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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาปจัจยัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่มอีิทธิพลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน           
ของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่าบรษิัทขนส่งทรพัย์สนิมคี่าแห่งหนึ่ง กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั  คอื พนักงาน
ขนส่งทรพัย์สนิมคี่ารวมทัง้หมดจ านวน 270 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิี่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะห์
ความแตกต่างใช้การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหส์ถติิเชงิถดถอยแบบ
พหุคูณ จากผลการวจิยั พบว่า พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31–40 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีมภีาระทางครอบครวั อยู่ในต าแหน่งหวัหน้า HUB / ผูช้่วยหวัหน้า HUB / หวัหน้าชุด รายไดน้้อยกว่า
หรอืเท่ากบั 15,000 บาท และมปีระสบการณ์ในการท างาน  0–3 ปี 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปจัจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในการท างาน                
ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านนโยบายและ                 
การบริหารของบริษัท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านเงินเดือน หรือผลตอบแทน มีอิทธิพลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพงานของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมค่ีา ปจัจยัแรงจงูใจในการปฏบิตังิาน
ดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ดา้นนโยบายและการบรหิาร
ของบรษิทั ดา้นสภาพการณ์ของการท างาน ด้านความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นเงนิเดอืน หรอืผลตอบแทน 
มอีิทธิพลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านปรมิาณงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมีค่า ปจัจยัแรงจูงใจ              
ในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน                   
ด้านนโยบายและการบรหิารของบรษิัท ด้านสภาพการณ์ของการท างาน และด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล              
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลาของพนักงานขนส่งทรพัย์สินมีค่า และปจัจยัแรงจูงใจ                 
ในการปฏบิตังิานดา้นการไดร้บัการยอมรบั และดา้นความรบัผดิชอบ มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ดา้นค่าใชจ้่ายของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 ผลการวจิยันี้ สามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารงานและปรบัปรุงศกัยภาพของพนักงาน รวมทัง้ใช้
วางแผนงบประมาณของบรษิัทในการสนับสนุนปจัจยัต่างๆ ที่จะมาสนับสนุนให้พนักงานมปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานมากยิง่ขึน้ 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร.ประจ าภาคบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ค าส าคญั: แรงจงูใจในการปฏบิตังิาน ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน พนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 

ABSTRACT 
 
 This research aims to study the motivation factors affecting the performances of valuable 
property logistics employees of a valuable property logistics company. The sample size in this research 
consisted of two hundred and seventy employees of valuable property logistics companies. The 
questionnaires were used as a tool for data collection. The statistics for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation, a t-test for difference, a one-way analysis of variance and Multiple 
Regression. Most employees were aged between thirty-one and forty years old, holding Bachelor's 
degree or lower, supporting a family, being HUB Leaders, or Assistant HUB Leaders holding, Team 
Leader position, having an average monthly income less than or equal to 15,000 Baht and working for 
up to three years of experience.  
 Motivation factors’ were divided into the following categories: Achievement, Recognition, 
Responsibility, Advancement, Company Policy and Administration, Interpersonal Relations and Salary 
affecting the performance of valuable property logistics employees in terms of Quality. Motivation factors 
can be divided into the following categories: Achievement, Responsibility, Advancement, Company Policy 
and Administration, Working Conditions, Interpersonal Relations and Salary affecting the performance of 
valuable property logistics employees in terms of Quantity. Motivation factors can be divided into the 
following categories: Achievement, Responsibility, Advancement, Company Policy and Administration, 
Working Condition and Interpersonal Relations affecting the performance of valuable property logistics 
employees in terms of Time. Motivation factors can be divided into the following categories: Recognition 
and Responsibility affecting the performance of valuable property logistics employees in terms of Costs. 
 This research can be used as a guideline for management and improvement of employees' 
potential. Including the budget planning of the company to support the various factors to encourage staff 
to perform more efficiently. 
