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อิทธิพลของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำนของพนกังำนระดบัปฏิบัติกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็น
ทรลัสำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร กลุม่ตวัอย่ำงที่ใชใ้นกำรวิจัยคือ พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร หำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 287 คน โดยใชแ้บบสอบถำมที่มีคำ่ควำมเช่ือมั่นเทำ่กบั 0.95 เป็น
เครื่องมือในกำรเก็บขอ้มูล สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ำรอ้ยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำควำมถ่ี และส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบค่ำที กำรวิเครำะหค์วำมแปรปรวนแบบทำงเดียว และกำรวิเครำะหถ์ดถอยเชิง
พหคุณู ผลกำรศกึษำพบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อำย ุ20-29 ปี ท ำงำนแผนกแผนกเสือ้ผำ้
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ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนไม่แตกต่ำงกัน  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  0.05  2.)ปัจจัยจูงใจในกำร
ปฏิบตัิงำนดำ้นค่ำตอบแทน และผลประโยชนม์ีอิทธิพลทำงบวกต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนดำ้นควำมใสใ่จ
ในกำรบรกิำรอยำ่งมนียัส  ำคญัทำงสถิติที่ระดบั 0.05 สำมำรถท ำนำยประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนดำ้นควำมใสใ่จ
ในกำรบริกำรไดร้อ้ยละ 24.5 3.)ปัจจัยค ำ้จุน้ในกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบัมีอิทธิพลทำงบวกต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ้ื่น อยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิติที่ระดบั 0.05 สำมำรถท ำนำยประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำน
รว่มมือกบัผูอ้ื่นไดร้อ้ยละ 19.1 
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The objectives of this research are to study and to compare the performances of 

employees at the operating level at the Central Department Store in Chidlom, Bangkok, as classified 
by personal factors, the influence of the motivating and supporting factors for the performancesof 
employees at the operating level at the Central Department Store in Chidlom, Bangkok. The samples 
used in the research consisted of the operational staff at the Central Department Store in Chidlom 
Branch, Bangkok, consisting of a total of 287 people using a questionnaire with a confidence value 
of 0.95, as a tool to collect data. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, 
frequency, standard deviation, a t-test, One-WayANOVA and multiple regression analysis. The 
research found the following: most of the respondents were female, aged 20-29, worked in the 
clothing department for adolescent boys as salespeople, and had a working life of 4-6 years. 
Following the hypothesis testing, it was found that: (1) with regard to the personal factors of the 
operational staff at the Central Department Store in Chidlom, Bangkok, there were no differences in 
terms of performance, with a statistical significance of 0.05 and Chidlow had a positive influence on 
the performance of service attention. The statistical significance at a level of 0.05 was able to predict 
the efficiency of service attention performance by 24.5%. The aspect of working as a team and 
working in cooperation with others was statistically significant at a level of 0.05 and predicted the 
efficiency of team performance and cooperative performance by 19.1%. 
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สดุทำ้ยนี ้ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุ บิดำ มำรดำ ครอบครวั ญำติพ่ีนอ้ง ท่ีใหก้ำรสนบัสนนุและ
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เพ่ือนนิสิต MBA สำขำวิชำกำรจดักำรรุน่ท่ี 21 (นอกเวลำรำชกำร) ส ำหรบัน ำ้ใจ มิตรภำพ ค ำแนะน ำ
ตำ่งๆ ท่ีมีส่วนช่วยใหส้ำรนิพนธเ์ล่มนีเ้สร็จสมบรูณ  ์รวมถึงผูต้อบแบบสอบถำมทกุท่ำนท่ีสละเวลำ ให้
ควำมรว่มมือในกำรตอบแบบสอบถำม และขอขอบคณุผูมี้สวนช่วยเหลือทุกท่ำนท่ีมิไดเ้อ่ยนำม  ณ 
ท่ีนี ้
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
กำรสรรหำและรักษำบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ และควำมสำมำรถให้มีควำมสุขในกำร

ปฏิบตัิงำนและพรอ้มท่ีจะทุ่มเทและสรำ้งสรรคผ์ลงำนท่ีดีใหก้บัองคก์รนัน้เป็นประเด็นท่ีกระทบกบั
กำรด ำเนินงำนอย่ำงยั่ งยืนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (CENTRAL PATTANA, 2019) พนักงำนภำยใน
องคก์รมีบทบำทส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจ เป็นตวัแปรส ำคญัท่ีสำมำรถช่วยใหอ้งคก์รพฒันำ
และสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยองคก์รได ้หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม เป็นสโตรใ์หญ่ท่ีสดุใน
กรุงเทพมหำนคร  เป็นสำขำน ำรอ่งกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยทกุกิจกรรมท่ีจะเริ่มในสำขำอ่ืน ๆ กลุ่ม
ลูกคำ้ของหำ้งนัน้คือชนชัน้กลำงระดบัสูง (upper-middle class) ไปถึงระดบัสูงอย่ำงสูง (upper-
upper class) ทัง้คนไทย และต่ำงชำติท่ีเป็นนกัท่องเท่ียว จึงท ำใหห้ำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำ
ชิดลมใส่ใจในประสิทธิภำพของพนักงำนเป็นพิ เศษ องค์กรจะบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลภำยในองคก์รไดน้ัน้ส่วนหนึ่งมำจำกบุคลำกร มีขวญั ก ำลงัใจ 
และมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำนซึ่งตอ้งอำศยักำรจูงใจและปัจจัยค ำ้จุนเป็นองคป์ระกอบ
ส ำคญั หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม ใหค้วำมส ำคญักับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนอย่ำงมำก สิ่งท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนอย่ำงมีคณุภำพคือ
ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ำ้จุน ปัจจุบันห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรลั สำขำชิดลมเป็นสำขำเดียวท่ีมี
แคมเปญกำรบริกำรท่ีเป็นเลิศ (Service Ceremony) มีกำรก ำหนดมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน 
และมีกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนพิเศษ(Hardship Allowance) ซึ่งกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนพิเศษ (Hardship 
Allowance) ใหก้ับพนกังำนซึ่งจะไม่ถือเป็นค่ำตอบแทนในกำรปฏิบตัิงำน แตเ่พ่ือเป็นแรงจงูใจใน
กำรบริหำรจดักำรงำนท่ีมีควำมยุ่งยำกซบัซอ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมควำมคำดหวงัของบริษัท 
ดงันัน้พนักงำนทุกคนตอ้งท ำควำมเขำ้ใจบทบำทและหนำ้ท่ีของตนเอง และปฏิบัติตำมหนำ้ท่ีท่ี
ไดร้บัมอบหมำยในควำมรบัผิดชอบของตนอย่ำงรอบคอบโดยถือว่ำเป็นหนำ้ท่ีร่วมกันของทุกคน
เพ่ือใหบ้รรลเุปำ้หมำยอยำ่งดีท่ีสดุ  

พนกังำนจึงเป็นส่วนส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจ เปำ้หมำยองคก์รอำจไม่ประสบผลส ำเร็จ
ไดห้ำกไม่มีทีมพนักงำนท่ีดี ซึ่งประสิทธิภำพของพนกังำนมีบทบำทส ำคญัในกำรบรรลุเป้ำหมำย
ขององคก์ร เพรำะอตุสำหกรรมหำ้งสรรพสินคำ้เป็นอตุสำหกรรมท่ีใชก้ ำลงัคนมำกในกำรขบัเคล่ือน
ธุรกิจ ประสิทธิภำพของพนักงำนและกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจึงเป็นสิ่งท่ีห้ำงสรรพสินค้ำ
จะต้องให้ควำมส ำคัญ (Peidi Zhang, 2016) ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล สำขำชิดลมเป็นสำขำ
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ส ำคญั เพรำะเป็นท่ีตัง้ส  ำนกังำนใหญ่ของเซ็นทรลักรุป และเซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น (CRC) ซึ่ง
เป็นบริษัทแกนน ำของกลุม่คำ้ปลีก หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมถือเป็นสำขำตน้แบบใหก้บั
สำขำอ่ืน ๆท่ีก่อตัง้ขึน้มำภำยหลงั และสำขำนีไ้ดก้ลำยเป็นสำขำส ำคญัในกำรตอ่สูก้บักำรแข่งของ
หำ้งสรรพสินคำ้คูแ่ขง่ ท่ีเป็นสำขำท่ีสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บักลุ่มคำ้ปลีกของเซ็นทรลัไดอ้ย่ำงเป็น
กอบเป็นก ำ จึงท ำใหกิ้จกรรมต่ำง ๆท่ีจดัท ำเพ่ือช่วยเสริมเสริมประสิทธิภำพของพนกังำนจะเริ่มท่ี
สำขำชิดลมก่อนเสมอหลงัจำกนัน้จะคอ่ยๆกระจำยไปท่ีสำขำอ่ืน ๆในกรุงเทพมหำนครและสำขำ
ต่ำงจงัหวดัตำมล ำดบั หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม จึงเป็นตวัอย่ำงในกำรใหบ้ริกำรหรือ
กำรท ำเคมเปญต่ำง ๆท ำใหห้ำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมใหค้วำมส ำคญักับประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนอย่ำงมำกโดยมีกำรก ำหนดปัจจยัจงูใจ และปัจจยัค ำ้จุนต่ำง ๆใหก้ับ
พนักงำนภำยในสำขำซึ่งในบำงปัจจัยท่ีบริษัทก ำหนดขึน้มีเพียงสำขำซันทรลัชิดลมเท่ำนั้นท่ีได้
ผลประโยชนเ์น่ืองจำกเป็นสำขำใหญ่และสำขำน ำร่องของสำขำอ่ืน ๆ ดงันั้นประสิทธิภำพของ
พนักงำนจะส่งผลใหป้ระสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของหำ้งสรรพสินคำ้ดีขึน้ และบรรลุเป้ำหมำยท่ี
หำ้งสรรพสินคำ้ไดก้ ำหนดไว ้

จำกข้อมูลท่ีกล่ำวมำข้ำงตน้พนักงำนห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำชำชิดลม ต้องเป็น
ตัวอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนให้กับสำขำอ่ืน  ๆ พนักงำนจึงมีหลำยหน้ำท่ีท่ีต้องรับภำระ ปัจจุบัน
แนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัหำ้งสรรพสินคำ้มีกำรปรบัเปล่ียนอยำ่งมำก จงึเกิดกำรปฏิบตังิำน
ทบัซอ้นและไม่สำมำรถแสดงโครงสรำ้งกำรปฏิบตัิงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน ปัจจยัจงูใจ และปัจจยัค ำ้จนุ
จึงเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีองคก์รควรควำมส ำคญั เน่ืองจำกบคุลำกรภำยในองคก์รคือแรงขบัเคล่ือน
องคก์รเป็น ซึ่งถือเป็นปัจจยัส ำคญั กำรใชค้นใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ กำรพฒันำใหดี้ยิ่งขึน้ และกำร
ธ ำรงไวใ้นองคก์ร กำรท่ีบคุลำกรมีกำรคงอยู่ในองคก์รสูงจึงเป็นผลดีต่อองคก์ร (จ  ำเริญวีระธรรมำ
นนท,์ 2545, หนำ้ 35) ผูว้ิจยัจงึมีควำมสนใจท่ีจะศกึษำปัจจยักำรจงูใจ และปัจจยัค ำ้จนุท่ีมีอิทธิพล
ตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัติกิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิด
ลม  กรุงเทพมหำนคร เพ่ือกำรสร้ำงระบบพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ไปพรอ้มกับพนักงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีควำมตัง้ใจพรอ้มท่ีจะเปล่ียนนโยบำยขององคก์รใหก้ลำยเป็นภำคปฏิบตัิได ้องคก์ร
ก ำหนดวิธีกำรปฏิบตัิงำน และสถำนท่ีท ำงำนใหเ้หมำะสม รวมทัง้บรหิำรจดักำร สรำ้งควำมผกูพนั 
พฒันำบคุลำกร และควำมมุง่หวงัเฉพำะบคุคล ใหส้อดคลอ้งกบัจดุมุง่หมำยขององคก์รมำกย่ิงขึน้  

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1.เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร

หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัสว่นบคุคล 
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2.เพ่ือศึกษำอิทธิพลของปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน 

3.เพ่ือศึกษำอิทธิพลของปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน 

ความส าคัญของการวิจัย 
1.องคก์รสำมำรถพัฒนำแนวทำงกำรจัดท ำนโยบำยท่ีเสริมสรำ้งประสิทธิภำพให้กับ

พนกังำนภำยในหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
2.ผลกำรวิจัยนีท้  ำให้ทรำบว่ำปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค ำ้จุ้นใดท่ีมีอิทธิพลมำกหรือมี

อิทธิพลนอ้ยตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนภำยในหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำ
ชิดลม 

3.ผลกำรวิจัยสำมำรถน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง และกำรพัฒนำแนวทำงกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำนใหก้บัพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัในสำขำอ่ืน ๆ 

ขอบเขตการวิจัย 
กำรวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษำถึงปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ำ้จนุท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร โดยผูว้ิจยั
ก ำหนดขอบเขตกำรศกึษำดงันี ้

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรท่ีใชใ้นกำรวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 

สำขำชิดลม โดยประชำกรมีจ ำนวน 1,015 คน (อำ้งอิงจำกฝ่ำยทรพัยำกรบคุลของหำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลม 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชำกรมีจ ำนวน 1,015 คน (อำ้งอิงจำกฝ่ำยทรพัยำกรบุคลของหำ้งสรรพสินคำ้

เซ็นทรลั สำขำชิดลม 2563) ก ำหนดขนำดของกลุ่มตวัอย่ำงโดยใชส้ตูรหำขนำดกลุ่มตวัอย่ำงทรำบ
ขนำดของประชำกร (Yamane. 1973) ท่ีระดบัควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ควำมผิดพลำดไม่เกินรอ้ย
ละ 5 กำรวิจยัครัง้นีก้  ำหนดกลุม่ตวัอย่ำงเทำ่กบั 287 ตวัอยำ่ง โดยใชว้ิธีกำรสุม่ดงันี ้
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วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
กำรวิจัยผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำงพนักงำน ระดับปฏิบัติกำร 

หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำนวนทัง้หมด 287 ตวัอยำ่ง โดยมีขัน้ตอน
กำรสุม่ตวัอยำ่งดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกำรแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กับ
กลุ่มพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร ซึ่งทรำบ
จ ำนวนประชำกรท่ีแท้จริงจ  ำนวน 1,015 คน จ ำแนกพนักงำนภำยในองคก์รออกเป็น 7 แผนก 
จำกนัน้สุ่มตวัอย่ำงจำกประชำกรแต่ละแผนกโดยใชส้ดัส่วนของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงแต่ละชัน้

โดยใช้สูตร 
ประชำกรในแผนก

ประชำกรทัง้หมด
 X จ ำนวนกลุม่ตวัอยำ่ง และก ำหนดให้ทุกแผนกได้กลุ่มตัวอย่ำงรวม

จ ำนวน 287 ตวัอยำ่ง 

ตำรำง 1 จ ำนวนประชำกรทัง้หมด และกลุม่ตวัอยำ่งท่ีได ้

ห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง  กรุงเทพมหานคร  

แผนก ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี 198 56 

แผนกเครือ่งประดบัสตร ี 236 67 

แผนกชดุชัน้ในสตร ี 49 14 

แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย 249 70 

แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ด็ก 70 20 

แผนกของใชใ้นบำ้น 177 50 

แผนกของเลน่เด็ก 36 10 
รวม 1,015 287 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยกำร
เก็บจำกแบบสอบถำมจำกท่ีเตรียมไวผ้่ำน กเูกิลฟอรม์ (Google forms) เพ่ือสรำ้งคิวอำรโ์คด้ (QR 
Code) และด ำเนินกำรจัดเก็บแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงในแผนกต่ำงๆท่ีเต็มใจให้ข้อมูล
จ ำนวน 287 ตวัอยำ่ง ในหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1.ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

1.1 ขอ้มลูดำ้นประชำกรศำสตร ์
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1.1.1 เพศ 

1. ชำย 

2. หญิง 

1.1.2อำย ุ

1. อำย ุ20-29 ปี 

2. อำย ุ30-39 ปี 

3. อำย ุ40 ปีขึน้ไป 

1.1.3 แผนกท่ีปฏิบตังิำน 

1. แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี 

2. แผนกเครื่องประดบัสตรี 

3. แผนกชดุชัน้ในสตรี 

4. แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย 

5. แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ดก็ 

6. แผนกของใชใ้นบำ้น 

7. แผนกของเลน่เดก็ 

1.1.4 ต ำแหนง่  

1. พนกังำนขำย 

2. PC/BA 
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3. Department Sale Manager 

4. Store Merchandising Manager 

1.1.5 อำยกุำรปฏิบตังิำนหำ้งเซ็นทรลั สำขำชิดลม 

1. อำย ุ1 - 3 ปี  

2. อำย ุ4 - 6 ปี  

3. อำย ุ7 – 9 ปี 

4. อำย ุ10 ปีขึน้ไป          
1.2 ปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตังิำน 

1. คำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์

2. ควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำนของบคุคล 

3. สภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุน่ 

4. ลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตั ิ

5. ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ 
1.3 ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน 

1. ไดร้บักำรยอมรบั 

2. ควำมรบัผิดชอบในงำน 

3. ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน 

4. นโยบำยและกำรบรหิำรงำน 

5. สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตังิำน 
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6. วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ 
2. ตวัแปรตำม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

 2.1 ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพ สินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

1. ควำมใสใ่จในกำรบรกิำร 

2. กำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น 

3. ควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กำรศึกษำเรื่อง “ปัจจัยจูงใจ  และปัจจัยค ้ำจุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร” สำมำรถ
ก ำหนดตวัแปรตน้ท่ีมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรตำม โดยมีกรอบแนวคดิกำรวิจยัดงันี ้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)                        ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 
 อาย ุ
 แผนกท่ีปฏิบติังาน 
 ต าแหน่ง 
 อายกุารท างาน 
 

ปัจจยัการจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
 ค่าตอบแทน และผลประโยชน ์
 ความส าเร็จในการปฏิบติังานของบุคคล 
 สภาพการปฏิบติังานท่ียดืหยุน่ 
 ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั 
 ความเจริญกา้วหนา้ 

 
 ปัจจยัค า้จุนในการปฏิบัตงิาน 

 การไดรั้บการยอมรับ 

 ความรับผิดชอบในงาน 

 ความมัน่คงในการปฏิบติังาน 

 นโยบายและการบริหารงาน 

 สภาพแวดลอ้มทางกายภาพในการท างาน 
 วธีิการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัจูงใจ และปัจจยัค า้จุนทีม่อีทิธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตังิานของพนกังานระดบั
ปฏิบัตกิารห้างสรรพสินค้าสาขาชิดลม 
กรุงเทพมหานคร 

1. ควำมใสใ่จในกำรบรกิำร 

2. กำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือ

กบัผูอ้ื่น 

3. ควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 

Independent t-test 

and ANOVA 

Multiple 

Regression 

Analysis 

Multiple 

Regression 

Analysis 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลชิดลม หมำยถึง ร้ำนค้ำขำยปลีกขนำดใหญ่  ซึ่งมีสินค้ำ

หลำกหลำยประเภทแยกตำมแผนกโดยไม่มีกำรขำยผำ่นตวัแทนจ ำหนำ่ย (หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั
เป็นผูน้  ำสินคำ้มำขำยเอง) ห้ำงสรรพสินคำ้มักขำยและผลิตสินคำ้ท่ีเก่ียวกับเสือ้ผำ้ เครื่องเรือน 
เครื่องใช้ในบ้ำน เครื่องใช้ไฟฟ้ำ รวมไปถึงสำยผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ อย่ำงเช่น ฮำรด์แวร ์สุขภัณฑ ์
เครื่องส ำอำง เครื่องเพชรพลอย เครื่องเขียน ของเลน่ อปุกรณกี์ฬำ เป็นตน้  

ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน หมำยถึง พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลมท่ีตัง้ใจในกำรปฏิบตัิงำนเต็มท่ี เต็มควำมสำมำรถ ใชเ้ทคนิคกำรปฏิบตังิำนของตนท่ีจะ
สำมำรถสรำ้งผลงำนได ้และมีคณุภำพเป็นท่ีน่ำพอใจเพ่ือใหบ้รรลุเป้ำหมำยของตนเอง และของ
องคก์รคือควำมใสใ่จในกำรบรกิำร  

ปัจจยักำรจงูใจ หมำยถึง สิ่งจงูใจท่ีไม่ใช่เป็นตวัเงิน ซึ่งหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิด
ลมมุ่งเนน้ไปท่ีควำมตอ้งกำรของบุคคลในเรื่องกำรยอมรบั ผลส ำเร็จ ควำมรบัผิดชอบ และกำร
เติบโตของบุคลำกรเอง สิ่งจูงใจท่ีเป็นตวัเงิน หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมรบัผิดชอบกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในรูปเงินเดือน หรือค่ำจ้ำง (base pay) และเงินตอบแทนพิเศษ
(Hardship Allowance) ใหพ้นกังำนเพ่ือเป็นกำรจงูใจ 

ปัจจยัค ำ้จุน หรือปัจจัยสุขอนำมัย หมำยถึง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน 
นโยบำยกำรบริหำรงำนขององคก์รหรือหวัหนำ้งำน หรือปัจจยัท่ีจะป้องกันควำมไม่พึงพอใจท่ีเกิด
ขึน้กบัพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

ลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ หมำยถึง ลักษณะงำนแต่ละต ำแหน่งของพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม ซึ่งจะตอ้งระบุขอบเขตกำรปฏิบตัิงำน ภำระหนำ้ท่ี 
ควำมรบัผิดชอบ รวมถึงโครงสรำ้งของกำรบริหำรงำนใหช้ดัเจนจะตอ้งสำมำรถระบุไดว้่ำต ำแหน่ง
นัน้จะตอ้งท ำงำนอะไรบำ้ง ต ำแหนง่นีอ้ยูโ่ครงสรำ้งไหนของบรษิัท มีสำยกำรบงัคบับญัชำอยำ่งไร 

ควำมรบัผิดชอบในงำน หมำยถึง กำรท่ีพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลม มีควำมมุ่งมั่นตัง้ใจปฏิบตัิหนำ้ท่ีกำรงำนใหบ้รรลคุวำมส ำเรจ็ตำมควำมมุ่งหมำย และ
ในระยะเวลำท่ีเหมำะสม ยอมรบัเก่ียวกับผลกำรกระท ำนั้น และมีควำมพยำยำมปรบัปรุงกำร
ปฏิบตัหินำ้ท่ีใหดี้ยิ่งขึน้ 

ควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ หมำยถึง พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลมแสดงออกถึงควำมเพียรพยำยำมในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมำย ทุ่มเทก ำลัง
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กำย ในกำรปฏิบัติกิจกรรมต่ำงๆ ให้ส  ำเร็จตำมเป้ำหมำยด้วยควำมรับผิดชอบ และมีควำม
ภำคภมูิใจในผลงำน 

ปัจจยัประชำกรศำสตร ์หมำยถึง ลกัษณะสว่นบคุคลของกลุม่ตวัอยำ่ง 
แผนกท่ีปฏิบตัิงำน หมำยถึง กำรปฏิบตัิงำนในหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม ของ

ผูต้อบแบบสอบถำมสงักดัฝ่ำยหรือแผนกใด 
ต ำแหน่ง หมำยถึง ลักษณะของงำนหรือหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนใน

หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
เงินเดือน หมำยถึง คำ่ตอบแทนท่ีผูป้ฏิบตังิำนไดร้บัจำกหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิด

ลม ในรูปของกำรจ่ำยเหมำเป็นรำยเดือนและถือเป็นรำยได้ถำวร โดยไม่ค  ำนึงถึงชั่วโมงกำร
ปฏิบตังิำนท่ีเปล่ียนแปลง ไมว่ำ่ผูป้ฏิบตังิำนจะท ำงำนครบตำมชั่วโมงท่ีก ำหนดตอ่วนัหรือไมก็่ตำม 

อำยยุกำรปฏิบตัิงำน หมำยถึง ระยะเวลำท่ีปฏิบตัิงำนในหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำ
ชิดนับตัง้แต่ปีท่ีพนักงำนเขำ้ปฏิบัติงำนในห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม  จนถึงปีท่ีตอบ
แบบสอบถำม 

คำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์หมำยถึง คำ่ตอบแทนท่ีหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิด
ลมด ำเนินกำรจ่ำยทั้งในรูปตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน เพ่ือท่ีจะตอบแทนพนักงำนหำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลม ให้ตรงตำมหน้ำท่ีท่ีพนักงำนรับผิดชอบ และเพ่ือจูงใจพนักงำนให้มีกำร
ปฏิบตังิำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ สง่เสรมิขวญัก ำลงัใจของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลม และเสริมสร้ำงฐำนะ ควำมเป็นอยู่ของครอบครวัพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมใหดี้ขึน้ 

ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล หมำยถึง พนักงำนระดับปฏิบัติกำร
ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรลั สำขำชิดลมปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มท่ีโดยมุ่งหวังให้งำนท่ีปฏิบัติประสบ
ควำมส ำเร็จอย่ำงมีคุณภำพ ภำยในระยะเวลำและบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมไปถึงกำรท่ี
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมมีควำมสำมำรถในกำรแกปั้ญหำตำ่ง 
ๆหรือกำรรูจ้กัปอ้งกนัปัญหำท่ีอำจเกิดขึน้ในกำรปฏิบตังิำน 

สภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ียืดหยุ่น หมำยถึง กำรอยู่ร่วมกันของพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมโดยมีกำรติดตอ่ส่ือสำรกนัระหว่ำงบคุคลระหว่ำงกลุ่มเพ่ือให้
ทรำบควำมตอ้งกำรของแตล่ะบุคคลเพ่ือท ำใหท้กุฝ่ำยสำมำรถท ำงำนรว่มกันไดอ้ย่ำงปกติสขุ เกิด
ควำมร่วมแรงร่วมใจ ท ำงำนรำบรื่นไม่เกิดปัญหำ ท ำให้ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรัล สำขำชิดลม
ประสบควำมส ำเรจ็ตำมมุง่หวงั 
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ควำมเจริญก้ำวหน้ำ หมำยถึง กำรเปล่ียนแปลงในสถำนะ หรือต ำแหน่งของพนักงำน
ระดับปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล สำขำชิดลมในต ำแหน่งท่ีดีขึน้ โอกำสท่ีจะได้ด  ำรง
ต ำแหน่งท่ีไดร้บัควำมส ำคญัมำกขึน้ โอกำสท่ีจะไดร้บักำรพัฒนำควำมรู ้และควำมสำมำรถ และ
ควำมเชียวชำญ ควำมช ำนำญจำกงำนท่ีไดป้ฏิบตัอิยู ่ 

กำรไดร้บักำรยอมรบั หมำยถึง ควำมรูส้ึกของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลมว่ำตนมีควำมส ำคญัต่อองคก์ร กำรรบัรูเ้ก่ียวกับบทบำทของตนในองคก์รว่ำ
ไดร้บักำรยกย่อง ไดร้บักำรยอมรบัและไดร้บัควำมส ำคญัจำกงำนท่ีปฏิบตัิ ซึ่งรวมไปถึงกำรไดร้บั
กำรยอมรบันบัถือจำกผูบ้งัคบับญัชำ เพ่ือนรว่มงำน กลุ่มเพ่ือน และบคุคลอ่ืนทั่วไป ซึ่งกำรยอมรบั
นบัถือนีบ้ำงครัง้อำจแสดงออกในรูปของกำรยกย่องชมเชย 

ควำมมั่ นคงในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง ควำมรู้สึกของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ีมีตอ่หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมว่ำมีเสถียรภำพใน
ดำ้นต่ำง ๆ เช่ือถือได ้เป็นท่ียอมรบัจำกผูอ่ื้นและมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัของบุคคลทั่วไป มีควำมเป็น
ปึกเเผ่นพรอ้มท่ีจะเผชิญกับสถำนกำรณ์ทุกรูปแบบได้ พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลมรูส้กึท่ีปลอดภยัอย่ำงไรก้งัวล และไดร้บักำรปอ้งกนัจำกปัญหำในดำ้นตำ่ง ๆ ท่ี
อำจจะเกิดขึน้ไดโ้ดยตัง้ใจ หรือโดยบงัเอิญก็ตำม 

นโยบำยและกำรบริหำรงำน หมำยถึง หลักและวิธีกำรปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวทำง
ด ำเนินกำรท่ีหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมใชใ้นกำรตดัสินใจเพ่ือใหก้ำรปฏิบตัิงำนเป็นไป
โดยถกูตอ้ง เป็นไปตำมเปำ้หมำยท่ีองคก์รก ำหนด เปรียบเสมือนแนวทำงกำรแกปั้ญหำ เพ่ือน ำไปสู่
กระบวนกำรแกปั้ญหำใหพ้นกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในกำรปฏิบัติงำน หมำยถึง สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบ ๆตัว
พนักงำนระดับปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัล สำขำชิดลมในขณะท ำงำน เช่นแสงสว่ำง 
บรรยำกำศ ตลอดจนเครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจกัร ต่ำง ๆ รวมทัง้บริเวณสถำนท่ีท ำงำน สิ่ง
ตำ่ง ๆท่ีอยูร่อบตวัผูป้ฏิบตังิำน  

วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ หมำยถึง กำรควบคมุดแูลบงัคบับญัชำตำมสำยงำน
ของหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม หรือสภำพกำรปกครองบงัคบับญัชำงำนของผูบ้ริหำร
ระดับสูง เรื่องกำรวิเครำะห์ของผู้ปฏิบัติงำน กำรกระจำยงำน กำรหมอบหมำยหน้ำท่ีแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

ควำมใส่ใจในกำรบริกำร หมำยถึง ผูใ้หบ้ริกำร(พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้
เซ็นทรลั สำขำชิดลม) มีควำมเต็มใจในกำรบริกำร มีใจรกัจะแสดงออกมำทำงกำยดว้ยควำมยิม้
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แยม้ แจ่มใส มีควำมกระตือรือรน้ นึกถึงผูม้ำใชบ้รกิำรไวเ้ป็นหลกั กำรท ำใหผู้้รบับริกำรไดร้บัควำม
พงึพอใจ มีควำมสขุ และไดร้บัผลประโยชนอ์ยำ่งเตม็ท่ี 

กำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน หมำยถึง พนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท ำงำนรว่มกนัอย่ำงประสำนงำนภำยในกลุ่ม เป็น
กำรรวมตวัของกลุ่มคนท่ีตอ้งพึ่งพำอำศยักนัและกัน ในกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือใหเ้กิดผลส ำเร็จ มีกำร
ยอมรบัรว่มกนั มีกำรวำงแผนกำรปฏิบตัิงำนรว่มกนั เพ่ือท ำใหอ้งคก์ำรบรรลผุลส ำเร็จท่ีคำดหวงัไว้
ในกำรด ำเนินงำน 

สมมตฐิานการวิจัย 
1.ปัจจัยดำ้นประชำกรศำสตรข์องพนักงำนระดับปฏิบัติกำร ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 

สำขำชิดลมท่ีแตกตำ่งกนัมีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำนแตกตำ่งกนั 
2.ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ประกอบดว้ยคำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์ควำมส ำเร็จ

ในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล สภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น ลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ ควำม
เจริญก้ำวหน้ำ มี อิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

3.ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน ประกอบดว้ย กำรไดร้บักำรยอมรบั ควำมรบัผิดชอบใน
งำน ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพใน
กำรปฏิบตัิงำน วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
 

 

 

 

 

 

 



  13 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในกำรวิจัยเรื่อง “ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ำจุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร” มีเนือ้หำ
กำรวิจยัและเอกสำรตำ่งๆโดยกำรน ำเสนอตำมหวัขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.ประวตัขิองบรษิัท Central Group 
2.แนวคดิและทฤษฎีของประชำกรศำสตร ์
3.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน 
4.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตังิำน 
5.แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน 
6.งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ประวัตบิริษัท Central Group  
สำขำชิดลม เปิดใหบ้รกิำรในปี 2516 เป็นสำขำท่ี 5 ถือสำขำส ำคญั หวัเรือในตอนนัน้

