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การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดาน
ลักษณะของผูนํา ปจจัยดานแรงจูงใจ อันไดแก แรงจูงใจดานความตองการเจริญกาวหนา และความ
ตองการผลตอบแทน  และปจจัยดานสภาพแวดลอม  อันไดแก  สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน โดยเก็บขอมูลจากพนักงานในรีสอรท จํานวน 195 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความ
แตกตางใชการทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว บราว-ฟรองซ และการหาคา
ความสัมพันธโดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
 ผลวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีแผนกที่สังกัดคือพนักงานสวนหนา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,000 - 32,000 มีอายุการ
ทํางาน 5 - 8 ป โดยพนักงานมีความเห็นวาปจจัยดานลักษณะของผูนําในการทํางาน โดยรวมอยูใน
ระดับคอนขางเปนผูนําแบบประชาธิปไตย พนักงานมีระดับความคิดเห็นวาแรงจูงใจดานความตองการ
เจริญกาวหนา อยูในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานเห็นวาปจจัยดานสภาพแวดลอม 
ประกอบดวย สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน และสภาพแวดลอมดานกายภาพ อยูในระดับดี 
 พนักงานเพศตางกัน แผนกที่สังกัด และระดับการศึกษาตางกัน มีประสิทธิภาพการทํางานไม
แตกตางกัน พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน มีประสิทธิภาพในการทํางานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกัน มีประสิทธภาพในการ
ทํางานตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ปจจัยดานลักษณะผูนําและปจจัยสภาพแวดลอมดานกายภาพและดานสังคม  มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 สวนปจจัยแรงจูงใจ
ดานความตองการเจริญกาวหนาและดานความตองการผลตอบแทน มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลางกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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 This research aims to study factors affecting employees’ performance efficiency of 
Chiva-Som Resort, Hua Hin, Prachuab Khirikhan province. The factors studied  include 
personal factors, leader’s characteristic, motivation in term of growth need and reward need, 
physical and social environment. The data were collected from 195 employees. The 
questionnaires are used as tool for data collection. The data is analyzed and processed 
using statistical package software. The statistics used for data analysis are percentage, 
mean, standard deviation, independent t-test, one-way analysis of variance, Brown-Forsythe 
and Pearson product moment correlation coefficient. 
 The results of the study reveals that most employees are women, aged between 26-
35 years old, bachelor's degree level, working in Front of the house section, having work 
experience between 5-8 years with monthly income between 25,000 - 32,000 bath. The 
employees have opinion that their leaders are quite democratic leaders. Move rover, they 
have motivation in term of growth need at highest level and their opinion on working 
environments including social and physical factors are at good levels.   
 Employees with different gender, education levels and department have no different 
efficiency performance. Employees with different working experience and average revenue 
per month have different efficiency performance at significant of 0.05 level and 0.01 level 
respectively. 

The leader’s characteristics, working environment in both physical and social side 
are positively related with employees’ performance efficiency at statistical significance level 
of 0.01. Motivation factors in term of growth needs and reward needs are positively related 
with employees’ performance efficiency with statistical significance level of 0.01. 
 



 ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และความชวยเหลือ 
ตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆอยางดียิ่งจาก อาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน อาจารย       
ที่ปรึกษา ที่กรุณาเปนที่ปรึกษาสารนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์ และ อาจารย ดร. ลํ่าสัน 
เลิศกุลประหยัด ที่ใหความอนุเคราะหเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือของแบบสอบถาม
และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ และใหขอเสนอแนะตางๆเพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง อันเปน
ประโยชนตอการทํางานวิจัยช้ินนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ ทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหความชวยเหลือ ตลอดจนประสบการณที่ดี
แกผูวิจัย อีกทั้งใหความเมตตาดวยดีเสมอมา 
 