 
Keywords:  Motivation Factor, Performance, Valuable Property Logistics Employees 
 
บทน า 
 การด าเนินธุรกิจในปจัจุบันมีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ รุนแรงมากขึ้น บริษัทหรือองค์กร                 
ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการปรบัรูปแบบและแผนการบรหิารจดัการให้ทันต่อสถานการณ์                
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็  เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัทางธุรกจิ   
 อุตสาหกรรมด้านการขนส่งทรพัย์สนิมีค่าก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีสภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจ               
สงูเช่นกนั ถงึแมว้่าจะมบีรษิทัรายใหญ่ทีด่ าเนินการธุรกจินี้น้อยราย  แต่กม็บีรษิทัรายย่อยอยู่หลายบรษิทัทีด่ าเนิน
ธุรกจิประเภทนี้ดว้ยเช่นกนั  โดยผูท้ีใ่ชบ้รกิารของธุรกจิประเภทนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ อนัไดแ้ก่  
ธนาคารพาณิชย ์ลูกคา้ของธนาคารพาณิชย ์รวมถงึบรษิัทรายอื่นๆ บรษิทัจงึจ าเป็นต้องมภีาพลกัษณ์ของบรษิัท            
ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ แก่ลูกค้าที่จะมาใช้บรกิารขนส่งทรพัย์สนิมีค่า ซึ่งการสร้างภาพลกัษณ์                



3 
 

ของบรษิทัใหเ้กดิความน่าเชื่อถอืจะเกดิจากมาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยัในการใหบ้รกิารขนส่งทรพัยส์นิ          
มคี่า รวมถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรของบรษิทัทีป่ฏบิตังิานไดอ้ย่างครบถ้วน ถูกต้องแม่นย า
ตามหน้าที่ความรบัผดิชอบ และรวดเรว็ในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร บุคคลากรจงึถือเป็น
ปจัจยัส าคญัอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ด าเนินธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างมีประสทิธภิาพและยัง่ยืน ดังนัน้ 
ผู้บริหารจึงจ าเป็นจะต้องบรหิารจดัการองค์กรให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และหาวิธกีารที่จะพัฒนาบุคลากร                
ใหป้ฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ความสามารถและสามารถทีจ่ะบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยการดูแล
บุคลากรใหม้คีวามพอใจ เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตังิานใหก้บับรษิทัไดอ้ย่างเตม็ความสามารถ โดยการสรา้งแรงจงูใจในการ
ปฏบิตังิานเพื่อใหบุ้คลากรเกดิความพอใจในการท างานและท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 ดว้ยเหตุผลดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ทางผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง “ปจัจยัแรงจูงใจในการปฏบิตังิานที่มี
อทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่า : กรณีศกึษา บรษิทัขนส่งทรพัยส์นิมี
ค่าแห่งหนึ่ง” เพื่อทีจ่ะน าผลงานวจิยัไปเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหน่วยงานหรอืบรษิทั ตลอดจน
การปรบัปรุงเสรมิสร้างแรงจูงใจของพนักงานให้มกี าลงัใจให้สามารถปฏบิตัิงานตามหน้าที่ความรบัผดิชอบและ
ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง 
 2. เพื่อศึกษาปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงาน ที่มีอทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานของพนักงาน
ขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง 
 3. เพื่อศกึษาปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตัิงาน ที่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงาน
ขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา ภาระทางครอบครวั ต าแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน  และประสบการณ์ในการท างาน ทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานขนสง่ทรพัยส์นิ
มคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่งแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานขนสง่ทรพัยส์นิ
มคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง 
 3. ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิ
มคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ  
 ทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Motivator Hygiene Theory) เป็นทฤษฎีการจูงใจ               
ที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก ซึ่งมีชื่อเรียกหลายชื่อด้วยกัน เช่น ทฤษฎีสองปจัจัยของเฮิร์ซเบิร์ก ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัยโดยการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกพอใจเกี่ยวกับการท างานของวิศวกรและนักบัญชี             
ประมาณ 200 กว่าคน ในเมอืงพสิเบอรก์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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 จากการศกึษาได้ขอ้สรุปว่า ความพอใจในการท างานกบัแรงจูงใจในการท างานนัน้แตกต่างกนั การที่
บุคคลมีความพอใจในการท างานนัน้ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องมีแรงจูงใจในการท างานเสมอไป ความพอใจ              
ในการท างานจะมผีลใหบุ้คคลท างานโดยไม่คดิจะลาออกจากงานหรอืหยุดงาน แต่แรงจูงใจในการท างานจะท าให้
บุคคลท างานด้วยความมีประสทิธภิาพ (บุญมัน่ ธนาศุภวฒัน์ , 2553: 197 อ้างถึงใน พูนศิริ วจันะภูมิ, 2547:                 
151-152) ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตอ้งการและพฤตกิรรมของบุคคลม ี2 ประเภท คอื 