เน่ืองจำกสำขำชิดลมเป็นท่ีตัง้ส  ำนักงำนใหญ่ของเซ็นทรลักรุ๊ป และเซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น 
(CRC) ซึ่งเป็นบริษัทแกนน ำของกลุ่มคำ้ปลีกลกัษณะพิเศษของสำขำชิดลม คือมีกำรแยกบริษัท
ออกมำดแูลเป็นกำรเฉพำะ คือบรษิัทหำ้งสรรพสินคำ้ชิดลม จ ำกดั รบัผิดชอบกิจกำรเฉพำะสำขำนี ้
สำขำเดียวโดยไม่ไดข้ึน้อยู่กับบริษัทเซ็นทรลัดีพำทเม้นทส์โตร ์(CDS) ห้ำงเซ็นทรลัสำขำชิดลม
ตัง้อยู่บนพืน้ท่ี 6 ไร่ ซึ่งเป็นท่ีดินท่ีคณุเตียง จิรำธิวฒัน ์ซือ้ไวน้ำนแลว้ ในรำคำตำรำงวำละ 7,000 
บำท จำกอดีตอธิบดีกรมสรรพำกรผูห้นึ่ง สำขำแห่งนีใ้ชเ้งินลงทนุในกำรก่อสรำ้งครัง้แรกสูงถึง 60 
ลำ้นบำทเป็นเงินกูจ้ำกธนำคำรกรุงเทพ โดยหวงัจะดกักลุ่มลกูคำ้ในย่ำนสุขมุวิท และเพลินจิตท่ีมี
ก ำลงัซือ้สงู เซ็นทรลัสำขำนีค้ณุสมัฤทธ์ิลงทนุจำ้งฝรั่งมำออกแบบตกแตง่ภำยในตัง้แตเ่ริ่มตน้ซึ่งใน
ขณะนัน้ไม่มีใครกลำ้จำ้งเพรำะมีคำ่ใชจ้่ำยสงู หำ้งเซ็นทรลัสำขำชิดลม ถือเป็นตน้แบบใหก้บัสำขำ
อ่ืน ๆท่ีก่อตัง้ขึน้มำภำยหลัง เพรำะหลังจำกนัน้เป็นตน้มำทุกสำขำของหำ้งเซ็นทรลัจะตอ้งจ้ำง
ชำวตำ่งชำติมำเป็นผูอ้อกแบบตกแตง่ภำยก่อนจะเปิดทกุครัง้ สำขำชิดลมเปิดใหบ้รกิำรในปีแรกก็มี
ก ำไรทนัที และสำขำนีไ้ดก้ลำยเป็นหวัหอกในกำรตอ่สูก้บักำรแขง่ของหำ้งสรรพสินคำ้ ท่ีเริ่มเขม้ขน้
ตัง้แต่ปี 2527 แมส้ำขำชิดลมจะเกิดเหตกุำรณเ์พลิงไหมไ้ปครัง้หนึ่งเม่ือปลำยปี 2538 สรำ้งควำม
เสียหำยให้เกิดขึน้ประมำณ 1,200 ล้ำนบำท แต่ก็ได้รับกำรปรับปรุง และพัฒนำใหม่จนเปิด
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ใหบ้ริกำรไดอี้กครัง้ และยงัคงเป็นจดุท่ีสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หก้บักลุ่มคำ้ปลีกของเซ็นทรลัไดอ้ย่ำง
เป็นกอบเป็นก ำจนถึงปัจจบุนั 

กำรถือก ำเนิดขึน้ของสำขำชิดลม เป็นช่วงเดียวกันกับกำรเกิดขึน้ของบริษัทเซ็นทรลั
กำรเ์ม้นทแ์ฟคตอรี่ ซึ่งเป็นผูผ้ลิตสินคำ้แบรนดต์่ำง  ๆเพ่ือน ำเขำ้ไปขำยในห้ำงเซ็นทรลั บริษัทนี ้
ตัง้ขึน้มำเน่ืองจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในช่วงปี 2516 มีกำรปลุกกระแสชำตินิยมรณรงค์
ต่อต้ำนสินค้ำจำกต่ำงประเทศกันอย่ำงกว้ำงขวำงท ำให้เซ็นทรัลกรุ๊ปตัดสินใจจะเป็นผู้ผลิต
สินคำ้ออกมำจ ำหน่ำยเองเพ่ือลดกำรน ำเขำ้ถือเป็นจดุเริ่มตน้ของกำรเป็นธุรกิจคำ้ปลีกอย่ำงครบ
วงจรเป็นครั้งแรกของกลุ่มนี ้และบริษัทนี ้ ได้พัฒนำจนกลำยเป็นกลุ่มธุรกิจผลิต และค้ำส่ง 
(CENTRAL PATTANA, 2019)ซึ่งเป็น 1 ใน 5 กลุม่หลกั ท่ีท ำรำยไดใ้หก้บัเซ็นทรลักรุ๊ปในปัจจบุนั  

ยุคพ.ศ.2532 ปัจจุบนั ในปี 2532 เป็นปีท่ีเซ็นทรลักรุ๊ปเริ่มมีกำรเปล่ียนรูปแบบของ
หำ้งสรรพสินคำ้ใหม่แยกใหช้ดัเจนจำกหำ้งเซ็นทรลั ดีพำทเมน้ทส์โตร ์โดยกำรเปิดหำ้ง ZEN ขึน้ท่ี
ศูนยก์ำรคำ้เวิลดเ์ทรด เซ็นเตอรห์ำ้งดงักล่ำวมีรูปแบบท่ีแตกต่ำงออกมำและเนน้กำรขำยสินคำ้
ทันสมัยจับกลุ่มเป้ำหมำยลูกคำ้เป็นคนรุ่นใหม่ วัยรุ่นท่ีมีรำยไดสู้งในช่วงนีเ้องท่ีคุณสัมฤทธ์ิเริ่ม
สขุภำพไม่ดีเน่ืองจำกป่วยเป็นโรคมะเร็ง ท่ีปอด ประกอบกบัคนในครอบครวัขอใหพ้กัผ่อนในกลุ่มจิ
รำธิวฒันรุ์น่ท่ี 2 ท่ีท ำงำนอยู่ในเซ็นทรลักรุ๊ปจึงมีกำรหำรือเพ่ือแบ่งกลุ่มควำมรบัผิดชอบใหช้ดัเจน
เดือนสิงหำคมปีเดียวกันมีกำรแต่งตัง้คุณวนัชัย จิรำธิวัฒน ์นอ้งชำยคนท่ี 2 เป็นประธำนบริษัท
เซ็นทรลักรุ๊ปแทนคณุสมัฤทธ์ิ จิรำธิวฒันแ์ละมีกำรแบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 5 กลุม่ 

1. กลุม่คำ้ปลีก (CRC) คณุสทุธิชำต ิจิรำธิวฒัน ์
2. กลุม่พฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์(CPN) คณุสทุธิธรรม จิรำธิวฒัน ์ 
3. กลุม่โรงแรม และรีสอรต์ คณุสทุธิเกียรต ิจิรำธิวฒัน ์ 
4. กลุม่ฟำสตฟ์ู้ด สทุธิเกียรต ิจิรำธิวฒัน ์ 
5. กลุม่ผลิต และคำ้สง่ (CMG) สทุธิศกัดิ ์จิรำธิวฒัน ์ 

โดยบริษัทเซ็นทรลักรุ๊ป ยงัคงบทบำทเป็นโฮลดิง้ คมัปะนีถือหุน้ใหญ่อยู่ในบรษิัทแกน
น ำหลักของแต่ละกลุ่มกำรแบ่งกลุ่มท่ีชัดเจนเช่นนีท้  ำให้กำรบริหำรงำนในเซ็นทรัลกรุ๊ปมีกำร
เปล่ียนแปลงจำกเดิมท่ีคณุสมัฤทธ์ิ จิรำธิวฒัน ์จะเป็นคนดแูลเองเป็นหลกัในลกัษณะเถำ้แก่ใหญ่
กำ้วเขำ้สูค่วำมเป็นมืออำชีพมำกขึน้ "บทบำทใหญ่จะตกอยู่กยับอรด์ของเซ็นทรลักรุ๊ป ซึ่งจะเป็นคน
คอยก ำกับดูแลธุรกิจแต่ละกลุ่มจะมีกำรประชุมกันแล้วประธำนของแต่ละกลุ่มก็จะตอ้งเข้ำไป
น ำเสนอแผนงำน งบประมำณ เพ่ือใหบ้อรด์ซกัก่อนอนมุตัิ" คณุสทุธิชำต ิจิรำธิวฒัน ์กล่ำวใหฟั้งถึง
ลักษณะกำรปฏิบัติงำนหลังกำรแบ่งกลุ่ม กำรแบ่งกลุ่มรับผิดชอบเป็นกำรให้อิสระในกำร
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ปฏิบตังิำนกบัผูบ้รหิำรของกลุม่ตำ่ง ๆ สำมำรถวำงแผนงำน จดัสรรงบประมำณลงทนุของตนเองไม่
มีกำรกำ้วก่ำยซึ่งกนัและกนั แตใ่นกำรประสำนงำนกนัระหว่ำงกลุ่มจะมีกำรประชมุรว่มกนับอ่ยครัง้
เช่น CRC กับ CPN จะมีกำรประชมุรว่มกนัทกุ 1 เดือน และ CRC กบั CMG ก็จะมีกำรประชุมกัน 
2 เดือนตอ่ครัง้สว่นระดบับรหิำรของเซ็นทรลักรุ๊ปจะมีกำรประชมุกนัทกุ 2 อำทิตยต์อ่มำคณุสมัฤทธ์ิ 
จิรำธิวัฒน์ ได้เสียชีวิตลงอย่ำงสงบ กลำงดึกคืนวันท่ี 10 กรกฎำคม 2535 ตัง้แต่กลำงปี 2532 
เซ็นทรลักรุ๊ปในยุคท่ี 3 นี ้กำรขยำยงำนของแต่ละกลุ่มไดด้  ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเน่ืองแมจ้ะตอ้ง
เผชิญกับภำวะวิกฤติทำงเศรษฐกิจซึ่งท ำใหบ้ำงกลุ่ม เช่น CPN ตอ้งหยดุชะลอโครงกำรลงทุนบำง
โครงกำรลงชั่วครำวแตก่ลำ่วเฉพำะ CRC แลว้ ในยคุนีเ้ป็นยคุท่ีมีกำรขยำยตวัสงูสดุโดยเฉพำะช่วง
ตัง้แต่ปี 2532 หลังเปิดห้ำง ZEN ท่ีเวิลดเ์ทรด เซ็นเตอรเ์ป็นต้นมำ ได้มีกำรคิดค้นรูปแบบของ
หำ้งสรรพสินคำ้ใหม่ๆออกมำอีกมำก ปี 2540 ทัง้ 5 กลุ่มธุรกิจหลักของเซ็นทรลักรุ๊ปสำมำรถท ำ
รำยไดร้วมประมำณ 60,000 ลำ้นบำท สิน้ปี 2542 รำยไดร้วมของทัง้ 5 กลุ่มเพิ่มขึน้เป็น 70,000 
ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มสงูขึน้ 17%แมเ้ซ็นทรลักรุ๊ปในยคุปัจจบุนัไดแ้ตกธุรกิจออกมำเป็น 5 
กลุ่ม แต่กลุ่มท่ีท ำรำยไดห้ลักก็ยังคงเป็นกลุ่มคำ้ปลีกน ำทีมโดย CRC โดยมีสัดส่วนรำยไดสู้งถึง 
74.2%  

เช่ือว่ำกลุ่มนีย้งัคงควำมเป็นแกนหลกัท่ีสำมำรถท ำรำยไดใ้หก้บัเซ็นทรลักรุ๊ปสงูท่ีสุด
ตอ่ไปอีกในอนำคต(ปัณฑพ ตัง้ศรีวงศ,์ 2543) 

2. แนวคิดและทฤษฎีของประชากรศาสตร ์
(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2538) กล่ำววำ่ ลกัษณะทำงประชำกรศำสตรป์ระกอบดว้ย อำย ุเพศ 

รำยได ้อำชีพ กำรศกึษำ เหลำ่นีเ้ป็นเกณฑท่ี์ใชใ้นกำรแบง่ส่วนตลำด ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์
เป็นลกัษณะท่ีส ำคญัและสถิติท่ีสำมำรถวดัไดข้องประชำกรท่ีช่วยก ำหนดตลำดเป้ำหมำย รวมทัง้
ง่ำยตอ่กำรวดัมำกกวำ่ตวัแปรอ่ืน  

(กรรณิกำร ์เหมือนประเสริฐ, 2548) กล่ำวว่ำ ในหน่วยงำนองคก์รต่ำง ๆจะประกอบไป
ดว้ยบคุคลำกรในระดบัต ำแหน่งตำ่งๆ บคุคลมกัจะมีพฤติกรรมกำรปฏิบตังิำนท่ีแตกตำ่งกนัออกไป 
ลกัษณะพฤติกรรมกำรปฏิบตัิงำนของบคุคลท่ีแสดงออกแตกตำ่งกนันี ้มีสำเหตมุำจำกปัจจยัตำ่งๆ 
ดงันี ้

1. อำยุกับกำรปฏิบตัิงำน เป็นท่ียอมรบักันว่ำผลงำนของพนักงำนภำยในองคก์รจะลด
นอ้ยลงในขณะท่ีอำยเุพิ่มขึน้ แตบ่คุคลท่ีอำยมุำกก็จะสำมำรถกลำวไดว้ำ่เป็นผูท่ี้มีประสบกำรณใ์น
กำรปฏิบตัิงำนสูงตำมไปดว้ย และสำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีจะก่อใหเ้กิดผลผลิตสูงได ้นอกจำกนีค้นท่ี
อำยุมำกจะไม่นิยมลำออกจำกงำนหรือกำรยำ้ยงำน แต่มกันิยมท่ีจะท ำงำนท่ีสถำนท่ีเดิม เพรำะ
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โอกำสในท่ีจะปรีบเปล่ียนงำนมีนอ้ย ประกอบกับมีกำรปฏิบตัิงำนนำนซึ่งจะมีผลท ำอำจะท ำให้
ได้รบัค่ำตอบแทนท่ีมำกขึน้ หรือรวมถึงสวัสดิกำรอ่ืนๆ ก็อำจะสำมำรถไดเ้พิ่มขึน้ดว้ย รวมทั้ง
พนักงำนท่ีมีอำยุมำกขึน้นั้นจะปฏิบัติงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ โดนเฉล่ียมีกำรขำดงำนน้อยกว่ำ
พนกังำนอ่ืนๆท่ีมีอำยนุอ้ย 

2. เพศกบักำรปฏิบตัิงำน จำกกำรศกึษำโดยทั่วไปเรื่องควำมสำมำรถกำรแกไ้ขปัญหำใน
กำรปฏิบตัิงำน แรงจูงใจ กำรปรบัตวัทำงสงัคม ควำมสำมำรถในกำรเรียนรูร้ะหว่ำงเพศชำย และ
เพศหญิงไม่มีควำมแตกต่ำงกันมำกนัก นักจิตวิทยำคน้พบว่ำ เพศหญิงมักจะมีลักษณะควำม
คลอ้ยตำมไดม้ำกกว่ำเพศชำย และเพศชำยมีควำมสำมำรถในกำรคิดงำนเชิงรุก มีควำมคิดกำ้ว
ไกล มีควำมดำดหวงัในควำมส ำเร็จดำ้นต่ำงๆในกำรท ำงำนมำกกว่ำเพศหญิง แต่โดยรวมนัน้ไม่มี
ควำมแตกตำ่งในเรื่องของผลงำนในกำรปฏิบตังิำน หรือในเรื่องควำมพงึพอใจในกำรปฏิบตังิำน 

3. สถำนภำพสมรสกับกำรปฏิบตัิงำน พบว่ำพนักงำนท่ีสมรสแลว้จะขำดงำนนอ้ยกว่ำ 
และมีกำรลำออกจำกงำนน้อยกว่ำผูท่ี้เป็นโสด นอกจำกนี้ผูท่ี้สมรสแลว้มีควำมพึงพอใจในกำร
ปฏิบตังิำนสงูกวำ่ผูท่ี้โสด และยงัมีควำมรบัผิดชอบ มีควำมเห็นคณุคำ่ของกำรปฏิบตังิำน  

4. ควำมอำวุโสในกำรปฏิบัติงำนกับกำรปฏิบัติงำน ผู้อำวุโสเวลำปฏิบัติงำนมักจะมี
ผลงำนจำกกำรปฏิบตังิำนดีกว่ำพนกังำนใหม่ และมีควำมพึงพอใจในงำนของตวัเองสงู ผูบ้รหิำรใน
องคก์รสำมำรคำดหวงัไดว้่ำควำมเป็นผูอ้ำวุโสในกำรปฏิบตัิงำนจะบ่งชีถ้ึงผลงำน กำรปฏิบตัิงำน
ออกมำไดเ้ป็นอยำ่งดี 

(มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2539) ศึกษำถึงควำมแตกต่ำงด้ำนลักษณะชีวภำพท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ไดแ้ก่ อำย ุเพศ และสถำนภำพสมรส 

1. อำยุ กำรวิจัยบ่งชีว้่ำ พนักงำนท่ีมีอำยุมำกขึน้นั้นมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำนลดลง ผลจำกกำรวิจยัสำมำรถบ่งบอกไดว้่ำ อำยท่ีุเพิ่มขึน้ไม่มีอิทธิพลท่ีท ำใหค้ณุภำพ
กำรปฏิบตัิงำนลดลง แตพ่บว่ำอตัรำกำรลำ หรือลำงำนอย่ำงไรเ้หตผุลนัน้จะลดนอ้ยลงในกลุ่มผู้มี
อำยมุำกขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัผูท่ี้ท  ำงำนและมีอำยยนุอ้ย 

2. เพศ เพศไม่สำมำรถก่อใหเ้กิดควำมแตกแยกในกำรตดัสินใจดำ้นตำ่งๆ เช่นทกัษะกำร
วิเครำะห ์กำรจูงใจ ภำวะผู้น  ำ กำรเรียนรู ้แต่ในเรื่องกำรขำดงำน พบว่ำ ผู้หญิงมีกำรขำดงำน
มำกกว่ำผูช้ำย ซึ่งอำจเก่ียวเน่ืองเม่ือมีเหตจุ  ำเป็นเก่ียวกับครอบครวั เพศหญิงจึงตอ้งเป็นฝ่ำยลำ
งำนไปจดักำร ดแูลเรื่องตำ่งๆมำกกวำ่เพศชำย 
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3. สถำนภำพสมรส พบว่ำ ผูท่ี้สมรสแลว้ พบว่ำจะไมค่อ่ยมีกำรยำ้ยงำนหรือกำรขำดงำน 
อำจเป็นเพรำะตอ้งกำรควำมมั่นคงในกำรสรำ้งครอบครวัสงู รวมทัง้กำรศกึษำยงัพบวำ่ จ ำนวนบตุร
ในครอบครวัมีผลกระทบตอ่กำรท่ีพนกังำนเพศหญิงจะลำงำนดว้ยเชน่กนั 

จำกแนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชำกรศำสตรท่ี์กล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้ิจยัขออำ้งอิงจำก 
(ศิริวรรณ เสรีรตัน์, 2538) ลักษณะทำงประชำกรศำสตรป์ระกอบดว้ย อำยุ เพศ รำยได ้อำชีพ 
กำรศึกษำ เหล่ำนีเ้ป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในกำรแบ่ง ลักษณะทำงประชำกรศำสตร์เน่ืองจำกเป็น
ลกัษณะท่ีส ำคญั และสถิตท่ีิวดัไดข้องประชำกรท่ีชว่ยก ำหนดตลำดเปำ้หมำย รวมทัง้ง่ำยตอ่กำรวดั
มำกกว่ำตวัแปรอ่ืน ผูว้ิจยัจึงน ำมำประยุกตใ์ชห้ำค ำตอบเก่ียวกับปัจจยัจงูใจ และปัจจยัค ำ้จุนท่ีมี
อิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิด
ลม กรุงเทพมหำนคร 

3. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน 
(Woodcock  M, 1989) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนท่ีมีประสิทธิภำพว่ำกำร

ปฏิบัติงำนร่วมกันกับบุคลำกรอ่ืนๆควรท่ีจะตอ้งมีพฤติกรรมในกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี แสดงออกถึง
ลกัษณะส ำคญั 11 ประกำรคณุลกัษณะดงักลำ่วดงันี ้

(Harrington H, 1996)ใหค้  ำนิยำมประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนภำพรวมขององคก์ร ระบุ
ว่ำควรให้ควำมส ำคัญกับโครงสรำ้ง และเป้ำหมำยขององคก์ร สำมำรถสะท้อนควำมสัมพันธ์
เก่ียวกับบุคคล และกำรบริหำร กำรจดักำรท่ีมีระบบ โดยมุ่งท่ีกำรปฏิบตัิงำนใหเ้หมำะสมและง่ำย
ขึน้ ซึ่งจะลดควำมสิน้เปลืองในดำ้นตำ่ง ๆมีรำยละเอียดดงันี ้

ก ำหนดจดุมุง่หมำยท่ีชดัเจน ผูบ้รหิำรควรท่ีจะตอ้งทรำบถึงสิ่งท่ีตอ้งกำร เพ่ือลดควำม
ไมช่ดัเจน และควำมไมแ่นน่อนตำ่งๆ 

ใช้หลักเหตุผลทั่ ว ไป ผู้บริหำรต้องสำมำรถพัฒนำควำมรู้ ทักษะกำรท ำงำน 
ควำมสำมำรถด้ำนต่ำงๆ ควรท่ีจะสรำ้งควำมแตกต่ำงโดยเพิ่มพูนประสบกำรณ์ ควำมรู้  และ
ค ำแนะน ำตำ่งๆใหม้ำกเทำ่ท่ีจะสำมำรถท ำได ้

ค ำแนะน ำท่ีดี ผูบ้รหิำรตอ้งกำรค ำแนะน ำจำกบคุคลอ่ืน 
วินยั ผูบ้รหิำรควรก ำหนดองคก์รเพ่ือใหพ้นกังำนเช่ือถือตำมกฎและวินยั 
ควำมยุติธรรม ผู้บริหำรจะตอ้งสำมำรถให้ควำมเหมำะสม และควำมยุติธรรม มี

ขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และแน่นอน ผูบ้ริหำรควรมีขอ้เท็จจริงของข้อมูลเพ่ือใช้ในกำรตดัสินใจต่ำงๆ 
ปอ้งกนักำรผิดพลำดท่ีอำจเกิดขึน้ได ้ 
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ควำมฉับไวของกำรจดัส่ง ผูบ้ริหำรควรใชก้ำรวำงแผนตำมหลกัวิทยำศำสตรส์  ำหรบั
แตล่ะหนำ้ท่ีเพ่ือใหอ้งคก์รท ำหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งรำบรื่นและบรรลจุดุมุง่หมำย 

มำตรฐำน และตำรำงเวลำ ผูบ้ริหำรตอ้งสำมำรถพฒันำกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน
ภำยในองคก์ร และสำมำรถก ำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนในแต่ละระดับ หน้ำท่ีใน
องคก์ร 

กำรปฏิบตักิำรมีมำตรฐำน ผูบ้รหิำรสำมำรถก ำหนดวิธีกำรปฏิบตังิำนใหมี้มำตรำฐำน
ท่ีดีอยำ่งสเถียร 

มีค  ำสั่งกำรปฏิบตัิงำนท่ีมีมำตรฐำนระบไุว้ ผูบ้ริหำรตอ้งระบุกำรปฏิบตัิงำนท่ีมีระบบ
ถกูตอ้งและเป็นลำยลกัษณอ์กัษร 

จำกแนวควำมคิดและทฤษฎีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้ิจัยขอ
สรุปว่ำประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนคือควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนเพ่ือมุ่งใหเ้กิดควำมส ำเร็จ 
บรรลุตำมวตัถปุระสงคข์องกำรปฏิบตัิงำน ท่ีจ  ำเป็นตอ้งอำศยักำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรในกำร
ปฏิบตัิงำนอย่ำงคุม้ค่ำ ประหยดั เกิดประโยชนส์ูงสุด สำมำรถท ำใหก้ำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน
เซ็นทรลัมีประสิทธิภำพสูง งำนมีคณุภำพ องคก์รจึงตอ้งมีทัง้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลควบคู่
กนัไป  

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน 
ความหมายของแรงจูงใจ 

แรงจงูใจเป็นกระบวนกำรท่ีริเริ่มชีแ้นะและรกัษำพฤติกรรมท่ีมุ่งเนน้เปำ้หมำย เป็นสิ่ง
ท่ีท ำใหต้อ้งลงมือท ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรด่ืมน ำ้สกัแกว้เพ่ือลดควำมกระหำยหรืออ่ำนหนังสือเพ่ือรบั
ควำมรู ้แรงจูงใจเก่ียวข้องกับพลังทำงชีวภำพอำรมณ์สังคมและควำมรูค้วำมเข้ำใจท่ีกระตุ้น
พฤติกรรม ในกำรใชง้ำนในชีวิตประจ ำวนัมกัใชค้  ำว่ำ "แรงจงูใจ" เพ่ืออธิบำยสำเหตท่ีุบคุคลท ำบำง
สิ่ง มันเป็นแรงผลักดนัเบือ้งหลังกำรกระท ำของมนุษย ์แรงจูงใจไม่เพียงอ้ำงถึงปัจจัยท่ีกระตุน้
พฤติกรรมเท่ำนั้น นอกจำกนีย้ังเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีก ำกับและรกัษำกำรด ำเนินกำรท่ีมุ่งเน้น
เป้ำหมำยเหล่ำนี ้แมว้่ำแรงจูงใจดงักล่ำวแทบจะไม่สำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง) ดว้ยเหตุนีเ้รำจึง
มกัจะตอ้งอนมุำนถึงสำเหตท่ีุผูค้นท ำสิ่งตำ่ง ๆตำมพฤตกิรรมท่ีสงัเกตได ้(Gudjonsson, 1983) 

ไมเคิล ดอมแจน (Comjan, 1996) อธิบำยว่ำแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนเป็นสภำพ
ภำวะในพฤติกรรมของบคุคล โดยบุคคลตัง้ใจท่ีจะกระท ำพฤติกรรมนัน้ๆ เพ่ือใหบ้รรลเุป้ำหมำยท่ี
ตอ้งกำร 
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Weihrich and Koontz (Weihrich, 1993)ให้ค วำมหมำยกำรจู งใจ  หมำยถึ ง 
แรงผลักดนัจำกควำมตอ้งกำร ควำมคำคหวังต่ำง ๆ ของพนักงำนในองคก์ร เพ่ือให้แสดงออก
ตำมท่ีตอ้งกำร โดยกล่ำวไดว้่ำผูบ้ริหำรจะใชก้ำรจูงใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำสำมำรถกระท ำสิ่งตำ่งๆ 
ดว้ยควำมพงึพอใจ 

ดงันัน้แรงจงูใจคือแรงจงูใจเป็นกระบวนกำรทำงจิตท่ีมีแรงจงูใจหรือแรงบนัดำลใจท่ี
แตกตำ่งกนัเพ่ือชีน้  ำควำมตอ้งกำรคำ่นิยมแรงบนัดำลใจอดุมคติหรือแรงกระตุน้ของผูค้นจะน ำพวก
เขำไปสู่เป้ำหมำยท่ีเฉพำะเจำะจง ส่งผลให้บุคคลเกิดกำรพัฒนำจุดมุ่งหมำยและแนวทำงเสมอ 
แรงจงูใจสำมำรถบงัคบัใหเ้รำปรบัตวัใหเ้ขำ้กบับำงสิ่งหรือเพ่ือเสรมิสรำ้งพฤตกิรรมของเรำ 

ประเภทของแรงจูงใจ 
1. แรงจงูใจภำยใน ทกุสิ่งท่ีกระตุน้โดยอำศยัรำงวลัภำยใน เชน่กำรพฒันำตนเองหรือ

กำรชว่ยเหลือเพ่ือนท่ีตอ้งกำรควำมชว่ยเหลือ เชน่ บคุลคลอำจไดร้บักำรสง่เสริมทกัษะดำ้นกำรขำย
เพรำะจะไดเ้รียนรูท้ักษะท่ีมีคุณค่ำ ในทำงกลับกันอำจถูกกระตุน้ให้ประสบควำมส ำเร็จเพรำะ
ตอ้งกำรใหเ้กิดผลดีตอ่ชีวิตของคนอ่ืน ๆรอบตวั แตแ่รงจงูใจท่ีแทจ้ริงอำจมีตวัขบัเคล่ือนเชิงลบ เช่น 
บุคคลสำมำรถกระตุ้นตัวเองให้เรียนรูส้ิ่งใหม่ ๆ เพรำะไม่เช่นนั้นจะรูส้ึกไม่ได้รับควำมส ำเร็จ 
ผลลพัธข์องกำรกระท ำเป็นไปในทำงบวก แต่แรงจงูใจประเภทเฉพำะท่ีสำมำรถใชน้ัน้มุ่งเนน้ไปท่ี
กำรหยดุผลลพัธเ์ชิงลบแทนท่ีจะสรำ้งผลลพัธใ์นเชิงบวก ดว้ยเหตนีุแ้ละอ่ืน ๆ จึงมีแรงจงูใจภำยใน
หลำยประเภทท่ีมุง่เนน้ไปท่ีรำงวลัสรำ้งแรงบนัดำลใจหรือตวัขบัเคล่ือนท่ีเฉพำะเจำะจง 

ซึ่งไม่วำ่จะเป็นผลลพัธบ์วกหรือผลลพัธล์บ แรงจงูใจภำยในมกัจะยั่งยืนกว่ำแรงจงูใจ
ภำยนอกเพรำะมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีสิ่งท่ีเป็นบวกหรือเห็นแก่ผูอ่ื้นท่ีสำมำรถควบคมุได ้ในทำงกลบักนั
แรงจงูใจภำยนอกมกัมุ่งเนน้ไปท่ีสิ่งท่ีบุคคลอ่ืนมอบใหต้นเองดงันัน้จึงไม่ไดอ้ยู่ในกำรควบคมุของ
ตนเองโดยตรง แรงจงูใจภำยในเป็นสิ่งผลกัดนัจำกภำยในตวับคุคลซึ่งอำจจะเป็นเจตคติ ควำมคิด 
ควำมสนใจ ควำมตัง้ใจ ควำมพอใจ ควำมตอ้งกำรอ่ืนๆ สิ่งตำ่งๆดงักล่ำวนีมี้อิทธิพลตอ่พฤติกรรม
ต่ำงๆของพนกังำนภำยในองคก์รอย่ำงค่อนขำ้งถำวร เช่น พนกังำนท่ีปฏิบตัิงำนภำยในองคก์รท่ี
เห็นองคก์รนัน้เป็นสถำนท่ีท่ีใหโ้อกำสแก่เขำ พนกังำนคนนัน้ๆก็จะมีควำมจงรกัภกัดีต่อองคก์ร ซึ่ง
บำงครัง้องคก์รมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนจึงไม่สำมำรถจ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนภำยใน
องคก์รได ้แตด่ว้ยควำมผกูพนัพนกังำนก็รว่มกนั ลดคำ่ใชจ้ำ่ยและชว่ยกนัท ำงำนอยำ่งเตม็ท่ี 

2. แรงจูงใจภำยนอก ทุกสิ่งท่ีกระตุน้คุณโดยอำศยัรำงวัลภำยนอก เช่นเงิน ค ำชม 
แรงจูงใจประเภทนีพ้บไดบ้่อยกว่ำแรงจูงใจภำยในและรวมถึงกำรบรรลุสิ่งต่ำง  ๆอนัเน่ืองมำจำก
แรงจงูใจ ควำมกลวัหรือควำมคำดหวงัท่ีจบัตอ้งไดซ้ึ่งทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กับปัจจยัภำยนอก เช่นผูค้น
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ต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมทักษะด้ำนกำรขำยเน่ืองจำกเกิดกำรตั้งควำมหวังจำกบุคคลอ่ืน  
เช่นเดียวกับแรงจงูใจภำยในบำงครัง้แรงจงูใจภำยนอกอำจเป็นลบ เช่นคณุสำมำรถถูกกระตุน้ให้
ท ำงำนไดดี้ขึน้เน่ืองจำกกลวัว่ำจะถกูไล่ออก สิ่งนีแ้สดงใหเ้ห็นว่ำแรงจงูใจภำยนอกมีแรงบนัดำลใจ
หลำยประเภทท่ีเนน้ตวัขบัเคล่ือนท่ีสรำ้งแรงบนัดำลใจจำกภำยนอกท่ีเฉพำะเจำะจง และอธิบำยว่ำ
แรงจงูใจนัน้มีประสิทธิภำพเพียงใด(McCaslin, 2003) 

องคป์ระกอบของแรงจูงใจ 
แรงจงูใจเป็นหนึ่งในพลงัท่ีน ำไปสูก่ำรปฏิบตัิงำน แรงจงูใจหมำยถึงควำมปรำรถนำท่ี

จะบรรลเุปำ้หมำยหรือระดบัประสิทธิภำพท่ีก ำหนดซึ่งน ำไปสูพ่ฤตกิรรมท่ีก ำหนดเปำ้หมำย เม่ือพดู
ถึงใครบำงคนว่ำมีแรงจงูใจเรำหมำยควำมวำ่คน ๆ นัน้พยำยำมอย่ำงหนกัท่ีจะท ำงำนบำงอย่ำงให้
ส  ำเร็จ แรงจูงใจมีควำมส ำคญัอย่ำงชัดเจนหำกมีคนท ำผลงำนไดดี้ อย่ำงไรก็ตำมยงัไม่เพียงพอ 
ควำมสำมำรถหรือกำรมีทกัษะและควำมรูท่ี้จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนก็มีควำมส ำคญัเช่นกันและ
บำงครัง้ก็เป็นปัจจัยส ำคัญของประสิทธิผล ประกำรสุดท้ำยปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อมเช่นกำรมี
ทรัพยำกรข้อมูลและกำรสนับสนุนจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรให้ดีเป็นสิ่งส ำคัญในกำรก ำหนด
ประสิทธิภำพ ในช่วงเวลำท่ีตำ่งกันหนึ่งในสำมปัจจยันีอ้ำจเป็นกญุแจส ำคญัในกำรปฏิบตัิงำนท่ีมี
ประสิทธิภำพสูง เช่นส ำหรบัพนักงำนท่ีกวำดพืน้แรงจูงใจอำจเป็นปัจจัยท่ีส ำคญัท่ีสุดท่ีก ำหนด
ประสิทธิภำพ ในทำงตรงกนัขำ้มแมแ้ตค่นท่ีมีแรงบนัดำลใจมำกท่ีสดุก็ไม่สำมำรถออกแบบบำ้นได้
ส  ำเร็จหำกปรำศจำกควำมสำมำรถท่ีจ ำเป็นในกำรสรำ้งบ้ำนท่ีมีคุณภำพ กำรมีแรงจูงใจไม่
เหมือนกับกำรเป็นนกัแสดงท่ีมีผลงำนสูงและไม่ใช่เหตผุลเดียวท่ีท ำใหค้นท ำงำนไดดี้ แต่ก็ยงัคงมี
อิทธิพลส ำคญัตอ่ระดบัประสิทธิภำพของเรำ 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 2 กำรปฏิบตังิำนเป็นหนำ้ท่ีของปฏิสมัพนัธร์ะหวำ่งแรงจงูใจควำมสำมำรถและ
สภำพแวดลอ้มของแตล่ะบคุคล  

