัง้สิน้ 701 คน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
โดยใชส้ตูรของ ทาโร ยามาเน (Yamane. 1970: 580-581) และก าหนดความคลาดเคลื่อนขนาดกลุ่มตวัอย่าง 5% ดงันัน้จะ
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ได้กลุ่มตวัอย่าง 255 คน และเพิม่จ านวนตัวอย่างเปอร์เซนต์ 5 ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 12 คน ดงันัน้ขนส่งของกลุ่ม
ตวัอย่างส าหรบัการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 268 คน โดยมวีธิกีาร สุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified random sampling)               
เป็นเลอืกตวัอย่างแบบชัน้ภูมอิย่างเป็นสดัสว่น (Proportional Stratified random sampling) โดยก าหนดขนาดตวัอย่างของ
พนักงานในแต่ละสถานี (Station) ตามสดัส่วนจ านวนพนักงานในสถานีนัน้ ตามตาราง 1 และวธิกีารเลอืกตวัอย่างแบบ
อาศยัความสะดวก (Convenience sampling) เนื่องจากสะดวกต่อการเก็บขอ้มูลโดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างจากบุคลากร                
ในองคก์ร เพื่อแจกแบบสอบถามตามจ านวนสดัสว่นในแต่ละระดบัของสถานทีีก่ าหนดไว ้

 
ตาราง 1 จ านวนตวัอย่างทีท่ าการสุม่ของพนกังานในแต่ละสถานี 

 
        

 

สถานีปฏบิตังิาน (Station) จ านวนประชากร 
(คน) 

สดัสว่นเมื่อเทยีบกบั 
ประชากรทัง้หมด 

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.สวุรรณภูม ิ 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 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจ ัยสร้างขึ้นเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี

ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
ซึง่แบ่งออกเป็น 4 สว่น และวดัค่าความเชื่อมัน่ดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α - Coefficient) โดยวธิคีานวณของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  มรีายละเอยีด ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิดมหีลายค าตอบใหเ้ลอืก
ใหเ้ลอืก (Multiple choices question) จ านวน 7 ขอ้ คอื ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7ในแต่ละขอ้ระดบัวดัขอ้มลู 

ส่วนท่ี 2 ค าถามเกีย่วกบัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัแรงจงูใจในการท างาน ซึง่ซึง่เป็นค าถาม
ปลายปิด จ านวน 35 ขอ้ ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ของงาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9147  ดา้นการยอมรบันับถอื  มคี่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั .9697 ดา้นลกัษณะของงาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9417   ดา้นความรบัผดิชอบ มคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .8857 ดา้นโอกาสความกา้วหน้าในงาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9530 ดา้นความค่าตอบแทน มคี่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั .9168 ดา้นผูบ้งัคบับญัชา มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 9740 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 



10 
 

.9238 ดา้นนโยบายในการบรหิาร มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9637 ด้านสภาพการท างาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9517 
ดา้นความมัน่คงในงาน มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .9779 

ส่วนท่ี 3 ค าถามเกีย่วกบั ความคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธภิาพในการท างาน จ านวน 10 ขอ้ ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพใน
การท างานดา้นค่าใชจ้่าย มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .8674 ประสทิธภิาพในการท างานด้านกระบวนการบรหิาร มคี่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั .9191 ประสทิธภิาพในการท างานดา้นผลลพัธ ์มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .8883 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามครบตามจ านวนขนาดตัวอย่างแล้ว ผู้วิจ ัยได้
ด าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าเรจ็รปู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมานประกอบดว้ย การ
ทดสอบค่าท ี (Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of variance) วเิคราะห์
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient)  

เกณฑก์ารอภปิรายผลการวจิยั ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ชใ้นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
scale) เป็นการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถามค่าระดบัความคดิเหน็และระดบั
ความเป็นจรงิตามเกณฑ์ มาตรวดัของลเิคริต์ (Likert scale) คะแนนทีก่ าหนดจะถูกค านวณออกมาในรูปของค่าเฉลีย่ตาม
สตูรอนัตรภาคชัน้ 