 1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปจัจัยที่ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานในระดับสูง                
การท างานมปีระสทิธิภาพเพิ่มขึน้ ผลผลติเพิ่มขึ้นซึ่งท าให้เกดิความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ (costly and 
Todd, 1991: 184) 
    1.1 ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานได้เสร็จสิ้น                 
ประสบผลส าเรจ็อย่างด ีสามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ เกีย่วกบังาน และรูจ้กัป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ 
    1.2 การได้รบัการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รบัการยอมรบันับถือจากบุคคล                
ในหน่วยงานหรอืบุคคลอื่นๆ ทีม่าขอค าปรกึษาซึง่อาจแสดงออกในรปูการยกย่องชมเชย การใหก้ าลงัใจ การแสดง
ความยนิด ีการแสดงออกทีท่ าใหเ้หน็ถงึการยอมรบัในความสามารถ 
    1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนัน้น่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์               
ทา้ทายใหล้งมอืท า หรอืเป็นงานทีม่ลีกัษณะท าตัง้แต่ตน้จนจบโดยล าพงั 
    1.4 ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รบัมอบหมายใหดู้แลงานใหม่ๆ และมอี านาจ
อย่างเตม็ที ่ไม่มกีารตรวจหรอืควบคุมอย่างใกลช้ดิ 
    1.5 ความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) หมายถึง การได้รบัเลื่อนขัน้ การเลื่อนต าแหน่ง             
ใหส้งูขึน้ มโีอกาสไดศ้กึษาต่อเพื่อหาความรูเ้พิม่เตมิ ไดร้บัการฝึกอบรมดงูาน 
 2. ปัจจยัค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปจัจยัที่ไม่ใช่สิง่จูงใจโดยตรงที่จะเพิ่มประสทิธิภาพในการ
ท างาน   แต่เป็นขอ้ก าหนดเบื้องต้นทีจ่ะป้องกนัไม่ให้เกดิความไม่พอใจในงานทีท่ าอยู่ ไดแ้ก่ (costly and Todd, 
1991: 184) 
    2.1 นโยบายและการบรหิารของบรษิทั (Company Policy and Administration) หมายถงึ การจดัการ
และการบรหิารงานขององคก์ร การตดิต่อสือ่สารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 
    2.2 การควบคุมหรอืการบงัคบับญัชา (Supervision) หมายถงึ ความสามารถหรอืความยุติธรรมของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินงานและการบรหิารงาน 
    2.3 สภาพการณ์ของการท างาน (Working Condition) หมายถงึ สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง 
เสยีง อากาศ รวมทัง้ลกัษณะสิง่แวดลอ้มอื่นๆ เช่น อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืต่างๆ 
    2.4 ความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) หมายถึง ความมีสมัพันธ์อันดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกัน มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และเพื่อนร่วมงาน 
    2.5 เงินเดือนหรือผลตอบแทน (Salary) หมายถึง สิง่ตอบแทนการปฏิบตัิงานในรูปตัวเงินรวมถึง              
การเลื่อนขัน้เงนิเดอืนในหน่วยงานนัน้เป็นทีน่่าพอใจของบุคคลทีท่ างาน 
    2.6 ความมัน่คงในงาน (Job Security) หมายถงึ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอความมัน่คงในการท างาน 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
 พีเตอรส์ัน และโพลแมน (Peterson and Plowman. 1953) ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกบั Harrington 
Emerson โดยไดต้ดัทอนบางขอ้ลงและสรุปองคป์ระกอบของประสทิธภิาพไว ้4 ขอ้ดว้ยกนั ดงันี้ 
 1. คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความ             
พงึพอใจ ผลการท างานมคีวามถูกต้องไดม้าตรฐาน รวดเรว็ นอกจากนี้ผลงานทีม่คีุณภาพควรก่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อองคก์รและสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้หรอืผูม้ารบับรกิาร 
 2. ปรมิาณงาน (Quantity) งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวงัของหน่วยงาน โดยผลงาน               
ที่ปฏิบตัิได้มีปรมิาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรอืเป้าหมายที่บรษิัทวางไว้ และควรมีการวางแผน
บรหิารเวลาเพื่อใหไ้ดป้รมิาณงานตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
 3. เวลา (Time) คอื เวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลกัษณะทีถู่กต้องตามหลกัการ เหมาะสมกบั
งาน และทนัสมยั มกีารพฒันาเทคนิคการท างานใหส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ 
 4. ค่าใชจ้่าย (Costs) ในการด าเนินการทัง้หมดจะตอ้งเหมาะสมกบังานและวธิกีาร คอื จะตอ้งลงทุนน้อย
และไดผ้ลก าไรมากทีสุ่ด ประสทิธภิาพในมติขิองค่าใชจ้่ายหรอืต้นทุนการผลติ ไดแ้ก่ การใชท้รพัยากรดา้นการเงนิ 
คน วสัดุ เทคโนโลยทีีม่อียู่อย่างประหยดัคุม้ค่าและเกดิการสญูเสยีน้อยทีส่ดุ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ พนักงานขนส่งทรพัย์สนิมีค่าบริษัทขนส่งทรพัย์สนิมีค่าแห่งหนึ่ง               
รวมทัง้หมดจ านวน 824 คน แบ่งออกเป็น 5 ต าแหน่ง ได้แก่ หวัหน้า HUB 21 คน ผู้ช่วยหวัหน้า HUB 35 คน 
หวัหน้าชุด 245 คน ผูช้่วยหวัหน้าชุด 278 คน และพนกังานขบัรถ 245 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 เน่ืองจากผู้วจิยัได้ทราบจ านวนประชากรที่แท้จรงิ ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึได้ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สตูรการค านวณหากลุ่มประชากรของทาโร ยามาเน่ (Yamane. 1967: 886-887) กลุ่มตวัอย่างจากค านวณ เท่ากบั 