 สุดทายนี้ คุณประโยชนและความดีอันพึงจากสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชา
พระคุณบิดามารดา ญาติ ผูมีพระคุณทุกทาน และบูรพคณาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอน ชี้แนะ
แนวทางที่ดีและมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบันนี้ ธุรกิจโรงแรมและรีสอรทมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ในการชวงชิงสวนแบงทาง
การตลาดและฐานลูกคา ซึ่งถาหากรายใดสามารถครอบครองสวนแบงไดมากกวา และมีฐานลูกคาที่
มั่นคงและสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ลูกคาก็จะมีการติดตามมาใชบริการ
อยางตอเนื่อง เปนผลทําใหธุรกิจสามารถดําเนินไปไดอยางมั่นคง อีกทั้งยังสามารถสรางผลกําไรที่ยั่งยืน
ไดอยางตอเนื่อง ในทางกลับกันหากลูกคาที่มาใชบริการแลวไมอาจไดรับความพึงพอใจ ก็จะมีการ
แสวงหาผูใหบริการรายใหม ที่สามารถใหความพึงพอใจสูงสุดได เพราะลูกคาจะเลือกแหลงการบริการที่
ดีกวาเสมอ และยังสามารถเปนกระบอกเสียงบอกตอไปยังคนอ่ืนอีกดวย ดังนั้นการบริหารงานจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะบุคคลากรแตละคนยอมมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานแตกตางกันไป องคกรจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาหาวิธีการ และใหความสําคัญกับปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะใหบุคคลากรทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เปน
ประโยชนตอองคกรตอไป  
 ชีวาศรม ถือเปนรีสอรทสุขภาพแบบครบวงจรแหงเดียวในเมืองไทยซึ่งมีฐานลูกคาที่เนน
เฉพาะสําหรับกลุมผูรักสุขภาพอยางจริงจัง ดวยเหตุนี้จึงทําใหคูแขงในระดับโลกมีไมมากเหมือนรีสอรท
ทั่วๆไป โดยมีลูกคาเปนคนตางชาติถึงรอยละ 80 สวนอีกรอยละ 20 เปนคนไทย โดยมีปรัชญาในการ
บริการที่วาลูกคาทุกคนจะตองไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน ชีวาศรมสามารถสรางช่ือเสียงไปทั่วโลก
ในฐานะของรีสอรทสุขภาพที่มีการจัดการที่ดี ทั้งในเร่ืองสถานที่ โปรแกรมกิจกรรมและการบําบัดรักษา
ที่หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการบริการที่นาประทับใจ ซึ่งถือไดวาเปนจุดขายที่สําคัญที่สุดและไดรับ
การรับรองจากรางวัลระดับโลกตางๆ มายมาย ดังนั้นชีวาศรมจึงใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเร่ืองประ
สิทธภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึง
พอใจใหเกิดกับลูกคาไดมากที่สุด 
 จากหลักการ และเหตุผลขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อ
ศึกษาวาปจจัยใดบาง ที่สงผลตอการปฎิบัติของพนักงาน นอกจากนี้ผูบริหารยังสามารถนําขอมูลไป
ปรับใชและสนับสนุนการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด นําไปสูความสําเร็จ และนําพา
องคกรใหบรรลุถึงเปาหมายที่ต้ังไว 
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ความมุงหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  แผนกที่สังกัด รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน และอายุการทํางาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน ชีวาศรม รี
สอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะผูนํา ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัย
ดานสภาพแวดลอม กับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงานใน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานใน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 2. ผลของงานวิจัย จะสงผลใหเกิดประโยชนสําหรับองคกร ไมวาตอพนักงาน หรือผูบริหารทั้ง
ในแงของการนําไปพัฒนาใช และเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนนําไปเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนพัฒนาองคกรให
ประสบความสําเร็จทั้งในปจจุบัน และอนาคต 

  
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานชีวาศรม รีสอรท  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 350 คน โดยไมรวมหัวหนางาน และผูบริหาร ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 (ที่มา: ฝายทรัพยากรบุคคล ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)  

 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานชีวาศรม รีสอรท  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ไมรวมหัวหนางาน และผูบริหาร ซึ่งผูทําการวิจัยทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของยามาเน  (Yamane. 
1970: 580 – 581) ที่ระดับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ 0.5 จากการ
คํานวณจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งส้ิน 186 คน และสํารองเพ่ือปองกันแบบสอบถามไม
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สมบูรณเพิ่มจํานวนตัวอยางรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง เทากับ 9 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ทั้งส้ิน 195 คน 

 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 สําหรับวิธีการเลือกกลุมตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะใชวิธีการสุมตัวอยางกลุม
แบบโควตา (Quota sampling) โดยเจาะจงไปที่พนักงานสวนหนา 98 คน พนักงานสวนหลัง 97 คน ซึ่ง
จะเนนเก็บขอมูลจากพนักงานที่สะดวกเต็มใจ และยินดีใหขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามที่ได
จัดเตรียมไว จนครบ 195 คน  

 
ตัวแปรที่ใชในศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบงเปนดังนี้ 
  1.1  ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

      1.1.1 เพศ 
    1) ชาย 
    2) หญิง 
   1.1.2 อายุ 
    1) ตํ่ากวา หรือ เทากับ 25 ป 
    2) 26 - 35 ป 
    3) 36 - 45 ป 
    4) 46 ปข้ึนไป 
   1.1.3  ระดับการศึกษา 
    1) ตํ่ากวามัธยมศึกษา / ปวช. 
    2) อนุปริญญา / ปวส. 
    3) ปริญญาตรี 
    4) สูงกวาปริญญาตรีข้ึนไป 
   1.1.4  แผนกที่สังกัด 
    1) พนักงานสวนหนา  
    2) พนักงานสวนหลัง 
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   1.1.5 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
    1) ตํ่ากวา หรือ เทากับ 18,000 บาท 
    2) 18,001 – 25,000 บาท 
    3) 25,001 – 32,000 บาท 
    4) 32,001 บาทข้ึนไป   
   1.1.6 อายุการทํางาน 
    1) นอยกวา หรือเทากับ 4 ป  
    2) 5 - 8 ป 
    3) 9 - 12 ป 
    4) 13 ปข้ึนไป 
  1.2 ปจจัยดานลักษณะของผูนํา 
  1.3 ปจจัยดานแรงจูงใจ 
   1.3.1 ความตองการเจริญกาวหนา 
   1.3.2 ความตองการผลตอบแทน 
  1.4 ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
   1.4.1 สภาพแวดลอมดานกายภาพ 
   1.4.2 สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ประสิทธภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พนักงาน หมายถึง พนักงานที่ปฎิบัติงานใน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยไมรวมผูบริหาร และหัวหนางาน 
 2. รีสอรท หมายถึง ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 3. อายุการทํางาน หมายถึง อายุการทํางานของพนักงานนับเปนป โดยเร่ิมนับต้ังแตวันที่เร่ิม
งานจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม และในกรณีที่เศษของอายุงานเกิน 6 เดือนใหคิดเปน 1 ป 