 
ผลการวิจยั 
 1. พนกังานสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 27-33 ปี มสีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มรีะดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาในการท างาน น้อยกว่า 3 ปี มรีายได้ต่อเดอืน 20,001-40,000 บาท และ สงักดัสถานีปฏบิตังิาน
สุวรรณภูม ิดา้นแรงจูงใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง พบว่า ปจัจยัจูงใจ
โดยรวมและปจัจยัค ้าจุน อยู่ในระดบัด ีและ ดา้นประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน โดยรวมอยู่ในระดบัด ี
 2.พนักงานที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน            
มีประสทิธิภาพในการท างานแตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และระยะเวลาในการท างาน สถานี
ปฏบิตังิาน แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3.ปจัจยัจงูใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

4. ปจัจยัค ้าจุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 
สรปุและอภิปรายผล 

1. ผลจากการศกึษาเกี่ยวกับลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการ
ท างาน รายไดต่้อเดอืน และสถานีปฏบิตังิาน จากการศกึษาพบว่า 

- เพศ พบว่า พนักงานที่มีเพศแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานต่างกัน โดยพนักงานเพศชายมี
ประสทิธภิาพในการท างานมากงานมากกว่าพนักงานเพศหญิง ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ สามารถอธบิายได้ว่าสงัคมไทยสอนให้ผู้ชายเป็นผู้น า สนใจในเรื่องอ านาจ วาสนา และการท างานให้
ประสบผลส าเรจ็ และเพศชายตอ้งเป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเรื่องค่าใชจ้่ายภายในบา้นทัง้หมด ส่วนเพศหญงินัน้จะท าหน้าทีดู่แล
จดัการบา้นเรอืน เชื่อฟงัสาม ีดว้ยเหตุน้ีจงึท าใหเ้พศชายมคีวามตัง้ใจและขยนัท างานเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิเดอืนและต าแหน่ง 
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ทีส่งูขึน้ ซึง่ผลดงักล่าวสอดคลอ้ง กบังานวจิยัของ อุทยั หริฐัโต (2524 : 74) ทีใ่หเ้หตุผลว่า เพศชายและเพศหญงิมแีนวโน้ม
ทางจิตวิทยาที่ต่างกัน โดยเพศหญิงมักยึดถือในประเพณี วาสนา ระเบียบปฏิบัติ รักสวยรักงาน ไม่ทะเยอทะยาน                   
และมกัพงึพอใจกบัสถานภาพที่เป็นอยู่ แต่ส าหรบัเพศชายนัน้จะใหค้วามสนใจเรื่องอ านาจ วาสนา การท างานใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ ดงันัน้ จงึท าใหเ้พศชายทุ่มเทในการท างานมากกว่าเพศหญงิ จึงก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานทีด่กีว่า
เพศหญงิ 

- อาย ุพบว่า พนักงานทีม่อีายุแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยพนกังานทีม่ ีอายุ 20-26 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีส่ดุ ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ พนกังานทีอ่ายุน้อย จะมคีวามกระตอืรอืรน้ ใฝ่หาประสบการณ์ มคีวามต้องการชื่อเสยีงและความกา้วหน้าในอาชพี
การงาน มากกว่า พนักงานที่มอีายุมากกว่า เพราะว่ายิง่พนักงานมอีายุมากระยะเวลาท างานมาก จะเกดิความรู้สกึเบื่อ
หน่ายในการท างานและท้อแท้กบังานมากขึน้ตามอายุ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของบรษิัทไดแ้ก่ นโยบายการบรหิารงาน 
นโยบายการเลื่อนต าแหน่งและเงนิเดอืน รวมไปถงึ ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชา จงึท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานลดลง
ส าหรบัผู้ทีม่อีายุมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Gilmer (1975: 380-384) ได้กล่าวว่า ผู้มอีายุมากจะมคีวามต้องการ
ความก้าวหน้าในการปฏบิตัิงานลดลงเมื่ออายุมากขึน้ และมคีวามต้องการในเรื่องสถานทีท่ างานและการจดัการ อนัไดแ้ก่
การด าเนินงานขององคก์ารมากกว่าผูท้ีม่อีายุน้อย 

- สถานภาพ พบว่า พนกังานทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั 0.01 ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานสามารถทุ่มเทให้กบัการท างานไดเ้ต็มที่ ทัง้นี้ลกัษณะของการท างานบาง
หน้าทีใ่นบรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ต้องอาศยัความทุ่มเทด้านเวลา พนักงานที่มี
สถานภาพโสดจงึมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส / หย่ารา้งเพราะสามารถทุ่มเทท างาน
ได้เต็มที่ ซึ่งผลดงักล่าวสอดคล้อง กบังานวจิยัของ โสภิดา อนัตนนา. (2548) ที่ศกึษาองคป์ระกอบที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของเจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล พบว่า พนักงานที่มี
สถานภาพโสด/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่มปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานมากกว่าพนกังานทีม่สีถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั  

