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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน 
และรายได้ต่อเดือน (2) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  (3) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับการวิจัยในครั้งนี้  โดยเกบบรวบรวมกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานของ
บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 99 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ t-Test สถิติ F-Test(One way ANOVA) และสถิติสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 99 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.60 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 สถานภาพสมรส จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.60 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60 มีอายุงานมากกว่า 2 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.50 รายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,501 - 30,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 และสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัย 
จูงใจ (Motivation Factors) ประกอบด้วย ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว ด้านลักษณะงาน ด้านความส าเรบจในการท างาน 
ด้านการได้รับการยอมรับและยกย่อง ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก และ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ประกอบด้วย ด้านนโยบายบริษัท ด้านการบังคับบัญชา
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงานด้านค่าตอบแทน และด้าน
สถานะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน            
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ประสิทธิผล บริษัทขนส่ง  
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ABSTRACT 
 
              The objectives of this research are as follows: (1) to study the work effectiveness of 
employees in a transportation company in Bangkok and categorized by demographics such as age, 
gender, marital status, educational level, work experience and monthly income; (2) to study the 
relationship between work motivation, motivation factors and the work effectiveness of employees in 
a transportation company in Bangkok; (3) the relationship between work motivation, such as hygiene 
factors and the work effectiveness of the employees of a transportation company in the Bangkok 
metropolitan area. The modified questionnaires were used to collect samples for this research, which 
included 99 employees at a transportation company in Bangkok. The statistics used for analysis 
included percentage, average, and analyzed the answers from the questionnaires using an 
independent t-test, an f-test (One-way ANOVA), and the Pearson product moment correlation 
coefficient. The results of the research showed that of the total number of 99 respondents, most of 
the participants were female (58 respondents) at 58.65% . There were 46 respondents, who were 
mostly around 30-39 years of age and 46.5% , and 62 of the participants respondents were married, 
which was at 62.6%  percent. There were 55 participants who graduated with a Bachelor’s degree, 
which was at 55.6%. There were 51 respondents with work experience of more than two years, which 
was at 51.5% . Finally, 53 respondents had an average monthly income of 15,501-30,000 Baht, and at 
53.5% . The results also showed that the difference between marital status had a work effectiveness 
at a statistically significant level of 0.05.  The working motivation and motivation factors consisted of 
responsibility, advancement, work content, recognition, personal growth and achievement which were 
related to working effectiveness at a statistically significant level of 0.01, which were highly related 
and in the same way, respectively.  The aspects of work motivation and hygiene factors consisted of 
supervision, interpersonal relations, job security, working conditions, company policies, pay and status 
were related to work effectiveness at a statistically significant level of 0.01, which were highly related 
and in the same way, respectively. 
 
Keywords: Work Motivation, Work Effectiveness, Transportation Company  
 

บทน า  

ในปี 2562 ธุรกิจการส่งออกของประเทศไทยสามารถขยายตัวได้ดีในหลายตลาด โดยมีปัจจัยเชิงบวก  
ที่สนับสนุนต่อการส่งออก เช่น ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในมุมมองของต่างชาติ รวมถึงมาตรการส่งเสริมการค้าเชิงรุก
เจาะตลาดรายพื้นที่ โอกาสในการทดแทนสินค้าท่ามกลางข้อพิพาทระหว่างสหรัฐฯ และจีนโดยจุดแขบงที่ส าคัญต่อการ
ส่งออกของไทย คือ การกระจายตัวของตลาดส่งออกในระดับดีกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค (ส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า, 2562) 
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บริษัทขนส่งสินค้าจึงมีความส าคัญที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในธุรกิจการส่งออก โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริษัทขนส่งนั้น มักเลือกจากคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งบริษัทขนส่งต่างต้องปรับปรุง พัฒนาวิธีการ
ขนส่งและโลจิสติกสใ์ห้เกิดประสทิธิภาพสูงสดุต่อองค์การและผูใ้ช้บริการ จึงเกิดเป็นการแข่งขันกันระหว่างบริษัทขนส่งแต่
ละแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางบก คือการขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางน้ า ทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อน าไปสู่ความเป็นผู้น าในด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน ประเมิน และ
วิเคราะห์ความสามารถในการขนส่ง รวมไปถึงต้นทุนต่างๆ และมีความเหมาะสมและคุ้มค่าแก่ผู้ ใช้บริการ การให้บริการ          
จึงเป็นหน่ึงในปัจจัยที่ส าคัญในการตัดสินว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการใช้บริการของบริษัทมากน้อยเพียงใด  