 4. ปจจัยดานลักษณะของผูนํา หมายถึง ภาวะผูนําของหัวหนางาน ที่สงผลถึงพฤติกรรม 
และการปฏิบัติงานของพนักงาน  ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 5. ปจจัยดานการจูงใจ หมายถึง ความตองการของบุคคลภายในท่ีเปนส่ิงกระตุนให
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิ 
ประกอบดวยความตองการเจริญกาวหนา และความตองการผลตอบแทน 
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 6. ความตองการเจริญกาวหนา หมายถึง ความตองการของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่จะประสบความสําเร็จ การไดรับผิดชอบงานที่มีความเจริญใน
หนาที่การงาน การไดรับการเล่ือนตําแหนงที่สูงข้ึน ที่สงผลตอประสิทธิภาพหรือผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 7. ความตองการผลตอบแทน หมายถึง ส่ิงที่พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตองการไดรับเปนการตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพหรือ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 8. ปจจัยดานสภาพแวดลอม หมายถึง สภาพแวดลอมในการทํางานของ ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งประกอบดวย สภาพแวดลอมดานกายภาพของสถานที่ทํางาน 
และสภาพแวดลอมดานสังคม คือเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

 9. สภาพแวดลอมดานกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมรอบๆ สถานที่ทํางานที่เกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติงานในชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมวาจะเปนความสะอาด 
อากาศที่ถายเทสะดวก และอุปกรณสํานักงาน ที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 

 10. สภาพแวดลอมดานเพ่ือนรามงาน หมายถึง ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมวาจะเปนการไดรับความรวมมือ 
ไดรับความชวยเหลือ ความสามัคคี และสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงาน ที่สงผลตอ
การปฏิบัติงาน 

 11. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การทํางานโดยมีการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
และปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยูเสมอ ตรงตามมาตรฐานที่ต้ังไว ( มาตราฐาน คือ KPI =3 )  
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กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
 ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ หัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 

      ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 (Independent variable)           (Dependent variable) 
         
 
 
 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- แผนกที่สังกดั 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 
- อายุการทาํงาน 

 

ปจจัยดานลักษณะของผูนํา 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 

 อําเภอหัวหิน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 
 
 
 

 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 

- ความตองการเจริญกาวหนา 

- ความตองการผลตอบแทน 
 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 

- ดานกายภาพ 

- ดานเพื่อนรวมงาน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด รายได
เฉลี่ย และอายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ  
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 2.  ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 3. ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความตองการ
ผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 4.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 
 

 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา รวบรวม
จากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอโดยสรุปเปนประเด็นตามหัวขอตอไปนี้ 
 1.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของ 

  1.1 แนวคิดและทฤษฎีผูนํา 
  1.2 แนวคิดและทฤษฎีการจูงใจ 
  1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
  1.4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2. ประวัติความเปนมาของ ชีวาศรม รีสอรท หัวหิน ประจวบคีรีขันธ  
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 1.1 แนวคิดและทฤษฏีผูนํา 
 ความหมาย ลักษณะของผูนําและภาวะผูนํา 

 ความหมายของผูนําเปนที่ยอมรับกันแลววา ผูนํา (Leader) เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการ
หนึ่งตอความสําเร็จขององคการทั้งนี้ เพราะผูนํามีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะตอง
วางแผนส่ังการดูแล และควบคุมใหบุคลากรขององคการปฏิบัติงานตางๆ ใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย และวัตถุประสงคที่ต้ังไวปญหาที่เปนที่สนใจของนักวิชาการและบุคคลทั่วไปอยูตรงที่วา ผูนํา
ทําอยางไรหรือมีวิธีการนําอยางไรจึงทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือผูตามเกิดความผูกพันกับงานแลวทุมเท
ความสามารถ และพยายามที่จะทําใหงานสําเร็จดวยความเต็มใจ ในขณะที่ผูนําบางคนนําอยางไร 
นอกจากผูใตบังคับบัญชาจะไมเต็มใจในการปฏิบัติงานใหสําเร็จอยางมประสิทธิภาพแลว ยังเกลียดชัง
และพรอมที่จะรวมกันขับไลผูนําใหไปจากองคการ 
 เพื่อใหเขาใจภาวะผูนํา (Leadership) และผูนํา (Leader) ดีข้ึน จึงเสนอความหมายของผูนํา 
(Leader) ไวดังนี้ 
 แมคฟาแลน  (McFarland.  1979: 214-215) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีความสามารถใน
การใชอิทธิพลใหคนอ่ืนทํางานในระดับตาง ๆ ที่ตองการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไว 
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 ฮุส  (Huse.  1978: 227) กลาววา ผูนํา คือ ผูที่สามารถในการชักจูงใหคนอ่ืนทํางานใหสําเร็จ
ตามตองการ  