- ระดบัการศกึษา พบว่า พนักงานที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั ที่ระดบั
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดย พนักงานทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรมีปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะภาระหน้าที่ความรบัผดิชอบของพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรนีัน้ไม่มีความยุ่งยาก 
ซบัซอ้นมากนัก และสามารถบรหิารเวลาในการท างานไดด้กีว่าผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและ ระดบัสงูกว่าปรญิญา
ตรทีีม่ภีาระงานทีล่ะเอยีด ซบัซอ้นและมคีวามรบัผดิชอบในงานสงูกว่า จงึท าใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานทีม่ากกว่า  ซึง่
ผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อจัฉรา บุบผามาลา (2548: 81) ทีศ่กึษาเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของ พนกังานบรษิทัพรมไทย จ ากดั (มหาชน) ทีพ่บว่าพนกังานทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนั มผีลต่อ ประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิาน แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

- ระยะเวลาในการท างาน  พบว่า พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างาน
ต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยพนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 
น้อยกว่า 3 ปี มปีระสทิธภิาพในการท างานมากที่สุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานนาน จะมี
ความเชื่อมัน่ว่าตนเองมคีวามช านาญในงานทีท่ า จงึไม่คดิปรบัปรุงพฒันาวธิกีารท างานของตนเอง และมกัจะไม่ค่อยยอมรบั
เทคโนโลยหีรอืระบบการปฏบิตังิานใหม่ๆ ของบรษิทั ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพนักงานที่มรีะยะเวลาในการท างานน้อย จะ
ยอมรบัเทคโนโลย ีและ ระบบปฏบิตังิานใหม่ๆ ของบรษิทัไดง้่ายกว่า รวมถงึจะไขว่ควา้หาความรูแ้ละปรบัปรุงวธิกีารท างาน
ของตนเองใหด้ขี ึน้ งานทีอ่อกมาจงึเป็นไปตามเป้าหมายที่บรษิทัต้องการ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Gilmer (1975 :  
380-384)  ไดก้ล่าวว่า บุคคลจะมคีวามพอใจในการท างานระยะแรกเริม่เขา้ท างานและ จะลดลงเรื่อยๆ เมื่ออายุงานมากขึน้ 
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- รายได้ต่อเดอืน พนักงานทีม่รีายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยพนักงานที่มีรายได้ต่อเดือน ต ่ ากว่า 20,000 บาท                    
มปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ พนักงานที่มรีายไดต้ ่าต้องการทีจ่ะไดม้รีายไดท้ีส่งูขึน้จงึมคีวาม
พยายามในการท างานมากขึน้และคาดหวงักบัผลลพัธใ์นอนาคตทีจ่ะไดร้บัจงึสง่ผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด 
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามคาดหวงัของ วรูม Vroom’s Expectancy Theory (1964) ไดอ้ธบิายแรงจูงใจในแง่ของความ
คาดหวงัทีบุ่คคลมต่ีอความสามารถทีจ่ะปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประเภทของรางวลัทีพ่วกเขา้คาดว่าจะไดร้บั 
ถา้พวกเขาปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- สถานีปฏบิตังิาน พนกังานทีม่สีถานีปฏบิตังิานแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในต่างกนั 
ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดย พนักงานทีป่ฏบิตังิานทีส่ านักงานใหญ่ Green Tower  มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานมากกว่าพนักงานที่ปฏิบตัิงานที่สถานีพระราม 3 และ พนักงานที่ปฏิบตัิงานที่สถานีกิง่แก้ว ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ 
พนักงานที่มสีถานีปฏบิตัิงานที่ส านักงานใหญ่ Green Tower  ต้องติดต่อสมัพนัธก์บัลูกค้าโดยตรง ทีม่ลีกัษณะแตกต่าง
หลากหลาย จงึต้องอาศยัทัง้ทกัษะในการวางแผนและทกัษะการแกป้ญัหา ท าใหพ้นักงานทีป่ฏบิตังิาน ทีส่ านักงานใหญ่มี
ประสทิธภิาพในท างานมากกว่าพนักงานที่ปฏบิตัิงานที่ สถานีพระราม3 และสถานีกิง่แก้ว ซึ่งผลดงักล่าวสอดคล้อง กบั
งานวิจยัของ โสภิดา อนัตนนา (2548) ที่ศึกษาองค์ประกอบที่มีความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าทีเ่ทคโนโลยกีารศกึษาแพทยศาสตรม์หาวทิยาลยัมหดิล พบว่า ลกัษณะของการท างานในแต่ละสว่นงานกย็งัมคีวาม
แตกต่างกนั จงึอาจสง่ผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานดา้นต่างๆ  