ดังนั้น ปัจจัยด้านบุคลากรจึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนให้องค์การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิผลการ
ให้บริการด้านการขนส่งให้มีความโดดเด่นและสามารถแข่งขันกับบริษัทขนส่งแห่งอื่นได้ การบริหารงานในองค์การให้
บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปได้อย่างราบรื่น  ผู้บริหารจึง
จ าเป็นต้องมีการอาศัยนโยบายของบริษัท และจูงใจบุคลากรในองค์การตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับสูงสุด เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานมีก าลังใจ มีความตั้งใจ และเตบมใจท่ีจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเตบมความสามารถ เพราะบุคคลที่ได้รับการจูง
ใจที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจะท างานอย่างเตบมความสามารถ มุ่งมั่นที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุด จะ
ส่งผลให้องค์การประสบความส าเรบจและความเกิดส าเรบจของตัวบุคคลด้วย การศึกษาแรงจูงใจและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยให้ความสนใจท่ีจะศึกษาเพื่อน าผลการศึกษาที่
ได้รับมาวิเคราะห์และหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทขนส่ง น าไปสู่
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทขนส่งแห่งนี้ต่อไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent  Variable) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะ

ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลการปฏิบตัิงาน 

(Effectiveness) 

- ด้านการวางแผน 

- ด้านการตดิต่อสื่อสาร  

- ด้านการเกบบข้อมลู การสังเกต เอกสาร  

- ด้านการประชุมเพื่อทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน  

- ด้านการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและ 

การสอนงาน  

 

ลักษณะประชากรศาสตร ์
- เพศ                 -  อายุ 
- สถานภาพ -  ระดับการศึกษา 
- อายุงาน -  รายไดต้่อเดือน 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors) 

- ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว 
- ด้านลักษณะงาน 
- ด้านความส าเรบจในการท างาน 
- ด้านการได้รับการยอมรับและยกยอ่ง 
- ด้านความรบัผิดชอบในงาน 
- ด้านความก้าวหน้า 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยค้ าจุน 
(Hygiene Factors) 