270 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบใชค้วามน่าจะเป็น (Probability Random Sampling) โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่าง
แบบชัน้ภูม ิ(Stratified Random Sampling) แบบก าหนดสดัส่วน (Proportionate Stratified Random Sampling) 
และเลอืกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื การออกแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเกบ็ขอ้มูล โดยก าหนดขอบเขต
ของแบบสอบถามที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์            
ของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงาน แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัค ้าจุน            
ในการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยน าแบบสอบถามที่แก้ไข                 
แลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ราย แลว้น ามาหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)  
โดยใชว้ธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 499) ไดค้่า
ความเชื่อมัน่ดงันี้ 
 ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.779 ดา้นการไดร้บั
การยอมรบันับถือ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.720 ดา้นลกัษณะของงาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.829 ดา้นความ
รบัผดิชอบ ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.838 และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.770 
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 ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นนโยบายและการบรหิารของบรษิทั ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.885 ดา้น
การควบคุมบงัคบับญัชา ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.897 ด้านสภาพการณ์ของการท างาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั  
0.832 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.837 ด้านเงนิเดอืน หรอืผลตอบแทน ค่าความ
เชื่อมัน่เท่ากบั 0.750 และดา้นความมัน่คงในงาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.768 
 ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพของงาน ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.723 ด้านปรมิาณงาน              
ค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.824 ด้านเวลา ค่าความเชื่อมัน่เท่ากับ 0.812 และด้านค่าใช้จ่าย ค่าความเชื่อมัน่              
เท่ากบั 0.720 
 
ผลการวิจยั 
 1. ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานขนส่งทรพัย์สินมีค่า บริษัทขนส่งทรพัย์สนิมีค่า                 
แห่งหนึ่งสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีมภีาระทางครอบครวั 
อยู่ในต าแหน่งหวัหน้า HUB / ผู้ช่วยหวัหน้า HUB / หวัหน้าชุด มรีายได้น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท และ            
มปีระสบการณ์ในการท างาน 0 – 3 ปี และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่าที่ม ี 
การศกึษา ภาระทางครอบครวั รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และประสบการณ์ในการท างาน ทีแ่ตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัิงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่าบรษิัทขนส่งทรพัย์สนิมคี่าแห่งหนึ่งไม่แตกต่างกนั พนักงาน
ขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าทีม่อีายุแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลาแตกต่างกนั โดยพนกังานมอีายุ  
21 – 30 ปี และ 31 - 40 ปี มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลา มากกว่า พนกังานทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป และ
พนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าทีม่ตี าแหน่งแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั 
โดยพนักงานที่มีต าแหน่งหัวหน้า HUB / ผู้ช่วยหัวหน้า HUB / หัวหน้าชุด มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             
ดา้นค่าใชจ้่าย น้อยกว่า พนกังานทีม่ตี าแหน่งพนกังานขบัรถ 
 2. ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมค่ีาบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมค่ีา
แห่งหนึ่งส่วนใหญ่มปีจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานด้านความส าเรจ็ในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.38 ด้านการได้รบัการยอมรบันับถือโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ด้าน
ลกัษณะของงานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก ดา้นความรบัผดิชอบโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั  
3.40 ด้านความก้าวหน้าในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.08 และจากการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า   
 ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตัิงานดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบันับถอื ดา้นความ
รบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้าในการท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพงานของ
พนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า
ในการท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นปรมิาณงานของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 ปจัจยัจูงใจในการปฏบิตังิานดา้นความส าเรจ็ในการท างาน ดา้นความรบัผดิชอบ และดา้นความกา้วหน้า