2.ผลการศึกษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัจูงใจกบัประสทิธภิาพในการท างาน ของพนักงาน บริษัท 
ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูงมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านลกัษณะของงาน ด้านความรบัผดิชอบ ด้านความส าเรจ็ของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน และด้านการได้รบัการ
ยอมรบันบัถอื มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานท างานโดยรวม สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

จากผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัการจูงใจในทุกด้าน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน 
บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ในระดบัสงูมาก สามารถอธบิายไดว้่า พนักงานทีม่ปีจัจยั
จงูใจไม่ว่าจะเป็น ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความส าเรจ็ของงาน ดา้นความกา้วหน้าในงาน และดา้น
การไดร้บัการยอมรบันบัถอื กจ็ะสง่ผลต่อประสทิธภิาพไปในทศิทางทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฏสีองปจัจยั (Two-
factor theory) ของ Herzberg (1959) กล่าวคอื ถ้ามแีรงจูงใจดา้นปจัจยัจูงใจมมีาก ประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะมมีาก 
โดยความส าเรจ็ในงาน (Achievement) กค็อื การที่บุคคลสามารถแก้ปญัหาต่างๆ การรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ ครัน้
ผลงานส าเรจ็เกดิความรูส้กึพอใจในผลงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื (Recognition) คอื การไดร้บัการยอมรบันบัถอืไม่ว่า
จากผู้บงัคบับญัชา จากเพื่อนหรอืบุคคลอื่นๆ การยอมรบันี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชยแสดงความยนิด ีการให้
ก าลงัใจหรอืย่างอื่นทีเ่หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ ลักษณะของงาน คอืงานทีน่่าสนใจ งานทีต่้องอาศยัความคดิรเิริม่
สร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มลีกัษณะท าโดยล าพงั ความรบัผดิชอบ (Responsibility) คือ ความ               
พงึพอใจทีเ่กดิขึน้จากงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบงานใหม่ๆ มอี านาจรบัผดิชอบอย่างเตม็ทีโ่ดยมกีารควบคุมไม่มาก 
ความกา้วหน้า (Advancement) คอื ไดร้บัเลื่อนขัน้ ต าแหน่งใหส้งูขึน้ของบุคคลในองคก์ร มโีอกาสไดศ้กึษาเพื่อหาความรู้
เพิ่มเติม ดังนัน้เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจในปจัจัยจูงใจในภาพรวม การท างานก็ย่อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั สทุธดิา แกว้ปลัง่ (2545) ท าการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนักงานโทรศพัทจ์งัหวดัล าปาง” ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นความกา้วหน้าในงานที่ท า ปจัจยัด้านการไดร้บัการยอมรบั 
นับถือปจัจยัด้านความมัน่คงและปลอดภยัในการปฏบิตังิาน ปจัจยัดา้นความรบัผดิชอบ ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
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ท างานและปจัจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานใน
ระดบัมาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3.ผลการศกึษาเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัค ้าจุนกบัประสทิธภิาพในการท างาน ของพนักงาน บรษิัท 
ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าตอบแทน ดา้นผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคล ด้านนโยบายในการบรหิาร ด้านสภาพการท างาน ดา้นความมัน่คงในงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ
ท างานสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