- ด้านนโยบายบริษัท 
- ด้านการบังคับบญัชา 
- ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
- ด้านความมั่นคงในงาน 
- ด้านค่าตอบแทน 
- ด้านสถานะ 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) และ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2550) กล่าวว่า ลักษณะส่วนตัวบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส และ ความมีอาวุ โส ในงาน  เป็นต้น  ปั จจัย เหล่ านี้ ส่ งผลต่ อพฤติ กรรมการท างานของบุ คคล  ดั งนี้ 
(1) อายุกับการท างาน ผลงานของบุคคลน้อยลงหากมีอายุเพิ่มขึ้น อย่างไรกบตาม ส าหรับบุคคลที่อายุ 55 ปีขึ้นไปนั้น              
ถือว่ามีประสบการณ์ในการท างานสูง และสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงได้ อีกทั้ง พนักงานที่
อายุมากขึ้นจะไม่อยากลาออกหรือย้ายงาน เนื่องจากอายุงานมากจะมีผลท าให้ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่มากขึ้น 
สิทธิ์ในการลาพักผ่อนได้มากขึ้น รวมทั้งสิทธิ์ในสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้น (2) เพศกับการท างาน จากการศึกษาพบว่า                
ไม่มีความแตกต่างกันหรือแตกต่างกันน้อยมาก ระหว่างเพศหญิงและเพศชายในเรื่องความสามารถเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาในการท างาน ทักษะในการคิดวิเคราะห์ แรงกระตุ้นเมื่อมีแรงจูงใจเป็นต้น (3) สถานภาพการสมรสกับการท างาน 
มีผลการวิจัยบางส่วนพบว่าพนักงานที่สมรสแล้วจะขาดงาน และมีอัตราการออกจากงานน้อยกว่าพนักงานที่เป็นโสด 
นอกจากน้ียังมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าพนักงานท่ีเป็นโสด ตลอดจนมีความรับผิดชอบ เหบนคุณค่าของงาน และมีความ
สม่ าเสมอในการท างานด้วย (4) ความมีอาวุโสในงานกับการท างาน จากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีระยะเวลาการท างานใน
องค์การมานาน หรือผู้ที่มีอาวุโสในงานจะมีผลงานสูงกว่าพนักงานใหม่ และมีความพึงพอใจในงานสูงกว่าด้วย รวมถึงจะมี
อัตราการขาดงานน้อยและการลาออกจากงานน้อย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดอริคเฮอร์สเบอร์ก 
(Herzberg,1959) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจูงใจในการปฏิบัติของพนักงาน
อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความตั้งใจของพนักงานในองค์การในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานแต่ละคนจะมี
แ รงจู ง ใจ ใน การท า งาน ที่ แ ตก ต่ า งกั น ต าม เป้ าห ม ายของแต่ ล ะบุ คค ล  ป ระกอบ ด้ วยด้ าน ต่ า งๆ  ดั งนี้  
(1) ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว (Personal Growth) หมายถึง พนักงานได้รับการสนับสนุนจากองค์การในการพัฒนา
ค ว าม รู้ ค ว า ม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ท า ง า น  ได้ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด ส ร้ า งส ร ร ค์ ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ งา น ข อ งต น เอ ง  
(2) ด้านลักษณะงาน (Work Content) หมายถึง พนักงานได้รับมอบหมายงานที่ท้าท้ายในความสามารถสามารถ
ปฏิบัติงานออกมาได้อย่างเตบมที่และรู้สึกว่างานที่ตนปฏิบัตินั้น เป็นส่วนหนึ่งขององค์การที่ท าให้ประสบความส าเรบจ               
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(3) ด้านความส าเรบจในงาน (Achievement) หมายถึง พนักงานสามารถวางแผนการปฏิบัติงานของตนเองให้ประสบ
ความส าเรบจในงานโดยสามารถแก้ ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและส าเรบจ (4) ด้ านการได้รับการยอมรับและ 
ยกย่อง (Recognition) หมายถึง พนักงานได้รับความไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาและได้รับการยอมรับว่า
เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้องค์การประสบความส าเรบจ (5) ด้านความรับผิดชอบในงาน (Advancement) หมายถึง พนักงานมี
อิสระในการท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเตบมที่โดยมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบในงานอย่างชัดเจน สามารถตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีการปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองและถูกต้องและ (6) ด้านความก้าวหน้า (Responsibility) หมายถึง บริษัทได้
มอบและสนับสนุนการเลื่อนต าแหน่งในองค์การ มีโครงสร้างการเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจนและยุติธรรมกล่าวคือถ้าพนักงาน
มีแรงจูงใจในการ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยค  าจุน เป็นปัจจัยที่ป้องกันการไม่พอใจในการปฏิบัติของพนักงาน เป็นส่วน
หนึ่งในเกิดความตั้งใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้ส าเรบจลุล่วงเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การและส่งผลต่อคุณภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ด้านนโยบายบริษัท (Company Policies)หมายถึง นโยบายหรือ
กฎระเบียบของบริษัทที่พนักงานทุกคนในองค์การรับทราบซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และยุติธรรมแก่พนักงานทุกคนใน
องค์การ ทั้งนี้นโยบายบริษัทสามารถปฏิบัติได้จริง (2) ด้านการบังคับบัญชา(Supervision) หมายถึง ผู้บังคับบัญชาหรือ
หัวหน้างานสามารถช่วยเหลือหรือให้แนะน าพนักงานในองค์การอย่างถูกต้องอีกทั้งยังคอยเป็นสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่
พนักงาน (3) ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน (Work Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบริษัท
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึง ความปลอดภัยจากการใช้
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมภายนอก (4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) หมายถึง เพื่อน
ร่วมงานในองค์การหรือพนักงานในองค์การสามารถร่วมมือกันปฏิบัติงาน ให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
(5) ด้านความมั่นคงในงาน (Job security) หมายถึง ต าแหน่งงานในปัจจุบันและในอนาคต รวมไปถึงองค์การที่มีความ
มั่นคง (6) ด้านค่าตอบแทน (Pay) หมายถึง เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการที่พนักงานได้รับจากองค์การ และ 
(7) ด้านสถานะ (Status) หมายถึง บริษัทมีสัญญาจ้างพนักงานอย่างมั่นคง ยุติธรรม และชัดเจนในหลักการประเมิน 