ท่ีมำ https://saylordotorg.github.io.ac.th 

Motivation 

 

Ability 
Environ
ment 

Performance is a function of the interaction between an individual's motivation, ability, and environments. 

https://saylordotorg.github.io.ac.th/
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ทฤษฎีแรงจูงใจตามความต้องการ 
กำรศึกษำแรงจูงใจท่ีเร็วท่ีสุดเก่ียวขอ้งกับกำรตรวจสอบควำมตอ้งกำรของแต่ละ

บุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักวิจยัรุ่นแรกคิดว่ำพนกังำนพยำยำมอย่ำงเต็มท่ีและแสดงใหเ้ห็นถึง
พฤติกรรมท่ีขบัเคล่ือนดว้ยเปำ้หมำยเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูบ้งัคบับญัชำ เช่นพนกังำน
ท่ีมกัจะเดินไปรอบ ๆ ส ำนกังำนเพ่ือพดูคยุกบัผูค้นอำจตอ้งกำรควำมเป็นเพ่ือน และพฤติกรรมของ
เขำอำจเป็นวิธีท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรนีไ้ด ้ในเวลำนัน้นักวิจัยไดพ้ัฒนำทฤษฎีเพ่ือท ำควำม
เขำ้ใจว่ำผูค้นตอ้งกำรอะไร ทฤษฎี 4 ประกำรอำจอยู่ในหมวดหมู่นี ้ไดแ้ก่ ล  ำดบัชัน้ควำมตอ้งกำร
Maslow  

ล ำดบัชัน้ของควำมตอ้งกำรของ Maslow เป็นหนึ่งในนักจิตวิทยำท่ีโดดเด่นท่ีสุดใน
ศตวรรษท่ีย่ีสิบ ล ำดบัขัน้ของควำมตอ้งกำรของ Maslow เป็นภำพท่ีนกัศึกษำและผูจ้ัดกำรธุรกิจ
สว่นใหญ่คุน้เคย ทฤษฎีนีต้ัง้อยูบ่นสมมติฐำนง่ำยๆ มนษุยมี์ควำมตอ้งกำรท่ีจดัล ำดบัตำมล ำดบัชัน้ 
Maslow (Maslow, 1943)ทฤษฎีแรงจูงใจของมนุษย ์แรงจูงใจและบุคลิกภำพ นิวยอรก์ ฮำรเ์ปอร ์
มีควำมตอ้งกำรบำงอย่ำงท่ีเป็นพืน้ฐำนส ำหรบัมนษุยท์กุคน และไม่มีอะไรส ำคญัอีกตอ่ไป เม่ือเรำ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนเหล่ำนีเ้รำจงึเริ่มมองหำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรในล ำดบัท่ี
สงูขึน้ กล่ำวอีกนยัหนึ่งก็คือเม่ือควำมตอ้งกำรระดบัล่ำงพอใจแลว้ก็จะไม่ท ำหนำ้ท่ีเป็นตวักระตุน้
อีกตอ่ไป(Maslow, 1943) 

 

Self-

Actualization

Esteem

Social

Safety

Physiological
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ภำพประกอบ 3 Maslow’s Hierarchy of Needs  

ท่ีมำ https://saylordotorg.github.io.ac.th 

ควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนท่ีสุดของ Maslow (Maslow, 1943)คือควำมตอ้งกำรทำง
สรีรวิทยำ ควำมตอ้งกำรทำงสรีรวิทยำหมำยถึงควำมตอ้งกำรอำหำรน ำ้และควำมตอ้งกำรทำง
ชีววิทยำอ่ืน ๆ ควำมตอ้งกำรเหลำ่นีเ้ป็นพืน้ฐำนเพรำะเม่ือขำดกำรคน้หำอำจเอำชนะแรงกระตุน้อ่ืน 
ๆ ทัง้หมด นึกแลว้หิวมำก เม่ือถึงจุดนัน้พฤติกรรมทัง้หมดอำจมุ่งไปท่ีกำรหำอำหำร อย่ำงไรก็ตำม
เม่ือกินแล้วกำรคน้หำอำหำรจะสิน้สุดลง และค ำมั่นสัญญำเรื่องอำหำรจะไม่เป็นตวักระตุน้อีก
ต่อไป เม่ือไดค้วำมตอ้งกำรทำงสรีรวิทยำแลว้ผูค้นมักจะกังวลเก่ียวกับควำมตอ้งกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั พวกเขำปรำศจำกภยัคกุคำมควำมเจ็บปวดหรืออนำคตท่ีไม่แน่นอนแลว้หรือไม่ ในระดบั
ตอ่ไปควำมตอ้งกำรทำงสงัคมหมำยถึงควำมตอ้งกำรท่ีจะผกูพนักบัมนษุยค์นอ่ืนเป็นท่ีรกัและสรำ้ง
ควำมผกูพนัท่ียั่งยืนกับผูอ่ื้น ควำมพึงพอใจของควำมตอ้งกำรทำงสงัคมท ำใหค้วำมตอ้งกำรควำม
นบัถือมีควำมส ำคญัมำกขึน้ ควำมตอ้งกำรควำมนบัถือหมำยถึงควำมปรำรถนำท่ีจะไดร้บัควำม
เคำรพจำกคนรอบขำ้งรูส้ึกวำ่มีควำมส ำคญัและไดร้บักำรช่ืนชม ประกำรสดุทำ้ยท่ีระดบัสงูสดุของ
ล ำดับชั้นควำมจ ำเป็นในกำรท ำให้เกิดควำมเป็นจริงในตัวเองหมำยถึง “ กลำยเป็นทุกสิ่งท่ีคุณ
สำมำรถเป็นได”้ ควำมตอ้งกำรนีแ้สดงออกโดยควำมปรำรถนำท่ีจะไดร้บัทกัษะใหม่ ๆ รบัมือกับ
ควำมทำ้ทำยใหม่ ๆ และปฏิบัติตนในลักษณะท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในชีวิต (Maslow, 
1943) 

แมจ้ะไม่มีกำรสนบัสนุนดำ้นกำรวิจยัท่ีชดัเจน แต่ทฤษฎีของ Maslow ก็พบว่ำมีกำร
ใชง้ำนท่ีชัดเจนในกำรตัง้ค่ำทำงธุรกิจ กำรเขำ้ใจสิ่งท่ีผูค้นตอ้งกำรท ำให้เรำมีเบำะแสในกำรท ำ
ควำมเข้ำใจพวกเขำ ล ำดบัชั้นเป็นวิธีคิดอย่ำงเป็นระบบเก่ียวกับควำมตอ้งกำรท่ีแตกต่ำงกันท่ี
พนกังำนอำจมี ณ จุดใดจดุหนึ่งและอธิบำยถึงปฏิกิริยำต่ำงๆท่ีพวกเขำอำจตอ้งปฏิบตัิในลกัษณะ
เดียวกัน พนกังำนท่ีพยำยำมตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้นควำมนบัถืออำจรูส้ึกพอใจเม่ือหวัหนำ้
งำนชมเชยควำมส ำเร็จ อย่ำงไรก็ตำมพนกังำนอีกคนหนึ่งท่ีพยำยำมตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
สังคมอำจไม่พอใจท่ีผู้บริหำรระดับสูงยกย่องต่อหน้ำเพ่ือนร่วมงำนหำกค ำชมนั้นท ำให้บุคคล
แตกตำ่งจำกคนอ่ืน ๆ ในกลุม่(Maslow, 1943) 

องคก์รสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยของพนักงำนไดอ้ย่ำงไร ใน
ระยะยำวควำมตอ้งกำรทำงสรีรวิทยำอำจเป็นท่ีพอใจของบุคคลนัน้ แต่สิ่งส  ำคญัคือตอ้งจ ำไวว้่ำ
กำรจำ่ยเงินอำจตอบสนองควำมตอ้งกำรอ่ืน ๆ เชน่ควำมปลอดภยัและควำมภำคภูมิใจดว้ยเชน่กนั 
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กำรใหส้ิทธิประโยชนม์ำกมำยซึ่งรวมถึงกำรประกนัสขุภำพและแผนกำรเกษียณอำยท่ีุบรษิัทใหก้ำร
สนับสนุนตลอดจนกำรเสนอมำตรกำรควำมมั่นคงในงำนจะช่วยตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้น
ควำมปลอดภัย ควำมตอ้งกำรทำงสงัคมอำจไดร้บัควำมพึงพอใจจำกกำรมีสภำพแวดลอ้มท่ีเป็น
มิตรและกำรจดัหำสถำนท่ีท ำงำนท่ีเอือ้ตอ่กำรปฏิบตัิงำนรว่มกันและกำรส่ือสำรกบัผูอ่ื้น และกำร
พบปะสงัสรรคอ่ื์น ๆ อำจเป็นประโยชนห์ำกพนกังำนสว่นใหญ่ไดร้บัแรงจงูใจจำกควำมตอ้งกำรทำง
สงัคมเป็นหลัก กำรใหโ้อกำสในกำรเล่ือนต ำแหน่งในท่ีท ำงำน กำรรบัรูถ้ึงควำมส ำเร็จของบุคคล
ดว้ยวำจำหรือผ่ำนระบบกำรให้รำงวัลท่ีเป็นทำงกำรมำกขึน้ และกำรมอบต ำแหน่งท่ีส่ือสำรให้
พนกังำนทรำบว่ำบคุคลท่ีมีสถำนะสูงในองคก์รเป็นอีกวิธีหนึ่งในกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรดำ้น
กำรยกย่อง ในท่ีสดุควำมตอ้งกำรท่ีเป็นจรงิในตนเองอำจไดร้บัควำมพึงพอใจจำกกำรจดัหำโอกำส
ในกำรพัฒนำและกำรเติบโตทัง้ในหรือนอกงำนตลอดจนงำนท่ีน่ำสนใจและทำ้ทำย ดว้ยควำม
พยำยำมท่ีจะตอบสนองควำมตอ้งกำรท่ีแตกตำ่งกนัของพนกังำนแต่ละคนองคก์รตำ่งๆอำจท ำให้
มั่นใจไดว้ำ่พนกังำนมีแรงจงูใจสงู 

ทฤษฎี ERG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพประกอบ 4  ERG theory includes existence, relatedness, and growth.  

ท่ีมำ https://saylordotorg.github.io.ac.th 

Existence 

Relatedness Growth 

ERG theory 
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ทฤษฎี ERG ซึ่งพัฒนำโดย Clayton Alderfer เป็นกำรปรบัเปล่ียนล ำดับชั้นควำม
ตอ้งกำร(Maslow, 1943) กำรทดสอบเชิงประจกัษข์องทฤษฎีใหม่เก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของมนษุย ์
พฤติกรรมองคก์รและสมรรถนะของมนุษย ์แทนท่ีจะเป็นควำมตอ้งกำรทัง้หำ้ท่ีจดัเรียงตำมล ำดบั
ชัน้ Alderfer เสนอว่ำควำมตอ้งกำรขัน้พืน้ฐำนของมนษุยอ์ำจถกูจดักลุ่มภำยใตส้ำมประเภท ไดแ้ก่ 
กำรด ำรงอยู่ ควำมสมัพนัธ ์และกำรเติบโต กำรด ำรงอยู่สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรทำงสรีรวิทยำ
และควำมปลอดภัยของ Maslow ควำมเก่ียวขอ้งสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรทำงสังคมและกำร
เตบิโตหมำยถึงควำมภำคภมูิใจและกำรตระหนกัรูใ้นตนเองของ Maslow 

กำรมีส่วนรว่มหลกัของทฤษฎี ERG ในวรรณกรรมคือกำรผ่อนคลำยสมมติฐำนของ 
Maslow เช่นทฤษฎี ERG ไม่ไดจ้ดัล ำดบัควำมตอ้งกำรตำมล ำดบัใด ๆ และยอมรบัอย่ำงชดัเจนว่ำ
อำจมีควำมต้องกำรมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงในเวลำท่ีก ำหนด ยิ่งไปกว่ำนั้นทฤษฎีดังกล่ำวยังมี
สมมตฐิำน "ควำมหงุดหงิด - ควำมถดถอย" ท่ีชีใ้หเ้ห็นวำ่บคุคลท่ีรูส้กึทอ้ถอยในควำมพยำยำมท่ีจะ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรหนึ่งอำจถอยหลงัไปสู่อีกสิ่ง เช่นคนท่ีผิดหวงัจำกโอกำสในกำรเติบโตใน
หนำ้ท่ีกำรงำนและกำรกำ้วไปสูเ่ปำ้หมำยในอำชีพอำจถดถอยไปสู่ควำมตอ้งกำรควำมสมัพนัธแ์ละ
เริ่มใชเ้วลำในกำรสงัสรรคก์บัเพ่ือนรว่มงำนมำกขึน้ ควำมหมำยของทฤษฎีนีคื้อจ ำเป็นตอ้งตระหนกั
ถึงควำมตอ้งกำรหลำย ๆ อย่ำงท่ีอำจผลกัดนัใหแ้ตล่ะบคุคลมำถึงจดุท่ีก ำหนดเพ่ือท ำควำมเขำ้ใจ
พฤตกิรรมของพวกเขำและกระตุน้พวกเขำอยำ่งเหมำะสม(Maslow, 1943) 

ทฤษฎีความคาดหวัง 
ตำมทฤษฎีควำมคำดหวงัแรงจูงใจของแตล่ะบุคคลในกำรออกแรงมำกหรือนอ้ยนัน้

พิจำรณำจำกกำรค ำนวณอย่ำงมีเหตผุลซึ่งแต่ละคนจะประเมินสถำนกำรณข์องตน ทศันคติและ
กำรปฏิบตัิงำนของผูบ้ริหำร กำรปฏิบตัิงำนและแรงจูงใจ นิวยอรก์: ไวลีย ์ตำมทฤษฎีนีแ้ต่ละคน
ถำมตวัเองสำมค ำถำม(Lawler, 1968) 

 

 

 

ภำพประกอบ 5 ทฤษฎีควำมคำดหวงั  

ท่ีมำ https://saylordotorg.github.io.ac.th 

Effort Performance Rewards 

Expectan
cy

Instrumentali
ty

Valenc
e

1) Will my effort 

lead to high performance? 

2) Will performance 

lead to outcomes? 

3) Do I find the 

Outcomes desirable? 

x x 
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ค ำถำมแรก คือ บคุคลนัน้เช่ือหรือไม่วำ่ควำมพยำยำมในระดบัสงูจะน ำไปสู่ผลลพัธท่ี์
น่ำสนใจ เช่นประสิทธิภำพหรือควำมส ำเร็จ เช่น  คุณเช่ือว่ำควำมพยำยำมท่ีคุณทุ่มเทใหก้ับชัน้
เรียนนัน้สมัพนัธก์บักำรท ำผลงำนไดดี้ในชัน้เรียนนัน้หรือไม่ ถำ้คณุท ำคณุมีแนวโนม้ท่ีจะใชค้วำม
พยำยำมมำกขึน้ 

ค ำถำมท่ีสอง คือ ระดับท่ีบุคคลนั้นเช่ือว่ำประสิทธิภำพนั้นเก่ียวข้องกับผลลัพธ์ท่ี
ตำมมำ เช่นผลตอบแทน กำรรบัรูนี้มี้ช่ือว่ำเครื่องมือ เช่นคณุเช่ือหรือไม่ว่ำกำรไดเ้กรดดีในชัน้เรียน
นัน้เก่ียวขอ้งกับรำงวลัเช่นกำรไดง้ำนท่ีดีขึน้หรือกำรไดร้บักำรอนมุตัิจำกผูส้อนหรือจำกเพ่ือนหรือ
ผูป้กครองของคณุ ถำ้คณุท ำคณุมีแนวโนม้ท่ีจะทุม่เท 

ค ำถำมท่ีสำม คือ แต่ละคนก็มีควำมกงัวลเก่ียวกับมลูคำ่ของรำงวลัท่ีรอพวกเขำเป็น
ผลมำจำกประสิทธิภำพ ควำมพงึพอใจท่ีคำดว่ำจะเกิดขึน้จำกผลลพัธมี์ เชน่คณุใหค้วำมส ำคญักบั
กำรไดง้ำนท่ีดีขึน้หรือไดร้บักำรอนุมตัิจำกผูส้อนเพ่ือนหรือผูป้กครองของคณุหรือไม่  หำกผลลพัธ์
เหล่ำนีเ้ป็นท่ีตอ้งกำรส ำหรบัคณุควำมคำดหวงัและควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนของคณุก็สูง
และคณุมีแนวโนม้ท่ีจะทุม่เท 

ควำมคำดหวงั: ฉันท ำไดไ้หม? ถำ้ฉันพยำยำมมำกขึน้ฉันจะบรรลจุ  ำนวนนีไ้ดห้รือไม่? 
มีควำมเช่ือมโยงระหว่ำงควำมพยำยำมอย่ำงหนกัและกำรบรรลเุปำ้หมำยนีห้รือไม่ หำกคณุรูส้กึว่ำ
คณุสำมำรถบรรลหุมำยเลขนีไ้ดห้ำกคณุพยำยำมคณุมีควำมคำดหวงัสงู(Lawler, 1968) 

อิทธิพลต่อการรับรู้ความคาดหวัง 
พนกังำนอำจไม่เช่ือว่ำควำมพยำยำมของพวกเขำน ำไปสู่ประสิทธิภำพสงูดว้ยเหตผุล

หลำยประกำร ประกำรแรกพนกังำนอำจไม่มีทกัษะควำมรูห้รือควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนให้
ส  ำเร็จ ค ำตอบส ำหรบัปัญหำนีอ้ำจเป็นกำรฝึกอบรมพนกังำนหรือจำ้งคนท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสม
ส ำหรบังำนท่ีมีปัญหำ ประกำรท่ีสองควำมคำดหวงัในระดบัต ่ำอำจเป็นเพรำะพนกังำนอำจรูส้ึกว่ำ
มีบำงอยำ่งท่ีนอกเหนือไปจำกควำมพยำยำมคำดกำรณผ์ลงำน เชน่พฤตกิรรมทำงกำรเมืองในสว่น
ของพนักงำน หำกพนักงำนเช่ือว่ำสภำพแวดลอ้มในกำรปฏิบตัิงำนไม่เอือ้ต่อกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี 
ควำมคำดหวังก็จะได้รับผลเช่นกัน ดังนั้นกำรเคลียร์เส้นทำงสู่กำรปฏิบัติงำนและสร้ำง
สภำพแวดลอ้มท่ีพนกังำนไม่รูส้ึกว่ำถกูจ ำกดั จะเป็นประโยชน ์ในท่ีสดุพนกังำนบำงคนอำจรบัรูถ้ึง
ควำมเช่ือมโยงเล็กนอ้ยระหว่ำงควำมพยำยำมและระดบักำรปฏิบัติงำนของพนักงงำน ในกรณี
เชน่นีก้ำรใหข้อ้เสนอแนะและกำรใหก้ ำลงัใจในเชิงบวกอำจชว่ยกระตุน้ใหพ้นกังำน 

จำกแนวควำมคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้ิจยัขอสรุปว่ำแรงจูงใจ
ชว่ยเพิ่มพลงัในกำรปฏิบตัิงำนใหพ้นกังำน เพรำะพลงัเป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส ำคญัตอ่กำรกระท ำหรือ
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พฤติกรรมของคน ถำ้พนกังำนมีแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนสูง ก็ท ำใหเ้รำมีพลงั กระตือรือรน้ท่ีจะ
ท ำงำนนัน้ๆใหส้  ำเร็จ ช่วยเพิ่มควำมพยำยำมในกำรปฏิบตัิงำนใหพ้นกังำน เพรำะควำมพยำยำม
ท ำใหพ้นกังำนมีควำมอดทน  ไม่เกิดควำมรูส้ึกทอ้ท่ีจะคิดหำวิธีกำรน ำควำมรูแ้ละควำมสำมำรถ
ของตนมำใชใ้หเ้ป็นประโยชนต์อ่งำนใหไ้ดม้ำกท่ีสดุ 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัตงิาน 
ปัจจัยค ำ้จุน หรือปัจจยัดำ้นสุขอนำมัย เป็นปัจจยัดำ้นงำนท่ีซึ่งจ  ำเป็นในกำรด ำรงของ

แรงจูงใจในท่ีท ำงำน สิ่งเหล่ำนีไ้ม่ไดน้  ำไปสู่ควำมพึงพอใจในเชิงบวกในระยะยำว ไม่สำมำรถ
กระตุน้ใหพ้นกังำนท ำงำนหนกัขึน้ แต่จะท ำใหพ้วกเขำไม่ไดร้บักำรกระตุน้หำกไม่มีปัจจยัเหล่ำนี ้
เช่นสถำนะควำมมั่นคงในงำน เงินเดือน ผลประโยชน์ เง่ือนไขกำรปฏิบัติงำน ค่ำจ้ำงท่ีดี กำร
ประกนัท่ีจำ่ยเงินวนัหยดุพกัผอ่น  

ปัจจัยด้านสุขอนามัยของ Herzberg 
Herzberg วำดเส้นขนำนท่ีเป็นเอกลักษณ์ระหว่ำงปัจจัยกระตุ้น และปัจจัยด้ำน

สขุอนำมยั รวมเขำ้ดว้ยกนัเพ่ือสรำ้งทฤษฎีแรงจงูใจ และสขุอนำมยั ในกำรวิจยัของ Herzberg ได้
สัมภำษณ์พนักงำนเพ่ือพิจำรณำว่ำสิ่งท่ีพวกเขำรูส้ึกเป็นท่ีพึงพอใจและไม่พึงพอใจในท่ีท ำงำน 
Herzberg พิจำรณำแลว้ว่ำผูท่ี้พึงพอใจคือแรงจงูใจในท่ีท ำงำนและควำมไม่พอใจเป็นปัจจยัดำ้น
สขุอนำมยั สิ่งท่ีน่ำสนใจตำม Herzberg ปัจจยัดำ้นสขุอนำมยัท่ีน ำไปสูค่วำมไมพ่อใจของพนกังำน
คือควำมคงท่ีในกำรปฏิบตัิงำน ไดแ้ก่ นโยบำย ค่ำจำ้ง และสถำนท่ีท ำงำน สภำพกำรปฏิบตัิงำน
ควำมสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงำน ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงหวัหนำ้งำนกบัพนกังำน และกำรก ำกบัดแูล
โดยรวมหรืออยูใ่นต ำแหนง่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ(Herzberg, 1991) 

ควำมพึงพอใจเป็นปัจจัยกระตุ้นท่ีอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรปฏิบัติงำน และ
สถำนกำรณก์ำรกำรปฏิบตังิำน ควำมพงึพอใจคือหนำ้ท่ีกำรงำน ควำมรบัผิดชอบ และกำรมีโอกำส
เติบโตในกำรปฏิบัติงำน และโอกำสส ำหรบัควำมก้ำวหน้ำ ควำมส ำเร็จ กำรยอมรบัจำกเพ่ือน
ร่วมงำนและหัวหน้ำงำน  กำรค้นพบของ Herzberg ค่อนข้ำงยืนยันทฤษฎีท่ีว่ำพนักงำนไม่ได้
ลำออกจำกงำนเพรำะไดร้บัคำ่จำ้งต ่ำหรือไดร้บัผลตอบแทนนอ้ยลง ผลส ำรวจของทรพัยำกรบคุคล 
Leigh Branham หนงัสือ The 7 พนกังำนเกือบ 20,000 คนของ Branham พบว่ำพนกังำนมองหำ
งำนท่ีอ่ืนเพรำะพนักงำนเกิดควำมรูส้ึกว่ำงำนของตนเองขำดคุณค่ำ   ขำดควำมเป็นผู้น  ำ และ
หวัหนำ้งำนก็ไมไ่ดใ้หก้ำรสนบัสนนุเพ่ือใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำน(Khillah, 1986) 

 
ปัจจัยด้านสุขอนามัยมีความส าคัญต่อธุรกิจ 
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กำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนคือเป้ำหมำยของทุกบริษัท กำรวิจยัมกัเป็นวิธีเดียวท่ีจะ
เปิดเผยสิ่งท่ีกระตุน้ให้พนักงำนเกิดควำมพอใจ และในทำงกลับกันก็จะเปิดเผยสิ่งท่ีกระตุน้ให้
พนกังำนลดแรงจูงใจ ปัจจยัดำ้นสุขอนำมัย ไดแ้ก่ ค่ำจำ้ง นโยบำยใน สถำนท่ีท ำงำน สภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ควำมสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงำน ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงหวัหนำ้กบัพนกังำน และกำรอยู่
ในต ำแหนง่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ เช่นแมว้ำ่คำ่จำ้งจะเป็นปัจจยัดำ้นสขุอนำมยัท่ีจ  ำเป็น  มีเหตผุลอ่ืน ๆ 
อีกมำกมำยท่ีพนักงำนมองหำงำนท่ีอ่ืน แต่เงินเป็นสำเหตุท่ีมีโอกำสนอ้ยท่ีสุดท่ีพนกังำนลำออก
จำกกำรวิจัยของ Leigh Branham อย่ำงไรก็ตำม บริษัท จัดหำพนักงำน Robert Half ไดส้  ำรวจ
ผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรเงิน - หัวหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและพนักงำนและไดเ้รียนรูว้่ำเงินเดือนและ
ผลประโยชนค์ดิเป็นสำเหตท่ีุรอ้ยละ 38 ของ CFO และรอ้ยละ 28 ของพนกังำนลำออกจำกงำน แต่
กำรหมนุเวียนไม่ใช่สิ่งเดียวท่ี บริษัท ควรกงัวลเก่ียวกบัปัจจยัดำ้นสขุอนำมยัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นปัจจยั
ส ำคญัส ำหรบัธุรกิจเน่ืองจำกคำ่จำ้งท่ีไม่ดีหรือแพคเกจคำ่ตอบแทนและผลประโยชนท่ี์ไม่สำมำรถ
แข่งขนัไดส้ำมำรถสรำ้งขวญัก ำลงัใจใหก้ับพนกังำนไดต้  ่ำ นอกจำกนีย้งัเป็นอนัตรำยต่อธุรกิจของ
คณุไดร้บัช่ือเสียงจำกกำรจำ่ยคำ่จำ้งต ่ำและไม่จำ่ยคำ่ตอบแทนใหค้นงำนอยำ่งยตุธิรรม ปัจจยัดำ้น
สุขอนำมัยอ่ืน ๆ เช่นนโยบำยในสถำนท่ีท ำงำนและสภำพกำรปฏิบตัิงำนอำจส่งผลเสียต่อธุรกิจ
หำกท ำงำนกับพนักงำน เม่ือแผนกทรพัยำกรบุคคลของคุณด ำเนินนโยบำยท่ีเป็นประโยชนต์่อ
ควำมเป็นผู้น  ำของ บริษัท เท่ำนั้นหรือหำกสภำพกำรปฏิบัติงำนของคุณไม่ปลอดภัยคุณควร
คำดหวงัว่ำควำมพึงพอใจในงำนโดยรวมจะลดลง ในทำงกลบักันหำกนโยบำยในสถำนท่ีท ำงำน
ของคณุไดร้บักำรไตรต่รองอย่ำงดีและส่ือสำรกบัพนกังำนและควำมเป็นผูน้  ำอย่ำงชดัเจนพนกังำน
ทัง้หมดของคณุจะช่ืนชมและปฏิบตัิตำมกฎ ตอ้งใชน้โยบำยสถำนท่ีท ำงำนในลักษณะท่ีไม่เลือก
ปฏิบตัิโดยไม่ค  ำนึงถึงต ำแหน่งสถำนะหรือปัจจัยท่ีไม่เก่ียวกับงำนเช่นเพศเชือ้ชำติเชือ้ชำติหรือ
ศำสนำ(Herzberg, 1991) 

ปัจจัยดำ้นสุขอนำมัยท่ีเหลืออยู่ในกำรวิจัยของ Herzberg ไดแ้ก่ ควำมสัมพันธ์กับ
เพ่ือนรว่มงำนควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงหวัหนำ้งำนและกำรก ำกบัดแูลโดยรวมหรือควำมเป็นผูน้  ำลว้น
เป็นองคป์ระกอบท่ีจ ำเป็นในท่ีท ำงำน สิ่งเหล่ำนีมี้ควำมส ำคญัต่อธุรกิจเช่นกนัเพรำะจำกกำรวิจยั
ของ Branham ควำมเป็นผูน้  ำท่ีไมดี่เป็นหนึ่งในสำเหตหุลกัท่ีท ำใหพ้นกังำนมองหำโอกำสจำกท่ีอ่ืน 
ควำมสมัพนัธท่ี์ไม่มีประสิทธิผลในท่ีท ำงำนอำจท ำใหพ้นกังำนถูกปลดจำกต ำแหน่งและถูกปลด
จำกต ำแหน่ง บริษัทท่ีใหค้วำมส ำคญักบัพนกังำนจะไม่มีปัญหำเหล่ำนีเ้น่ืองจำกพวกเขำมุ่งเนน้ไป
ท่ีกำรสรำ้งทีมและกำรพฒันำทีมเพ่ือรกัษำควำมสมัพนัธใ์นกำรปฏิบตังิำนท่ีเหนียวแนน่และรว่มมือ
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กัน กำรวำงมูลค่ำท่ีสูงใหก้ับพนักงำนคือกำรท่ี บริษัท ต่ำง ๆหันมำใชปั้จจัยดำ้นสุขอนำมัยของ
พนกังำน(Herzberg, 1991) 

กำรไม่มีปัจจัยด้ำนสุขอนำมัยจะท ำให้พนักงำนท ำงำนหนักน้อยลง ปัจจัยด้ำน
สขุอนำมยัไม่ไดมี้อยู่ผลกบัเนือ้งำนจริง ๆ แตปั่จจยัเหล่ำนีคื้อปัจจยัในกำรบ ำรุงรกัษำ ไม่เก่ียวขอ้ง
กบัตวังำนแตถ่ำ้ไมมี่ปัจจยัเหล่ำนี ้อำจน ำไปสูค่วำมไม่พอใจ แรงจงูใจท่ีเรียกว่ำปัจจยัดำ้นควำมพึง
พอใจ แตปั่จจยัดำ้นสขุอนำมยัเรียกวำ่ปัจจยัแหง่ควำมไมพ่งึพอใจ(Lundberg, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบ 6 Herzberg’s Motivation Theory – Two Factor Theory 

ท่ีมำ https://saylordotorg.github.io.ac.th 

ปัจจัยด้านค า้จุน หรือปัจจัยด้านสุขอนามัย  
นโยบำยของบริษัท : สิ่งเหล่ำนีค้วรเป็นธรรมและชัดเจนส ำหรับพนักงำนทุกคน 

นอกจำกนีย้งัตอ้งเทียบเทำ่กบัคูแ่ขง่ 
กำรควบคมุดแูล : กำรควบคมุดแูลตอ้งเป็นธรรมและเหมำะสม พนักงำนควรไดร้บั

ควำมเป็นอิสระมำกท่ีสดุเทำ่ท่ีสมเหตสุมผล 
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ควำมสมัพันธ ์: ไม่ควรมีควำมอดทนต่อกำรกลั่นแกลง้หรือกำรทะเลำะวิวำท ควรมี
ควำมสัมพันธ์ ท่ี ดีและเป็นมิตร เหมำะสมระหว่ำงเพ่ื อนร่วมงำน  ผู้บังคับบัญ ชำ และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

สภำพกำรปฏิบตัิงำน : อุปกรณ์และสภำพแวดลอ้มในกำรปฏิบตัิงำนควรปลอดภัย
เหมำะสมกบัวตัถปุระสงคแ์ละถกูสขุอนำมยั 

เงินเดือน : โครงสรำ้งกำรจ่ำยควรเป็นธรรม สมเหตสุมผล นอกจำกนีย้งัควรแข่งขนั
กบัองคก์รอ่ืน ๆ ในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

สถำนะ : องคก์รควรรกัษำสถำนะของพนกังำนทกุคนภำยในองคก์ร กำรปฏิบตัิงำนท่ี
มีควำมหมำยสำมำรถใหค้วำมรูส้กึถึงสถำนะ 

ควำมปลอดภยั : สิ่งส  ำคญัคือพนกังำนรูส้ึกว่ำงำนของตนมั่นคงและไม่ตกอยู่ภำยใต้
กำรคกุคำมของกำรถกูปลดจำกงำนตลอดเวลำ 

ในแง่ทั่วไปมีส่ีปัจจัยท่ีองคก์รหรือทีมสำมำรถคน้พบตวัเองไดเ้ม่ือพูดถึงทฤษฎีสอง
ปัจจยั 

1.สขุอนำมยัสงูและแรงจงูใจสงู คือสถำนกำรณใ์นอดุมคติและเป็นสถำนกำรณท่ี์
ผูจ้ดักำรทกุคนควรมุง่มั่น ท่ีน่ีพนกังำนทกุคนมีแรงจงูใจและมีขอ้ขอ้งใจนอ้ยมำก 