ในการท างาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลาของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 ปจัจยัจูงใจในการปฏิบตัิงานด้านการได้รบัการยอมรบันับถือ และด้านความรบัผิดชอบ มีอิทธิพลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 3. ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตัิงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมค่ีาบรษิัทขนส่งทรพัย์สนิ             
มคี่าแห่งหนึ่งสว่นใหญ่ มปีจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิานดา้นนโยบายและการบรหิารของบรษิทัโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 ด้านการควบคุมบังคับบัญชาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01                 
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ดา้นสภาพการณ์ของการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.09 ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 ด้านเงนิเดอืนหรอืผลตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดบัไม่ด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.47 ดา้นความมัน่คงในงานโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.00 และจากการทดสอบ
สมมตฐิานพบว่า   
 ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตัิงานด้านนโยบายและการบรหิารของบรษิัท ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล   
และด้านเงนิเดอืน หรอืผลตอบแทน มีอทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพงานของพนักงาน
ขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 ปจัจยัค ้าจุนในการปฏิบตัิงานด้านนโยบายและการบรหิารของบรษิัท ด้านสภาพการณ์ของการท างาน  
ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล และดา้นเงนิเดอืน หรอืผลตอบแทน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏิบตังิาน
ดา้นปรมิาณงานของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 ปจัจยัค ้าจุนในการปฏิบตัิงานด้านนโยบายและการบรหิารของบรษิัท ด้านสภาพการณ์ของการท างาน  
และด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล มอีิทธิพลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านเวลาของพนักงานขนส่ง
ทรพัยส์นิมคี่า 
 ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิานไม่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานด้านค่าใชจ้่ายของพนักงาน
ขนสง่ทรพัยส์นิมคี่า 
 4. ขอ้มูลเกีย่วกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าบรษิทัขนส่งทรพัยส์นิ             
มคี่าแห่งหนึ่งมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมาก ดา้นคุณภาพงานโดยรวม ดา้นปรมิาณงานโดยรวม ดา้นเวลา
โดยรวม  และดา้นค่าใชจ้่ายโดยรวม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.19 , 3.17 , 3.25 และ 3.14 ตามล าดบั 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 1. ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ  และต าแหน่ง  ที่แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนักนั 
 อายุ พนักงานขนส่งทรพัย์สินมีค่าที่มีอายุแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเวลา                
แตกต่างกนักนั โดยพนกังานมอีายุ 21 – 30 ปี และ 31 - 40 ปี มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นเวลา มากกว่า 
พนักงานที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป เนื่องจากพนักงานที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความกระฉับกระเฉงฉับไว กระตือรือร้น               
ในการท างานมากกว่า และลกัษณะการปฏบิตังิานของการขนสง่ทรพัยม์คี่าจะต้องขนสง่ใหเ้ป็นไปตามก าหนดเวลา
ของลูกค้าที่ก าหนดไว้จึงต้องอาศยัความรวดเรว็ในการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ อายุจงึส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานด้านเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล เกดิภกัด ี(2554) ที่ศกึษา ปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพ             
ในการปฏบิตังิานของพนกังานชวีาศรม รสีอรท์ อ าเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์พบว่า พนกังานทีม่อีายุ และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
 ต าแหน่ง พนักงานขนส่งทรพัย์สินมีค่าที่มีต าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                
ด้านค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน โดยพนักงานที่มีต าแหน่งหัวหน้า HUB / ผู้ช่วยหัวหน้า HUB / หัวหน้าชุด                       
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้า่ยน้อยกว่า พนกังานทีม่ตี าแหน่งพนกังานขบัรถ เน่ืองจากลกัษณะงาน  
บทบาท  หน้าที ่และความรบัผดิชอบจะมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละต าแหน่งงานซึง่จะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภทัรพร สมเพชร (2557) ทีศ่กึษา การบรหิารจดัการตามแนวคดิ
องคก์รแห่งการเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของพนักงาน บมจ.ธนาคารกรุงไทย พบว่า  
พนกังานทีม่รีะดบัต าแหน่งงานแตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นค่าใชจ้่ายแตกต่างกนั 
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 2. ปจัจยัจงูใจในการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานขนสง่ทรพัยส์นิ
มคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง ผลการวจิยัพบว่า 
 ปจัจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน              