 ยูคล (Yukl.  1989: 3-4) กลาววา ผูนํา คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม และเปนผูที่ตอง
ปฏิบัติภาระหนาที่ของตําแหนงผูนําที่ไดรับมอบหมายบุคคลอ่ืนในกลุมที่เหลือก็คือผูตาม แมจะเปน
หัวหนากลุมยอย หรือผูชวยในการปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ก็ตาม  
 กวี วงศพุฒ (2535: 14-15) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับผูนําไว 5 ประการ คือ 
 1. ผูนํา หมายถึง ผูซึ่งเปนศูนยกลางหรือจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม เปรียบเสมือนแกน
ของกลุม เปนผูมีโอกาสติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนมากกวาทุกคนในกลุม มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจของกลุม
สูง 
 2. ผูนํา หมายถึง บุคคลซ่ึงนํากลุมหรือพากลุมไปสูวัตถุประสงคหรือสูจุดหมายที่วางไว แมแต
เพียงชี้แนะใหกลุมไปสูจุดหมายปลายทางก็ถือวาเปนผูนําทั้งนี้รวมถึงผูนําที่นํากลุมออกนอกลูนอกทาง
ดวย 
 3. ผูนําหมายถึงบุคคลซ่ึงสมาชิกสวนใหญคัดเลือกหรือยกใหเขาเปนผูนําของกลุมซึ่งเปนไป
โดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิติของบุคคลเปนฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผูนําได 
 4. ผูนําหมายถึงบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติเฉพาะบางอยางคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอันกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงของกลุมไดมากที่สุด 
 5. ผูนํา หมายถึง บุคคลผูซึ่งสามารถนํากลุมไปในทางที่ตองการ เปนบุคคลที่มีสวนรวมและ
เกี่ยวของโดยตรงตอการแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมความเปนผูนํา 
 บุญทัน ดอกไธสง (2535: 266) ไดสรุปเกี่ยวกับผูนําไววา ผูนํา (Leader) หมายถึง 
 1. ผูมีอิทธิพล มีศิลปะ มีอิทธิพลตอกลุมชน เพื่อใหพวกเขามีความต้ังใจที่จะปฏิบัติงานให
บรรลุเปาหมายตามตองการ 
 2. เปนผูนําและแนะนํา เพราะผูนําตองคอยชวยเหลือกลุมใหบรรลุเปาหมายสูงสุดตาม
ความสามารถ 
 3. ผูนําไมเพียงแตยืนอยูเบ้ืองหลังกลุมที่คอยแตวางแผนและผลักดัน แตผูนําจะตองยืนอยู
ขางหนากลุม และนํากลุมปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
 สรุปไดวา ผูนํา (Leader) คือบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังหรือการเลือกต้ังหรือการยกยองจาก
กลุมใหทําหนาที่ของตําแหนงผูนํา เชน การชี้แนะ ส่ังการ และชวยเหลือใหกลุมสามารถปฏิบัติงานได
สําเร็จตามจุดประสงคที่ต้ังไวไดมีการเขียนช่ือผูนําแตกตางกันออกไปตามลักษณะงานและองคการที่อยู 