2.สุขอนำมัยสูงและแรงจูงใจต ่ำ ในสถำนกำรณ์เช่นนี ้พนักงำนมีข้อข้องใจ
เล็กนอ้ย แตไ่ม่มีแรงจงูใจสงู ตวัอย่ำงของสถำนกำรณนี์คื้อกำรท่ีคำ่จำ้งและเง่ือนไขกำรปฏิบตัิงำน
สำมำรถแขง่ขนัได ้แตง่ำนไมน่ำ่สนใจมำกนกั พนกังำนอยูท่ี่นั่นเพ่ือเก็บเงินเดือน 

3.สขุอนำมยัต ่ำและแรงจูงใจสูง ในสถำนกำรณเ์ช่นนีพ้นกังำนมีแรงจูงใจสูง แต่
พวกเขำมีควำมคับข้องใจมำกมำย ตัวอย่ำงทั่ วไปของสถำนกำรณ์นีคื้องำนท่ีน่ำต่ืนเต้นและ
นำ่สนใจจรงิ ๆ แตก่ำรจำ่ยเงินและเง่ือนไขอยูเ่บือ้งหลงัคูแ่ขง่ในอตุสำหกรรมเดียวกนั 

4.สขุอนำมยัต ่ำและแรงจงูใจต ่ำ เห็นไดช้ดัว่ำน่ีเป็นสถำนกำรณท่ี์เลวรำ้ยส ำหรบั
องคก์รหรือทีมท่ีตอ้งเผชิญท่ีน่ีพนกังำนไม่มีแรงจงูใจและปัจจยัดำ้นสุขอนำมยัก็ไม่ไดเ้ป็นสิ่งท่ีควร
ท ำ(Lord, 1969) 

จำกแนวควำมคิดและทฤษฎีท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ ผูว้ิจัยขอสรุปว่ำปัจจยัค ำ้จุน หรือปัจจัย
อนำมัย คือปัจจัยท่ีช่วยลดควำมไม่พึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน (Maintenance or Hygiene 
Factors) เป็นปัจจัยท่ีไม่เก่ียวข้องกับงำนโดยตรง เป็นเพียงสิ่งท่ีสกัดกั้นไม่ให้บุคลำกรภำยใน
องค์กรเกิดควำมไม่พึงพอใจ แต่ในทำงเดียวกันนั้นองค์กรไม่สำมำรถสรำ้งแรงจูงใจในกำร
ปฏิบตัิงำนภำยในองคก์รใหเ้กิดขึน้กับพนักงำนของตนเองได ้โดยทั่วไปนัน้เป็นปัจจัยขัน้พืน้ฐำน



  30 

ของพนักงำนโดยทั่วไป ท่ีจ  ำเป็นจะตอ้งไดร้บักำรสนองตอบ เพรำะถำ้องคก์รไม่มีใหเ้พียงพอ จะ
ส่งผลใหบุ้คลำกรภำยในองคก์รเกิดควำมไม่พึงพอใจในกำรปฏิบตัิงำน แต่ในทำงเดียวกันปัจจัย
ดงักล่ำวนัน้ไม่สำมำรถยืนยันไดว้่ำหำกองคก์รสำมำรถปฏิบตัิไดค้รบแลว้จะสรำ้งควำมพึงพอใจ
ใหก้บัพนกังำนได ้

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
(เยำวลกัษณ ์อิทธิพร, 2564) ศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของ

พนกังำนภำยในองคก์รบริษัท เซ็นทรลัพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน) พบว่ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำย ุ
31–40 ปี มีสถำนภำพสมรส กำรศึกษำปริญญำตรีซึ่งเป็นพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร อำยุงำน 1–5 
ปี และรำยไดต้อ่เดือน 15,001–30,000 บำท เม่ือศกึษำตวัแปรดำ้นกำรจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของ
พบว่ำมีควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก โดยเรียงล ำดบัมำกไปนอ้ยดงันี ้ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 
ลกัษณะงำนท่ีปฏิบตัิ ควำมรบัผิดชอบ ควำมสมัพนัธก์บัเพ่ือนรว่มงำนภำยในองคก์ร นโยบำยและ
กำรบริหำรงำน ควำมมั่นคงในงำนท่ีท ำ ควำมสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชำ กำรยอมรับนับถือ 
ควำมกำ้วหนำ้ และคำ่ตอบแทน ตำมล ำดบั อีกทัง้เม่ือวิเครำะหป์ระสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนภำยในองคก์รซึ่งพบว่ำอยู่ในระดบัมำกเช่นกนั โดยเรียงล ำดบัไดด้งันี ้เวลำในกำรท ำงำน 
คณุภำพงำน ค่ำใชจ้่ำย ปริมำณงำน ตำมล ำดบั เม่ือทดสอบสมมติฐำนพบว่ำปัจจยัจูงใจในกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำน
ภำยในองคก์ร ท่ีระดบันยัส ำคญั 0.05 โดยมีคำ่สมัประสิทธ์ิกำรพยำกรณ ์เทำ่กบั 0.716 

(เกิดประดิษฐ์, 2556)ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจงูใจในประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ
บคุลำกรหำ้งบิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร ์ในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ พนกังำนหำ้งบิก๊ซีส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อำยุ 26-35 ปี เม่ือตรวจสอบระดับกำรศึกษำอยู่ในระดับปริญญำตรี สถำนภำพของ
บคุคลำกรสมรส  ปฏิบตัิงำนอยู่ในต ำแหน่งงำนปฏิบตัิกำร อำยงุำนต ่ำกว่ำ 5 ปี  และมีรำยได้ของ
บุคคลำกรเฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 20,000 บำท ผลกำรวิจัย พบว่ำปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ , 
ต ำแหน่งงำน ท่ีแตกตำ่งกนัไม่มีผลต่อแรงจงูใจ แตอ่ำย,ุ ระดบักำรศกึษำ, สถำนภำพ, ต ำแหนง่งำน
, อำยุงำน, รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่ำงกัน มีผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนของบุคคลำกร
หำ้งบิก๊ซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอรใ์นกรุงเทพมหำนคร อีกทัง้ยงัพบว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ดำ้น
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำน,ดำ้นควำมมั่นคงปลอดภยั, ดำ้นสภำพกำรท ำงำน มีผลต่อแรงจงูใจ
ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่นกันส่วนปัจจัยอ่ืนๆ พบว่ำ ไม่มี
ควำมสมัพนัธ ์
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(ศิวำ หลำบค ำ และ กลำ้หำญ ณ น่ำน, 2564) ศึกษำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงแรงจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำนและผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน กรณีศึกษำ: บริษัท โฮม โปรดกัส ์เซ็นเตอร ์
จ  ำกดั (มหำชน) พบว่ำ พนกังำนโฮมโปรมีปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ำ้จนุอยูใ่นระดบัปำนกลำง อีกทัง้
ยงัพบว่ำผลกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนมีปัจจยัจูงใจและค ำ้จุน มีควำมสมัพนัธก์ันในระดบัปำน
กลำงกบัผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั .01 

(ประภำพร พฤกษะศรี, 2557) ศึกษำปัจจัยค่ำตอบแทนท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท สยำมแม็คโคร จ ำกัด (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนครและ
ปริมณฑล พบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ ระดับกำรศึกษำของพนักงำน จ ำนวนผู้ท่ีอยู่ใน
อปุกำระ หน่วยงำน ต ำแหน่งงำนของพนกังำน และรำยไดป้ระจ ำตอ่เดือนของพนกังำน ส่งผลต่อ
ปัจจยัคำ่ตอบทำงทำงกำรเงินของพนกังำน สว่นดำ้นปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่เพศ อำยุของพนกังำน 
อำยุงำนของพนักงำน สถำนภำพสมรส ภูมิล  ำเนำ ไม่มีผลต่อปัจจยัค่ำตอบแทนทำงกำรเงินของ
พนกังำนภำยในองคก์ร นอกจำกนัน้สมมติฐำนดำ้นปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ ต  ำแหน่งงำน ส่งผลตอ่
ปัจจยัค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินของพนกังำน และส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดำ้น เพศ อำยุ อำยุ
งำน สถำนภำพสมรส ภูมิล  ำเนำ จ ำนวนผูท่ี้อยู่ในอปุกำระ หนว่ยงำนรำยไดป้ระประจ ำตอ่เดือนไม่
มีผลตอ่ปัจจยัค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินของพนกังำนและสมมติฐำนดำ้นปัจจยัค่ำตอบแทน
ทำงกำรเงินและท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน พบว่ำ 
ค่ำตอบแทนท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนภำยในองคก์รโดยรวม อยู่ใน
ระดบัมำก ไดแ้ก่ คำ่ตอบแทนทำงกำรเงิน คำ่ตอบแทนท่ีไมใ่ชท่ำงกำรเงิน (งำน) และคำ่ตอบแทนท่ี
ไมใ่ชท่ำงกำรเงิน (ควำมภำคภมูิใจ) 

(อังศดำ สังวำลทิพย์ และ กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ, 2564) ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อ
แรงจงูใจในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนเทสโกโ้ลตสัในเขตกรุงเทพมหำนคร พบวำ่ พนกังำนเทสโก้
โลตสั มีระดบักำรจงูใจในกำรปฏิบตังิำนสงูอยู่ในดำ้นควำมมั่นคงปลอดภยั และดำ้นควำมสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนรว่มงำนภำยในองคก์ร ในส่วนดำ้นสภำพกำรท ำงำนภำยในองคก์รนัน้ปรำกฎว่ำมีกำรจูง
ใจต ่ำท่ีสดุ เม่ือวิเครำะหใ์นรำยดำ้นตำ่งๆจะสำมำรถพบว่ำดำ้นควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนเทสโกโ้ลตสัซึ่งมีควำมอดทนในกำรปฏิบตัิงำน คอยติดตำมงำนท่ีท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
ควำมกังวลใจของพนักงำนถ้ำหำกงำนไม่ส  ำเร็จลุล่วงตำมเวลำสูงท่ีสุด ดำ้นกำรยอมรบันับถือ
พนกังำนไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกหวัหนำ้งำนในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมกำ้วหนำ้ของพนกังำน
ภำยในองคก์รไดป้ฏิบตังิำนท่ีส ำคญัอย่ำงยิ่งในต ำแหน่งงำน ดำ้นนโยบำยและกำรบรกิำรพนกังำน
สำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำยของหน่วยงำนไดดี้ ดำ้นควำมมั่นคงปลอดภัย พนักงำนไดร้บัควำม
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คุม้ครองในกำรปฏิบตัิงำนท่ีดี  ดำ้นสภำพกำรท ำงำนพนกังำนไดใ้ชอ้ปุกรณเ์ครื่องมือในกำรท ำงำน
มีพรอ้ม และยังพบว่ำควำมผูกพันกับเพ่ือนร่วมงำนมีผลให้มีกำรจูงใจในกำรปฏิบัติงำนอยู่ใน
ระดบัสงู 

(จรัญธร สำคร, สุธรรม พงษ์ส ำรำญ , และ ปรำณี คงธนสมุทร, 2564) ศึกษำปัจจัย
แรงจงูใจท่ีมีผลตอ่กำรสรำ้งประสิทธิผลในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนฝ่ำยขำย บริษัท เพรซิ เดนท ์
เบเกอรี่ จ  ำกดั(มหำชน) จำกงำนวิจยัสำมำรถคน้พบวำ่พนกังำนส่วนใหญ่เป็นเพศชำย อำย ุ31-40 
ปี จบกำรศกึษำปรญิญำตรี มีสถำนภำพสมรส ปฏิบตัิหนำ้ท่ีประสำนงำนขำย รำยไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
20,001-30,000 บำท และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 6-10 ปี  นอกจำกนัน้ยังพบปัจจยัจูงใจ 
ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน และระดบัประสิทธิผลในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนฝ่ำยขำยอยู่ใน
ระดบัปำนกลำง เม่ือตรวจสอบขอ้มูลส่วนบุคคล ดำ้นต ำแหน่งงำน  ปัจจยัจูงใจ   ปัจจัยค ำ้จุน มี
ควำมสัมพันธก์ับประสิทธิผลในกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน โดยพบว่ำดำ้นวิธีกำรปกครองของ
หัวหน้ำงำน ด้ำนกำรบริหำรนโยบำยและกำรบริหำรงำน ด้ำนสถำนะอำชีพ ด้ำนสภำพกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนควำมมั่ นคงในกำรท ำงำน ด้ำนควำมเป็นอยู่ส่วนตัว ด้ำนควำมสัมพันธ์กับ
ผูบ้ังคบับญัชำ ดำ้นเงินเดือน และดำ้นอนำคตท่ีไดร้บัควำมก้ำวหนำ้ในอนำคต มีควำมสัมพันธ์
ระดบัปำนกลำงทิศทำงเดียวกัน และพบว่ำปัจจัยจูงใจดำ้นควำมรบัผิดชอบในกำรท ำงำน ดำ้น
ควำมก้ำวหนำ้ในหนำ้ท่ีกำรท ำงำน ปัจจัยค ำ้จุนดำ้นควำมสัมพันธ์กับผูบ้งัคบับญัชำดำ้นวิธีกำร
ปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิผลในปฏิบตังิำนของพนกังำนฝ่ำยขำยเชน่กนั 

(นนธิอัฐ โฉมวัฒนำ, 2564) ไดท้  ำกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษัทแพลท เนรำ จ ำกัด พบว่ำ พนักงำนบริษัทแพลทเนรำท่ีมีระดับ
กำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนต่ำงกัน ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน
ต่ำงกัน และพบว่ำบุคคลำกรท่ีมีเพศ อำยุ สถำนภำพ และรำยได้เฉล่ียต่อเดือนต่ำงกัน ท ำให้
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนไม่ต่ำงกนั ส่วนแรงจูงใจในกำรท ำงำนดำ้นควำมส ำเร็จของ
งำน ดำ้นกำรยอมรบันบัถือ ดำ้นกำรปกครอง ดำ้นลกัษณะงำน และดำ้นควำมกำ้วหนำ้ในต ำแหน่ง 
มีผลกระทบตอ่ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำน ตำมล ำดบั 

(อรุโณทยั จนัทวงษ์ และ ประสพชยั พสนนท์, 2561) ศึกษำปัจจยัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ี
ส่งผลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขำยในธุรกิจคำ้ปลีกสินคำ้ปลอดอำกรของไทย 
พบว่ำ ตวัแปรท่ีเป็นแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนขำย
อย่ำงมำก เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขำยใหดี้
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มำกยิ่งขึน้ มี 3 ปัจจยั คือ รำยไดแ้ละสวสัดิกำร ควำมตอ้งกำรควำมส ำเร็จ ควำมตอ้งกำรอ ำนำจ 
ตำมล ำดบั  

(ณรงค ์ศรีเกรียงทอง, 2558) ศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมตอ้งกำรของแรงจูงใจภำยใน/
ภำยนอก และสวสัดิกำรของพนกังำนท่ีปรกึษำงำนขำย PC และพนกังำนท่ีปรกึษำดำ้นควำมงำม 
BA ของบริษัท โมเติรส์คำสอินเตอรน์ชั่นแนลคอสเมติกส ์จ  ำกัด พบว่ำ สภำพปัญหำกำรท ำงำนท่ี
พนกังำนจ ำเป็นตอ้งพบเจอในกำรปฏิบตัิงำนไดแ้ก่ สภำวะกำรแข่งขนั กำรผกูขำดของเจำ้ของรำ้น 
และควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยขำย ส่วนด้ำนแรงจูงใจท่ีเป็นปัจจัยกระตุ้นให้ท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ประกอบดว้ย ควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน กำรยอมรบันับถือ ควำมก้ำวหน้ำในต ำ
เหน่งหนำ้ท่ี และปัจจัยค ำ้จุนท่ีกระตุน้ใหพ้นักงำนปฏิบตัิงำนไดดี้ขึน้ ประกอบดว้ย นโยบำยกำร
บริหำรของผู้บริหำร ทำงด้ำนสวัสดิกำรทำงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย กำรได้รับค่ำ
ลว่งเวลำ กำรไดร้บัคำ่น ำ้มนัรถ สวสัดิกำรเงินกู ้กำรไดร้บัทองเม่ือครบวำระ กำรไดร้บัเงินช่วยเหลือ 
กองทนุสหกรณก์ลุม่ กำรไดร้บัชดุยนูิฟอรม์ กำรสมัมนำ และประกนัอบุตัเิหต ุเป็นตน้ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “ปัจจยัจูงใจและปัจจัยค ำ้จุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร” เป็นกำร
วิจยัเชิงปริมำณ (Quantitative Research) วิธีกำรเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถำม (Questionnaires) 
โดยผูว้ิจยัไดด้  ำเนินกำรศกึษำตำมขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. กำรท ำหนดประชำกร และกำรเลือกกลุม่ตวัอยำ่งท่ีใชไ้นกำรวิจยั 
2. กำรสรำ้งเครื่องมือท่ีใชไ้นกำรวิจยั 
3. ขัน้ตอนกำรสรำ้งเครื่องมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 
4. กำรเก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. กำรจดักระท ำและกำรวิเครำะหข์อ้มลู 
6. สถิตท่ีิใชใ้นกำรวิเครำะหข์อ้มลู 

1. การท าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ไนการวิจัยขอบเขตการวิจัย 
กำรวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษำถึงปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ำ้จนุท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร  โดยผูว้ิจยั
ก ำหนดขอบเขตกำรศกึษำดงันี ้

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงำนระดับปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินคำ้

เซ็นทรัล สำขำชิดลม  กรุงเทพมหำนคร โดยประชำกรมีจ ำนวน 1,015 คน (อ้ำงอิงจำกฝ่ำย
ทรพัยำกรบคุลของหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 2563) 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ป ระช ำก รมี จ ำน วน  1,015 คน  (อ้ำ ง อิ งจ ำก ฝ่ ำยท รัพ ย ำก รบุ ค ล ขอ ง

หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม2563) โดยก ำหนดขนำดตวัอย่ำงโดยใชส้ตูรค ำนวณหำขนำด
กลุ่มตวัอย่ำงทรำบขนำดของประชำกร (Yamane. 1973) ท่ีระดบัควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ควำม
ผิดพลำดไม่เกินรอ้ยละ 5 กำรวิจยัครัง้นีก้  ำหนดกลุ่มตวัอย่ำงเท่ำกบั  287 ตวัอย่ำง รวมขนำดกลุ่ม
ตวัอยำ่งทัง้หมด 287 ตวัอยำ่ง โดยใชว้ิธีกำรสุม่ดงันี ้

สตูรในกำรค ำนวณ n = 
𝑵

𝟏+𝐍𝐞𝟐 
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n คือ ขนำดของกลุม่ตวัอยำ่ง  

N คือ ขนำดประชำกร (จ ำนวนประชำกรทัง้หมดท่ีมี) 

e คือ คำ่ควำมคลำดเคล่ือนท่ีใชใ้นงำนวิจยันัน้ 

จะไดข้นำดตวัอยำ่งดงันี ้ n = 
𝟏,𝟎𝟏𝟓

𝟏+𝟏,𝟎𝟏𝟓(𝟎.𝟎𝟓)𝟐 

    n = 
𝟏,𝟎𝟏𝟓

𝟑.𝟓𝟑𝟓𝟕
 

    n = 287 
ตวัอยำ่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในกำรวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยจะแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำงพนักงำน

หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนทัง้หมด 287 ตวัอย่ำง โดยมี
ขัน้ตอนกำรสุม่ตวัอยำ่งดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกำรแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กับ
กลุ่มพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร ซึ่งทรำบ
จ ำนวนประชำกรท่ีแท้จริงจ  ำนวน 1,015 คน จ ำแนกพนักงำนภำยในองคก์รออกเป็น 7 แผนก 
จำกนัน้สุ่มตวัอย่ำงจำกประชำกรแต่ละแผนกโดยใชส้ดัส่วนของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงแต่ละชัน้

โดยใช้สูตร 
ประชำกรในแผนก

ประชำกรทัง้หมด
 X จ ำนวนกลุม่ตวัอยำ่ง และก ำหนดให้ทุกแผนกได้กลุ่มตัวอย่ำงรวม

จ ำนวน 287 ตวัอยำ่ง 
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ตำรำง 2 จ  ำนวนประชำกร และกลุม่ตวัอยำ่ง 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีกำรสุ่มตวัอย่ำงแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยกำร
เก็บจำกแบบสอบถำมจำกท่ีเตรียมไวผ้่ำน กเูกิลฟอรม์ (Google forms) เพ่ือสรำ้งคิวอำรโ์คด้ (QR 
Code) และด ำเนินกำรจัดเก็บแบบสอบถำมจำกกลุ่มตัวอย่ำงในแผนกต่ำงๆท่ีเต็มใจให้ข้อมูล
จ ำนวน 287 ตวัอยำ่ง ในหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลส ำหรบังำนวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถำมท่ีผูว้ิจัย

สรำ้งขึน้ใหมี้ลกัษณะท่ีง่ำยต่อกำรตอบ และยงัครอบคลุมวตัถุตปุระสงคท่ี์ผูว้ิจยัตัง้เอำไวโ้ดยแบ่ง
เนือ้หำของแบบสอบถำมออกเป็น 5 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบเป็นลักษณะดำ้นประชำกรศำสตรซ์ึ่งเป็นลกัษณะแบบสอบถำม
ปลำยปิด (Close-ended Question) มีจ  ำนวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อำยุ แผนกท่ีปฏิบัติงำน 
ต ำแหน่ง อำยกุำรปฏิบตัิงำนหำ้งเซ็นทรลั สำขำชิดลม โดยค ำถำมจะมีระดบักำรวดัขอ้มูลประเภท
พรอ้มทัง้รำยละเอียดตำ่ง ๆ ดงันี ้

1.เพศ : ลกัษณะของแบบสอบถำม ประกอบไปดว้ยค ำถำมท่ีมีค ำตอบใหเ้ลือก 2 
ทำง (Dichotomous Question) และใชร้ะดบักำรวดัแบบนำมบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

2.อำยุ : ลกัษณะของแบบสอบถำมประกอบไปดว้ยค ำถำมท่ีมีหลำยค ำตอบให้
เลือก (Multiple Choices Question) และมำตรอนัดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

ห้างสรรพสินค้าแห่งหน่ึง  กรุงเทพมหานคร  

แผนก ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 

แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี 198 56 

แผนกเครือ่งประดบัสตร ี 236 67 

แผนกชดุชัน้ในสตร ี 49 14 

แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย 249 70 

แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ด็ก 70 20 

แผนกของใชใ้นบำ้น 177 50 

แผนกของเลน่เด็ก 36 10 
รวม 1,015 287 
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2.1 อำย ุ20-29 ปี 

2.2 อำย ุ30-39 ปี 

2.3 อำย ุ40 ปีขึน้ไป 
3.แผนกท่ีปฏิบัติงำน : ลักษณะของแบบสอบถำมประกอบไปดว้ยค ำถำมท่ีมี

หลำยค ำตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) และใช้ระดับกำรวัดแบบนำมบัญญัต ิ
(Nominal Scale) ดงันี ้

3.1 แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี 

3.2 แผนกเครื่องประดบัสตรี 

3.3 แผนกชดุชัน้ในสตรี 

3.4 แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย 

3.5 แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ดก็ 

3.6 แผนกของใชใ้นบำ้น 

3.7 แผนกของเลน่เดก็ 
4.ต ำแหน่ง : ลกัษณะของแบบสอบถำมประกอบไปดว้ยค ำถำมท่ีมีหลำยค ำตอบ

ใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) และใชม้ำตรนำมบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้

4.1 พนกังำนขำย 

4.2 PC/BA 

4.3 Department Sale Manager 

4.4 Store Merchandising Manager 
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5.อำยุกำรปฏิบัติงำนห้ำงเซ็นทรลั สำขำชิดลม  : ลักษณะของแบบสอบถำม
ประกอบไปดว้ยค ำถำมท่ีมีหลำยค ำตอบใหเ้ลือก (Multiple Choices Question) และใชร้ะดบักำร
วดัขอ้มลูประเภทเรียงล ำดบั (Ordinal Scale) ดงันี ้

6.1  อำย ุ1-3 ปี 

6.2  อำย ุ4-6 ปี 

6.3  อำย ุ7-9 ปี 

6.4  อำย ุ10 ปีขึน้ไป  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับปัจจยักำรจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน โดยมีจ ำนวน 

15  ขอ้ แบง่เป็นดำ้นตำ่ง ๆ ดงันี ้
1.คำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์จ ำนวน 5 ค ำถำม 
2.ควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำนของบคุคล จ ำนวน 3 ค ำถำม 
3.ควำมสมัพนัธก์บับคุคลในท่ีท ำงำน จ ำนวน 3 ค ำถำม 
4.ลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตั ิจ ำนวน 3 ค ำถำม 
5.ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ จ ำนวน 3 ค ำถำม 

ลกัษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว เป็น
ลักษณะ Likert Scale และวดัขอ้มูลประเภทอันตรภำคชัน้ (Interval Scale) โดยให้คะแนนแบบ
มำตรำส่วนกำรประมำณค่ำ (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑก์ำรให้
คะแนน ดงันี ้

ระดบัควำมคดิเห็น  5 หมำยถึง เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ 
ระดบัควำมคดิเห็น  4  หมำยถึง  เห็นดว้ยมำก 
ระดบัควำมคดิเห็น  3  หมำยถึง เห็นดว้ยปำนกลำง 
ระดบัควำมคดิเห็น  2  หมำยถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบัควำมคดิเห็น  1  หมำยถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

เม่ือรวบรวมข้อมูล และแจกแจงควำมถ่ีแลว้ ใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่ำงมำ
พิจำรณำระดบัควำมถ่ี ซึ่งมีเกณฑก์ำรพิจำรณำดงันี ้สตูรกำรค ำนวณระดบักำรใหค้ะแนนเฉล่ียใน
แตล่ะระดบัชัน้โดยใชส้ตูรค ำนวณดงันี ้
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ควำมกวำ้ง อนัตรภำคชัน้  = ขอ้มลูคำ่สงูสดุ – ขอ้มลูคำ่ต ่ำสดุ 
            จ ำนวนชัน้ 
    = 5 – 1    
        5 
    = 0.8 
เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยคะแนน 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยมำกท่ีสดุ 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยมำก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยปำนกลำง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง ผูต้อบแบสอบถำมเห็นดว้ยนอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมำยถึง ผูต้อบแบสอบถำมเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกับปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน โดยมีจ ำนวน 18 

ขอ้ แบง่เป็นดำ้นตำ่ง ๆ ดงันี ้
1.กำรไดร้บักำรยอมรบั จ ำนวน 3 ค ำถำม 
2.ควำมรบัผิดชอบในงำน จ ำนวน 3 ค  ำถำม 
3.ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน จ ำนวน 4 ค  ำถำม 
4.นโยบำยและกำรบรหิำรงำน จ ำนวน 3 ค  ำถำม 
5.สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตังิำน จ ำนวน 3 ค ำถำม 
6.วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ จ ำนวน 3 ค ำถำม 

ลกัษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว เป็น
ลักษณะ Likert Scale และวดัขอ้มูลประเภทอันตรภำคชัน้ (Interval Scale) โดยให้คะแนนแบบ
มำตรำส่วนกำรประมำณค่ำ (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑก์ำรให้
คะแนน ดงันี ้

ระดบัควำมคดิเห็น  5 หมำยถึง   เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ 
ระดบัควำมคดิเห็น  4  หมำยถึง   เห็นดว้ยมำก  
ระดบัควำมคดิเห็น  3  หมำยถึง   เห็นดว้ยปำนกลำง  
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ระดบัควำมคดิเห็น  2  หมำยถึง   เห็นดว้ยนอ้ย  
ระดบัควำมคดิเห็น  1  หมำยถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

เม่ือรวบรวมข้อมูลและแจกแจงควำมถ่ีแล้ว ใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่ำงมำ
พิจำรณำระดบัควำมถ่ี ซึ่งมีเกณฑก์ำรพิจำรณำดงันี ้สตูรกำรค ำนวณระดบักำรใหค้ะแนนเฉล่ียใน
แตล่ะระดบัชัน้โดยใชส้ตูร ดงันี ้

ควำมกวำ้งของอนัตรภำคชัน้=ขอ้มลูท่ีมีคำ่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคำ่ต ่ำสดุ 
                  จ  ำนวนชัน้ 
   = 5 – 1 = 0.8 
       5 

เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยมำกท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยมำก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยปำนกลำง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง ผูต้อบแบสอบถำมเห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมำยถึง ผูต้อบแบสอบถำมเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

สว่นท่ี 4 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน โดยมีจ ำนวน 15 ขอ้ 
แบง่เป็นดำ้นตำ่ง ๆ ดงันี ้

1.ควำมใสใ่จในกำรบรกิำร จ ำนวน 5 ค ำถำม 
2.กำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น จ ำนวน 5 ค  ำถำม 
3.ควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ จ ำนวน 3 ค  ำถำม 

ลกัษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบสอบถำมแบบเลือกตอบเพียงค ำตอบเดียว เป็น
ลักษณะ Likert Scale และวดัขอ้มูลประเภทอันตรภำคชัน้ (Interval Scale) โดยให้คะแนนแบบ
มำตรำส่วนกำรประมำณค่ำ (Rating Scale Method) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั และมีเกณฑก์ำรให้
คะแนน ดงันี ้

ระดบัควำมคดิเห็น  5 หมำยถึง  เห็นดว้ยมำกท่ีสดุ 
ระดบัควำมคดิเห็น  4  หมำยถึง   เห็นดว้ยมำก  
ระดบัควำมคดิเห็น  3  หมำยถึง   เห็นดว้ยปำนกลำง  
ระดบัควำมคดิเห็น  2  หมำยถึง   เห็นดว้ยนอ้ย  
ระดบัควำมคดิเห็น  1  หมำยถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 
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เม่ือรวบรวมข้อมูล และแจกแจงควำมถ่ีแลว้ ใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่ำงมำ
พิจำรณำระดบัควำมถ่ี ซึ่งมีเกณฑก์ำรพิจำรณำดงันี ้สตูรกำรค ำนวณระดบักำรใหค้ะแนนเฉล่ียใน
แตล่ะระดบัชัน้โดยใชส้ตูรกำรค ำนวณชว่งควำมกวำ้งของชัน้ ดงันี ้

ควำมกวำ้งของอนัตรภำคชัน้    = ขอ้มลูท่ีมีคำ่สงูสดุ – ขอ้มลูท่ีมีคำ่ต ่ำสดุ 
              จ  ำนวนชัน้ 
    = 5 – 1   = 0.8 
       5 

เกณฑก์ำรแปลควำมหมำยคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยมำกท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยมำก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมำยถึง ผูต้อบแบบสอบถำมเห็นดว้ยปำนกลำง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมำยถึง ผูต้อบแบสอบถำมเห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมำยถึง ผูต้อบแบสอบถำมเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสดุ 

ส่วนท่ี  5 เป็นแบบสอบถำมให้ตอบแบบสอบถำมแบบปลำยเปิด ให้แสดง
ขอ้เสนอแนะและควำมคดิเห็นเก่ียวกบัหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

3. ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
กำรสรำ้งเครื่องมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั มีขัน้ตอนดงันี ้

1.ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษำจำกเอกสำร ทฤษฎีหลักกำร หนังสือ 
ต ำรำ งำนวิจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือก ำหนดขอบเขตของกำรวิจยัและสรำ้งเครื่องมือ ใหค้รอบคลมุ
วตัถปุระสงค ์จดุมุง่หมำยของกำรวิจยั  

2.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษำกำรสรำ้งแบบสอบถำมจำกเอกสำร  เพ่ือ
ก ำหนดขอบเขตและเนือ้หำของแบบสอบถำม เช่น ลกัษณะทำงประชำกรศำสตร ์ปัจจยักำรจูงใจ
ในกำรปฏิบัติงำน  ปัจจัยค ้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือสร้ำงแบบสอบถำมให้มีควำมชัดเจน
ครอบคลมุวตัถปุระสงค ์จดุมุง่หมำยของกำรวิจยั 

3.น ำขอ้มลูท่ีไดม้ำสรำ้งแบบสอบถำมใหเ้ป็นไปตำมทิศทำงเดียวกนักบักรอบกำรวิจยั 
4.น ำแบบสอบถำมท่ีสรำ้งขึน้เสนอใหก้ับอำจำรยท่ี์ปรึกษำ เพ่ือพิจำรณำตรวจสอบ

ควำมถกูตอ้ง และปรบัปรุงแกไ้ข 
5.น ำแบบสอบถำมท่ีไดร้บัค ำแนะน ำจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำ มำปรบัปรุงแก้ไข และ

ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเนือ้หำ 
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6.น ำแบบสอบถำมเสนอต่ออำจำรย์ท่ีปรึกษำงำนวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไข
ปรบัปรุงครัง้สุดทำ้ยก่อนน ำไปทดลองเก็บแบบสอบถำม โดยกำรน ำแบบสอบถำมฉบบัสมบูรณ์
ทดลองแจกแบบสอบถำมกบักลุม่ตวัอยำ่ง จ ำนวน 30 ชดุ เพ่ือหำคำ่ควำมเช่ือมั่น (Reliability) โดย
ใชส้ตูรแอลฟ่ำของครอนบคั (Cronbach’s alpha) (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ. 2545) เพ่ือใหไ้ดค้ำ่ควำม

เช่ือมั่น มีค่ำระหว่ำง 0 ≤ α≤ 1 หำกไดค้่ำท่ีใกลเ้คียงกับ 1 แสดงว่ำมีควำมเช่ือถือไดม้ำก โดย
ก ำหนดค่ำควำมเช่ือมั่นท่ียอมรบัไดต้อ้งไม่ต  ่ำกว่ำ 0.7 (พวงรตัน ์ทวีรตัน.์ 2540: 125) (แต่ในวิชำ
ใหย้อมรบัไดท่ี้คำ่ 0.65) 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
งำนวิจยัในครัง้นีเ้ป็นกำรศึกษำ ปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ำ้จนุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพ

ในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร โดย
แบง่ลกัษณะของแหลง่ขอ้มลูดงันี ้

1.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้ำจำกกำรศึกษำจำกต ำรำ เอกสำร 
บทควำม ทฤษฎีหลกักำร งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และแหลง่ขอ้มลูทำงอินเตอรเ์น็ต 

2.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) น ำแบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรเห็นชอบจำก
อำจำรยท่ี์ปรกึษำงำนวิจยัไปใชก้บักลุ่มตวัอย่ำงจำกหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม จำกนัน้
จงึรวบรวมแบบสอบถำมท่ีไดน้  ำมำจดักระท ำขอ้มลูเพื่อกำรวิเครำะหต์อ่ไป 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดกระท าข้อมูล 

หลงัจำกผูท้  ำวิจยัไดร้วบรวมแบบสอบถำมทัง้หมดจำกผูต้อบแบบสอบถำมจนครบ
เรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจงึน ำแบบสอบถำมทัง้หมดมำด ำเนินกำรตำมขัน้ตอน ดงันี ้

1.กำรตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมท่ีครบทั้งหมดมำ
ตรวจสอบควำมสมบรูณข์องแบบสอบถำมเพื่อแยกแบบสอบถำมท่ีไมส่มบรูณอ์อก 

2.กำรลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยน ำแบบสอบถำมฉบับท่ีมีควำมสมบูรณ์ถูกตอ้ง
เรียบรอ้ยมำลงรหสัตำมท่ีก ำหนดไวใ้นแบบสอบถำมแตล่ะสว่น 

3.กำรประมวลผลข้อมูล (Processing) น ำแบบสอบถำมท่ีลงรหัสเรียบรอ้ยมำ
บันทึกลงในคอมพิวเตอรโ์ดยประมวลผลข้อมูลผ่ำนโปรแกรมสถิติส  ำเร็จรูปเพ่ือกำรวิจัยทำง
สังคมศำสตร ์(Statistic Package for Social Science: SPSS) เพ่ือวิเครำะห์เชิงพรรณนำ และ
ทดสอบสมมตฐิำน 
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การวิเคราะหข้์อมูล 
1.การวิเคราะหโ์ดยใช้สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 

1.1กำรแจกแจงควำมถ่ี (Frequency) และค่ำร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้
อธิบำยลักษณะขอ้มูลจำกแบบสอบถำมในส่วนท่ี 1 ลักษณะประชำกรศำสตรด์ำ้นข้อมูลส่วน
บคุคล 

1.2ค่ำคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้ในกำรอธิบำยลักษณะของข้อมูลจำก
แบบสอบถำมในสว่นท่ี 2 ปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ส่วนท่ี 3 ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน 
และสว่นท่ี 4 ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

1.3สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) เพ่ือใชใ้นกำรอธิบำยลกัษณะ
ของขอ้มลูจำกแบบสอบถำมในส่วนท่ี 2 ปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ส่วนท่ี 3 ปัจจยัค ำ้จนุใน
กำรปฏิบตัิงำน และส่วนท่ี 4 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลม 

1.4กำรวิ เครำะห์โดยใช้สถิติ เชิ งอนุมำน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบ
สมมตฐิำน 

สมมิตฐำนข้อ ท่ี  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ีแตกต่ำงกันมีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน 
Independent t-test และ One-way Analysis of Variance (One-Way ANOVA) ในกำรทดสอบ
สมมตฐิำน 

สมมติฐำนขอ้ท่ี 2 ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน ประกอบดว้ยค่ำตอบแทน 
และผลประโยชน ์ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตังิำนของบคุคล สภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุน่ ลกัษณะ
ของงำนท่ีปฏิบตัิ ควำมเจรญิกำ้วหนำ้ มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนระดบั
ปฏิบตัิกำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม โดยใชส้ถิติวิเครำะหถ์ดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 

สมมติฐำนขอ้ท่ี 3 ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน ประกอบดว้ย กำรไดร้บักำร
ยอมรับ ควำมรับผิดชอบในงำน ควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน 
สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบัติงำน วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับัญชำ มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
โดยใชส้ถิตถิดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 
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6. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
สถติทิีใ่ช้ในการวิจัยมีดังนี ้

1.กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistic) โดยใช้สถิติ
พืน้ฐำน ไดแ้ก่ 

1.1คำ่รอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ. 2541: 40) 

𝑃 =  
𝑓(100)

𝑛
 

เม่ือ  𝑷  แทน คำ่คะแนนเฉล่ีย 

     𝒇 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    𝒏 แทน ขนำดของกลุม่ตวัอยำ่ง 
1.2คำ่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) โดยใชส้ตูรดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ. 2541: 40) 

𝐗 = 
∑ 𝑋

𝑛
 

เม่ือ 𝐗 แทน คำ่คะแนนเฉล่ีย 

      ∑ 𝒙แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

      𝒏  แทน ขนำดของกลุม่ตวัอยำ่ง 
1.3คำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน โดยใชส้ตูรดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ. 2541: 65) 

S. D. =√
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥2)

𝑛(𝑛−1)
 

เม่ือ S. D แทน คำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำนของคะแนน
กลุม่ตวัอยำ่ง 

∑ 𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก ำลงัสอง 

(∑ 𝑥2) แทน ผลรวมของแตล่ะตวัดว้ยก ำลงัสอง 

𝒏  แทน ขนำดของกลุม่ตวัอยำ่ง 
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2.สถิติท่ีใชห้ำคณุภำพของแบบสอบถำมหำควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม โดยใช้
วิธีกำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิอัลฟ่ำของครอนบัค (Cronbach’s alpha Coefficiency) (กัลยำ วินิชย์
บญัชำ. 2546: 449) 

Cronbach’s alpha = 
𝐾𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

เม่ือ Cronbach’s alpha แทน คำ่สมัประสิทธ์ิของควำมเช่ือมั่น 

𝑘  แทน จ ำนวนค ำถำม 

𝑐𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ แทน คำ่เฉล่ียของคำ่แปรปรวนรว่มระหวำ่งค ำถำม 

variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅แทน คำ่เฉล่ียของคำ่แปรปรวนของค ำถำม 

 
3.สถิตท่ีิใชใ้นกำรทดสอบสมมตฐิำน 

3.1 สมกำรพยำกรณ์  โดยกำรวิ เค รำะห์กำรถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
RegressionAnalysis) (ลว้น สำยยศและองัคณำ สำยยศ, 2540: 330 

สมกำรพยำกรณใ์นรูปคะแนนดบิ 

�̂� = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2+…+𝑏𝑘𝑥𝑘 

�̂�  แทน คะแนนพยำกรณ์ของตัวเกณฑ ์
(ตวัแปรตำม) 

𝑎  แทน คำ่คงท่ีของสมกำรพยำกรณใ์นรูป
คะแนนดบิ 

𝑏1,𝑏2,…𝑏𝑘เเทน สัมประสิท ธ์ิกำรถดถอยของตัวพยำกรณ์ตัวท่ี 

1,2....k ตำมล ำดบั 

𝑥1,𝑥2,…𝑥𝑘แทน คะแนนดิบของตัวพยำกรณ์ (ตัวแปรอิสระ)ตัวท่ี 

1,2....K ตำมล ำดบั 
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𝑘  แทน จ ำนวนตัวพยำกรณ์  (ตัวแปร
อิสระ) 

พยำกรณใ์นรูปคะแนนมำตรำฐำน 

�̂� = 𝛽1𝑍1+𝛽2𝑍2+…+𝛽𝑘𝑍𝑘 

�̂�  แทน คะแนนพยำกรณข์อง Y ท่ีไดจ้ำก
กำรพยำกรณ ์

𝛽1,𝛽2,…𝛽𝑘แทน ค่ำสัมประสิทธ์ิของตัวพยำกรณ์ตัวท่ี 1,2…..k 

ตำมล ำดบั 

𝑍1,𝑍2,…𝑍𝑘เเทน สัมประสิทธ์ิกำรถดถอยของตัวพยำกรณ์ ตัวท่ี 

1,2....k ตำมล ำดบั 

𝑘  แทน จ ำนวนตัวพยำกรณ์  (ตัวแปร
อิสระ) 
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บทที ่ 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

กำรศึกษำเรื่อง “ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ำจุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนระดบัปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร ” โดยมี
วตัถปุระสงคด์งันี ้1) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบคุคล 2) เพ่ือศกึษำ
อิทธิพลของปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำ
ขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 3) เพ่ือศกึษำอิทธิพลของปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน
มีผลกำรวิเครำะห ์ดงันี ้

1. สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข้์อมูล 
N แทน ขนำดของกลุม่ตวัอยำ่ง 
Min แทน คำ่ต ่ำสดุ (Minimum) 
Max แทน คำ่ต ่ำสดุ (Maximum) 

𝐗 แทน คำ่เฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน คำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
M.S. แทน ค่ำเฉล่ียของผลบวกก ำลังสองเฉล่ีย 

(Mean Squares) 
SS แทน ผลบวกก ำลังสองของคะแนน (Sum of 

Squares) 
df แทน ชั้นของควำมเป็นอิสระ (Degrees of 

Freedom) 
t แทน สถิติทดสอบท่ีใชใ้นกำรพิจำรณำในกำร

แจกแจงแบบที (T-distribution) 
F แทน สถิติทดสอบท่ีใชใ้นกำรพิจำรณำในกำร

แจกแจงแบบเอฟ (F-distribution) 
 p-value. แทน ระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ
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Prob. แทน ค่ ำ ค ว ำ ม น่ ำ จ ะ เป็ น ส ำ ห รับ บ อ ก
นยัส ำคญัทำงสถิต ิ

LSD แทน Least Significant Difference 
H0 แทน สมมตฐิำนหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน ส ม ม ติ ฐ ำ น ห ลั ก  ( Alterative 

Hypothesis) 
* แทน ควำมมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** แทน ควำมมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
X1 แทน ดำ้นคำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์
X2 แทน ดำ้นควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของ

บคุคล 
X3 แทน ดำ้นสภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุน่ 
X4 แทน ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตัิ 
X5 แทน ดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้ 
X6 แทน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั 
X7 แทน ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน 
X8 แทน ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน 
X9 แทน ดำ้นนโยบำยและกำรบรหิำรงำน 
X10 แทน ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำร

ปฏิบตังิำน 
X11 แทน ดำ้นวิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ 

2. การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ในกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผลข้อมูลกำรวิจัยครัง้นี ้ ผู้วิจัย

วิเครำะหแ์ละน ำเสนอตำรำงประกอบค ำอธิบำย แบง่เป็น 5 สว่น ตำมล ำดบั ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 กำรวิเครำะหข์อ้มูลเก่ียวกับปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร  ์ประกอบดว้ย เพศ 

อำยุ แผนก ต ำแหน่ง อำยุกำรปฏิบัติงำนโดยกำรหำค่ำควำมถ่ี (Frequency) และค่ำรอ้ยละ 
(Percentage) 

ส่วนท่ี 2 กำรวิเครำะหข์อ้มูลปัจจัยกำรจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน โดยกำรหำค่ำต ่ำสุด 
(Min) คำ่สงูสดุ (Max) คำ่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 
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สว่นท่ี 3 กำรวิเครำะหข์อ้มลูปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน โดยกำรหำคำ่ต ่ำสดุ (Min) 
คำ่สงูสดุ (Max) คำ่เฉล่ีย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

ส่วน ท่ี  4 กำรวิ เค รำะห์ข้อมู ล ป ระสิท ธิภ ำพกำรป ฏิบัติ งำนของพนัก งำน
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยกำรหำค่ำต ่ำสุด (Min) ค่ำสูงสดุ (Max) ค่ำเฉล่ีย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) 

สว่นท่ี 5 กำรวิเครำะหข์อ้มลูเพื่อกำรทดสอบสมมตฐิำน ดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลลของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็น

ทรลัสำขำชิดลมท่ีแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรแตกตำ่งกนั 
สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร

ปฏิบตังิำนของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม   
สมมติฐำนท่ี 3 ปัจจัยค ้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร

ปฏิบตังิำนของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

3. ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

เพศ อายุ แผนก ต าแหน่ง อายุการปฏิบัติงาน โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ได้ดังนี ้

ตำรำง 3 แสดงควำมถ่ีและคำ่รอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทำงประชำกรศำสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถำม จ ำนวน 287 คน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
         ชำย 125 43.6 
         หญิง 162 56.4 

รวม 287 100.0 
2. อายุ   
         อำย ุ20-29 ปี 118 41.1 
         อำย ุ30-39 ปี 95 33.1 
         อำย ุ40 ปีขึน้ไป 74 25.8 

รวม 287 100.0 
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ตำรำง 3 (ตอ่) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์ จ านวน ร้อยละ 
3. แผนก   

         แผนกของใชใ้นบำ้น 50 17.4 
         แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี 56 19.5 
         แผนกเครื่องประดบัสตรี 67 23.3 
         แผนกชดุชัน้ในสตรี 14 4.9 
         แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย 70 24.4 
         แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ดก็ 20 7.0 
         แผนกของเลน่เด็ก 10 3.5 

รวม 287 100.0 
4. ต าแหน่ง   
         พนกังำนขำย 103 35.9 
          PC/BA 73 25.4 
         Department Sale Manager 57 19.9 

         Store Merchandising Manager 54 18.8 
รวม 287 100.0 

5. อายุการปฏิบัติงาน   
         อำย ุ1-3 ปี 96 33.4 
         อำย ุ4-6 ปี 97 33.8 
         อำย ุ7-9 ปี 64 22.3 
         อำย ุ10 ปีขึน้ไป 30 10.5 

รวม 287 100.0 
 

จำกตำรำงท่ี 3 พบว่ำ ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร ์ท่ีเป็นพนกังำนระดบั ปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวน 287 ตวัอย่ำง จ ำแนกตำม เพศ อำย ุแผนก 
ต ำแหนง่ อำยกุำรปฏิบตังิำน ไดด้งันี ้

เพศ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ ำนวน 162 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 56.4 และเพศชำย จ ำนวน 125 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.6 
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อำยุ พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีอำยุ 20-29 ปี จ ำนวน 118 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 41.1 รองลงมำ อำยุ 30-39 ปี จ  ำนวน  95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.1 และอำยุ 40 ปีขึน้
ไป จ ำนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 

แผนก พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ ท ำงำนแผนกแผนกเสือ้ผ้ำวยัรุน่ชำย 
จ ำนวน 70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.4 รองลงมำ แผนกเครื่องประดบัสตรี จ  ำนวน 67 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 23.3 และแผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี จ  ำนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.5 

ต ำแหน่ง พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีต ำแหน่งพนกังำนขำย จ ำนวน 
103คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมำ PC/BA จ  ำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และ 
Department Sale Manager จ  ำนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.9 

อำยุกำรปฏิบตัิงำน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ มีอำยุกำรปฏิบตัิงำน
อำยุ 4-6 ปี จ  ำนวน 97 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.8 รองลงมำ อำยุ 1-3 ปี จ ำนวน 96 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 33.4 และ อำย ุ7-9 ปีจ  ำนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.3 

ตอนที ่2 ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

ตำรำง 4 แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยักำรจงูใจในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นคำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์

X1 ด้านค่าตอบแทน และผลประโยชน ์ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.เงินเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษท่ีท่ำนไดร้บัจำกองคก์ร 

เหมำะสมกับต ำแหน่งและควำมรบัผิดชอบของท่ำน 

3.80 0.85 เห็นดว้ยมำก 

2.เงินเดือน และค่ำตอบแทนพิเศษท่ีท่ำนไดร้บัยุติธรรมเม่ือ

เปรียบเทียบกับผูร้่วมวิชำชีพท่ีมีลกัษณะงำนใกลเ้คียงและ

คลำ้ยคลึงกนั 

3.53 0.63 เห็นดว้ยมำก 

3.ท่ำนมีควำมพึงพอใจกบัค่ำตอบแทนพิเศษท่ีไดร้บัอยู่ใน

ปัจจุบนั คำ่นั่งเครื่องแคชเชียร ์ค่ำกะท ำงำน 

3.50 0.68 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 4 (ตอ่) 

X1 ด้านค่าตอบแทน และผลประโยชน ์ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

4.เงินโบนสัประจ ำปีท่ีท่ำนไดร้บัมีควำมเหมำะสมกับงำนท่ี

ท่ำนไดร้บัมอบหมำยจำกองคก์ร 

3.55 0.75 เห็นดว้ยมำก 

5.สวสัดิกำรอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัจำกหน่วยงำนมีควำมเหมำะสมแลว้ 3.67 0.72 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.61 0.73 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 4 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยักำรจงูใจใน
กำรปฏิบตังิำน ดำ้นคำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ีย
เท่ำกับ 3.61 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ เงินเดือน และคำ่ตอบแทนพิเศษท่ีท่ำนไดร้บั
จำกองคก์ร เหมำะสมกบัต ำแหน่งและควำมรบัผิดชอบของท่ำน  อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.80 รองลงมำ  สวสัดิกำรอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัจำกหน่วยงำนมีควำมเหมำะสมแล้ว อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 3.67 และเงินโบนสัประจ ำปีท่ีท่ำนไดร้บัมีควำมเหมำะสม
กบังำนท่ีท่ำนไดร้บัมอบหมำยจำกองคก์ร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.55 

ตำรำง 5แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยักำรจงูใจในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำนของบคุคล 

X2 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัตงิานของบุคคล 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ไดร้บัมอบหมำยใหป้ฏิบตัิงำนท่ีท่ำนยงัไม่เคยมี

ประสบกำรณม์ำก่อนหรือตอ้งใชค้วำมรูแ้ละทกัษะ กำรขำยใน

ระดบัท่ีเพิ่มขึน้ 

3.98 0.81 เห็นดว้ยมำก 

2.ไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีตรงกบัควำมรู ้ควำมสำมำรถ และท ำ

ใหรู้ส้ึกมีควำมกระตือรือรน้ในกำรปฏิบตัิงำน 

4.16 0.74 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 5 (ตอ่)  

X2 ด้านความส าเร็จในการปฏิบัตงิานของบุคคล 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

3. ไดน้  ำเอำควำมรู ้และควำมสำมำรถในกำรขำย และ

ประสบกำรณก์ำรน ำเสนอสินคำ้มำใชอ้ย่ำงเต็มท่ี 

4.21 0.77 เห็นดว้ยมำก
ท่ีสดุ 

รวม 4.12 0.78 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยักำรจงูใจใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของบคุคล โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.12 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ ไดน้  ำเอำควำมรู ้และควำมสำมำรถ
ในกำรขำย และประสบกำรณก์ำรน ำเสนอสินคำ้มำใชอ้ย่ำงเต็มท่ี อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสดุ มี
คำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.21 รองลงมำ  ไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีตรงกบัควำมรู ้ควำมสำมำรถ และท ำใหรู้ส้ึก
มีควำมกระตือรือรน้ในกำรปฏิบตัิงำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.16 และไดร้บั
มอบหมำยใหป้ฏิบตัิงำนท่ีท่ำนยงัไม่เคยมีประสบกำรณม์ำก่อนหรือตอ้งใชค้วำมรูแ้ละทกัษะ กำร
ขำยในระดบัท่ีเพิ่มขึน้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.98 

ตำรำง 6แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยักำรจงูใจในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นสภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุน่ 

X3 ด้านสภาพการปฏิบัติงานทีย่ดืหยุ่น 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.องคก์รมีควำมยืดหยุ่นในเวลำกำรปฏิบตัิงำน เพ่ือท ำใหท้่ำน 

สำมำรถบริหำรเวลำในกำรปฏิบตัิงำนกบัเวลำส่วนตวัไดเ้ป็น

อย่ำงดี 

3.54 0.85 เห็นดว้ยมำก 

2.สภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขำยเปิดโอกำสใหท้่ำน 

สำมำรถท ำงำนในหรือนอกส ำนกังำน ซึ่งสำมำรถเอือ้อ ำนวย

กบักำรปฏิบตัิงำนของท่ำนเป็นอย่ำงดี 

3.43 0.76 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 6 (ตอ่)  

X3 ด้านสภาพการปฏิบัติงานทีย่ดืหยุ่น 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

3.สภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ียืดหยุ่นท่ีท่ำนไดร้บัในปัจจุบนัเป็น 

ปัจจยัท่ีส่งผลใหท้่ำนยงัคงท ำงำนอยู่ในองคก์ร 

3.44 0.77 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.47 0.79 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 6 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยักำรจงูใจใน
กำรปฏิบัติงำน  ด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นด้วยมำก  มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.47 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ องคก์รมีควำมยืดหยุ่นในเวลำกำร
ปฏิบตัิงำน เพื่อท ำใหท้่ำน สำมำรถบริหำรเวลำในกำรปฏิบตัิงำนกบัเวลำส่วนตวัไดเ้ป็นอย่ำงดี 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.54รองลงมำ  สภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ียืดหยุ่นท่ีท่ำน
ไดร้บัในปัจจบุนัเป็น ปัจจยัท่ีส่งผลใหท้่ำนยงัคงท ำงำนอยู่ในองคก์ร  อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.44 และสภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขำยเปิดโอกำสใหท้่ำน สำมำรถ
ท ำงำนในหรือนอกส ำนกังำน ซึ่งสำมำรถเอือ้อ ำนวยกบักำรปฏิบตัิงำนของท่ำนเป็นอย่ำงดี  อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.43 

ตำรำง 7แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยักำรจงูใจในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตัิ 

X4 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีกระตุน้ใหท้่ำนใชท้กัษะควำมรูด้ำ้น

กำรขำยในธุรกิจซือ้มำขำยไป 

3.87 0.80 เห็นดว้ยมำก 

2.ลกัษณะงำนขำยท่ีท่ำนปฏิบตัิไม่สำมำรถรบัผิดชอบโดย

เบ็ดเสร็จตัง้แตต่น้จนส ำเร็จดว้ยตวัเอง 

4.00 0.77 เห็นดว้ยมำก 

 



  55 

ตำรำง 7 (ตอ่) 

X4 ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

3.งำนของท่ำนมีรำยละเอียดของงำน และควำมรบัผิดชอบ

ชดัเจน 

3.95 0.82 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.94 0.80 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 7 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยักำรจงูใจใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นลักษณะของงำนท่ีปฏิบตัิ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 3.94 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ ลกัษณะงำนขำยที่ท่ำนปฏิบตัิไม่สำมำรถ
รบัผิดชอบโดยเบ็ดเสร็จตัง้แตต่น้จนส ำเร็จดว้ยตวัเอง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเท่ำกับ 
4.00 รองลงมำ  งำนของท่ำนมีรำยละเอียดของงำน และควำมรบัผิดชอบชดัเจน อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.95 และไดร้บัมอบหมำยงำนที่กระตุน้ใหท้่ำนใชท้กัษะควำมรูด้ำ้น
กำรขำยในธุรกิจซือ้มำขำยไป อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.87 

ตำรำง 8แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยักำรจงูใจในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้ 

X5 ด้านความเจริญก้าวหน้า 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.องคก์รของท่ำนมีนโยบำยสนบัสนุนพนกังำนขำยใหมี้กำร

เล่ือนต ำแหน่งสงูขึน้ 

3.66 0.79 เห็นดว้ยมำก 

ไดร้บัโอกำสกำ้วหนำ้หรือไดร้บักำรพิจำรณำผลงำน อย่ำง
ยตุิธรรม โดยดคูวำมสำมำรถในกำรหำลูกคำ้ใหม่กำร ไดย้อด
ซือ้ซ ำ้จำกลูกคำ้ท่ีมี และกำรติดตำมงำน 

3.90 0.88 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.80 0.84 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 8 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยักำรจงูใจใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมเจริญกำ้วหนำ้ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 



  56 

3.80 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ ไดร้บัโอกำสกำ้วหนำ้หรือไดร้บักำรพิจำรณำผลงำน 
อย่ำงยตุิธรรม โดยดคูวำมสำมำรถในกำรหำลกูคำ้ใหม่กำร ไดย้อดซือ้ซ ำ้จำกลกูคำ้ท่ีมี และกำร
ติดตำมงำน อยู่ในระดับเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.90 รองลงมำ  ไดร้บักำรสนบัสนนุให้
เล่ือนขัน้เงินเดือนไดต้ำมควำมรู ้และควำมสำมำรถและควำมเป็นธรรม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก 
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.85 และองคก์รของท่ำนมีนโยบำยสนบัสนนุพนกังำนขำยใหม้ีกำรเลื่อน
ต ำแหน่งสงูขึน้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.66 

ตอนที ่3 ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัตงิาน 

ตำรำง 9แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน 
ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั 

X6 ด้านการได้รับการยอมรับ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ควำมสำมำรถในกำรขำยสินคำ้ของท่ำนไดร้บักำรยอมรบัใน

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนจำกเพ่ือนรว่มงำน 

3.94 0.75 เห็นดว้ยมำก 

2.ลกูคำ้มีควำมเช่ือถือในกำรปฏิบตัิงำนของท่ำน 4.15 0.74 เห็นดว้ยมำก 

3.ควำมคิดเห็นของท่ำนเป็นท่ียอมรบัจำกผูบ้งัคบับญัชำ  4.12 0.76 เห็นดว้ยมำก 

รวม 4.07 0.75 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 9 พบวำ่ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคดิเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัค ำ้จนุในกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.07 
ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ ลกูคำ้มีควำมเช่ือถือในกำรปฏิบตัิงำนของท่ำน อยู่ในระดบั
เห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.15 รองลงมำ  ควำมค ิดเห ็นของท ่ำนเป็นที ่ยอมรบัจำก
ผูบ้งัคบับญัชำ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.12 และควำมสำมำรถในกำรขำย
สินคำ้ของท่ำนไดร้บักำรยอมรบัในดำ้นกำรปฏิบตัิงำนจำกเพ่ือนรว่มงำนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก 
มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.94 
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ตำรำง 10แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน 

X7 ด้านความรับผิดชอบในงาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.สำมำรถประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือกำร

ปฏิบตัิงำนท่ีรวดเร็วมำกขึน้ 

3.90 0.78 เห็นดว้ยมำก 

2.สำมำรถท ำยอดขำยไดส้  ำเร็จตำมเวลำ และเปำ้หมำยตำมท่ี

ผูบ้งัคบับญัชำมอบหมำย 

4.00 0.71 เห็นดว้ยมำก 

3.เขำ้ใจในปัญหำท่ีเกิดขึน้ในกำรปฏิบตัิงำน และสำมำรถ

แกไ้ขปัญหำต่ำงๆไดเ้ป็นอย่ำงดี 

4.07 0.76 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.99 0.75 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 10 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัค ำ้จุนใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน โดยภำพรวมอยูท่ี่ระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 
3.99 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยด้ำน พบว่ำ เขำ้ใจในปัญหำที่เกิดขึน้ในกำรปฏิบตั ิงำน และ
สำมำรถแกไ้ขปัญหำตำ่งๆไดเ้ป็นอย่ำงดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.07 
รองลงมำ  สำมำรถท ำยอดขำยไดส้  ำเร็จตำมเวลำ และเปำ้หมำยตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำมอบหมำย 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.00 และสำมำรถประสำนงำนกบัหน่วยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เพ่ือกำรปฏิบตัิงำนท่ีรวดเร็วมำกขึน้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.90 

ตำรำง 11แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน 

X8 ด้านความม่ันคงในการปฏิบัตงิาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.กำรปฏิบตัิงำนในหน่วยงำนนี ้ช่วยส่งเสริมควำมมั่นคงใน

ชีวิตส่วนตวัของท่ำน 

3.67 0.83 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 11 (ตอ่) 

X8 ด้านความม่ันคงในการปฏิบัตงิาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

2.มีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำงำนในหน่วยงำนนีจ้นเกษียณอำยุ 3.66 0.80 เห็นดว้ยมำก 

3.มีควำมคิดว่ำงำนท่ีไดร้บัมอบหมำยส่งเสริมท ำใหท้่ำน

กำ้วหนำ้ต่อไปได ้

3.63 0.81 เห็นดว้ยมำก 

4.คิดว่ำหน่วยงำนของท่ำนมีควำมยั่งยืนตอ่ไปในอนำคต  3.73 0.82 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.67 0.82 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 11 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัค ำ้จุนใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ีย
เท่ำกับ 3.67 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ คิดว่ำหน่วยงำนของท่ำนมีควำมยั่งยืนตอ่ไป
ในอนำคต อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.73 รองลงมำ  กำรปฏิบตั ิงำนใน
หน่วยงำนนี ้ช่วยส่งเสริมควำมมั่นคงในชีวิตส่วนตวัของท่ำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ีย
เท่ำกบั 3.67 และมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำงำนในหน่วยงำนนีจ้นเกษียณอำยุอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก 
มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.66 

ตำรำง 12แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน 

X9 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.หน่วยงำนของท่ำนมีกำรประชมุชีแ้จง นโยบำย เป้ำหมำย 

และแผนงำนกำรขำยตำ่ง ๆ ใหทุ้กคนไดร้บัทรำบอย่ำง

สม ่ำเสมอ 

3.69 0.71 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 12 (ตอ่) 

X9 ด้านนโยบายและการบริหารงาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

2.ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ ลกัษณะ

งำนท่ีปฏิบตัิ 

3.90 0.76 เห็นดว้ยมำก 

3.องคก์รเปิดโอกำสใหท้่ำนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้ง กับ

งำนขำยท่ีท่ำนปฏิบตัิ 

3.94 0.74 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.84 0.74 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 12 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัค ำ้จุนใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกบั 3.84 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ องคก์รเปิดโอกำสใหท้่ำนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ท่ี
สอดคลอ้ง กบังำนขำยท่ีท่ำนปฏิบตัิ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.94 รองลงมำ  
ไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูที้่เก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะงำนท่ีปฏิบตัิ  อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.90 และหน่วยงำนของท่ำนมีกำรประชมุชีแ้จง นโยบำย เปำ้หมำย และ
แผนงำนกำรขำยตำ่ง ๆ ใหท้กุคนไดร้บัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมออยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ีย
เทำ่กบั 3.69 

ตำรำง 13แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตังิำน 

X10 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.อุปกรณเ์ครื่องใชท่ี้จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนส่วนท่ีรบัผิดชอบ

มีคณุภำพเพียงพอต่อกำรปฏิบตัิงำน 

3.68 0.74 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 13 (ตอ่) 

X10 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

2.สภำพแวดลอ้มของสถำนท่ีท ำงำนมีควำมสะอำดเรียบรอ้ย

สวยงำมและสะดวกสบำยต่อกำรปฏิบตัิงำน 

3.95 0.72 เห็นดว้ยมำก 

3.หน่วยงำนไดจ้ดัสถำนท่ีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรบั
กำรติดต่อประสำนงำน ไดอ้ย่ำงเหมำะสม 

3.93 0.78 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.85 0.75 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 13 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัค ำ้จุนใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตัิงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ย
มำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.85 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ สภำพแวดลอ้มของสถำนท่ี
ท ำงำนมีควำมสะอำดเรียบรอ้ยสวยงำมและสะดวกสบำยตอ่กำรปฏิบตัิงำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.95 รองลงมำ  หน่วยงำนไดจ้ดัสถำนที่และสิ ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
ส ำหรบักำรติดตอ่ประสำนงำน ไดอ้ย่ำงเหมำะสม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 3.93 
และอปุกรณเ์ครื่องใชที้่จ  ำเป็นในกำรปฏิบตั ิงำนส่วนที่รบัผิดชอบมีคณุภำพเพียงพอตอ่กำร
ปฏิบตัิงำนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.68 

ตำรำง 14แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัค ำ้จนุในกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นวิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ 

X11 ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.รูปแบบกำรบริหำรงำนเก่ียวกบักำรปกครองพนกังำนของ
ผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเหมำะสม 

3.69 0.78 เห็นดว้ยมำก 

2.ผูบ้งัคบับญัชำสำมำรถสั่งงำน อธิบำยงำนท่ีมอบหมำยงำน
ใหแ้ก่ท่ำนไดช้ดัเจน เขำ้ใจง่ำย 

3.93 0.79 เห็นดว้ยมำก 
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ตำรำง 14 (ตอ่) 

X11 ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

3.ผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเป็นกนัเองและรบัฟังควำมคิดเห็น

ตลอดจนเปิดโอกำสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วนรว่มในกำร  

4.04 0.83 เห็นดว้ยมำก 

รวม 3.89 0.80 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 14 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจยัค ำ้จุนใน
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นวิธีกำรปกครองของผูบ้ังคบับัญชำ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มี
คำ่เฉล่ียเท่ำกับ 3.89ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเป็นกนัเองและ
รบัฟังควำมคิดเห็นตลอดจนเปิดโอกำสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วนรว่มในกำรเสนอแนะควำมคิด 
อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.04 รองลงมำ  ผูบ้งัคบับญัชำสำมำรถสั่งงำน อธิบำย
งำนท่ีมอบหมำยงำนใหแ้ก่ท่ำนไดช้ดัเจน เขำ้ใจง่ำย อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
3.93 และรูปแบบกำรบริหำรงำนเกี่ยวกบักำรปกครองพนกังำนของผูบ้งัคบับญัชำมีควำม
เหมำะสมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.69 

ตอนที ่4 ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของพนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขา
ชิดลม 