คุณภาพงาน ด้านปรมิาณงาน และดา้นเวลาของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่าเพิม่ขึน้ เนื่องจากเมื่อพนักงานรู้สกึ
ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของทีมท าให้พนักงานมีความพยายาม ความทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็ม
ความสามารถเพื่อใหง้านทีไ่ดร้บัมอบหมายประสบความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สุพรรษา แสนทวสีุข (2557) ทีศ่กึษา แรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการท างานด้านความส าเรจ็ในการท างานมีความสมัพันธ์กับ
ประสทิธภิาพในการท างานดา้นคุณภาพงาน ปรมิาณงาน และเวลา 
 ปจัจัยจูงใจด้านการได้รับการยอมรับนับถือเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน                  
ดา้นคุณภาพงาน และค่าใชจ้่ายของพนกังานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าเพิม่ขึน้ เนื่องจากเมื่อพนกังานทีไ่ดร้บัการยอมรบั
จากบุคคลอื่น จะท าให้เกดิความภาคภูมใิจในงานที่ปฏบิตัิ ส่งผลให้เกดิความทุ่มเทและเต็มใจในการปฏบิตัิงาน             
ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประทุมพร ชนะสิทธิ ์(2559) ที่ศึกษา แรงจูงใจที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน กรณีศกึษาฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหนึ่ง พบว่า 
แรงจูงใจดา้นความต้องการเป็นทีย่อมรบั ยกย่อง และเกยีรติยศชื่อเสยีง มคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานโดยรวมของฝ่ายบรหิารหน้ีธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นคุณภาพของงาน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัปานกลางค่อนขา้งต ่าและมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั  
และสุพรรษา แสนทวสีุข (2557) ที่ศกึษา แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน            
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจงูใจในการท างานดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอืมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
ในการท างานดา้นค่าใชจ้่าย 
 ปจัจยัจูงใจด้านความรบัผิดชอบเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงานด้านคุณภาพงาน   
ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่ายของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าเพิม่ขึน้ เน่ืองจากการทีท่างบรษิัท             
มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ระเบียบค าสัง่ที่ช ัดเจน ที่ระบุถึงความรบัผิดชอบ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน             
อย่างชดัเจน ท าให้การปฏบิตัิงานของพนักงานทุกคนเป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตัิงาน สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนัญกรณ์ ราศ ี(2558) ไดว้จิยัเกีย่วกบั ปจัจยัจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานของบุคลากร
ส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม พบว่า ปจัจยัจูงใจด้านความรบัผดิชอบมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ
ท างานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งสงู และสุพรรษา แสนทวสีุข (2557) ทีศ่กึษา แรงจูงใจทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจงูใจในการท างานดา้นความรบัผดิชอบ
มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานดา้นเวลา 
 ปจัจัยจูงใจด้านความก้าวหน้าในการท างานเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน             
ดา้นคุณภาพงาน ด้านปรมิาณงาน และด้านเวลาของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าเพิม่ขึน้ เนื่องจากการที่บรษิัท               
มกีารระบบการพจิารณาการเลื่อนต าแหน่งทีเ่ป็นมาตรฐานซึง่สอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานรวมถงึ
การจดัอบรมพฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ในการปฏบิตังิานอย่างสม ่าเสมอ จะท าใหม้าตรฐานการปฏบิตังิานของ
พนักงานเป็นไปอย่างสม ่าเสมอ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนัญกรณ์ ราศ ี(2558) ไดว้จิยัเกีย่วกบั ปจัจยัจงูใจทีม่ี
ความสมัพันธ์กับประสทิธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานปลดักระทรวงวฒันธรรม พบว่า ปจัจยัจูงใจ            
ดา้นความกา้วหน้ามคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานของบคุลากรส านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม ซึง่มี
ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า และสพุรรษา แสนทวสีขุ (2557) ทีศ่กึษา แรงจูงใจ
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ทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจในการท างาน
ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานดา้นปรมิาณงาน 
 3. ปจัจยัค ้าจุนในการปฏบิตังิาน มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานขนสง่ทรพัยส์นิ
มคี่าบรษิทัขนสง่ทรพัยส์นิมคี่าแห่งหนึ่ง ผลการวจิยัพบว่า 
 ปจัจยัค ้าจุนด้านนโยบายและการบรหิารของบรษิัทเพิม่ขึน้ จะส่งผลให้ประสทิธภิาพในการปฏิบตัิงาน 
ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน และเวลาของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิัทมนีโยบาย            
ทีแ่น่นอนและแนวทางในการปฏบิตังิานที่ชดัเจน รวมถงึมกีารสื่อสารภายในที่รวดเรว็ท าใหพ้นักงานรบัทราบถึง