 ในการบริหารงาน ผูนําจะสามารถทําหนาที่ในการนําหนวยงานใหดําเนินงานไปไดดวยดี
บรรลุตามวัตถุประสงคนั้นยอมข้ึนอยูกับศิลปะในการบริหารงานผูนํา ซึ่งศิลปะนี้ก็คือ ภาวะผูนํา 
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(Leadership) นั่นเอง สําหรับความหมายของภาวะผูนํา มีนักวิชาการศึกษาเก่ียวกับภาวะผูนํา ไดให
ความหมายไวหลายหลายอาทิเชน 
 The American Heritage Dictionary (1985: 719) ไดกลาววา ภาวะผูนํา (Leadership) หรือ
ความเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการนํา จึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งสําหรับความสําเร็จของผูนํา ภาวะ
ผูนําไดรับความสนใจ และมีการศึกษามาเปนเวลานานแลว เพื่อใหรูวาอะไรเปนองคประกอบที่ จะชวย
ใหผูนํามีความสามารถในการนํา หรือมีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ 
 ยูคล (Yukl.  1989: 3) ไดกลาวถึงสาเหตุที่ความหมายของภาวะผูนํามีหลากหลายและ
แตกตางกัน ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผูนํา ในการศึกษาของนักวิจัยแตกตาง
กัน ในที่นี้จึงขอนําเสนอใหศึกษาดังตอไปนี้ 
 สโตรดิล  (Stogdill.  1974:411) ภาวะผูนําคือความริเร่ิมและธํารงไวซึ่งโครงสรางของความ
คาดหวังและความสัมพันธระหวางกันของสมาชิกของกลุม  
 แมคเฟอรแลนด (McFarland.  1979:303) ภาวะผูนําคือความสามารถที่จะช้ีแนะ ส่ังการ 
หรืออํานวยการ หรือมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูอ่ืนเพื่อใหมุงไปสูจุดหมายที่กําหนดไว  
 ซีลวอส (Schwartz. 1980:491) ภาวะผูนําคือศิลปในการชี้แนะลูกนอง หรือผูรวมงานให
ปฏิบัติหนาที่ดวยความกระตือรือรนและเต็มใจ  
 มิแชล และเลซอน (Mitchell; & Larson. 1987: 435) ภาวะผูนํา เปนกระบวนการที่บุคคลใช
อิทธิพลตอกลุม เพื่อใหบรรลุความตองการของกลุม หรือจุดมุงหมายขององคการ  
 คูนท และวีฮิซ (Koontz; & Weihrich. 1988: 437) ภาวะผูนําเปนเร่ืองของศิลปของการใช
อิทธิพลหรือกระบวนการใชอิทธิพลตอบุคคลอ่ืน เพื่อใหเขามีความเต็มใจ และกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานจนประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของกลุม  
 ลูบบิน  (Robbins.  1989: 302) ภาวะผูนําเปนความสามารถในการใชอิทธิพลตอกลุม เพื่อให
ประสบความสําเร็จตาม เปาหมายหมายที่ต้ังไว  
 สโทเนอ และฟรีแมน (Stoner; & Freeman.  1989: 459)  ภาวะผูนําเปนกระบวนการของการ
ชี้แนะและอิทธิพลตอกิจกรรมตางๆ ของสมาชิกของกลุม  
 พยอม วงศสารศรี (2534: 196) ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่บุคคลหน่ึง(ผูนํา)ใชอิทธิพลและ
อํานาจของตนกระตุนช้ีนําใหบุคคลอ่ืน(ผูตาม) มีความกระตือรือรน เต็มใจทําในส่ิงที่เขาตองการ โดยมี
เปาหมายขององคการเปนจุดหมายปลายทาง 
 จากการวิเคราะหความหมายของภาวะผูนําขางตน จะเห็นไดวา แนวคิดสวนใหญจะเกี่ยวของ
กับกลุมคน และสมาชิกของกลุมมีความสัมพันธภายในตอกันอยางสม่ําเสมอ ในการนี้จะมีสมาชิกคนใด
คนหนึ่งหรือมากกวาถูกกําหนดหรือยอมรับใหเปนผูนํา (Leader) เนื่องจากมีความแตกตางในดานตางๆ 
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จากบุคคลอ่ืน ๆ ของกลุม ซึ่งถือวาเปนผูตาม (Followers) หรือผูใตบังคับบัญชา หรือลูกนอง
(Subordinates) หรือผูปฏิบัติ 
 สําหรับความหมายของภาวะผูนําเกือบทั้งหมดจะเกี่ยวของกับการใชอิทธิพล ซึ่งสวนมากจะ
เปนผูนํา (Leader) พยายามจะมีอิทธิพลตอผูตาม (Followers) ในกลุมหรือบุคคลอ่ืน ๆ เพื่อใหมี
ทัศนคติ พฤติกรรม และอ่ืน ๆ ไปในทิศทางที่ทําใหจุดมุงหมายของกลุมหรือองคการประสบความสําเร็จ 
ดังนั้น จึงสรุปไดวา ภาวะผูนํา (Leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือมากกวา 
พยายามใชอิทธิพลของตนหรือกลุมตน กระตุน ชี้นํา ผลักดัน ใหบุคคลอ่ืน หรือกลุม บุคคลอ่ืน มีความ
เต็มใจ และกระตือรือรนในการทําส่ิงตาง ๆ ตามตองการ โดยมีความสําเร็จของกลุม หรือองคการเปน
เปาหมาย ทฤษฎีภาวะผูนํา เม่ือเกิดการตระหนักวา ภาวะผูนําเปนเร่ืองสําคัญตอการบริหารองคการ
และการแขงขันทางธุรกิจมาก นักวิชาการในหลายยุคหลายสมัยจึงทุมเทศึกษาเร่ืองภาวะผูนํากันเปน
จํานวนมาก จนกอเกิดเปนแนวคิดและทฤษฎีที่คิดและมองในมุมที่แตกตางกันมากมาย ซึ่งสามารถจัด
กลุมแนวคิดและทฤษฎีตางๆ เปน 3 กลุม คือ  
 1. แนวคิดผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 

 2. แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) 
 3. แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach) ซึ่งแตละแนวคิดมีเนื้อหาโดยสังเขป 
ดังตอไปนี้ 
 
 แนวคิดผูนําเชิงคุณลักษณะ (Trait Approach) 

 ฮาลตอง และคูปแมน (Hartog; & Koopman.  2001: 167) กลาววาแนวคิดนี้ไดมุงอธิบาย
บุคลิกลักษณะของผูนํา โดยเชื่อวาผูนําจะมีคุณสมบัติที่แตกตางจากบุคคลทั่วไป นักวิชาการกลุม
แนวคิดนี้จึงมุงศึกษาคุณสมบัติที่แตกตางดังกลาว จากการศึกษาผูนําที่มีความโดดเดนหลายๆคน 
สามารถแบงคุณสมบัติที่คนพบไดเปน 3 กลุม คือ 
 1. ลักษณะทางกายภาพ เชน ความสูง รูปรางภายนอก อายุ เปนตน  

 2. ลักษณะทางความสามารถ เชน ความเฉลียวฉลาด ความรู ความสามารถในการพูดในท่ี
สาธารณะ เปนตน  

 3. ลักษณะบุคลิกภาพ เชน การควบคุมอารมณและการแสดงออกทางอารมณ บุคลิกภาพ
แบบเปดเผย-เก็บตัว เปนตน 
 วิภาดา คุปตานนท (2544: 241) แตก็มีงานวิจัยมากมายที่ขัดแยงกันและกัน จนไมสามารถ
พบขอสรุปที่ชัดเจน อีกทั้งยังมีการศึกษาที่พบวาคุณสมบัติของผูนําไมสามารถใชไดกับทุกสถานการณ
อีกดวย 
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 แนวคิดผูนําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Approach) 