แนวคิดเร่ืองประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Effectiveness) จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน (นิสดารก์ เวชยานนท์, 2557) โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน (1) การวางแผน (Performance Planning) 
หมายถึง พนักงานและผู้บังคับบัญชาขององค์การสามารถก าหนดหรือระบุขอบข่ายของงาน วิธีการท างานได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายของบริษัท (2) การติดต่อสื่อสาร 
(Ongoing Performance Communication) หมายถึงพนักงานและผู้บังคับบัญชาขององค์การเกิดการติดต่อกันอย่าง
สม่ าเสมอ (3) การเกบบข้อมูล การสังเกต เอกสาร (Data Gathering, Observation, and Documentation)หมายถึงการ
เกบบข้อมูลหรือผลการปฏิบัติงาน ทั้งข้อดีและข้อเสีย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น (4) การประชุมเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal Meetings) หมายถึงการ
น าข้อมูลที่ได้รับจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
และ (5) การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและการสอนงาน (Performance Diagnosis and Coaching) หมายถึง                
การวิเคราะห์หาสาเหตุจากปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาได้อธิบายถึงวิธีหรือแนวทางการแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาดังกล่าว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ พนักงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชายและ 

เพศหญิง จ านวน116 คน (อ้างอิงจากแผนกบุคคล ณ วันที่ 30 มกราคม 2563) เนื่องจากทราบจ านวนประชากร              
ที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณหากลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (2560) และ
ก าหนดค่าความคาดเคลื่อนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 5% ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เท่ากับ 90 คน 
และผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเกบบ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างท่ีสามารถตอบแบบสอบถามได้ จนครบ 90 ตัวอย่าง  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้              
ส่วนที่  1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน 
ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยดัดแปลงจากแนวคิดทฤษฎี 2 ปัจจัยของ Herzberg อันได้แก่ (1) แรงจูงใจ            
ในการปฏิบัติ งาน – ปัจจัยจู งใจ (Motivation Factors) ได้แก่  ด้ านความก้าวหน้าส่วนตั ว  ด้านลักษณะงาน 
ด้ านความส าเรบจในการท างาน ด้ านการได้ รับการยอมรับและยกย่อง ด้ านความรับผิดชอบในงาน และ  
ด้านความก้าวหน้า (2) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ได้แก่ ด้านนโยบายบริษัท ด้านการ
บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน ด้านค่าตอบแทน 
และด้านสถานะ ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร ด้านการเกบบข้อมูล การสังเกต เอกสารด้านการประชุมเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและด้านการวิเคราะห์
ผลการปฏิบัติงานและการสอนงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของ
ลั กษณ ะป ระชากรศาสตร์  โดย ใช้ก ารแจกแจงความถี่  ค่ าร้ อ ยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) แล ะ 
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็น
อิสระต่อกัน คือ เพศ และ สถานภาพสมรส สถิติวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย            
2 กลุ่มขึ้นไป คือ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว              
(One-Way ANOVA) ส าหรับ ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ก าหนดไว้ท่ี 0.05 และ สถิติสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation coefficient) เพื่อใช้ทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่าง            
2 ตัวแปรที่เป็นอิสระต่อกัน ส าหรับค่านัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้ก าหนดไว้ท่ี 0.01 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าก ผู้ ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม จ าน วน  99 ค น  พ บ ว่ า เป็ น เพ ศ ห ญิ ง  ร้ อ ย ล ะ  58.60 อ ายุ ร ะ ห ว่ า ง  30-39 ปี 
มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.60 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 55.60 มีด้านอายุงาน มากกว่า 2 ปี ร้อยละ 
51.50 และมีด้านรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 15,501 - 30,000 บาท ร้อยละ 53.50  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา อายุงาน 

และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
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ผลการวิจัยพบว่า พนักงานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน                 
มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในขณะที่ พนักงานที่มีสถานภาพ     
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ กล่าวคือ สถานภาพโสดมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้ดีกว่าสถานภาพสมรส อาจเพราะสถานภาพโสด อาจจะ            
ไม่ต้องกังวลเรื่องภาระหน้าที่ดูแลในครอบครัว จึงสามารถท าให้ตั้งเป้าหมายในการท างานได้อย่างชัดเจน สามารถทุ่มเท
กับการท างานได้อย่างเตบมที่ 

สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยพบว่า 

ตาราง 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
สมมติฐานที่ 2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – 
ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ด้านความรับผิดชอบในงาน .970** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
2. ด้านความก้าวหน้า .925** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
3. ด้านลักษณะงาน .912** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
4. ด้านการยอมรับและยกย่อง .890** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
5. ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว .838** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
6. ด้านความส าเรบจในการท างาน .836** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
แรงจูงใจในการปฏิบั ติ งาน – ปั จจัยจู งใจ 
โดยรวม 

.961** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยจูงใจโดยรวมกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบว่า ปัจจัยจูงใจโดยรวม 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า 
ปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.961 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก กล่าวคือ              
ถ้าพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจโดยรวมมากขึ้น จะท าให้พนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน             
ในบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในระดับสูงมาก  

เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจทุกด้านมีค่า  Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจทั้ง 6 ด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 โดยด้านความรับผิดชอบในงาน ด้านความก้าวหน้า ด้านลักษณะงาน ด้านการยอมรับและยกย่อง             
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ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว และ ด้านความส าเรบจในการท างาน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .970, .925, .912, 
.890, .838, และ .836 ตามล าดับ 
 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยค้ าจุน ประกอบด้วย ด้านนโยบายบริษัท ด้านการบังคับ
บัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน ด้านค่าตอบแทน และ
ด้านสถานะ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบว่า 

ตาราง 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – 
ปัจจัยค  าจนุ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล

การปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

r Sig. 
ระดับ

ความสัมพันธ ์
ทิศทาง 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ด้านการบังคับบัญชา  .972** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 

2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล .965** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
3. ด้านความมั่นคงในงาน .964** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน .962** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
5. ด้านนโยบายบริษัท .960** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
6. ด้านสถานะ .909** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
7. ด้านค่าตอบแทน .838** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 
แรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน – ปัจจัยค้ าจุน 
โดยรวม 

.995** 0.000 สูงมาก เดียวกัน ยอมรับ 

**ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
 

จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุนโดยรวมกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation coefficient) พบว่า ปัจจัยค้ าจุนโดยรวม
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ปัจจัย
ค้ าจุนโดยรวมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.995 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก กล่าวคือ ถ้าพนักงานมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจค้ าจุนโดยรวมมากขึ้น จะท าให้พนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในบริษัทขนส่ง
เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในระดับสูงมาก  

เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ปัจจัยค้ าจุนทุกด้านมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุนทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ ระดั บ  0.01 โดยด้ านการบั งคั บบัญ ชา ด้ านความสัมพั นธ์ ระหว่ างบุ คคล  ด้ านความมั่ นคงในงาน  
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านนโยบายบริษัท ด้านสถานะ และ ด้านค่าตอบแทน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
เท่ากับ .972, .956, .964, .962, .960, .909 และ .838 ตามล าดับ 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
จากการศึกษาจากการศึกษาเรื่องแรงจูงใจและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่งแห่งหนึ่งในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบริษัทขนส่ง             
แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีประสิทธิผล            
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน สามารถอธิบายได้ว่าค่าเฉลี่ย
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากกว่าผู้ที่สมรส โดยผู้ที่มีสถานภาพโสดจะมุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติงานได้อย่าง
เตบมที่ เพื่อที่ตนสามารถก้าวหน้าในอาชีพการงานได้มั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรศิริ บัวผ่อง (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง การศึกษาเรื่องความคิดเหบนของพนักงานระดับปฏิบัติการที่มีต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริ ษัท 
เอบกโก เอบนจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด พบว่า สถานสภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับทัศนคติของพนักงานต่อระบบ             
การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
ต่อระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่ งป ระก อ บ ไป ด้ ว ย  ด้ าน ค วาม ก้ าวห น้ าส่ วน ตั ว  ด้ าน ลั ก ษ ณ ะ งาน  ด้ าน ค ว าม ส า เรบ จ ใน ก ารท า งาน  
ด้านการได้รับการยอมรับและยกย่อง ด้านความรับผิดชอบในงาน และด้านความก้าวหน้า จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูง
ใจ ท้ัง 6 ด้านมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กัน
ในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก กล่าวคือถ้าพนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยจูงใจมากขึ้นจะท าให้
พนักงานมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานในบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นในระดับสูงมาก เช่นกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ และสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดอริคเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg,1959) ที่ว่า
ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจูงใจในการปฏิบัติของพนักงานอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นความตั้งใจของพนักงานใน
องค์การในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย พนักงานแต่ละคนจะมีแรงจูงใจในการท างานที่แตกต่างกันตามเป้าหมายของ
แต่ละบุคคล โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของดาริน ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบริษัทขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 
งานวิจัยพบว่าปัจจัยจูงใจ ทั้ง 6 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับสูงมากในทิศทางเดียวกัน  

3. ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
ซึ่ งป ร ะก อบ ไป ด้ ว ย  ด้ าน น โย บ าย บ ริ ษั ท  ด้ าน ก ารบั งคั บ บั ญ ช าด้ าน ส ภ าพ แ วด ล้ อ ม ใน ก ารท า งาน  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความมั่นคงในงาน ด้านค่าตอบแทน และด้านสถานะ จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงาน – ปัจจัยค้ าจุนทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกัน ในระดับสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้อง
กับ ทฤษฎีสองปัจจัยของเฟรเดอริคเฮอร์สเบอร์ก (Herzberg,1959) ที่ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยค้ าจุน เป็น
ปัจจัยที่ป้องกันการไม่พอใจในการปฏิบัติของพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งในเกิดความตั้งใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้
ส าเรบจลุล่วงเกิดความจงรักภักดีต่อองค์การและส่งผลต่อคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริน 
ปฏิเมธีภรณ์ (2556) ที่ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน
บริษัทขนส่งทางอากาศของเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครงานวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงค้ าจุน ทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการท างานท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
1. หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชา ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน ให้เกิดความรู้สึกร่วม 