ตำรำง 15แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน
ของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร 

Y1 ด้านความใส่ใจในการบริการ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ตัง้ใจรบัฟังและท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได้
ถกูตอ้ง 

4.36 0.75 เห็นดว้ย
มำกท่ีสดุ 
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ตำรำง 15 (ตอ่)  

Y1 ด้านความใส่ใจในการบริการ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

2.ส่ือสำรกับลูกคำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจน ใหข้อ้มูลข่ำวสำร ตอบขอ้
ซกัถำมไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง แม่นย ำ ตรงประเด็น 

4.41 0.66 เห็นดว้ย
มำกท่ีสดุ 

3.แสดงควำมมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ท่ีจะใหบ้ริกำรลูกคำ้ดว้ย
รอยยิม้ อย่ำงรวดเร็วและถูกตอ้ง 

4.29 0.72 เห็นดว้ย
มำกท่ีสดุ 

4.ใหบ้ริกำรลูกคำ้ทุกคน ดว้ยอธัยำศยัไมตรีอนัดี แสดงออก
ดว้ยบุคคลิก ท่ำทำง น ำ้เสียงท่ีสภุำพและเป็นมิตร 

4.18 0.77 เห็นดว้ย
มำก 

5.สำมำรถจดจ ำรำยละเอียดของลูกคำ้ประจ ำและลกูคำ้
ส ำคญั เพ่ือเสริมสรำ้งควำมสมัพนัธท่ี์ดี 

4.13 0.75 เห็นดว้ย
มำก 

รวม 4.28 0.73 เหน็ด้วย
มากทีสุ่ด 

จำกตำรำงท่ี 15 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบรกิำร โดย
ภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุดท่ีสดุ  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.28 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น 
สื่อสำรกบัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจน ใหข้อ้มลูข่ำวสำร ตอบขอ้ซกัถำมไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง แม่นย ำ ตรง
ประเด็น อยู่ในระดับเห็นดว้ยมำกท่ีสุด   มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.41 รองลงมำ  ตัง้ใจรบัฟังและท ำ
ควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดถ้กูตอ้ง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
4.36 และแสดงควำมมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ท่ีจะใหบ้ริกำรลกูคำ้ดว้ยรอยยิม้ อย่ำงรวดเร็วและ
ถกูตอ้งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสดุ มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.29 
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ตำรำง 16แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน
ของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

Y2 ด้านการปฏิบัติงานเป็นทมีและการปฏิบัติงานร่วมมือ
กับผู้อื่น 

𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.รบัฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น และน ำมำพิจำรณำประกอบ
ควำมคิดของตนเองไดอ้ย่ำงมีเหตผุล 

4.03 0.83 เห็นดว้ยมำก 

2.มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือ แลกเปล่ียนขอ้มูล
ท่ีตรงประเด็นทัง้ในหวัขอ้ท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เพ่ือเป็น
ประโยชนแ์ก่ทีมงำน 

4.06 0.71 เห็นดว้ยมำก 

3.ใหค้วำมช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงำนดว้ยควำมเต็มใจ เพ่ือให้
งำนของทีมส ำเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี 

4.10 0.71 เห็นดว้ยมำก 

4.แสดงควำมยินดี หรือ กล่ำวชมเชยกับควำมส ำเร็จร่วมกนั
กบัเพ่ือนร่วมงำนหรือทีมงำน เม่ือผลกำรปฏิบตัิงำนออกมำ
เป็นท่ีน่ำพอใจ 

4.03 0.71 เห็นดว้ยมำก 

5.เปิดใจยอมรบั เม่ือมีปัญหำหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีเกิดขึน้ภำยใน
ทีมและเต็มใจท่ีจะหำทำงแกไ้ขปัญหำร่วมกับทีม 

4.08 0.73 เห็นดว้ยมำก 

รวม 4.06 0.74 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 16 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและ
กำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นด้วยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.06 
ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ ใหค้วำมช่วยเหลือเพื่อนรว่มงำนดว้ยควำมเต็มใจ เพื่อให้
งำนของทีมส ำเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.10 รองลงมำ  เปิด
ใจยอมรบั เมื่อมีปัญหำหรือขอ้ขดัแยง้ที่เกิดขึน้ภำยในทีมและเต็มใจที่จะหำทำงแกไ้ขปัญหำ
รว่มกบัทีม อยู่ในระดับเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.08 และมีส่วนรว่มในกำรแสดงควำม
คิดเห็น หรือ แลกเปลี่ยนขอ้มลูที่ตรงประเด็นทัง้ในหวัขอ้ที่เห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย เพื่อเป็น
ประโยชนแ์ก่ทีมงำนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.06 
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ตำรำง 17แสดงคำ่เฉล่ีย และคำ่สว่นเบี่ยงเบนมำตรฐำนขอ้มลูเก่ียวกบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน
ของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 

Y3 ด้านความมุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จ 𝐗 S.D. ระดับความ
คิดเหน็ 

1.ไม่ย่อทอ้ต่ออุปสรรคหรือขอ้จ ำกัด ท่ีจะท ำงำนใหส้  ำเร็จตำม

เปำ้หมำย และไม่น ำปัญหำหรือขอ้จ ำกัดมำเป็นขอ้อำ้ง  

4.18 0.78 เห็นดว้ยมำก 

2.ไม่เพิกเฉยท่ีจะขอค ำปรึกษำหรือควำมช่วยเหลือจำก

ผูบ้งัคบับญัชำเม่ือมีปัญหำหรืออุปสรรคท่ีไม่สำมำรถจดักำร

แกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง 

4.16 0.72 เห็นดว้ยมำก 

3.สำมำรถล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำท่ีเกิดขึน้และจดักำร

กบัขอ้รอ้งเรียน ควำมขดัแยง้ และขอ้เสนอแนะจำกลกูคำ้ท่ีมี

ควำมหลำกหลำย ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.90 0.82 เห็นดว้ยมำก 

รวม 4.08 0.77 เหน็ด้วยมาก 

จำกตำรำงท่ี 17 พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับ ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ 
โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.08 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำยดำ้น พบว่ำ 
ไม่ย่อทอ้ตอ่อปุสรรคหรือขอ้จ ำกดั ที่จะท ำงำนใหส้  ำเร็จตำมเปำ้หมำย และไม่น ำปัญหำหรือ
ขอ้จ ำกดัมำเป็นขอ้อำ้ง อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.18 รองลงมำ  ไม่เพิกเฉยท่ีจะ
ขอค ำปรกึษำหรือควำมช่วยเหลือจำกผูบ้งัคบับญัชำเมื่อมีปัญหำหรืออปุสรรคที่ไม่สำมำรถ
จดักำรแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.16 และสำมำรถล ำดบั
ควำมส ำคญัของปัญหำท่ีเกิดขึน้และจดักำรกบัขอ้รอ้งเรียน ควำมขดัแยง้ และขอ้เสนอแนะจำก
ลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำย ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
3.90 
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ตอนที ่5 การทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติ ฐานที่  1 ปั จ จัย ส่ วน บุคคลลของพ นักงานระดั บปฏิ บั ติ ก าร
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลมที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่าง
กัน 

สมมติฐานที ่1.1 พนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา
ชิดลมทีม่ีเพศแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้  
H0 : พนกังำนท่ีมีเพศแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ไมแ่ตกตำ่งกนั 
H1 : พนกังำนท่ีมีเพศแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน แตกตำ่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในกำรทดสอบ จะใช้กำรทดสอบค่ำ t (Independent Sample t-
test) เพ่ือใชท้ดสอบกลุ่มตวัอย่ำง พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดงันัน้ จะยอมรบั สมมติฐำน (H1) ก็ต่อเม่ือ  p-value มีค่ำ
นอ้ยกวำ่ 0.05 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน แสดงดงันี ้

ตำรำง 18แสดงกำรทดสอบคำ่ควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมเพศ) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จ าแนกตามเพศ) Levene’s Test for Equality of Variances 
F  p-value. 

1.ดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร .341 .560 
2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

.101 .751 

3.ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 2.445 .119 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จำกตำรำงท่ี 18 ผลกำรทดสอบค่ำควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมเพศ) สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีค่ำ  p-value. เท่ำกับ .560 ซึ่งมีค่ำ
มำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ คำ่ควำมแปรปรวนของประชำกรทัง้สอง
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กลุ่มไม่แตกต่ำงกัน จึงใช้ค่ำสถิติ Independent Sample t-test จำก Equality of  assumed ใน
กำรทดสอบสมมตฐิำน 

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value. เท่ำกับ .751 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่ำ ค่ำควำม
แปรปรวนของประชำกรทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่ำงกัน จึงใช้ค่ำสถิติ Independent Sample t-test 
จำก Equality of  assumed ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 

ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ พบว่ำ มีคำ่  p-value. เท่ำกบั .119 ซึ่งมีค่ำ
มำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ คำ่ควำมแปรปรวนของประชำกรทัง้สอง
กลุ่มไม่แตกต่ำงกัน จึงใช้ค่ำสถิติ Independent Sample t-test จำก Equality of  assumed ใน
กำรทดสอบสมมตฐิำน 

ตำรำง 19แสดงกำรทดสอบควำมแตกตำ่งของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมเพศ) 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน  

t-test for Equality of Means 
เพศ 𝐗 S.D. t df  p-value. 

(2tailed) 
1.ดำ้นควำมใสใ่จใน
กำรบริกำร 

ชำย 4.34 0.500 1.878 285 .061 
หญิง 4.22 0.546    

2.ดำ้นกำรปฏิบตังิำน
เป็นทีมและกำร
ปฏิบตังิำนรว่มมือกบั
ผูอ่ื้น 

ชำย 4.10 0.489 1.075 285 .283 
หญิง 

4.03 0.524    

3.ดำ้นควำมมุง่มั่น
ท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 

ชำย 4.13 0.619 1.310 285 .191 
หญิง 4.04 0.561    

จำกตำรำงท่ี 19 พบว่ำผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมเพศ) สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้
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ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร  โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test 
พบวำ่ มีคำ่  p-value. (2tailed) เท่ำกบั .061 ซึ่งมำกกวำ่ 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐำนหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีเพศแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ไมแ่ตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผูอ่ื้น  โดยใช้สถิต ิ
Independent Sample t-test พบว่ำ มีค่ำ  p-value. (2tailed) เท่ำกับ .283 ซึ่งมำกกว่ำ 0.05 นั่น
คือ ยอมรบัสมมตฐิำนหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิำนรอง (H1) แสดงวำ่ พนกังำนท่ีมีเพศแตกตำ่ง
กัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนร่วมมือกับผูอ่ื้น 
ไมแ่ตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ โดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test 
พบวำ่ มีคำ่  p-value. (2tailed) เท่ำกบั .191 ซึ่งมำกกว่ำ 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐำนหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีเพศแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ   ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดับ 
0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที ่1.2 พนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา
ชิดลมทีม่ีอายแุตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้  
H0 : พนกังำนท่ีมีอำยแุตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ไมแ่ตกตำ่งกนั 
H1 : พนกังำนท่ีมีอำยแุตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน แตกตำ่งกนั 

ส ำหรับสถิติ ท่ี ใช้ในกำรวิเครำะห์ ใช้ค่ำสถิติของกำรทดสอบค่ำควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One Way Analysis of Variance) ท่ีระดบัควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยเริ่ม
จำกกำรทดสอบควำมแปรปรวนจำกตำรำง Lavene’s Test จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ตอ่เม่ือ
ค่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิติมีค่ำนอ้ยกว่ำ 0.05 หำกค่ำควำมแปรปรวนของทุกกลุ่ม ไม่เท่ำกันให้
ทดสอบตวำมแตกต่ำงดว้ย Brown-Forsythe ถ้ำสมมติฐำนใดปฏิเสธสมมติฐำนหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐำนรอง (H1) ท่ีมีค่ำเฉล่ียอย่ำงน้อยคู่ท่ีแตกต่ำงกัน จะน ำไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหำว่ำคู่
เฉล่ียใดบำ้งแตกตำ่งกนัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 
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โดยจะท ำกำรตรวจสอบค่ำควำมแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้
Lavene’s Test โดยมีสมมตฐิำนดงันี ้

H0 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตำ่งกนั 

H1 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตำ่งกนั 

ตำรำง 20แสดงกำรทดสอบคำ่ควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำย)ุ 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนก

ตามอายุ) 

Levene 
Statistic 

df1 df2  p-value. 

    
1.ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร 

5.977** 2 284 .003 

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

3.963* 2 284 .020 

3.ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ 

1.281 2 284 .279 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 20 ผลกำรทดสอบค่ำควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำย)ุ สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีคำ่  p-value. เทำ่กบั .003 ซึ่งมีคำ่นอ้ย
กว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่มช่วงอำยุมีค่ำควำมแปรปรวนของ
ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มแตกตำ่งกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 จึง
ทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value. เท่ำกับ .020 ซึ่งมีค่ำนอ้ยกว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่ม
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ช่วงอำยุมีค่ำควำมแปรปรวนของดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มแตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ พบว่ำ มีคำ่  p-value. เท่ำกบั .279  ซึ่งมีคำ่
มำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่มช่วงอำยมีุค่ำควำมแปรปรวน
ของดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย F-test ตอ่ไป 

ตำรำง 21แสดงกำรทดสอบควำมแตกตำ่งของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำย)ุ โดย
ใช ้Brown-Forsythe 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนก

ตามอายุ) 

Statistica df1 df2  p-value. 
    

1.ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร 

.398 2 277.063 .672 

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

.769 2 279.938 .464 

จำกตำรำงท่ี 21 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน (จ ำแนกตำมอำยุ) โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe ในกำรทดสอบ 
พบวำ่ 

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีค่ำ  p-value เท่ำกับ .672 ซึ่งมำกกว่ำ 
ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนกังำนท่ีมีอำยแุตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใสใ่จ
ในกำรบรกิำร ไม่แตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำน
ท่ีตัง้ไว ้



  70 

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value เท่ำกับ .464 ซึ่งมำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนกังำนท่ีมีอำยุแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ไมแ่ตกตำ่งกนั อย่ำง
มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ตำรำง 22แสดงกำรทดสอบควำมแตกตำ่งของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำย)ุ โดย
ใช ้F-test 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จ าแนก
ตามอายุ) 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

3.ดำ้นควำม
มุง่มั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ 

Between Groups .863 2 .431 1.250 .288 
Within Groups 98.014 284 .345   
Total 98.877 286    

จำกตำรำงท่ี 22 แสดงผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน (จ ำแนกตำมอำยุ) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ F-test พบว่ำ มีค่ำ  p-value เท่ำกับ .288 ซึ่ง
มำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีอำยุแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้น
ควำมมุ่งมั่ นท ำงำนให้ส  ำเร็จ  ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมตฐิานที่ 1.3 พนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา
ชิดลมทีม่ีแผนกแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้  

H0 : พนักงำนท่ีมีแผนกแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ไม่
แตกตำ่งกนั 

H1:พนกังำนท่ีมีแผนกแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน แตกตำ่งกนั 
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ส ำหรับสถิติ ท่ี ใช้ในกำรวิเครำะห์ ใช้ค่ำสถิติของกำรทดสอบค่ำควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One Way Analysis of Variance) ท่ีระดบัควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยเริ่ม
จำกกำรทดสอบควำมแปรปรวนจำกตำรำง Lavene’s Test จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ตอ่เม่ือ
ค่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิติมีค่ำนอ้ยกว่ำ 0.05 หำกค่ำควำมแปรปรวนของทุกกลุ่ม ไม่เท่ำกันให้
ทดสอบตวำมแตกต่ำงดว้ย Brown-Forsythe ถ้ำสมมติฐำนใดปฏิเสธสมมติฐำนหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐำนรอง (H1) ท่ีมีค่ำเฉล่ียอย่ำงน้อยคู่ท่ีแตกต่ำงกัน จะน ำไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหำว่ำคู่
เฉล่ียใดบำ้งแตกตำ่งกนัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 

โดยจะท ำกำรตรวจสอบค่ำควำมแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้
Lavene’s Test โดยมีสมมตฐิำนดงันี ้

H0 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตำ่งกนั 

H1 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตำ่งกนั 

ตำรำง 23แสดงกำรทดสอบคำ่ควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำม
แผนก) 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนก

ตามแผนก) 

Levene 
Statistic 

df1 df2  p-value. 

    
1.ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร 

.843 7 279 .552 

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

1.353 7 279 .226 

3.ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ 

1.136 7 279 .341 
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จำกตำรำงท่ี 23 ผลกำรทดสอบค่ำควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมแผนก) สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีค่ำ  p-value. เท่ำกับ .552 ซึ่งมีค่ำ
มำกกวำ่ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 แสดงว่ำ แตล่ะกลุ่มช่วงแผนกมีคำ่ควำมแปรปรวน
ของดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 
0.05 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย F-test ตอ่ไป 

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value. เท่ำกับ .226 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่ม
ช่วงแผนกมีค่ำควำมแปรปรวนของดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนร่วมมือกบัผูอ่ื้น  
ระหว่ำงกลุ่มไม่แตกตำ่งกัน อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงทดสอบควำมแตกต่ำงดว้ย 
F-test ตอ่ไป  

ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ พบว่ำ มีคำ่  p-value. เท่ำกบั .341 ซึ่งมีค่ำ
มำกกวำ่ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 แสดงว่ำ แตล่ะกลุ่มช่วงแผนกมีคำ่ควำมแปรปรวน
ของดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ระหวำ่งกลุ่มไมแ่ตกตำ่งกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 
0.05 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย F-test ตอ่ไป 

ตำรำง 24แสดงกำรทดสอบควำมแตกตำ่งของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมแผนก) 
โดยใช ้F-test 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จ าแนก
ตามแผนก) 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

1.ดำ้นควำมใสใ่จในกำร
บรกิำร 

Between Groups 5.133 7 .733 2.733 .093 
Within Groups 74.851 279 .268   
Total 79.984 286    

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบตัิงำน
รว่มมือกบัผูอ้ื่น 

Between Groups 3.143 7 .449 1.764 .094 
Within Groups 71.010 279 .255   
Total 74.153 286    
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ตำรำง 24 (ตอ่) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (จ าแนก
ตามแผนก) 

Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

3.ดำ้นควำมมุง่มั่น
ท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 

Between 
Groups 

3.156 7 .451 1.314 .243 

Within Groups 95.720 279 .343   
Total 98.877 286    

จำกตำรำงท่ี 24 แสดงผลกำรทดสอบควำมแตกต่ำงของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน (จ ำแนกตำมแผนก) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ F-test ในตำรำง ANOVA ในกำรทดสอบ 
พบวำ่  

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร มีค่ำ  p-value เท่ำกบั .093 ซึ่งมำกกว่ำ ระดบั
นยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐำนรอง 
(H1) แสดงว่ำ พนกังำนท่ีมีแผนกแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร ไมแ่ตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกับผูอ่ื้น มีคำ่  p-value 
เท่ำกับ .094 ซึ่งมำกกว่ำ ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนกังำนท่ีมีแผนกแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกับผูอ่ื้น  ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมี
นยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ มีค่ำ  p-value เท่ำกับ .243 ซึ่งมำกกว่ำ 
ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีแผนกแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำม
มุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ ไม่แตกตำ่งกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้
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สมมตฐิานที่ 1.4 พนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา
ชิดลมทีม่ตี าแหน่งแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้  

H0 : พนักงำนท่ีมีต ำแหน่งแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ไม่
แตกตำ่งกนั 

H1 : พนักงำนท่ีมีต ำแหน่งแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
แตกตำ่งกนั 

ส ำหรับสถิติ ท่ี ใช้ในกำรวิเครำะห์ ใช้ค่ำสถิติของกำรทดสอบค่ำควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One Way Analysis of Variance) ท่ีระดบัควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยเริ่ม
จำกกำรทดสอบควำมแปรปรวนจำกตำรำง Lavene’s Test จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ตอ่เม่ือ
ค่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิติมีค่ำนอ้ยกว่ำ 0.05 หำกค่ำควำมแปรปรวนของทุกกลุ่ม ไม่เท่ำกันให้
ทดสอบตวำมแตกต่ำงดว้ย Brown-Forsythe ถ้ำสมมติฐำนใดปฏิเสธสมมติฐำนหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐำนรอง (H1) ท่ีมีค่ำเฉล่ียอย่ำงน้อยคู่ท่ีแตกต่ำงกัน จะน ำไปเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหำว่ำคู่
เฉล่ียใดบำ้งแตกตำ่งกนัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 

โดยจะท ำกำรตรวจสอบค่ำควำมแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้
Lavene’s Test โดยมีสมมตฐิำนดงันี ้

H0 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตำ่งกนั 

H1 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตำ่งกนั 
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ตำรำง 25แสดงกำรทดสอบคำ่ควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำม
ต ำแหนง่) 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนก

ตามต าแหน่ง) 

Levene 
Statistic 

df1 df2  p-value. 

    
1.ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร 

5.145** 3 283 .002 

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

6.006** 3 283 .001 

3.ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ 

8.153** 3 283 <0.001 

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 25 ผลกำรทดสอบค่ำควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมต ำแหนง่) สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีคำ่  p-value. เทำ่กบั .002 ซึ่งมีคำ่นอ้ย
กว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่มช่วงต ำแหน่งมีค่ำควำมแปรปรวน
ของดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มแตกตำ่งกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value. เท่ำกับ .001 ซึ่งมีค่ำนอ้ยกว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่ม
ชว่งต ำแหน่งมีคำ่ควำมแปรปรวนของดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น  
ระหว่ำงกลุ่มแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงทดสอบควำมแตกต่ำงดว้ย 
Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ พบว่ำ มีคำ่  p-value. เท่ำกบั <0.001 ซึ่งมี
ค่ำนอ้ยกว่ำ ระดบันัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่มช่วงต ำแหน่งมีค่ำควำม
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แปรปรวนของดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ระหวำ่งกลุม่แตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ตำรำง 26แสดงกำรทดสอบควำมแตกตำ่งของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมต ำแหนง่) 
โดยใช ้Brown-Forsythe 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนก

ตามต าแหน่ง) 

Statistica df1 df2  p-value. 
    

1.ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร 

.362 3 272.954 .781 

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

.865 3 251.656 .460 

3.ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ 

.132 3 276.679 .941 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จำกตำรำงท่ี 26 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน (จ ำแนกตำมต ำแหน่ง) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในกำรทดสอบ 
พบวำ่ 

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีค่ำ  p-value เท่ำกับ .781 ซึ่งมำกกว่ำ 
ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐำนรอง (H1) แสดงวำ่ พนกังำนท่ีมีต ำแหน่งแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำม
ใส่ใจในกำรบริกำร ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value เท่ำกับ .460 ซึ่งมำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีต ำแหน่งแตกต่ำงกัน มี
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ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน  ไม่
แตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value เท่ำกับ .941 ซึ่งมำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีต ำแหน่งแตกต่ำงกัน มี
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน  ไม่
แตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมตฐิานที่ 1.5 พนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขา
ชิดลมทีม่ีอายุการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานแตกต่างกัน 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้  

H0 : พนักงำนท่ีมีอำยุกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน ไมแ่ตกตำ่งกนั 

H1 : พนักงำนท่ีมีอำยุกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน แตกตำ่งกนั 

ส ำหรับสถิติ ท่ี ใช้ในกำรวิเครำะห์ ใช้ค่ำสถิติของกำรทดสอบค่ำควำม
แปรปรวนทำงเดียว (One Way Analysis of Variance) ท่ีระดบัควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 โดยเริ่ม
จำกกำรทดสอบควำมแปรปรวนจำกตำรำง Lavene’s Test จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ตอ่เม่ือ
ค่ำระดบันัยส ำคญัทำงสถิติมีค่ำนอ้ยกว่ำ 0.05 หำกค่ำควำมแปรปรวนของทุกกลุ่ม ไม่เท่ำกันให้
ทดสอบตวำมแตกต่ำงดว้ย Brown-Forsythe ถ้ำสมมติฐำนใดปฏิเสธสมมติฐำนหลัก (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐำนรอง (H1) ท่ีมีค่ำเฉล่ียอย่ำงน้อยคู่ท่ีแตกต่ำงกัน จะน ำไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหำว่ำคู่
เฉล่ียใดบำ้งแตกตำ่งกนัท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิต ิ0.05 ในกำรทดสอบสมมตฐิำน 

โดยจะท ำกำรตรวจสอบค่ำควำมแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อนโดยใช ้
Lavene’s Test โดยมีสมมตฐิำนดงันี ้

H0 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ ไมแ่ตกตำ่งกนั 



  78 

H1 : คำ่ควำมแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ แตกตำ่งกนั 

ตำรำง 27แสดงกำรทดสอบคำ่ควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำยุ
กำรปฏิบตังิำน) 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนก

ตามอายุการ
ปฏิบัตงิาน) 

Levene 
Statistic 

df1 df2  p-value. 

    

1.ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร 

8.051** 3 283 <0.001 

2.ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

3.266* 3 283 .022 

3.ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ 

3.744* 3 283 .012 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 27ผลกำรทดสอบค่ำควำมแปรปรวนของประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำยกุำรปฏิบตังิำน) สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีค่ำ  p-value. เท่ำกับ <0.001 ซึ่งมีค่ำ
นอ้ยกว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่มช่วงอำยุกำรปฏิบตัิงำนมีค่ำ
ควำมแปรปรวนของดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value. เท่ำกับ .022 ซึ่งมีค่ำนอ้ยกว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่ม
ชว่งอำยกุำรปฏิบตังิำนมีคำ่ควำมแปรปรวนของดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร ระหวำ่งกลุม่แตกตำ่ง
กนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 
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ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ พบว่ำ มีคำ่  p-value. เท่ำกบั .012 ซึ่งมีค่ำ
นอ้ยกว่ำ ระดบันัยส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 แสดงว่ำ แต่ละกลุ่มช่วงอำยุกำรปฏิบตัิงำนมีค่ำ
ควำมแปรปรวนของดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ระหว่ำงกลุ่มแตกต่ำงกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึทดสอบควำมแตกตำ่งดว้ย Brown-Forsythe ตอ่ไป 

ตำรำง 28แสดงกำรทดสอบควำมแตกตำ่งของประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน (จ ำแนกตำมอำยกุำร
ปฏิบตังิำน) โดยใช ้Brown-Forsythe 

ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิาน (จ าแนกตาม
อายุการปฏิบัตงิาน) 

Statistica df1 df2  p-value. 
    

1.ด้ำนควำมใส่ ใจในกำร
บรกิำร 

.344 3 242.289 .794 

2.ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเป็น
ที ม แล ะก ำรป ฏิ บั ติ ง ำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น 

2.321 3 260.582 .076 

3.ด้ ำ น ค ว ำ ม มุ่ ง มั่ น
ท ำงำนใหส้  ำเรจ็ 

.441 3 230.547 .724 

*มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จำกตำรำงท่ี 28 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบควำมแตกต่ำงของ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน (จ ำแนกตำมอำยุกำรปฏิบตัิงำน) โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe ใน
กำรทดสอบ พบวำ่ 

ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร พบว่ำ มีค่ำ  p-value เท่ำกับ .794 ซึ่งมำกกว่ำ 
ระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนกังำนท่ีมีอำยกุำรปฏิบตัิงำนแตกต่ำงกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร  ไม่แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้
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ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น พบว่ำ มีคำ่  p-
value เท่ำกับ .076 ซึ่งมำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนกังำนท่ีมีอำยกุำรปฏิบตัิงำนแตกต่ำงกนั มี
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน  ไม่
แตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

ด้ำนควำมมุ่งมั่ นท ำงำนให้ส  ำเร็จ  พบว่ำ มีค่ำ  p-value เท่ำกับ .724 ซึ่ง
มำกกว่ำ ระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 นั่นคือ  ยอมรบัสมมติฐำนหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐำนรอง (H1) แสดงว่ำ พนักงำนท่ีมีอำยุกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ไมแ่ตกตำ่งกนั อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพ
การปฏิ บัติ งาน  ด้ านความใส่ใจในการบริการ ของพ นักงานระดับปฏิ บั ติการ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้

H0 : ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ไม่ มี อิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลม 

H1 : ปัจจยัจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สถิติท่ีใช ้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมกำรถดถอยด้วยวิธี  Enter ใช้ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ  p-value. มีคำ่นอ้ยกว่ำ 0.05 ซึ่ง
ผลกำรทดสอบแสดงดงันี ้
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ตำรำง 29แสดงผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression) 

แหลง่ควำมแปรปรวน Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

Regression 11.249 5 2.250 9.198** <0.001 
Residual 68.735 281 .245   
Total 79.984 286    

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 29 ผลกำรวิเครำะห ์พบว่ำ ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่ำ  p-
value.เท่ำกับ 0<0.001 ซึ่งนอ้ยกว่ำ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) และยอมรบั สมมติ
ฐำนรอง (H1) หมำยควำมว่ำ ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงนอ้ย 1 ตวัแปร มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตำม คือ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบรกิำร อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตัง้ไว ้และสำมำรถสรำ้งสมกำรพยำกรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้
ซึ่งจำกกำรวิเครำะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สำมำรถค ำนวณหำค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธพ์หุคณู ได้
ดงันี ้

ตำรำง 30แสดงผลคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละนยัส ำคญัของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
คำ่คงท่ี (constant) 2.712** .272  9.989 <0.001 
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ตำรำง 30 (ตอ่) 

ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
ดำ้นคำ่ตอบแทน และ
ผลประโยชน(์X1)  

.245** .079 .225 3.091 .002 

ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำน .198** .053 .239 3.761 <0.001 
ดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้(X5)  .046 .053 .060 .859 .391 
 R = 0.375           Adjusted R2 = 0.125 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 30 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคณูปัจจัยจูงใจใน
กำรปฏิบัติงำน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะห ์ควำมถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter พบว่ำ ตวัแปรท่ีสำมำรถพยำกรณป์ระสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร (Y1) คือ ดำ้นค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ (X1) ดำ้น
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล(X2) และ ดำ้นสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น(X3) ซึ่ง
สำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลง ไดร้อ้ยละ 16.3 (Adjusted R2 = 0.125) 

ผลทดสอบท่ีไดมี้ควำมสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน และสำมำรถเขียนสมกำรได้
ดงันี ้ โดย 

ก ำหนด ให้ Y1 แทน ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร ดงันี ้

Y1 = 2.712+ 0.245X1** + 0.198X2** - 0.112X3* + 0.020X4+ 0.046X5 

จำกสมกำร ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นคำ่ตอบแทน และผลประโยชน์ 
(X1) ดำ้นควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของบคุคล(X2) และ ดำ้นสภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุ่น(X3) 
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มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงบวก คือ 0.245, และ 0.198 
และ ควำมสมัพนัธท์ำงลบ คือ - 0.112 ตำมล ำดบั ซึ่งจำกคำ่สมัประสิทธ์ิ สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

หำกไม่พิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  จะพบว่ำพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม จะมีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจ
ในกำรบรกิำร (Y1)  มีคำ่อยูท่ี่ระดบั 2.712 หนว่ย 

หำกพิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติ งำน  ด้ำนค่ำตอบแทน และ
ผลประโยชน ์(X1) และดำ้นควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของบคุคล(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท ำให้
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดับ
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม (Y1)  เพิ่มขึน้ 0.245 และ 0.198 หนว่ยตำมล ำดบั 

หำกพิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ี
ยืดหยุ่น(X3)  ลดลง 1 หน่วย จะท ำใหมี้อิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจใน
กำรบริกำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม (Y1)  ลดลง 0.112 
หนว่ยตำมล ำดบั 

ส่วนปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ดำ้นลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ(X4) และ 
ดำ้นควำมเจริญกำ้วหนำ้(X5) ไม่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

 
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมมือกับผู้อื่น ของ
พนักงานระดับปฏิบัตกิารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้

H0 : ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ไม่ มี อิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับ
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
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H1 : ปัจจยัจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สถิติท่ีใช ้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมกำรถดถอยด้วยวิธี  Enter ใช้ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ  p-value. มีคำ่นอ้ยกว่ำ 0.05 ซึ่ง
ผลกำรทดสอบแสดงดงันี ้

ตำรำง 31แสดงผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะหค์วำมถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) 

แหลง่ควำมแปรปรวน Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

Regression 4.769 5 .954 3.863** .002 
Residual 69.384 281 .247   
Total 74.153 286    

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 31 ผลกำรวิเครำะห ์พบว่ำ ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนร่วมมือกับผูอ่ื้น ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม มีควำมสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่ม
ตวัแปรอิสระมีค่ำ  p-value.เท่ำกับ 0.002 ซึ่งนอ้ยกว่ำ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐำนหลัก (H0) 
และยอมรบั สมมติฐำนรอง (H1) หมำยควำมว่ำ ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงนอ้ย 1 ตวัแปร 
มีอิทธิพลต่อตัวแปรตำม คือ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำร
ปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตัง้
ไว้ และสำมำรถสรำ้งสมกำรพยำกรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ 
สำมำรถค ำนวณหำคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งันี ้
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ตำรำง 32แสดงผลคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละนยัส ำคญัของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำ
ชิดลม 

ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
คำ่คงท่ี (constant) 3.162** .273  11.589 <0.001 
ดำ้นคำ่ตอบแทน และ
ผลประโยชน(์X1)  

.131 .080 .125 1.643 .102 

ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำน
ของบคุคล(X2)  