 วิภาดา คุปตานนท (2544: 242-247) กลาววาแนวคิดนี้ศึกษาถึงพฤติกรรมที่ผูนําแสดงออก
เพื่อนําไปสูการปฏิบัติและประสิทธิผลตามที่ผูนําตองการ โดยผูนําแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ออกไป มหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆในสหรัฐอเมริกาไดใหความสนใจและทําการวิจัยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูนํา โดยทําการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูนําที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลสรุปที่สําคัญๆ มี
ดังตอไปนี้ 
 1. ภาวะผูนําแบบประชาธิปไตยและผูนําแบบเผด็จการ (Democratic leadership – 
Autocratic leadership) Tannenbaum และ Schmidt อธิบายวา ผูนําแบบประชาธิปไตยนิยมกระจาย
อํานาจ มอบหมายงานใหสมาชิก และเปดโอกาสใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ในทาง
ตรงกันขาม ผูนําแบบเผด็จการมักนิยมใชดุลยพินิจและการตัดสินใจดวยตัวเอง และมักไมเปดโอกาสให
สมาชิกเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 2. การศึกษาของ University of Michigan ไดแจกแจงพฤติกรรมของผูนําที่แตกตางกันใน 3 
ลักษณะอยางเห็นไดชัด คือ  

  2.1 พฤติกรรมผูนําที่มุงคน (People-oriented behaviors) ที่ใหความสําคัญตอสมาชิก
หรือพนักงาน เขาใจความแตกตางและยอมรับความสําคัญของพนักงาน มีการเปดโอกาสใหพนักงานมี
สวนรวมในการตัดสินใจ อีกทั้งยังสนใจ และเขาใจความตองการของคนงาน  

  2.2 พฤติกรรมของผูนําที่มุงงาน (Task-oriented behaviors) ที่ผูนําเนนความสําเร็จของ
การทํางาน เนนการสรางงานและผลผลิตที่มีมาตรฐานสูง เนนการใชกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติเพื่อใหงาน
บรรลุเปาหมาย  
 3. การศึกษาของ Ohio State University ไดสรุปวาพฤติกรรมของผูนําสามารถแบงไดเปน 2 
ดาน คือ  

  3.1 พฤติกรรมที่มุงสรางโครงสราง (Initiation structure) ที่ผูนําใหความสําคัญกับ
กฎเกณฑ การบังคับบัญชา เนนบทบาทหนาที่ตามตําแหนง และเนนผลงานที่เกิดจากการทํางานตาม
โครงสราง 

  3.2 พฤติกรรมที่มุงความสัมพันธ (Consideration) ผูนําจะใหความสําคัญกับการมีความ
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิก และมีสวนรวมในการทํางานของสมาชิก  
 4. Managerial Grid เปนตัวอยางหนึ่งของการศึกษาพฤติกรรมของผูนําที่ผนวกแนวคิดทาง
พฤติกรรมตางๆเขาดวยกัน โดย Blake และMouton ไดสรางตาราง 2 มิติ โดยใหแกนนอนแทนผูนําที่มุง
ผลงาน (Production-oriented leader) และแกนต้ังแทนผูนําที่มุงคน (People-oriented leadership) 
ซึ่งผูนําที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแกผูนําที่มุงทั้งงานและคน มัลลิกา ตนสอน (2544: 52) 



 13 

 
 แนวคิดผูนําเชิงสถานการณ (Situational Approach) 
 ดิลก ถือกลา (2547: 71) เปนการศึกษาท่ีเนนการปรับสภาพการนํา หรือการปฏิบัติตนให
สอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป ลักษณะของการนําก็จะเปล่ียนแปลงไป แนวคิดนี้จะหา
รูปแบบการนําที่เหมาะสมและเกิดผลดีในสถานการณตางๆ  
 มัลลิกา ตนสอน (2544: 54) การศึกษาของ Fiedler ภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูกับ
ความเหมาะสมระหวางพฤติกรรมของผูนํา สมาชิก และสถานการณในการปฏิบัติงาน กลาวคือ 
ส่ิงแวดลอมจะมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของผูนํา 

  
 1.2 แนวคิดและทฤษฏีการจูงใจ 
 ความหมายของแรงจูงใจ 
 คิด  (Kidd. 1973: 101) แรงจูงใจเปนคําที่ใชกันมากแตบางคร้ังก็ใชกันไมคอยถูกตอง ความ
จริงแลวแรงจูงใจใชเพื่ออธิบายวาทําไมอินทรียจึงการกระทําอยางนั้นและทําใหเกิดอะไรข้ึนมาบาง คํา
วา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere” ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษ
วา “to move” อันมีความหมายวา “เปนส่ิงที่โนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการกระทําหรือปฏิบัติการ 
(To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความสนใจมากในทุกๆวงการ   
 โลเวลส  (Lovell.  1980:109) สําหรับโลเวลลใหความหมายของแรงจูงใจวา”เปนกระบวนการ
ที่ชักนําโนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความตองการบางประการให
บรรลุผลสําเร็จ” 
 ดอนแจน  (Domjan.  1996: 199) ไมเคิล ดอมแจน อธิบายวาการจูงใจเปนภาวะในการเพิ่ม
พฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทําพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่
ตองการ 
 สรุปไดวาการจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากส่ิงเราโดยจงใจใหกระทําหรือด้ินรน
เพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมที่มิใชเปน
เพียงการตอบสนองส่ิงเราปกติธรรมดา ยกตัวอยางลักษณะของการตอบสนองส่ิงเราปกติคือ การขาน
รับเม่ือไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองส่ิงเราจัดวาเปนพฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเชน พนักงาน
ต้ังใจทํางานเพื่อหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ 
 