สร้างแรงผลักดัน และมีพลังในการปฏิบัติงาน โดยการประชุมให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ตรงกับเป้าหมายองค์การ 
เพื่อที่พนักงานจะได้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองอย่างถูกต้อง และสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบว่า การบังคับบัญชาของหัวหน้ามีความสัมพันธ์สูงที่สุดของการปฏิบัติงาน ส่วนด้านการยอมรับและยกย่อง 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด หากพนักงานได้รับแรงจูงใจการปฏิบัติงานมากขึ้นแล้ว พนักงานจะรู้สึกว่าตนเป็นบุคคลส าคัญ หรือ
เป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้องค์การประสบความส าเรบจ 

2. ผู้บริหารควรสนับสนุนพนักงานที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในงาน ด้วยการส่งเสริมมอบหมายงานที่ชัดเจน               
พร้อมระบุขอบเขตงานและเป้าหมายของงานนั้นๆ เพื่อให้พนักงานสามารถรับทราบเป้าหมายของงานที่ชัดเจน และ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ด้านความส าเรบจในงาน เป็นปัจจัยหลักของแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดความตั้งใจการปฏิบัติติงานของพนักงานมากที่สุดคือพนักงานสามารถวางแผน ปฏิบัติงานหรือ
แก้ไขปัญหางานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างส าเรบจและลุล่วง เป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าในอาชีพ ท้ังต าแหน่ง 
รายได้ ที่เพ่ิมขึ้น 

3. ผู้บริหารควรมอบหมายงานและผลักดันผู้ที่มีสถานภาพสมรสท างานในหน้าที่ของตนเองให้เสรบจเรียบร้อยใน
ช่วงเวลางาน (Office hours) หรือท างานให้เรียบร้อยในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ต้องน างานกลับไปที่บ้าน เพื่อให้
พนักงานใช้เวลาดูแลครอบครัวได้อย่างเตบมที่ หรือผู้บริหารอาจจะร่วมกันวางแผน หรือปรับเปลี่ยนให้พนักงานมีก าร
ท างานแบบ Flexible Hour เช่น ก าหนดนโยบายให้แก่พนักงานที่ต้องเข้าออฟฟิศมาท างานทุกวัน มีความยืดหยุุุนเรื่อง
เวลาเข้า - ออกงานโดยก าหนดเป็นช่ัวโมงการท างานในแต่ละวันและจ านวนงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของ
บริษัท เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการท างานในอนาคต ท้ังองค์กรและผู้ปฏิบัติงาน 

4. องค์การควรปรับปรุงและมีส่วนสนับสนุนให้บุคลากรในองค์การมีความก้าวหน้า ในด้านการเลื่อนต าแหน่ง 
เลื่อนเงินเดือน การมอบหมายงานในหน้าที่ให้สูงขึ้น อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาส
ความก้าวหน้า ท าให้พนักงานเกิดความตระหนักในการที่พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยจูงใจ ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ พนักงานได้รับการพิจารณาประเมินการเลื่อนต าแหน่งด้วย
ความยุติธรรมและเป็นธรรม ดังนั้น การพิจารณาเลื่อนขั้น ผู้บริหารควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและกบควรเปิด
โอกาสให้พนักงานที่มีทักษะ และความสามารถได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้น 

5. ผู้บริหารหรือหัวหน้างาน ควรร่วมกันพิจารณาการให้ รางวัล หรือการประกาศชมเชยพนักงาน 
เมื่อพนักงานมีประสิทธิผลการท างานดี เช่น การติดประกาศพนักงานดีเด่นประจ าเดือน เพื่อให้พนักงานเกิดความภูมิใจ 
และมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างเตบมที่ เช่นเดียวกับการให้รางวัล เช่น การเพิ่มเงินเดือน การพิจารณาเงินโบนัส
ประจ าปี อันจะท าให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจกับทีไ่ด้ลงทุนลงแรงไป และจะยังคงมองเหบนความมั่นคงในการท างานท่ีบริษัท
แห่งนี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน - ปัจจัยค้ าจุน ด้านความมั่นคงในงาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ย              
น้อยที่สุด คือ พนักงานเชื่อว่าสามารถเติบโตในบริษัทแห่งนี้ 
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