ปจัจยัค ้าจุนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการ โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูมาก และมคีวามสมัพนัธไ์ป
ในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฏสีองปจัจยั (Two-factor theory) ของ Herzberg (1959) กล่าวคอื ถ้าพนักงานมี
ปจัจยัค ้าจุนมากกจ็ะท าใหพ้นักงานมปีระสทิธภิาพในการท างานเพิม่ขึน้มาก สามารถอธบิายได้ ว่าปจัจยัค ้าจุนในทุกดา้น  
ไม่ว่าจะเป็น ค่าตอบแทน ผูบ้งัคบับญัชา ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล นโยบายในการบรหิาร สภาพการท างาน ความมัน่คง
ในงาน จะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานที่เพิม่มากขึน้ โดยปจัจยัค ้าจุนในด้านค่าตอบแทนหรอืเงนิเดอืน (Salary)               
กค็อืการเลื่อนขัน้ในหน่วยงานนัน้เป็นที่พอใจของคนท างาน ปจัจยัค ้าจุนในด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ลูกน้อง 
เพื่อนร่วมงาน คอื การตดิต่อไม่ว่าจะเป็นวาจาทีแ่สดงความมสีมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั สามารถท างานร่วมกนัมคีวามเขา้ใจซึง่กนั
และกนัอย่างด ีปจัจยัค ้าจุนในดา้นนโยบายและการบรหิาร (Company policy and administration) คอื การจดัการและ
บรหิารงานขององคก์รการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์ร ปจัจยัค ้าจุนในดา้นสภาพการท างาน (Working conditions) ไดแ้ก่ 
สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสยีง อากาศ ชัว่โมงการท างานมคีวามน่าพงึพอใจ ปจัจยัค ้าจุนในดา้นความมัน่คง                
ในงาน (Security) หมายถงึความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงและปลอดภยัในอาชพีการท างาน ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่านี้จะ
เป็นตวัสง่เสรมิใหป้ระสทิธภิาพในการท างานมปีระสทิธภิาพในการท างานมากยิง่ขึน้  ซึง่ผลการวจิยัสอดคลอ้งกบั งานวจิยั
ของ ปรทิศัน์ สงวนสุข. (2541) ที่ศกึษาเรื่องขวญัและประสทิธผิลในการท างานของขา้ราชการต ารวจ โรงเรยีนนายร้อย
ต ารวจ ผลงานวจิยัพบว่า ควรสรา้งความพงึพอใจในงาน ความมัน่คงในหน้าทีแ่ละ การใหก้ารยอมรบักบัผูป้ฏบิตังิานจะท า
ใหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเพิม่มากขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ทัง้นี้แรงจูงใจในด้านปจัจัยจูงใจและปจัจัยค ้าจุน ตามทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน                 
จะปรากฏเป็นแนวต่อเน่ืองสองแนว คอืปจัจยัจูงใจเป็นปจัจยัทีท่ าให้เกดิแนวต่อเน่ืองระหว่างไม่มคีวามพงึพอใจกบัความ           
พงึพอใจ ซึ่งหมายความว่าถ้าผู้บริหารไม่ได้ใช้ปจัจยัน้ีในการจูงใจผู้ปฏบิตัิงานก็จะไม่เกิดความพงึพอใจในงาน แต่ถ้า
ผู้บรหิารน าปจัจยัน้ีมาใช้จูงใจผู้ปฏบิตัิงานกจ็ะท าให้ผู้ปฏบิตัิงานเกดิความพงึพอใจในงาน ส่วนปจัจยัค ้าจุนเป็นปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิแนวต่อเนื่องระหว่างความไม่พงึพอใจกบัไม่มคีวามไม่พงึพอใจ ซึง่หมายความว่าถา้ในหน่วยงานผูบ้รหิารไม่ไดจ้ดั
ปจัจัยเหล่าน้ีไว้จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ซึ่งเมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจแล้ว 
ประสทิธภิาพในการท างานกจ็ะมมีากขึน้ สง่ผลใหอ้งคก์รมคีวามเขม้แขง็และด ารงอยู่ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาคน้ควา้เรื่อง แรงจงูใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ พนักงาน 
บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร พนักงานที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง             
มอีายุ 27-33 ปี มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มรีะยะเวลาในการท างาน             
น้อยกว่า 3 ปี มรีายไดต่้อเดอืน 20,001-40,000 บาท และ สงักดัสถานีปฏบิตังิานสุวรรณภูมิ ซึง่ผลจากการวจิยัครัง้นี้แสดง
ใหเ้หน็ว่า 
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1. จากการวจิยัพนักงานหญิงซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของการวจิยัมปีระสทิธภิาพในการท างานน้อยกว่า
พนักงานเพศชาย ผูบ้รหิารควรใหค้วามส าคญักบัการท างานของพนักงานเพศหญิงมากขึน้ ควรเปิดโอกาสให้พนักงาน            
เพศหญงิสามารถพฒันาศกัยภาพในการท างานใหท้ดัเทยีมกบัพนกังานเพศชาย และพจิารณาโอกาสกา้วหน้าในงานโดยใช้
มาตรฐานเดยีวกนั เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานหญงิมปีระสทิธภิาพในการท างานมากขึน้ในระดบัเดยีวกบัเพศชาย 

2. บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ควรจะต้องให้ความส าคญักบัพนักงานที่
ท างานอยู่ในบรษิทัน้อยกว่า 3 ปี และควรมกีารกระตุน้พนกังานทีเ่ขา้มาท างานมากกว่า 3 ปี ใหม้ปีระสทิธภิาพในดา้นต่างๆ 
เพิม่มากขึน้ โดยกจิกรรมทีเ่สนอแนะ ควรมกีารจดักจิกรรมมอบรางวลัพนักงานดเีด่นใหพ้นักงานทีม่ผีลการปฏบิตังิานที่ดี
เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้แก่พนักงานและเพื่อนพนักงานด้วย อีกทัง้ยงัเป็นการกระตุ้นพนักงานที่มอีายุงานมากให้มี
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานดีขึ้นอีกด้วย ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่าพนักงานที่มีระยะเวลาที่ท างานในบริษัทต่างกัน                 
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมแตกต่างกนั โดยพนกังานทีม่รีะยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 3 ปี มปีระสทิธภิาพ
ในการท างานมากทีส่ดุ  

3. บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ควรจะต้องเสรมิสรา้งการพฒันาตนเองใน
ดา้นความส าเรจ็ของงาน ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นการท างานส าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นความ
พอใจกับความส าเร็จของงาน และ  ด้านผลส าเร็จของงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และด้านผู้บังคับบัญชา                 
ซึ่งประกอบด้วย ด้านการช่วยเหลือ ด้านความสนิทสนมเป็นกนัเอง และ ด้านการสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัพนักงาน 
เพื่อทีจ่ะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันาประสทิธภิาพจากการปฏบิตังิาน อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาทัง้สว่นของความกา้วหน้าของ
ตนเอง และความก้าวหน้าขององค์กร โดยจากงานผลการวจิยัพบว่าปจัจยัด้านการพฒันาตนเอง ในด้านปจัจยัจูงใจ            
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ  พนักงานบริษัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง                    
ในกรุงเทพมหานคร เมื่อมกีารพฒันาดา้นดงักล่าวย่อมสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานดว้ย 

4. บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ควรเสรมิสรา้งปจัจยัจงูใจดา้น ความกา้วหน้า
ในงาน ซึง่ประกอบด้วย ดา้นการพจิารณาเลื่อนต าแหน่งใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสใหก้บัพนักงาน และ การสนับสนุนในการ
เลื่อนต าแหน่งเมื่อมโีอกาส โดยทัง้น้ีความกา้วหน้าในงานเป็นปจัจยัดา้นแรงจูงใจทีจ่ะเป็นส่วนท าใหพ้นักงานมกีาร พฒันา
ศกัยภาพในการปฏบิตัิงาน เพราะจากงานวิจยัพบว่าปจัจยัด้านแรงจูงใจในการปฏบิตัิงานด้าน ปจัจยัจูงใจ ในด้าน
ความกา้วหน้าในงาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 

5. บรษิัท ขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ควรเสรมิสรา้งปจัจยัค ้าจุนด้านสภาพการ
ท างานใหก้บัพนกังาน ซึง่ประกอบดว้ย สภาพอุปกรณ์และเครื่องมอืในการท างานมเีพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน บรรยากาศ
โดยทัว่ไปของสถานทีท่ างานสง่เสรมิการท างาน และ อาคาร สถานที ่และพืน้ทีท่ างานมคีวามมัน่คงและปลอดภยั โดยทัง้นี้
สภาพการท างานจะเป็นส่วนท าใหพ้นักงานมกีาร พฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิาน เพราะจากงานวจิยัพบว่าปจัจยัดา้น
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานดา้น ปจัจยัค ้าจุน ในดา้นสภาพการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังาน บรษิทั ขนสง่ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร 
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