 ทฤษฎีการจูงใจ ERG  ของ Alderfer 

 รังสรรค ประเสริฐศรี (2549: 245 - 246) เปนทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย  แตไมคํานึงถึงข้ันความตองการวา  ความตองการใดเกิดข้ึนกอนหรือหลัง  และความ
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ตองการหลายๆอยางอาจเกิดข้ึนพรอมกันได   ความตองการตามทฤษฎี ERG จะมีนอยกวาความ
ตองการตามลําดับข้ันของมาสโลว โดยแบงออกเปน 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ความตองการเพื่อความอยูรอด  (Existence needs (E))  เปนความตองการพื้นฐานของ
รางกายเพื่อใหมนุษยดํารงชีวิตอยูได   เชน ความตองการอาหาร  เคร่ืองนุงหม  ที่อยูอาศัย  ยารักษาโรค  
เปนตน  เปนความตองการในระดับตํ่าสุดและมีลักษณะเปนรูปธรรมสูงสุด   ประกอบดวยความตองการ
ทางรางกายบวกดวยความตองการความปลอดภัยและความมั่นคงตามทฤษฎีของมาสโลว   ผูบริหาร
สามารถตอบสนองความตองการในดานนี้ไดดวยการจายคาตอบแทนที่เปนธรรม   มีสวัสดิการที่ดี  มี
เงินโบนัส  รวมถึงทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกมั่นคงปลอดภัยจากการทํางาน ไดรับความยุติธรรม มีการ
ทําสัญญาวาจางการทํางาน เปนตน 
 2. ความตองการมีสัมพันธภาพ (Relatedness needs (R))   เปนความตองการที่จะใหและ
ไดรับไมตรีจิตจากบุคคลที่แวดลอม เปนความตองการที่มีลักษณะเปนรูปธรรมนอยลง  ประกอบดวย
ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) ตามทฤษฎีของมาสโลว   ผูบริหาร
ควรสงเสริมใหบุคลากรในองคการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  ตลอดจนสรางความสัมพันธที่ดีตอ
บุคคลภายนอกดวย  เชน การจัดกิจกรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางผูนําและผูตาม เปนตน 
 3. ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs (G)) เปนความตองการในระดับสูงสุด
ของบุคคลซึ่งมีความเปนรูปธรรมตํ่าสุดประกอบดวยความตองการการยกยองบวกดวยความตองการ
ประสบความสําเร็จในชีวิตตามทฤษฎีของมาสโลว  ผูบริหารควรสนับสนุนใหพนักงานพัฒนาตนเองให
เจริญกาวหนาดวยการพิจารณาเล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหนง  หรือมอบหมายใหรับผิดชอบตองานกวางข้ึน  
โดยมีหนาที่การงานสูงข้ึน  อันเปนโอกาสที่พนักงานจะกาวไปสูความสําเร็จ 

 
 ทฤษฏีการจูงใจของ Taylor 
 ทฤษฎีการจูงใจของเทเลอร (สมยศ นาวีการ. 2521: 84-86; อางอิงจาก Taylor. n.d.) เสนอ
หลักการบริหารเชิงวิทยาศาสตร ในยุคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร ซึ่งมีสวนสัมพันธกับการจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไมวาจะเปนเร่ืองของการกําหนดเวลากับความสามารถในการทํางาน การจายคาตอบแทน
เปนรายช้ินของงาน การใหโบนัสกับการปฏิบัติงาน เปนตน  การจูงใจตามแบบวิทยาศาสตรของ Taylor  
ใชไดผลในระยะส้ันเทานั้น  เนื่องจากมนุษยมีชีวิตจิตใจ ดังนั้น การปฏิบัติตอลูกนองเสมือนเคร่ืองจักร
จึงไมอาจจะใชไดผลในระยะยาว 
 จากแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการอธิบาย
และกําหนดตัวแปรเก่ียวกับปจจัยจูงใจ โดยไดนําทฤษฏีการจูงใจ ERG ของ Alderfer มากําหนดตัวแปร
ในดานความตองการเจริญกาวหนา และนําแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจโดยใชรางวับผลตอบแทนมา
กําหนดตัวแปรในดานความตองการผลตอบแทน 
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 แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจโดยใชรางวัลผลตอบแทน 
 ธงชัย สันติวงษ (2540: 106- 107) รางวัลผลตอบแทนตางๆ ที่เปนประโยชนแกพนักงาน เชน 
เงินเดือน และการเล่ือนข้ัน จะมีบทบาทสําคัญตอการบริหารพฤติกรรมองคการอะไรบางนั้น นับเปน
เร่ืองที่ผูบริหารสวนมากตางใหความสนใจ องคกรตางๆ ตางก็นํา “รางวัลผลตอบแทน” มาใชประโยชน
ในการสรางประสิทธผลใหกับองคการ 3 ประการดวยกันคือ 
 1. ใชจูงใจพนักงานใหเขามารวมทํางานกับองคกร 
 2. ใชจูงใจใหพนักงานรักและเต็มใจที่จะมาทํางานเปนประจํา 
 3. ใชจูงใจพนักงานใหทํางานอยางเต็มประสิทธิภาพ   
 โดยหลักการ รางวัลตอบแทนนี้ นาจะมีกลไกใชทําทั้ง 3 ส่ิงขางตนได แตในความเปนจริงกลับ
ไมไดเปนเชนนั้น ทั้งนี้เพราะในทางปฏิบัติแลว รางวัลผลตอบแทนที่เปนผลประโยชนเหลานี้ อาจถูก
สถานการณหรือปจจัยอ่ืนเขามากระทบทําใหผลออกมาไมเปนตามที่คิดไว 
 ระบบรางวัลผลตอบแทนและการจูงใจตอผลงาน (ธงชัย สันติวงษ. 2540: 109 – 110) ระบบ
รางวัลผลตอบแทนจะสามารถออกผลเปนกลไกท่ีใชจูงใจผลการทํางานได โดยรางวัลผลตอบแทนท่ีมี
คุณคา ความสําคัญจะตองถูกนําเสนอใหเห็นชัดเจดวยวา ผูกไวกับประสิทธิภาพผลงานอยางไร หรือ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ องคการทุกองคจะตองพยายามสรางพฤติกรรมที่ดี โดยใหสามารถเห็นไดชัดวา 
พฤติกรรมที่ดีนั้นจะนําไปสูการไดรางวัลผลตอบแทนที่มีคุณคาสูง โดยองคกรตองแยกแยะวารางวัล
ตอบแทนชนิดใดมีความหมายสําคัญกับบุคคลใด พรอมกับควบคุมจํานวนรางวัลผลตอบแทนของ
บุคคลที่ไดรับใหอยูในขนาดที่เหมาะสมดวย 
 จากทฤษฏีเกี่ยวกับปจจัยจูงใจขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการอธิบาย
และกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ โดยไดนําทฤษฏีการจูใจ ERG ของ Flderfer มากําหนดตัวแปร
ในดานความตองการเจริญกาวหนา และนําแนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจโดยใชรางวัลบผลตอบแทนมา
กําหนดตัวแปรในดานความตองการผลตอบแทน 