นโยบายของบรษิทัและแนวทางการปฏบิตังิานทีต่รงกนัส่งผลใหก้ารปฏบิตังิานมมีาตรฐานเดยีวกนั สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ จรรยพร สุรตันชยัการ (2550) ที่ศกึษา ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท างาน
ของพนักงาน บรษิทั แม่กลองฟู้ดส ์จ ากดั พบว่า ปจัจยัดา้นด้านนโยบายขององคก์ร มคีวามสมัพนัธค่์อนขา้งต ่า
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั แม่กลองฟู้ดส ์จ ากดั 
 ปจัจัยค ้าจุนด้านสภาพการณ์ของการท างานเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
ดา้นปรมิาณงาน และดา้นเวลาของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าลดลง เนื่องจากการอาคาร สถานที ่อุปกรณ์ และ
พาหนะทีม่คีวามมัน่คงและความปลอดภยัที่มากขึน้ ท าใหข้ ัน้ตอนในการปฏบิตัิงานเพิม่ขึน้ทีจ่ะช่วยในการรกัษา
ปลอดภยัให้กบัทรพัยส์นิและพนักงานขนส่งเอง ซึง่ข ัน้ตอนการปฏบิตัิงานที่เพิม่ขึน้นี้อาจจะท าให้ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นจึงส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรรยพร               
สุรตันชยัการ (2550) ที่ศกึษา ปจัจยัที่มีผลต่อประสทิธิภาพและประสทิธผิลในการท างานของพนักงาน บรษิัท              
แม่กลองฟู้ดส ์จ ากดั พบว่า ปจัจยัดา้นสภาพการท างาน มคีวามสมัพนัธค่์อนขา้งต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกบั
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังาน บรษิทั แม่กลองฟู้ดส ์จ ากดั 
 ปจัจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
ดา้นคุณภาพงาน ดา้นปรมิาณงาน และดา้นเวลาของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าเพิม่ขึน้ เนื่องจากความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะเป็นผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงานเมื่อมคีวามสมัพนัธท์ีด่แีลว้นัน้จะท าใหเ้กดิความสามคัคแีละ
การช่วยเหลอืกนัเพื่อให้การปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์ (2556) ได้
วจิยัเกีย่วกบั แรงจูงใจในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน บรษิทั ขนส่ง
ทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                       
มีความสมัพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ ์             
อยู่ในระดบัสงูมากและเป็นไปไปในทศิทางเดยีวกนั 
 ปจัจัยค ้าจุนด้านเงินเดือน หรือผลตอบแทนเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน              
ด้านคุณภาพงาน และด้านปรมิาณงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่าลดลง เนื่องจากการประเมนิขอ้มูลของ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานขนส่งเป็นการประเมนิประสทิธภิาพดว้ยตนเองซึ่งอาจเป็นการตอบ
ค าถามตามทัศนคติในเรื่องประสทิธิภาพในการท างานของพนักงานแต่ละคนจึงเป็นไปได้ว่าผลการวิเคราะห์               
จะเป็นไปในทศิทางตรงขา้มกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ ดารนิ ปฏเิมธภีรณ์ (2556) ได้วจิยัเกี่ยวกบั แรงจูงใจ             
ในการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน บรษิทั ขนส่งทางอากาศของเอกชน
แห่งหน่ึง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัค ้าจุนดา้นเงนิเดอืน หรอืผลตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพ
ในการท างานอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัสงูมากและเป็นไปไปในทศิทาง
เดยีวกนั 
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 จากการวจิยัครัง้นี้สามารถสรุปไดว้่า เมื่อต้องการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานด้านคุณภาพงาน
ของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่า บรษิัทควรสนับสนุนและให้ความส าคญักบัปจัจยัจูงใจด้านความส าเรจ็ในการ
ท างาน, ดา้นการไดร้บัการยอมรบันับถอื, ดา้นความรบัผดิชอบ ,ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และปจัจยัค ้าจุน
ด้านนโยบายและการบรหิารของบรษิัท , ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล และด้านเงนิเดือน หรอืผลตอบแทน   
เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้านปรมิาณงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมีค่า บรษิัทควร
สนบัสนุนและใหค้วามส าคญักบัปจัจยัจงูใจดา้นความส าเรจ็ในการท างาน, ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นความกา้วหน้า
ในการท างาน และปจัจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการบริหารของบริษัท , ด้านสภาพการณ์ของการท างาน ,               
ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านเงินเดือนหรือผลตอบแทน เมื่อต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานดา้นเวลาของพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมค่ีา บรษิัทควรสนับสนุนและให้ความส าคญักบัปจัจยัจูงใจดา้น
ความส าเรจ็ในการท างาน, ดา้นความรบัผดิชอบ, ดา้นความกา้วหน้าในการท างาน และปจัจยัค ้าจุนดา้นนโยบาย
และการบรหิารของบรษิทั, ดา้นสภาพการณ์ของการท างาน และดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล เมื่อต้องการเพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านค่าใช้จ่ายของพนักงานขนส่งทรัพย์สินมีค่า บริษัทควรสนับสนุนและ            
ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัจงูใจดา้นการไดร้บัการยอมรบันบัถอื และดา้นความรบัผดิชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาข้างต้น ท าให้ทราบถึงปจัจยัแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานที่มีอทิธิพลต่อประสทิธภิาพ            
ในการปฏบิตัิงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมคี่า : กรณีศกึษา บรษิัทขนส่งทรพัย์สนิมีค่าแห่ งหนึ่ง ซึ่งผู้วจิยั           
มขีอ้เสนอ ดงันี้ 
 1. บรษิัทขนส่งทรพัยส์นิมคี่าแห่งนี้ ควรมกีารจดังานอบรมพนักงานขนส่งทรพัยส์นิมคี่าอย่างสม ่าเสมอ  
ในการพฒันาศกัยภาพในการปฏบิตังิานและพฒันาความรูด้า้นการรกัษาความปลอดภยัต่างๆ รวมถงึอบรมความรู้
และขา่วสารเกีย่วกบักฎหมายขอ้บงัคบั เพื่อเป็นการเพิม่มาตรฐานและประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  
 2. บริษัทควรชี้แจงและปรบัทัศนคติในการปฏิบัติงานของพนักงานขนส่งทรพัย์สนิมีค่าให้เข้าใจถึง
แรงจูงใจด้านสภาพการณ์ของการท างานให้ตรงกันในเรื่องของขัน้ตอนการปฏิบัติงานส าหรับการรักษา                   
ความปลอดภัยซึ่งก าหนดไว้หลายขัน้ตอนที่จ าเป็นจะต้องปฏิบัติให้ครบทุกขัน้ตอนนัน้เพื่อความปลอดภัยต่อ
ทรพัยส์นิและพนักงานผูป้ฏบิตังิานเอง และเมื่อปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานกจ็ะท าใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 3. บริษัทขนส่งทรพัย์สินแห่งนี้ควรสนับสนุนและกระตุ้นแรงจูงในด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล              
ให้มากยิง่ขึน้ ในเรื่องของความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลระหว่างผู้บงัคบับญัชากบัผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา หรอืระหว่าง
เพื่อนร่วมงานดว้ยกนั เน่ืองจากรปูแบบการปฏบิตังิานจะแบ่งพนกังานออกเป็นทมีต่างๆ ทีต่้องอาศยัความร่วมมอื
กนัในการปฏบิตังิานเป็นทมีไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การช่วยเหลอื การใหค้ าปรกึษา รวมไปถงึการดูแลเอาใจใส่
คนในทมี ซึง่จะเป็นสิง่ส าคญัที่ท าให้การปฏบิตังิานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้  บรษิัทควรเน้นในเรื่องถึง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลให้มากขึน้ ซึ่งอาจกระท าโดยการอบรมการจดักจิกรรมต่างๆ ซึ่งให้พนักงานทุกคน              
ไดท้ าร่วมกนัเป็นการละลายพฤตกิรรมของพนักงาน และใหเ้กดิความร่วมมอืกนัในการท ากจิกรรม รวมถงึการน า
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาปรบัใชก้บัระบบการสื่อสารระหว่างกนัใหเ้ป็นไปอย่างราบรื่นมากยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นการพฒันา
ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลไดใ้นทางหนึ่ง 
 4. บรษิัทขนส่งทรพัย์สนิแห่งนี้ควรพฒันาปรบัปรุงแรงจูงใจด้านเงนิเดือน หรอืผลตอบแทนให้ดยีิ่งขึ้น
กว่าเดิม โดยมีการก าหนดมาตรฐานด้านเงินเดือน หรือผลตอบแทนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นกับลักษณะ                    
การปฏิบตัิงาน ความรบัผิดชอบ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบตัิงาน ซึ่งควรจะมีการ
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ก าหนดรายละเอยีดและมาตรฐานในการประเมนิการปฏบิตัทิียุ่ตธิรรมแก่พนกังานและออกเป็นระเบยีบค าสัง่เพื่อให้
พนักงานรบัทราบถึงเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ชัดเจน รวมถึงเพิ่มสวสัดิการต่างๆ ในเรื่องของประกนัภัย               
ใหเ้กดิความครอบคลุมมากยิง่ขึน้ ซึง่จะส่งผลให้พนักงานมกี าลงัใจที่จะปฏบิตัิงานอย่างเต็มทีเ่ต็มความสามารถ
มากยิ่งขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัค ้าจุนด้านเงนิเดือน หรอืผลตอบแทน มีอทิธิพลต่อประสทิธภิาพ              
ในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพงาน และปรมิาณงาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จ ได้ด้วยดี โดยได้รับความช่ วย เหลืออย่ างดีจากอาจารย์ที่ ป รึกษ า                       
อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร ที่ได้สละเวลาอันมีค่านับตัง้แต่เริ่มต้นจนเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ในการให้
ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า ช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท า               
สารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระวี อนันตอคัรกุล และอาจารย์ ดร.สนัต ิ    
เติมประเสริฐสกุล ที่ได้ให้ความอนุเราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถามและ              
เป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ตลอดจนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานวจิยันี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย                   
ศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูแ้ละใหค้วามช่วยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อกีทัง้ให้ความเมตตาด้วยดีเสมอมา รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน  ที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
 ส าหรบัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบังานวจิ ัผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีไ่ดก้รุณา
เสยีสละเวลา ใหค้วามร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ท้ายสุดนี้  ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติมิตร และเพื่อนนิสิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขา               
การจดัการ รุ่น 17 ทุกคน ทีไ่ดใ้หก้ารช่วยเหลอืสนบัสนุน ใหก้ าลงัใจ และใหค้ าแนะน าในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
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