.149** .053 .187 2.818 .005 

ดำ้นสภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุน่
(X3)  

-.118* .055 -.151 -2.137 .033 

ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตัิ(X4)  .041 .054 .048 .748 .455 
ดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้(X5)  .016 .053 .023 .308 .758 
 R = 0.254           Adjusted R2 = 0.048 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 32 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคณูปัจจัยจูงใจใน
กำรปฏิบตัิงำน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำร
ปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดย
ใช้กำรวิเครำะห์ ควำมถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter พบว่ำ ตัวแปรท่ี
สำมำรถพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำน
ร่วมมือกับผูอ่ื้น (Y2) คือ ดำ้นควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของบุคคล(X2) และ ดำ้นสภำพกำร
ปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น(X3) ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลง ได้รอ้ยละ 4.8 (Adjusted R2 = 
0.048) 
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ผลทดสอบท่ีไดมี้ควำมสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน และสำมำรถเขียนสมกำรได้
ดงันี ้ โดย 

ก ำหนด ให ้Y2 แทน ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีม
และกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ดงันี ้

Y2 = 3.162+ 0.131X1+ 0.149X2** -0.118X3* + 0.041X4+ 0.016X5 

จำกสมกำร ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตัิงำน
ของบุคคล(X2) และ ด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น(X3) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับ
ปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำชิดลม ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก คือ 0.149 และ 
ควำมสมัพนัธท์ำงลบ คือ -0.118 ตำมล ำดบั ซึ่งจำกคำ่สมัประสิทธ์ิ สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

หำกไม่พิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  จะพบว่ำพนักงำนระดับ
ปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำชิดลม จะมีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำร
ปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น (Y2)  มีคำ่อยูท่ี่ระดบั 3.162 หนว่ย 

หำกพิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนควำมส ำเร็จในกำร
ปฏิบตัิงำนของบคุคล(X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท ำใหมี้อิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้น
กำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม (Y2)  เพิ่มขึน้ 0.149 หนว่ยตำมล ำดบั 

หำกพิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ี
ยืดหยุ่น(X3)  ลดลง 1 หน่วย จะท ำใหมี้อิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรปฏิบตังิำน
เป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินคำ้เซ็น
ทรลัสำขำชิดลม (Y2)  ลดลง 0.118 หนว่ยตำมล ำดบั 

ส่วนปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ดำ้นค่ำตอบแทน และผลประโยชน์(X1) 
ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตัิ(X4) และ ดำ้นควำมเจริญกำ้วหนำ้(X5) ไม่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบั
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
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สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพ
การปฏิ บัติงาน ด้านความมุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้

H0:ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ไม่มีอิทธิพลกบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

H1:ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สถิติท่ีใช ้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมกำรถดถอยด้วยวิธี  Enter ใช้ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ  p-value. มีคำ่นอ้ยกว่ำ 0.05 ซึ่ง
ผลกำรทดสอบแสดงดงันี ้

ตำรำง 33แสดงผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression) 

แหลง่ควำมแปรปรวน Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

Regression 8.918 5 1.784 5.571** <0.001 
Residual 89.959 281 .320   
Total 98.877 286    

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 33 ผลกำรวิเครำะห ์พบว่ำ ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
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ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่ำ  p-
value.เท่ำกับ 0<0.001 ซึ่งนอ้ยกว่ำ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) และยอมรบั สมมติ
ฐำนรอง (H1) หมำยควำมว่ำ ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงนอ้ย 1 ตวัแปร มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตำม คือ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ อย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ และสำมำรถสรำ้งสมกำรพยำกรณ์เชิง
เสน้ตรงได ้ซึ่งจำกกำรวิเครำะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สำมำรถค ำนวณหำค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหคุณู ไดด้งันี ้

ตำรำง 34แสดงผลคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละนยัส ำคญัของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
คำ่คงท่ี (constant) 2.707** .311  8.713 <0.001 
ดำ้นคำ่ตอบแทน และ
ผลประโยชน(์X1)  

.056 .091 .046 .616 .538 

ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำน
ของบคุคล(X2)  

.171** .060 .186 2.843 .005 

ดำ้นสภำพกำรปฏิบตังิำนท่ียืดหยุน่
(X3)  

-.037 .063 -.041 -.586 .558 

ดำ้นลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตัิ(X4)  .030 .062 .031 .489 .625 
ดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้(X5)  .125* .061 .149 2.059 .040 
 R = 0.300           Adjusted R2 = 0.074 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 34 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคณูปัจจัยจูงใจใน
กำรปฏิบตัิงำน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ ของ
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พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะห ์ควำมถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter พบว่ำ ตวัแปรท่ีสำมำรถพยำกรณป์ระสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ (Y3) คือ ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตังิำนของบคุคล
(X2) และ ด้ำนควำมเจริญก้ำวหน้ำ(X5) ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลง ได้รอ้ยละ 7.4 
(Adjusted R2 = 0.074) 

ผลทดสอบท่ีไดมี้ควำมสอดคลอ้งกบัสมมตฐิำน สำมำรถเขียนสมกำรไดด้งันี ้  

ก ำหนด ให ้Y3 แทน ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้
ส  ำเรจ็ ดงันี ้

Y3 = 2.707+ 0.056X1 + 0.171X2** - 0.037X3 + 0.030X4+ 0.125X5* 

จำกสมกำร ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตัิงำน
ของบุคคล(X2) และ ดำ้นควำมเจริญกำ้วหนำ้(X5) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้น
ควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ท่ีมี
ควำมสมัพนัธท์ำงบวก คือ 0.171และ 0.125 ตำมล ำดบั ซึ่งจำกคำ่สมัประสิทธ์ิ สำมำรถอธิบำยได้
ดงันี ้

หำกไม่พิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  จะพบว่ำพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม จะมีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่น
ท ำงำนใหส้  ำเรจ็ (Y3)  มีคำ่อยูท่ี่ระดบั 2.707 หนว่ย 

หำกพิจำรณำปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  ด้ำนควำมส ำเร็จในกำร
ปฏิบตังิำนของบคุคล(X2) และ ดำ้นควำมเจรญิกำ้วหนำ้(X5) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท ำใหมี้อิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม (Y3)  เพิ่มขึน้ 0.171และ 0.125 หนว่ยตำมล ำดบั 

ส่วนปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ดำ้นค่ำตอบแทน และผลประโยชน์(X1) 
ดำ้นสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น(X3) และดำ้นลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ(X4) ไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของพนักงานระดับปฏิบัตกิารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

สมมตฐิานที ่3.1 ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัตงิาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพ
การปฏิ บัติ งาน  ด้ านความใส่ใจในการบริการ ของพ นักงานระดับปฏิ บั ติการ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

สำมำรถเขียนสมมตฐิำนไดด้งันี ้

H0 : ปัจจัยค ้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน ไม่มี อิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลม 

H1 : ปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สถิติท่ีใช ้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมกำรถดถอยด้วยวิธี  Enter ใช้ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ  p-value. มีคำ่นอ้ยกว่ำ 0.05 ซึ่ง
ผลกำรทดสอบแสดงดงันี ้

ตำรำง 35แสดงผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใสใ่จในกำรบรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression) 

แหลง่ควำมแปรปรวน Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

Regression 13.899 6 2.317 9.815** <0.001 
Residual 66.085 280 .236   
Total 79.984 286    

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จำกตำรำงท่ี 35 ผลกำรวิเครำะห ์พบว่ำ ปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่ำ  p-
value.เท่ำกับ 0<0.001 ซึ่งนอ้ยกว่ำ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) และยอมรบั สมมติ
ฐำนรอง (H1) หมำยควำมว่ำ ปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงนอ้ย 1 ตวัแปร มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตำม คือ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบรกิำร อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตัง้ไว ้และสำมำรถสรำ้งสมกำรพยำกรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้
ซึ่งจำกกำรวิเครำะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สำมำรถค ำนวณหำค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธพ์หุคณู ได้
ดงันี ้

ตำรำง 36แสดงผลคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละนยัส ำคญัของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใสใ่จในกำร
บรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
คำ่คงท่ี (constant) 2.201** .289  7.624 <0.001 
ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6)  .114* .052 .134 2.176 .030 
ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน(X7)  .128* .055 .148 2.338 .020 
ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน
(X8)  

.045 .057 .054 .794 .428 

ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน(X9)  .155* .062 .168 2.486 .013 
ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพใน
กำรปฏิบตังิำน(X10)  

.038 .050 .043 .754 .451 

ดำ้นวิธีกำรปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชำ(X11)  

.050 .059 .059 .856 .392 

 R = 0.417           Adjusted R2 = 0.156 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จำกตำรำงท่ี 36 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณูปัจจยัค ำ้จนุใน
กำรปฏิบัติงำน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะห ์ควำมถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter พบว่ำ ตวัแปรท่ีสำมำรถพยำกรณป์ระสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำรบริกำร (Y1) คือ ด้ำนกำรได้รับกำรยอมรับ (X6) ด้ำนควำม
รับผิดชอบในงำน (X7)  และ ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรงำน (X9)  ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำร
เปล่ียนแปลง ไดร้อ้ยละ 15.6 (Adjusted R2 = 0.156) 

ผลทดสอบท่ีไดมี้ควำมสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน และสำมำรถเขียนสมกำรได้
ดงันี ้ โดย 

ก ำหนด ให้ Y1 แทน ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมใส่ใจในกำร
บรกิำร ดงันี ้

Y1 = 2.201+ 0.114X6* + 0 .128X7* 0 .045X8 + 0.155X9*+ 0.038X10+ 
0.050X11 

จำกสมกำร ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6) ดำ้น
ควำมรบัผิดชอบในงำน(X7)  และ ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน(X9)  มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพ
กำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็น
ทรลัสำขำชิดลม ท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก คือ 0.114, 0.128 และ 0.155 ตำมล ำดบั ซึ่งจำกค่ำ
สมัประสิทธ์ิ สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

หำกไม่พิจำรณำปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน  จะพบว่ำพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม จะมีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจ
ในกำรบรกิำร (Y1)  มีคำ่อยูท่ี่ระดบั 2.201 หนว่ย 

หำกพิจำรณำปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6) 
ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน(X7)  และ ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน(X9)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะ
ท ำใหมี้อิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนกังำนระดบั
ปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม (Y1)  เพิ่มขึน้ 0.114, 0.128 และ 0.155 หน่วย
ตำมล ำดบั 
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ส่วนปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบัติงำน(X8) 
ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพในกำรปฏิบัติงำน (X10) และ ด้ำนวิ ธีกำรปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชำ(X11) ไม่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมใส่ใจในกำรบรกิำร ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สมมตฐิานที ่3.2 ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัตงิาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติงานเป็นทีมและการปฏิบัติงานร่วมมือกับผู้อื่น ของ
พนักงานระดับปฏิบัตกิารห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

H0 : ปัจจัยค ้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน ไม่มี อิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับ
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

H1 : ปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สถิติท่ีใช ้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมกำรถดถอยด้วยวิธี  Enter ใช้ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ  p-value. มีคำ่นอ้ยกว่ำ 0.05 ซึ่ง
ผลกำรทดสอบแสดงดงันี ้

ตำรำง 37แสดงผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะหค์วำมถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) 

แหลง่ควำมแปรปรวน Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

Regression 11.199 6 1.867 8.302** <0.001 
Residual 62.954 280 .225   
Total 74.153 286    
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จำกตำรำงท่ี 37 ผลกำรวิเครำะห ์พบว่ำ ปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนร่วมมือกับผูอ่ื้น ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม มีควำมสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่ม
ตวัแปรอิสระมีค่ำ  p-value.เท่ำกับ <0.001 ซึ่งนอ้ยกว่ำ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) 
และยอมรบั สมมตฐิำนรอง (H1) หมำยควำมวำ่ ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน อยำ่งนอ้ย 1 ตวัแปร 
มีอิทธิพลต่อตัวแปรตำม คือ ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำร
ปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐำนท่ีตัง้
ไว้ และสำมำรถสรำ้งสมกำรพยำกรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ 
สำมำรถค ำนวณหำคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งันี ้

ตำรำง 38แสดงผลคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละนยัส ำคญัของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นกำรปฏิบตังิำนเป็น
ทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำ
ชิดลม 

ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
คำ่คงท่ี (constant) 2.254** .282  8<0.001 <0.001 
ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6)  .191** .051 .234 3.736 <0.001 
ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน(X7)  .091 .053 .110 1.703 .090 
ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน
(X8)  

-.011 .055 -.013 -.197 .844 

ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน
(X9)  

.102 .061 .115 1.678 .094 

ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ
ในกำรปฏิบตังิำน(X10)  

.038 .049 .045 .770 .442 

ดำ้นวิธีกำรปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชำ(X11)  

.044 .057 .053 .761 .447 

 R = 0.389           Adjusted R2 = 0.133 
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** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จำกตำรำงท่ี 38 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณูปัจจยัค ำ้จนุใน
กำรปฏิบตัิงำน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำร
ปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดย
ใช้กำรวิเครำะห์ ควำมถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธี Enter พบว่ำ ตัวแปรท่ี
สำมำรถพยำกรณ์ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น (Y2) คือ ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6) ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลง ไดร้อ้ย
ละ 13.3 (Adjusted R2 = 0.133) 

ผลทดสอบท่ีไดมี้ควำมสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน และสำมำรถเขียนสมกำรได้
ดงันี ้ โดย 

ก ำหนด ให ้Y2 แทน ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีม
และกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น ดงันี ้

Y2 = 2.254+ 0.191X6** + 0 .091X7 -0 .011X8 + 0.102X9+ 0.038X10+ 
0.044X11 

จำกสมกำร ปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6)  มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกับ
ผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงบวก 
คือ 0.191  ตำมล ำดบั ซึ่งจำกคำ่สมัประสิทธ์ิ สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

หำกไม่พิจำรณำปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน  จะพบว่ำพนักงำนระดับ
ปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลสำขำชิดลม จะมีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำร
ปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น (Y2)  มีคำ่อยูท่ี่ระดบั 2.254 หนว่ย 

หำกพิจำรณำปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6)  
เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะท ำใหมี้อิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและ
กำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกับผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม 
(Y2)  เพิ่มขึน้ 0.191 หนว่ยตำมล ำดบั 
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ส่วนปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนควำมรบัผิดชอบในงำน(X7) ด้ำน
ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน(X8)  ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน(X9) ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำง
กำยภำพในกำรปฏิบตัิงำน(X10) และ ดำ้นวิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ(X11) ไม่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนร่วมมือกับผูอ่ื้น ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สมมตฐิานที ่3.3 ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัตงิาน มีอิทธิพลกับประสิทธิภาพ
การปฏิ บัติงาน ด้านความมุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จ ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม 

H0 : ปัจจัยค ้ำจุนในกำรปฏิบัติงำน ไม่มี อิทธิพลกับประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตังิำน ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั  

H1 : ปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน มีอิทธิพลกับประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สถิติท่ีใช ้ในกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระสมกำรถดถอยด้วยวิธี  Enter ใช้ระดับ
ควำมเช่ือมั่น 95% ดงันัน้จะปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ  p-value. มีคำ่นอ้ยกว่ำ 0.05 ซึ่ง
ผลกำรทดสอบแสดงดงันี ้

ตำรำง 39แสดงผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression) 

แหลง่ควำมแปรปรวน Sum of 
Square 

df Mean 
Square 

F  p-
value. 

Regression 11.170 6 1.862 5.944** <0.001 
Residual 87.706 280 .313   
Total 98.877 286    

**มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จำกตำรำงท่ี 39 ผลกำรวิเครำะห ์พบว่ำ ปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน กับ
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
ห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม มีควำมสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระมีค่ำ  p-
value.เท่ำกับ 0<0.001 ซึ่งนอ้ยกว่ำ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐำนหลกั (H0) และยอมรบั สมมติ
ฐำนรอง (H1) หมำยควำมว่ำ ปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงนอ้ย 1 ตวัแปร มีอิทธิพลต่อตวั
แปรตำม คือ ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ อย่ำงมีนยัส ำคญัทำง
สถิติท่ีระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ และสำมำรถสรำ้งสมกำรพยำกรณ์เชิง
เสน้ตรงได ้ซึ่งจำกกำรวิเครำะหถ์ดถอยเชิงพหุคณู สำมำรถค ำนวณหำค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์
พหคุณู ไดด้งันี ้

ตำรำง 40แสดงผลคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์ละนยัส ำคญัของคำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธร์ะหวำ่ง
ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน ดำ้นควำมมุง่มั่นท ำงำน
ใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Beta 

t  p-
value. 

B SE 
คำ่คงท่ี (constant) 2.202** .333  6.621 <0.001 
ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6)  .095 .060 .101 1.583 .114 
ดำ้นควำมรบัผิดชอบในงำน(X7)  .074 .063 .078 1.183 .238 
ดำ้นควำมมั่นคงในกำรปฏิบตังิำน
(X8)  

.008 .065 .009 .124 .902 

ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน(X9)  .154* .072 .150 2.146 .033 
ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพใน
กำรปฏิบตังิำน(X10)  

.177** .058 .182 3.078 .002 

ดำ้นวิธีกำรปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชำ(X11)  

-.029 .068 -.031 -.435 .664 

 R = 0.336           Adjusted R2 = 0.094 

* มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จำกตำรำงท่ี 40 พบว่ำ ผลกำรวิเครำะหค์วำมถดถอยพหคุณูปัจจยัค ำ้จนุใน
กำรปฏิบตัิงำน ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม โดยใชก้ำรวิเครำะห ์ควำมถดถอย
พหคุณู (Multiple Regression) ดว้ยวิธี Enter พบว่ำ ตวัแปรท่ีสำมำรถพยำกรณป์ระสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ (Y3) คือ ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน(X9) และ 
ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตัิงำน(X10) ซึ่งสำมำรถอธิบำยกำรเปล่ียนแปลง ได้
รอ้ยละ 9.4 (Adjusted R2 = 0.094) 

ผลทดสอบท่ีไดมี้ควำมสอดคลอ้งกบัสมมติฐำน และสำมำรถเขียนสมกำรได้
ดงันี ้ โดย 

ก ำหนด ให ้Y3 แทน ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้
ส  ำเรจ็ ดงันี ้

Y3  = 2.202+ 0.095X6 + 0 .0 7 4 X7 0 .008X8 + 0.154X9*+ 0.177X10**- 
0.029X11 

จำกสมกำร ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน
(X9) และ ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตัิงำน(X10) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำร
ปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ของพนักงำนระดบัปฏิบัติกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็น
ทรัลสำขำชิดลม ท่ี มีควำมสัมพันธ์ทำงบวก คือ 0.154 และ 0.177 ตำมล ำดับ ซึ่ งจำกค่ำ
สมัประสิทธ์ิ สำมำรถอธิบำยไดด้งันี ้

หำกไม่พิจำรณำปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน  จะพบว่ำพนักงำนระดับ
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม จะมีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่น
ท ำงำนใหส้  ำเรจ็ (Y3)  มีคำ่อยูท่ี่ระดบั 2.202 หนว่ย 

หำกพิจำรณำปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ดำ้นนโยบำยและกำรบริหำรงำน
(X9) และ ดำ้นสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบัติงำน (X10)  เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะท ำให้มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ของพนักงำนระดับ
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม (Y3)  เพิ่มขึน้ 0.154 และ 0.177 หนว่ยตำมล ำดบั 
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ส่วนปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นกำรไดร้บักำรยอมรบั(X6) ดำ้นควำม
รับผิดชอบในงำน(X7)  ด้ำนควำมมั่ นคงในกำรปฏิบัติงำน (X8) และด้ำนวิธีกำรปกครองของ
ผูบ้งัคบับญัชำ(X11) ไม่มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ดำ้นควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ 
ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
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 บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

กำรศึกษำเรื่อง “ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้ำจุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนของพนักงำนระดบัปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร ” โดยมี
วตัถปุระสงคด์งันี ้1) เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบคุคล 2) เพ่ือศกึษำ
อิทธิพลของปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำ
ขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 3) เพ่ือศกึษำอิทธิพลของปัจจยัค ำ้จุนในกำรปฏิบตัิงำน
ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน 
มีผลกำรสรุป อภิปรำยผล และขอ้เสนอแนะ  

ความมุ่งหมายของวิจัย 
จำกผลกำรศกึษำผูว้ิจยัมีควำมมุง่หมำยของวิจยั 

1. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบคุคล ประกอบดว้ย 
เพศ อำย ุแผนก ต ำแหนง่ อำยกุำรปฏิบตังิำน 

2. เพ่ือศกึษำอิทธิพลของปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ประกอบดว้ย ค่ำตอบแทน และผลประโยชน ์ควำมส ำเร็จใน
กำรปฏิบัติงำนของบุคคล สภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น ลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ และควำม
เจรญิกำ้วหนำ้กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน  

3. เพ่ือศกึษำอิทธิพลของปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม ประกอบดว้ย กำรไดร้บักำรยอมรบั ควำมรบัผิดชอบในงำน 
ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำร
ปฏิบตังิำน และวิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบคุคลของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลมท่ี

แตกตำ่งกนัมีประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำนแตกตำ่งกนั 



  101 

2. ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ประกอบดว้ยคำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์ควำมส ำเร็จ
ในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล สภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น ลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ ควำม
เจริญก้ำวหน้ำ มี อิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร 
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม 

3. ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน ประกอบดว้ย กำรไดร้บักำรยอมรบั ควำมรบัผิดชอบใน
งำน ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพใน
กำรปฏิบตัิงำน วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำร หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชำกรภำยในองค์กรมีจ ำนวน 1,015 คน (อ้ำงอิงจำกฝ่ำยทรัพยำกรบุคลของ

หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม2563) โดยก ำหนดขนำดตวัอย่ำงโดยใชสู้ตรหำขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงทรำบขนำดของประชำกร (Yamane. 1973) ท่ีระดับควำมเช่ือมั่นรอ้ยละ 95 ควำม
ผิดพลำดไมเ่กินรอ้ยละ 5 กำรวิจยัก ำหนดกลุม่ตวัอยำ่งเทำ่กบั  287 ตวัอยำ่ง  

สรุปผลการวิจัย 
สว่นท่ี 1 จำกกำรศกึษำปัจจยัประชำกรศำสตร ์ผูต้อบแบบสอบถำมมีทัง้หมดจ ำนวน 287 

รำย 
ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีจ ำนวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.4  

อำยุ 20-29 ปี จ ำนวน 118 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.1 ท ำงำนแผนกแผนกเสือ้ผำ้วยัรุ่นชำย จ ำนวน 
70 คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.4  ต  ำแหน่งพนักงำนขำย จ ำนวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.9 และมี
อำยกุำรปฏิบตังิำน  4-6 ปี จ  ำนวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.8   

ส่วนท่ี 2 จำกกำรศกึษำปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน คำ่ตอบแทน และผลประโยชน ์
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบตัิงำนของบคุคล สภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ียืดหยุ่น ลกัษณะของงำนท่ีปฏิบตั ิ
และควำมเจรญิกำ้วหนำ้ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

ค่ำตอบแทน และผลประโยชน์ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นด้วยมำก  มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 3.61 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ เงินเดือน และคำ่ตอบแทนพิเศษท่ีท่ำนไดร้บัจำก
องคก์ร เหมำะสมกบัต ำแหน่งและควำมรบัผิดชอบของท่ำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 3.80 รองลงมำ  สวสัดิกำรอ่ืนๆ ท่ีไดร้บัจำกหน่วยงำนมีควำมเหมำะสมแลว้ อยู่ในระดบั
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เห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.67 และเงินโบนสัประจ ำปีท่ีท่ำนไดร้บัมีควำมเหมำะสมกบังำนท่ี
ท่ำนไดร้บัมอบหมำยจำกองคก์ร อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.55 

ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นดว้ยมำก  มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.12 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ กำรน ำเอำควำมรู ้และควำมสำมำรถใน
กำรขำย ประสบกำรณก์ำรน ำเสนอสินคำ้มำใชอ้ย่ำงเต็มที่  อยู่ในระดับเห็นด้วยมำกท่ีสุด มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.21 รองลงมำ  ไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีตรงกบัควำมรู ้ควำมสำมำรถ และท ำให้
รูส้ ึกมีควำมตื่นตวัในกำรปฏิบตัิงำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.16 และไดร้บั
มอบหมำยใหป้ฏิบตัิงำนท่ีท่ำนยงัไม่เคยมีประสบกำรณม์ำก่อนหรือตอ้งใชค้วำมรูแ้ละทกัษะ กำร
ขำยในระดบัท่ีเพิ่มขึน้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.98 

สภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 3.47 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ องคก์รมีควำมยืดหยุ่นในเวลำกำรปฏิบตัิงำน เพื่อ
ท ำใหท้่ำน สำมำรถบริหำรเวลำในกำรปฏิบตัิงำนกบัเวลำส่วนตวัของพนกังำนไดเ้ป็นอย่ำงดี อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.54รองลงมำ  สภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ียืดหยุ่นท่ีท่ำนไดร้บั
ในปัจจบุนัเป็น ปัจจยัที่ส ่งผลใหท้ ่ำนยงัคงท ำงำนอยู ่ในองคก์ร  อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.44 และสภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนขำยเปิดโอกำสใหท้่ำน สำมำรถ
ท ำงำนในหรือนอกส ำนกังำน ซึ่งสำมำรถเอือ้อ ำนวยกบักำรปฏิบตัิงำนของท่ำนเป็นอย่ำงดี อยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.43 

ลักษณะของงำนท่ีปฏิบัติ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
3.94 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ ลกัษณะงำนขำยท่ีท่ำนปฏิบตัิไม่สำมำรถรบัผิดชอบโดย
เบ็ดเสร็จตัง้แตต่น้จนส ำเร็จดว้ยตวัเอง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 4.00 รองลงมำ  
งำนของท่ำนมีรำยละเอียดของงำน และควำมรบัผิดชอบชดัเจน  อยู่ในระดับเห็นดว้ยมำก มี
คำ่เฉล่ียเท่ำกับ 3.95 และไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีกระตุน้ใหท้่ำนใชท้กัษะควำมรูก้ำรขำยในธุรกิจ
ซือ้มำขำยไป อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.87 

ควำมเจริญก้ำวหนำ้ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดับเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.80 
ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ ได้รับโอกำสก้ำวหน้ำหรือได้รบักำรพิจำรณำผลงำน อย่ำง
ยตุิธรรม โดยดคูวำมสำมำรถในกำรหำลกูคำ้ใหม่กำร ไดย้อดซือ้ซ ำ้จำกลกูคำ้ท่ีมี และกำรติดตำม
งำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.90 รองลงมำ  ไดร้บักำรสนับสนุนใหเ้ล่ือนขัน้
เงินเดือนไดต้ำมควำมรู ้และควำมสำมำรถและควำมเป็นธรรม อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ีย
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เทำ่กบั 3.85 และองคก์รของทำ่นมีนโยบำยสนบัสนนุพนกังำนขำยใหมี้กำรเล่ือนต ำแหนง่สงูขึน้ อยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.66 

สว่นท่ี 3 จำกกำรศกึษำปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน ประกอบดว้ย กำรไดร้บักำรยอมรบั 
ควำมรบัผิดชอบในงำน ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน สภำพแวดลอ้ม
ทำงกำยภำพในกำรปฏิบตังิำน และวิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

กำรไดร้บักำรยอมรบั โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.07 
ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ ลกูคำ้มีควำมเช่ือถือในกำรปฏิบตัิงำนของท่ำน อยู่ในระดบัเห็น
ดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.15 รองลงมำ  ควำมคิดเห็นของท่ำนเป็นท่ียอมรบัจำกผูบ้งัคบับญัชำ 
อยู่ในระดับเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.12 และควำมสำมำรถในกำรขำยสินคำ้ของท่ำน
ไดร้บักำรยอมรบัในกำรปฏิบตัิงำนจำกเพื่อนรว่มงำนอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
3.94 

ควำมรบัผิดชอบในงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 3.99 
ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ เขำ้ใจในปัญหำท่ีเกิดขึน้ในกำรปฏิบตัิงำน และสำมำรถแกไ้ข
ปัญหำตำ่งๆไดเ้ป็นอย่ำงดี อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.07 รองลงมำ  สำมำรถท ำ
ยอดขำยไดส้  ำเร็จตำมเวลำ และเปำ้หมำยตำมท่ีผูบ้งัคบับญัชำมอบหมำย อยู่ในระดบัเห็นดว้ย
มำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.00 และสำมำรถประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง เพื ่อกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีรวดเร็วมำกขึน้ อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.90 

ควำมมั่นคงในกำรปฏิบตัิงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 
3.67 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ คิดว่ำหน่วยงำนของท่ำนมีควำมยั่งยืนตอ่ไปในอนำคต อยู่
ในระดับเห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.73 รองลงมำ  กำรปฏิบตั ิงำนในหน่วยงำนนี ้ช ่วย
ส่งเสริมควำมมั่นคงในชีวิตส่วนตวัของท่ำน อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3.67 และ
มีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำงำนในหน่วยงำนนีจ้นเกษียณอำยุอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 
3.66 

นโยบำยและกำรบริหำรงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
3.84 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ องคก์รเปิดโอกำสใหท้่ำนไดเ้รียนรูส้ิ่งใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้ง 
กบังำนขำยที่ท่ำนปฏิบตัิ อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.94 รองลงมำ  ไดร้บักำร
ฝึกอบรมและพฒันำควำมรูที้่เกี่ยวขอ้งกบั ลกัษณะงำนที่ปฏิบตัิ  อยู่ในระดับเห็นดว้ยมำก มี
คำ่เฉล่ียเท่ำกบั 3.90 และหน่วยงำนของท่ำนมีกำรประชมุชีแ้จง นโยบำย เปำ้หมำย และแผนงำน
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กำรขำยตำ่ง ๆ ใหท้กุคนไดร้บัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมออยู่ในระดับเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
3.69 

สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตัิงำน โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  
มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.85 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ สภำพแวดลอ้มของสถำนที่ท  ำงำนมี
ควำมสะอำดเรียบรอ้ยสวยงำมและสะดวกสบำยตอ่กำรปฏิบตัิงำน  อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มี
คำ่เฉล่ียเท่ำกบั 3.95 รองลงมำ  หน่วยงำนไดจ้ดัสถำนท่ีและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ส ำหรบักำร
ติดตอ่ประสำนงำน ไดอ้ย่ำงเหมำะสม อยู่ในระดับเห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.93 และ
อปุกรณเ์ครื่องใชท่ี้จ  ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำนส่วนท่ีรบัผิดชอบมีคณุภำพเพียงพอตอ่กำรปฏิบตัิงำน
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.68 

วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 3.89ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ ผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเป็นกนัเองและรบัฟังควำม
คิดเห็นตลอดจนเปิดโอกำสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วนรว่มในกำรเสนอแนะควำมคิด อยู่ในระดบั
เห็นด้วยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.04 รองลงมำ  ผู้บังคับบัญชำสำมำรถสั่ งงำน อธิบำยงำนท่ี
มอบหมำยงำนให้แก่ท่ำนไดช้ัดเจน เขำ้ใจง่ำย อยู่ในระดบั เห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 3.93 
และรูปแบบกำรบริหำรงำนเก่ียวกับกำรปกครองพนกังำนของผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเหมำะสมอยู่
ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.69  

ส่วนท่ี 4 จำกกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็น
ทรลัสำขำชิดลม ประกอบดว้ย ควำมใส่ใจในกำรบริกำร กำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำน
รว่มมือกบัผูอ่ื้น และควำมมุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ สำมำรถสรุปไดด้งันี ้

ควำมใส่ใจในกำรบริกำร โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุดท่ีสุด  มีค่ำเฉล่ีย
เทำ่กบั 4.28 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย ส่ือสำรกบัลกูคำ้ไดอ้ย่ำงชดัเจน ใหข้อ้มลูข่ำวสำร ตอบขอ้
ซกัถำมไดอ้ย่ำงถกูตอ้ง แม่นย ำ ตรงประเด็น อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด   มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
4.41 รองลงมำ  ตัง้ใจรบัฟังและท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ไดถ้กูตอ้ง อยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยมำกท่ีสดุ มีคำ่เฉล่ียเท่ำกบั 4.36 และแสดงควำมมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ท่ีจะใหบ้ริกำรลกูคำ้
ดว้ยรอยยิม้ อย่ำงรวดเร็วและถกูตอ้งอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสดุ มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.29 

กำรปฏิบตังิำนเป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็น
ด้วยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.06 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ ใหค้วำมช่วยเหลือเพื่อน
รว่มงำนดว้ยควำมเต็มใจ เพื่อใหง้ำนของทีมส ำเร็จลลุ่วงไปดว้ยดี อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มี
ค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.10 รองลงมำ  เปิดใจยอมรบั เมื่อมีปัญหำหรือขอ้ขดัแยง้ที่เกิดขึน้ภำยในทีม
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และเต็มใจที่จะหำทำงแกไ้ขปัญหำรว่มกบัทีม อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 4.08 
และมีส่วนรว่มในกำรแสดงควำมคิดเห็น หรือ แลกเปล่ียนขอ้มลูท่ีตรงประเด็นทัง้ในหวัขอ้ท่ีเห็น
ดว้ยและไม่เห็นดว้ย เพ่ือเป็นประโยชนแ์ก่ทีมงำนอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 4.06 

ควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ โดยภำพรวมอยู่ท่ีระดบัเห็นดว้ยมำก  มีค่ำเฉล่ียเท่ำกับ 
4.08 ตรวจสอบแยกจ ำแนกรำย พบว่ำ ไม่ย่อทอ้ตอ่อปุสรรคหรือขอ้จ ำกดั ที่จะท ำงำนใหส้  ำเร็จ
ตำมเปำ้หมำย และไม่น ำปัญหำหรือขอ้จ ำกดัมำเป็นขอ้อำ้ง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ีย
เทำ่กบั 4.18 รองลงมำ  ไม่เพิกเฉยท่ีจะขอค ำปรกึษำหรือควำมช่วยเหลือจำกผูบ้งัคบับญัชำเม่ือมี
ปัญหำหรืออปุสรรคที่ไม่สำมำรถจดักำรแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 4.16 และสำมำรถล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำที่เกิดขึน้และจดักำรกบัขอ้รอ้งเรียน 
ควำมขดัแยง้ และขอ้เสนอแนะจำกลกูคำ้ที่มีควำมหลำกหลำย ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ยมำก มีคำ่เฉล่ียเทำ่กบั 3.90 

 สว่นท่ี 5 จำกกำรทดสอบสมมตฐิำน สำมำรถสรุปไดด้งันี ้
สมมติ ฐานที่  1 ปั จ จัย ส่ วน บุคคลลของพ นักงานระดั บปฏิ บั ติ ก าร

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลมทีแ่ตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานแตกต่าง
กัน 

สมมติฐำนท่ี 1.1 พนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ี
มีเพศแตกต่ำงกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่ใจในกำรบริกำร กำรปฏิบตัิงำนเป็นทีม
และกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน  และควำมมุ่งมั่ นท ำงำนให้ส  ำเร็จ  ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐำนท่ี 1.2 พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ี
มีอำยแุตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่ใจในกำรบริกำร กำรปฏิบตัิงำนเป็นทีม
และกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน  และควำมมุ่งมั่ นท ำงำนให้ส  ำเร็จ  ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐำนท่ี 1.3 พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ี
มีแผนกแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่ใจในกำรบริกำร กำรปฏิบตังิำนเป็นทีม
และกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน  และควำมมุ่งมั่ นท ำงำนให้ส  ำเร็จ  ไม่แตกต่ำงกัน  ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐำนท่ี 1.4 พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ี
มีต ำแหน่งแตกตำ่งกนั มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่ใจในกำรบริกำร กำรปฏิบตัิงำนเป็น
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ทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน และควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้ส  ำเร็จ ไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐำนท่ี 1.5 พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลมท่ี
มีอำยุกำรปฏิบัติงำนแตกต่ำงกัน มีประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน ควำมใส่ใจในกำรบริกำร กำร
ปฏิบตัิงำนเป็นทีมและกำรปฏิบตังิำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น และควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ ไม่แตกตำ่ง
กนั ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิำนท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 

สมมติฐำนท่ี 2.1 ปัจจัยจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ค่ำตอบแทน และผลประโยชน ์ 
ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของบุคคล   และสภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น   มีอิทธิพลต่อ
ประสิท ธิภำพกำรปฏิบัติงำน  ควำมใส่ใจในกำรบริกำร ของพนักงำนระดับปฏิบัติกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สมมตฐิำนท่ี 2.2 ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตัิงำนของ
บุคคล  สภำพกำรปฏิบัติงำนท่ียืดหยุ่น มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน กำรปฏิบตัิงำน
เป็นทีมและกำรปฏิบตัิงำนรว่มมือกับผูอ่ื้น ของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั 
สำขำชิดลม 

สมมตฐิำนท่ี 2.3 ปัจจยัจงูใจในกำรปฏิบตัิงำน ควำมส ำเรจ็ในกำรปฏิบตัิงำนของ
บคุคล และควำมเจริญกำ้วหนำ้ มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้
ส  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดับ 0.05 

สมมติฐำนท่ี 3.1 ปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน กำรได้รบักำรยอมรบั  ควำม
รบัผิดชอบในงำน นโยบำยและกำรบรหิำรงำน  มีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่
ใจในกำรบรกิำร ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

สมมติฐำนท่ี 3.2 ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำน กำรไดร้บักำรยอมรบั  มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน กำรปฏิบัติงำนเป็นทีมและกำรปฏิบัติงำนร่วมมือกับผู้อ่ืน ของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 
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สมมติฐำนท่ี 3.3 ปัจจัยค ำ้จุนในกำรปฏิบัติงำน นโยบำยและกำรบริหำรงำน   
สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพในกำรปฏิบตัิงำน  มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ควำม
มุง่มั่นท ำงำนใหส้  ำเรจ็ ของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
ผลกำรศกึษำสำมำรถอภิปรำยผลตำมวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี ้

1) จำกกำรเปรียบเทียบประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัสว่นบคุคล พบวำ่  

ปัจจยัส่วนบคุคลลของพนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม
ท่ีแตกตำ่งกนั  

มีประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน ไมแ่ตกตำ่งกนั อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 
อำจเป็นเพรำะในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม 
กรุงเทพมหำนคร พนักงำนทุกคนมีควำมกระตือรือรน้ในกำรท ำงำนและมีควำมใส่ใจต่อกำร
ปฏิบตัิงำน เน่ืองจำกกำรปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เป็นงำนประเภทกำรบริกำรจึงจะตอ้งตัง้ใจรบั
ฟังและท ำควำมเขำ้ใจควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดถู้กตอ้งแสดงควำมมุ่งมั่นและกระตือรือรน้ท่ีจะ
ใหบ้ริกำรลกูคำ้ดว้ยรอยยิม้ อยำ่งรวดเรว็และถกูตอ้งท ำใหพ้นกังำนทกุวยัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีอธัยำศยั
ดีเป็นมิตรกับลูกคำ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงำนวิจยัของ ประภำพร พฤกษะศรี (2557) ไดท้  ำกำรศึกษำ 
ปัจจัยค่ำตอบแทนท่ีมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนบริษัท สยำมแม็คโคร 
จ ำกดั (มหำชน) ในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล พบวำ่ ปัจจยัสว่นบคุคล เพศ อำย ุ 

อำยงุำน สถำนภำพสมรส ภูมิล  ำเนำ จ ำนวนผูท่ี้อยู่ในอุปกำระ หน่วยงำนรำยไดป้ระ
ประจ ำต่อเดือนไม่มีผลตอ่ปัจจยัค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงินของพนกังำน อีกทัง้ยงัสอดคลอ้ง
กบังำนวิจยัของ นนธิอฐั โฉมวฒันำ (2564) ไดท้  ำกำรศกึษำ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อประสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของพนกังำน บริษัทแพลท เนรำ จ ำกดั พบว่ำ และประสบกำรณก์ำรท ำงำนตำ่งกนั ท ำ
ใหป้ระสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำน บริษัทแพลท เนรำ จ ำกัด ต่ำงกัน และพนักงำน บริษัท
แพลท เนรำ จ ำกัด ท่ีมีเพศ อำยุ สถำนภำพ และรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่ำงกัน ท ำใหป้ระสิทธิภำพ
กำรท ำงำนของพนกังำน บรษิัทแพลท เนรำ จ ำกดั ไมต่ำ่งกนั 

2) จำกกำรศึกษำควำมสมัพนัธข์องปัจจยัจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบั
ปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิงำน พบว่ำ ปัจจยัจงูใจ
ในกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่ใจในกำรบรกิำร กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น และ
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ควำมมุ่งมั่ นท ำงำนให้ส  ำเร็จ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับ
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม อำจเป็นเพรำะ หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม
เป็นหำ้งสรรพสินคำ้ชัน้น ำของประเทศไทยจงึท ำมีกำรคดัเลือกพนกังำนในกำรปฏิบตังิำนทำงควำม
ใส่ใจในกำรบริกำร กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนรว่มมือกับผูอ่ื้น และควำมมุ่งมั่นท ำงำนให้
ส  ำเร็จ เพ่ือเป็นกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนรวมถึงกำรท ำงำนเป็นทีม
ของพนักงำนหำกมีกำรวำงแผนในกำรปฏิบตัิงำนทีดีก็จะท ำใหพ้นักงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้
อยำ่งม่ีคณุภำพมำกย่ิงขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ เยำวลกัษณ ์  

อิทธิพร (2564) ไดท้  ำกำรศกึษำ ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของ
บุคลำกรบริษัท เซ็นทรลัพัฒนำ จ ำกัด (มหำชน)  พบว่ำ ปัจจยัจูงใจในกำรปฏิบตัิควำมส ำเร็จใน
กำรท ำงำนส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรบริษัท เซ็นทรลัพัฒนำ จ ำกัด 
(มหำชน) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกับงำนวิจยัของ ศิวำ หลำบค ำ และ กลำ้หำญ ณ น่ำน (2564) ได้
ท ำกำรศึกษำ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนและผลกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน 
กรณีศึกษำ: บริษัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร ์จ  ำกัด (มหำชน) พบว่ำ ปัจจัยจูงใจโดยรวมมีระดับ
ควำมสมัพนัธอ์ยูใ่นระดบัปำนกลำงกบัผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

3) จำกกำรศกึษำควำมสมัพนัธข์องปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนระดบั
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลัสำขำชิดลม กบัประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำน พบวำ่ ปัจจยัค ำ้จนุ
ในกำรปฏิบตัิงำน ควำมใส่ใจในกำรบรกิำร กำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้น และ
ควำมมุ่งมั่นท ำงำนใหส้  ำเร็จ มีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำร
หำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั สำขำชิดลม อำจเป็นเพรำะ ควำมสำมำรถในกำรขำยสินคำ้จะไดร้บักำร
ยอมรบัในกำรปฏิบตัิงำนจำกเพ่ือนรว่มงำนท ำใหพ้นักงำนมีควำมใส่ใจในกำรปฏิบตัิงำน และมี
ควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบตัิงำนทัง้กำรปฏิบตัิงำนเดี่ยวและกำรปฏิบตัิงำนเป็นทีมเพ่ือท ำใหมี้ผลกำร
ปฏิบตัิงำนท่ีดีมำกยิ่งขึน้และเป็นท่ียอมรบัของพนกังำนหรือเพ่ือนรว่มงำนมำกยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงำนวิจัยของ จรัญธร สำคร สุธรรม พงษ์ส ำรำญ  และปรำณี  คงธนสมุทร (2564) ได้
ท ำกำรศกึษำ ปัจจยัแรงจงูใจท่ีมีผลตอ่กำรสรำ้งประสิทธิผลในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนฝ่ำยขำย 
บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ำกัด(มหำชน) พบว่ำ ปัจจัยค ำ้จุนควำมสัมพันธ์กับผู้บังคบับัญชำ
วิธีกำรปกครองของผูบ้งัคบับญัชำ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในปฏิบตัิงำนของพนกังำนฝ่ำยขำย
ธุรกิจ1บริษัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ  ำกัด (มหำชน) อีกทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของ ศิวำ หลำบ
ค ำ และ กลำ้หำญ ณ น่ำน (2564) ไดท้  ำกำรศกึษำ ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำน
และผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำน กรณีศกึษำ: บรษิัท โฮม โปรดกัส ์ 
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เซ็นเตอร ์จ ำกดั (มหำชน) พบวำ่ ปัจจยัค ำ้จนุโดยรวมมีระดบัควำมสมัพนัธป์ำนกลำง
กบัผลกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จำกกำรศึกษำปัจจัยกำรจูงใจในกำรปฏิบตัิงำนทำงสภำพกำรท ำงำนท่ียืดหยุ่น 
ผูป้ระกอบกำรหรือผูท่ี้มีสว่นท่ีเก่ียวขอ้งควรมีกำรพฒันำเก่ียวกบัสภำพกำรท ำงำนของพนกังำนโดย
มีกำรโอกำสใหพ้นกังำนสำมำรถท ำงำนในหรือนอกส ำนกังำน ซึ่งสำมำรถเอือ้อ ำนวยกบักำรท ำงำน
ของพนกังำนไดเ้ป็นอย่ำงดี เพ่ือเป็นกำรท ำใหพ้นกังำนรูส้ึกถึงควำมเอำใจของผูป้ระกอบกำร และ
สำมำรถปฏิบตังิำนไดอ้ยำ่งมีควำมสขุมำกยิ่งขึน้ 

2. จำกกำรศกึษำปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตัิงำนผู้ประกอบกำรหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ควรมีกำรพัฒนำเก่ียวกับควำมมั่นคงในกำรท ำงำน เพ่ือท ำใหพ้นักงำนมีควำมคิดว่ำงำนท่ีไดร้บั
มอบหมำยส่งเสริมท ำให้ท่ำนก้ำวหน้ำต่อไปได ้และท ำให้พนักงำนมีควำมตัง้ใจท่ีจะท ำงำนใน
หนว่ยงำนนีจ้นเกษียณอำย ุเป็นตน้ 

3. จำกกำรศึกษำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของพนักงำนห้ำงสรรพสินคำ้เซ็นทรัล 
สำขำชิดลมจะตอ้งมีกำรพฒันำเก่ียวกบักำรท ำงำนเป็นทีมและกำรท ำงำนรว่มมือกบัผูอ่ื้นควรมีรบั
ฟังควำมคิดเห็นของผูอ่ื้น และน ำมำพิจำรณำประกอบควำมคดิของตนเองไดอ้ย่ำงมีเหตผุล รวมถึง
กำรแสดงควำมยินดี หรือ กลำ่วชมเชยกบัควำมส ำเรจ็รว่มกนักบัเพ่ือนรว่มงำนหรือทีมงำน เม่ือผล
กำรปฏิบตังิำนออกมำเป็นท่ีนำ่พอใจ เพ่ือเป็นกำรสรำ้งมิตรภำพใหแ้ก่เพ่ือนรว่มงำนใหดี้มำกยิ่งขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ำ้จุนท่ีมีอิทธิพลต่อ

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนระดับปฏิบัติกำรห้ำงสรรพสินค้ำสำขำชิดลม 
กรุงเทพมหำนคร ควบคูไ่ปกบักำรศกึษำเชิงคณุภำพ เพ่ือท ำใหผู้ว้ิจยัทรำบถึงปัจจยัจงูใจและปัจจยั
ค ำ้จนุท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำนของพนกังำนระดบัปฏิบตัิกำรหำ้งสรรพสินคำ้
สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร ไดค้รอบคลมุมำกย่ิงขึน้ 

2. ควรท ำกำรศึกษำซ ำ้ในเรื่องนีแ้ละติดตำมผลเป็นระยะเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมี ควำม
ทนัสมยัตรงตำมควำมตอ้งกำรของพนกังำน เน่ืองจำกแรงจงูใจในกำรปฏิบตังิำน ของพนกังำนเป็น
เรื่องของควำมรู้สึกและทัศนคติของแต่ละคนท่ีอำจจะเปล่ียนแปลง ได้ตำมระยะเวลำและ
สภำพแวดลอ้มท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยตูลอด 
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วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ในกำรวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัจะแจกแบบสอบถำมใหก้ลุม่ตวัอยำ่งพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้

เซ็นทรลั สำขำชิดลมในพืน้ท่ีกรุงเทพมหำนคร จ ำนวนทัง้หมด 287 ตวัอย่ำง โดยมีขัน้ตอนกำรสุ่ม
ตวัอยำ่งดงันี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบกำรแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) กับ
กลุ่มพนกังำนของหำ้งสรรพสินคำ้แห่งหนึ่ง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งทรำบจ ำนวนประชำกรท่ีแทจ้ริง 
จ  ำแนกพนกังำนภำยในองคก์รออกเป็น 7 แผนก แตล่ะชัน้ก ำหนดใหไ้ดจ้  ำนวน 287 ตวัอยำ่ง 

กลุ่ มตัวอย่ ำงพนักงำนห้ำงสรรพสินค้ำ เซ็นท รัล  สำขำชิดลม ใน พื ้น ท่ี
กรุงเทพมหำนคร 

แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี          ประชำกร 200  กลุม่ตวัอยำ่ง 56 

แผนกเครื่องประดบัสตรี        ประชำกร 236  กลุม่ตวัอยำ่ง 67 

แผนกชดุชัน้ในสตรี               ประชำกร 49  กลุม่ตวัอยำ่ง 14 

แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย          ประชำกร 218  กลุม่ตวัอยำ่ง 70 

แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ดก็   ประชำกร 70  กลุม่ตวัอยำ่ง 20 

แผนกของใชใ้นบำ้น               ประชำกร 177  กลุม่ตวัอยำ่ง 50 

แผนกของเลน่เดก็                  ประชำกร 35  กลุม่ตวัอยำ่ง 10 

ขั้นตอนท่ี 2 กำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม ผู้วิจัยแจกแบบสอบถำมโดย
แบบสอบถำมท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบของผูท้รงคุณวุฒิ ไปลงใน กูเกิลฟอรม์ (Google forms) เพ่ือ
สรำ้งคิวอำรโ์คด้ (QR Code) จ ำนวน 287 ตวัอย่ำง ใหพ้รอ้มท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู
ของงำนวิจยั 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง ปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ำ้จุนท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
พนกังำนระดบัปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร 

ค ำชีแ้จงเก่ียวกบัแบบสอบถำม 
แบบสอบถำมนีจ้ดัท ำขึน้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำระดบัปริญญำโท หลกัสูตร

บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำร มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ศกึษำปัจจยัจงูใจและปัจจยัค ำ้จนุท่ีมีอิทธิพลตอ่ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนระดบั
ปฏิบตักิำรหำ้งสรรพสินคำ้สำขำชิดลม กรุงเทพมหำนคร 

ผูว้ิจยัจึงใคร่ขอควำมอนุเครำะหจ์ำกท่ำนในกำรตอบแบบสอบถำมนีต้ำมควำมเป็น
จริงและครบถ้วน ซึ่งค  ำตอบของท่ำนจะถือเป็นควำมลับ และจะน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ใน
ภำพรวมเท่ำนั้น จึงหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมกรุณำและควำมร่วมมือจำกท่ำน และ
ขอขอบคณุท่ีทำ่นใหค้วำมรว่มมือในกำรตอบแบบสอบถำม มำ ณ โอกำสนี ้

แบบสอบถำมประกอบดว้ย 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ขอ้มลูดำ้นประชำกรศำสตร ์
สว่นท่ี 2 ปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตังิำน 
สว่นท่ี 3 ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน 
สว่นท่ี 4 ประสิทธิภำพกำรปฏิบตังิำนของพนกังำนหำ้งสรรพสินคำ้เซ็นทรลั  
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สว่นท่ี 1 ขอ้มลูดำ้นประชำกรศำสตร ์
ค ำชีแ้จง กรุณำท ำเครื่องหมำย ✓ ในชอ่ง      ท่ีตรงกบัขอ้มลูของทำ่นมำกท่ีสดุ 
1.เพศ       

   
1)  ชำย   
2)  หญิง 

2.อำย ุ
1)  อำย ุ20-29 ปี   
2)  อำย ุ30-39 ปี  
3)  อำย ุ40 ปีขึน้ไป  

3.แผนกท่ีปฏิบตังิำน  
1)  แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่สตรี 
2)  แผนกเครื่องประดบัสตรี  
3)  แผนกชดุชัน้ในสตรี  
4)  แผนกเสือ้ผำ้วยัรุน่ชำย 
5)  แผนกเสือ้ผำ้เดก็/ของใชเ้ดก็ 
6)  แผนกของใชใ้นบำ้น 
7)  แผนกของเลน่เดก็ 

4.ต ำแหนง่ 
1)  พนกังำนขำย 
2)  PC/BA 
3)  Department Sale Manager 
4)  Store Merchandising Manager 

5.อำยกุำรปฎิบตังิำนหำ้งเซ็นทรลั สำขำชิดลม  
1)  อำย ุ1-3 ปี 
2)  อำย ุ4-6 ปี 
3)  อำย ุ7-9 ปี 

4)  อำย ุ10 ปีขึน้ไป 
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สว่นท่ี 2 ปัจจยักำรจงูใจในกำรปฏิบตังิำน 
ค ำชีแ้จง กรุณำท ำเครื่องหมำย    ✓ ในชอ่งท่ีตรงกบัขอ้มลูของทำ่นมำกท่ีสดุ 

 
 

ปัจจัยการจูงใจในการปฏิบัตงิาน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ค่าตอบแทน และผลประโยชน ์           

1 เงินเดือน และคำ่ตอบแทนพิเศษที่ทำ่นไดร้บั
จำกองคก์ร เหมำะสมกบัต ำแหนง่และควำม
รบัผิดชอบของทำ่น 

          

2 เงินเดือน และคำ่ตอบแทนพเิศษที่ทำ่นไดร้บั
ยตุิธรรมเมื่อเปรยีบเทียบกบัผูร้ว่มวิชำชีพท่ีมี
ลกัษณะงำนใกลเ้คยีงและคลำ้ยคลงึกนั 

          

3 ทำ่นมีควำมพงึพอใจกบัคำ่ตอบแทนพิเศษที่
ไดร้บัอยูใ่นปัจจบุนั คำ่นั่งเครือ่งแคชเชียร ์คำ่
กะท ำงำน 

          

4 เงินโบนสัประจ ำปีที่ทำ่นไดร้บัมีควำม
เหมำะสมกบังำนท่ีทำ่นไดร้บัมอบหมำยจำก
องคก์ร 

          

5 สวสัดิกำรอื่นๆ ท่ีไดร้บัจำกหนว่ยงำนมคีวำม
เหมำะสมแลว้ 

          

ความส าเร็จในการท างานของบุคคล           

6 ทำ่นไดร้บัมอบหมำยใหป้ฏิบตังิำนท่ีทำ่นยงั
ไมเ่คยมีประสบกำรณม์ำก่อนหรอืตอ้งใช้
ควำมรูแ้ละทกัษะ กำรขำยในระดบัท่ีเพิ่มขึน้ 

          

7 ทำ่นไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีตรงกบัควำมรู ้
ควำมสำมำรถ และท ำใหรู้ส้กึมีควำม
กระตือรอืรน้ในกำรท ำงำน 

          

8 ทำ่นไดน้ ำเอำควำมรู ้และควำมสำมำรถใน
กำรขำย และประสบกำรณก์ำรน ำเสนอ
สนิคำ้มำใชอ้ยำ่งเต็มที่ 
 

          

สภาพการปฏิบตัิงานที่ยดืหยุน่            
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9 องคก์รมคีวำมยืดหยุน่ในเวลำกำรท ำงำน 
เพื่อท ำใหท้ำ่น สำมำรถบรหิำรเวลำในกำร
ท ำงำนกบัเวลำสว่นตวัไดเ้ป็นอยำ่งดี 

          

10 สภำพกำรท ำงำนของพนกังำนขำยเปิด
โอกำสใหท้ำ่น สำมำรถท ำงำนในหรอืนอก
ส ำนกังำน ซึง่สำมำรถเอือ้อ ำนวยกบักำร
ท ำงำนของทำ่นเป็นอยำ่งดี 

          

11 สภำพกำรปฏิบตัิงำนท่ียืดหยุน่ทีท่ำ่นไดร้บัใน
ปัจจบุนัเป็น ปัจจยัที่สง่ผลใหท้ำ่นยงัคง
ท ำงำนอยูใ่นองคก์ร 

          

ลักษณะของงานที่ปฏิบัต ิ           

12 ทำ่นไดร้บัมอบหมำยงำนท่ีกระตุน้ใหท้ำ่นใช้
ทกัษะควำมรูด้ำ้นกำรขำยในธุรกิจซือ้มำขำย
ไป 

          

13 ลกัษณะงำนขำยที่ทำ่นปฏิบตัิไมส่ำมำรถ
รบัผิดชอบโดยเบ็ดเสรจ็ตัง้แตต่น้จนส ำเรจ็
ดว้ยตวัเอง 

          

14 งำนของทำ่นมีรำยละเอยีดของงำน และ
ควำมรบัผิดชอบชดัเจน 

          

ความเจริญก้าวหน้า           

15 องคก์รของทำ่นมีนโยบำยสนบัสนนุพนกังำน
ขำยใหม้ีกำรเลือ่นต ำแหนง่สงูขึน้ 

          

16 ทำ่นไดร้บักำรสนบัสนนุใหเ้ลือ่นขัน้เงินเดือน
ไดต้ำมควำมรู ้และควำมสำมำรถและควำม
เป็นธรรม 

          

17 ทำ่นไดร้บัโอกำสกำ้วหนำ้หรอืไดร้บักำร
พิจำรณำผลงำน อยำ่งยตุิธรรม โดยดู
ควำมสำมำรถในกำรหำลกูคำ้ใหมก่ำร ได้
ยอดซือ้ซ  ำ้จำกลกูคำ้ทีม่ี และกำรติดตำมงำน 
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สว่นท่ี 3 ปัจจยัค ำ้จนุในกำรปฏิบตังิำน 
ค ำชีแ้จง กรุณำท ำเครื่องหมำย    ✓ ในชอ่งท่ีตรงกบัขอ้มลูของทำ่นมำกท่ีสดุ 

 
 
 

ปัจจัยค า้จุนในการปฏิบัติงาน 

ระดับความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย
มาก
ที่สุด 

เห็น
ด้วย
มาก 

เห็น
ด้วย
ปาน
กลาง 

เห็น
ด้วย
น้อย 

เห็น
ด้วย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ได้รับการยอมรับ           

1 ควำมสำมำรถในกำรขำยสนิคำ้ของทำ่นไดร้บั
กำรยอมรบัในดำ้นกำรปฏิบตังิำนจำกเพื่อน
รว่มงำน 

          

2 ลกูคำ้มคีวำมเช่ือถือในกำรปฏิบตัิงำนของ
ทำ่น 

          

3 ควำมคิดเห็นของทำ่นเป็นท่ียอมรบัจำก
ผูบ้งัคบับญัชำ 

          

ความรับผิดชอบในงาน           

4 ทำ่นสำมำรถประสำนงำนกบัหนว่ยงำนท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อกำรท ำงำนท่ีรวดเรว็มำกขึน้ 

          

5 ทำ่นสำมำรถท ำยอดขำยไดส้  ำเรจ็ตำมเวลำ 

และเปำ้หมำยตำมที่ผูบ้งัคบับญัชำ
มอบหมำย 

          

6 ทำ่นเขำ้ใจในปัญหำที่เกิดขึน้ในกำรท ำงำน 

และสำมำรถแกไ้ขปัญหำตำ่งๆไดเ้ป็นอยำ่งดี 

          

ความม่ันคงในการท างาน           

7 กำรท ำงำนในหนว่ยงำนนี ้ชว่ยสง่เสรมิควำม
มั่นคงในชีวิตสว่นตวัของทำ่น 

          

8 ทำ่นมีควำมตัง้ใจทีจ่ะท ำงำนในหนว่ยงำนนี ้
จนเกษียณอำย ุ

          

9 ทำ่นมีควำมคิดวำ่งำนท่ีไดร้บัมอบหมำย
สง่เสรมิท ำใหท้ำ่นกำ้วหนำ้ตอ่ไปได ้

          

10 ทำ่นคิดวำ่หนว่ยงำนของทำ่นมคีวำมยั่งยืน
ตอ่ไปในอนำคต 

          

นโยบายและการบริหารงาน           
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11 หนว่ยงำนของทำ่นมีกำรประชมุชีแ้จง 
นโยบำย เปำ้หมำย และแผนงำนกำรขำยตำ่ง 
ๆ ใหท้กุคนไดร้บัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

          

12 ทำ่นไดร้บักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบั ลกัษณะงำนท่ีปฏิบตัิ 

          

13 องคก์รเปิดโอกำสใหท้ำ่นไดเ้รยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ  ท่ี
สอดคลอ้ง กบังำนขำยที่ทำ่นปฏิบตัิ 

          

สภาพแวดล้อมทางกายภาพในการท างาน           

14 อปุกรณเ์ครือ่งใชท้ีจ่  ำเป็นในกำรปฏิบตัิงำน
สว่นท่ีรบัผิดชอบมีคณุภำพเพียงพอตอ่กำร
ท ำงำน 

          

15 สภำพแวดลอ้มของที่สถำนท่ีท ำงำนมีควำม
สะอำดเรยีบรอ้ยสวยงำมและสะดวกสบำย
ตอ่กำรท ำงำน 

          

16 หนว่ยงำนไดจ้ดัสถำนท่ีและสิง่อ ำนวยควำม
สะดวก ส ำหรบักำรตดิตอ่ประสำนงำน ได้
อยำ่งเหมำะสม 

          

วิธีการปกครองของผู้บังคับบญัชา           

17 รูปแบบกำรบรหิำรงำนเก่ียวกบักำรปกครอง
พนกังำนของผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเหมำะสม 

          

18 ผูบ้งัคบับญัชำสำมำรถสั่งงำน อธิบำยงำนท่ี
มอบหมำยงำนใหแ้ก่ทำ่นไดช้ดัเจน เขำ้ใจงำ่ย 

          

19 ผูบ้งัคบับญัชำมีควำมเป็นกนัเองและรบัฟัง
ควำมคิดเห็นตลอดจนเปิดโอกำสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีสว่นรว่มในกำรเสนอแนะ
ควำมคิด 
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ส่วนที่ 4 ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 
สาขาชิดลม 

ค ำชีแ้จง กรุณำท ำเครื่องหมำย    ✓ ในชอ่งท่ีตรงกบัขอ้มลูของทำ่นมำกท่ีสดุ 
 
 

ประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ห้างสรรพสินค้าเซน็ทรัล สาขาชิดลม 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นดว้ย
มาก
ที่สุด 

เห็นดว้ย
มาก 

เห็นดว้ย
ปาน
กลาง 

เห็นดว้ย
น้อย 

เห็นดว้ย
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ความใส่ใจในการบริการ           

1 ทำ่นตัง้ใจรบัฟังและท ำควำมเขำ้ใจควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้ไดถ้กูตอ้ง 

          

2 ทำ่นสือ่สำรกบัลกูคำ้ไดอ้ยำ่งชดัเจน ให้
ขอ้มลูขำ่วสำร ตอบขอ้ซกัถำมไดอ้ยำ่ง
ถกูตอ้ง แมน่ย ำ ตรงประเด็น 

          

3 ทำ่นแสดงควำมมุง่มั่นและกระตอืรอืรน้ท่ีจะ
ใหบ้รกิำรลกูคำ้ดว้ยรอยยิม้ อยำ่งรวดเรว็
และถกูตอ้ง 

          

4 ทำ่นใหบ้รกิำรลกูคำ้ทกุคน ดว้ยอธัยำศยั
ไมตรอีนัดี แสดงออกดว้ยบคุคลกิ ทำ่ทำง 
น ำ้เสยีงที่สภุำพและเป็นมิตร 

          

5 ทำ่นสำมำรถจดจ ำรำยละเอียดของลกูคำ้
ประจ ำและลกูคำ้ส ำคญั เพื่อเสรมิสรำ้ง
ควำมสมัพนัธท์ี่ด ี

          

การท างานเป็นทีมและการท างานร่วมมือกับ
ผู้อื่น 

          

6 ทำ่นรบัฟังควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น และน ำมำ
พิจำรณำประกอบควำมคิดของตนเองได้
อยำ่งมีเหตผุล 

          

7 ทำ่นมีสว่นรว่มในกำรแสดงควำมคิดเห็น 
หรอื แลกเปลีย่นขอ้มลูที่ตรงประเด็นทัง้ใน
หวัขอ้ที่เห็นดว้ยและไมเ่ห็นดว้ย เพื่อเป็น
ประโยชนแ์ก่ทีมงำน 

          

8 ทำ่นใหค้วำมชว่ยเหลอืเพื่อนรว่มงำนดว้ย
ควำมเต็มใจ เพื่อใหง้ำนของทีมส ำเรจ็ลลุว่ง
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ไปดว้ยด ี

9 ทำ่นแสดงควำมยินดี หรอื กลำ่วชมเชยกบั
ควำมส ำเรจ็รว่มกนักบัเพื่อนรว่มงำนหรอื
ทีมงำน เมื่อผลกำรปฏิบตัิงำนออกมำเป็นท่ี
นำ่พอใจ 

          

10 ทำ่นเปิดใจยอมรบั เมื่อมีปัญหำหรอืขอ้
ขดัแยง้ทีเ่กิดขึน้ภำยในทีมและเตม็ใจทีจ่ะ
หำทำงแกไ้ขปัญหำรว่มกบัทีม 

          

ความมุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จ           

11 ทำ่นไมย่อ่ทอ้ตอ่อปุสรรคหรอืขอ้จ ำกดั ที่จะ
ท ำงำนใหส้  ำเรจ็ตำมเปำ้หมำย และไมน่ ำ
ปัญหำหรอืขอ้จ ำกดัมำเป็นขอ้อำ้ง 

          

12 ทำ่นไมเ่พิกเฉยที่จะขอค ำปรกึษำหรอืควำม
ช่วยเหลอืจำกผูบ้งัคบับญัชำเมื่อมีปัญหำ
หรอือปุสรรคที่ไมส่ำมำรถจดักำรแกไ้ขได้
ดว้ยตวัเอง 

          

13 ทำ่นสำมำรถล ำดบัควำมส ำคญัของปัญหำที่
เกิดขึน้และจดักำรกบัขอ้รอ้งเรยีน ควำม
ขดัแยง้ และขอ้เสนอแนะจำกลกูคำ้ที่มคีวำม
หลำกหลำย ไดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพ 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล บณัทิตำ ลำภำพนัธ ์
วัน เดอืน ปี เกิด 1 พฤษภำคม 2540 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหำนคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2562   

กำรตลำดคำ้ปลีก สำขำบริหำรธุรกิจ   
จำกมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร   
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