 
 1.3 แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอม 
 สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
 อารี เพชรผุด (2536: 265) ลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางานคือส่ิงที่อยู
รอบๆตัวเรา ซึ่งมาจากเคร่ืองจักรที่ใชในที่ทํางาน การสั่นสะเทือน เสียง อุณหภูมิ และแสง ซึ่งปจจัยทั้ง 4 
นี่ ข้ึนอยูกับลักษณะของสถานการณและบุคคล ในสภาพแวดลอมเดียวกันก็มีผลความแตกตางกันไป
จากการที่บุคคลนั้นใหความสําคัญกับส่ิงที่ไดรับมา 
 1. การสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนจากเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือ และ อุปกรณตาง ๆ 
นั้น อาจจะเกิดข้ึนไดทั้งจากแนวนอน และ ส่ิงตาง ๆ ดังกลาวอาจจะใชในงานซักลาง งานกอสราง งาน
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ขนสง พนักงาน หรือคนงานที่เกี่ยวของสัมผัสกับการส่ันสะเทือนนี้ ก็มีอยูไมนอยซ่ึงการทํางานสัมผัสกับ
การส่ันสะเทือน พบวา อาจทําใหเกิดปญหาสุขภาพอนามัยของผูเกี่ยวของได และในบางกรณีการ
ส่ันสะเทือน อาจเปนสาเหตุของอุบัติเหตุได 
 2. เสียง (Noise) 
  อารี เพชรผุด ( 2536: 289 ) เสียงคือการสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนในภาวะแวดลอมทั่วๆไปดัง
เปนเหตุการณที่เปนปกติในปจจุบัน เสียงดังนั้นอาจทําใหเราฉุนเฉียวและหงุดหงิดไดรบกวนไปถึงเวลา
นอนของเรา และยังมีผลกระทบตอการไดยินของเราดวย ตัวอยางเชน การสูญเสียการไดยิน เสียงดัง
เปนอันตรายอยางหนึ่งในการประกอบอาชีพของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน คนตอกหมุด ชาง
ซอมเคร่ืองบิน คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับส่ิงทอ เจาของธุรกิจจะพบปญหาการเรียกรองคาเสียหายของ
พนักงานจากการไดรับอันตรายจากการไดยินเปนจํานวนเงินหลายลานเหรียญ 
 3. อุณหภูมิ 

  อารี เพชรผุด ( 2536: 308-309) คือ ระดับความรอนหรือเย็นที่มีสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของพนักงาน อาจทําใหเจ็บปวยกะทันหัน ในบางกรณีอาจทําใหขาดสติสัมปชัญญะได หรืออาจทําให
เกิดการสับสนงุนงง รวมถึงอาการส่ัน ไมสามารถทรงตัว และสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ขาดสมาธิ
ในการทํางาน นอกจากนั้นยังพบวาผลกระทบทางดานจิตใจนี้ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลง
ไปอยางเห็นชัด หากมองขามปญหาเหลานี้ไปก็จะทําใหเกิดผลเสียหายทางออมที่จะตามมาโดย
คาดคะเนไมถึง เชน ตองมีการจายคารักษาพยาบาลพิเศษตอคนงาน ตองหาคนงานใหมแทนที่ 
เสียเวลาการทํางาน และผลผลิตที่ไดก็ตํ่า และไมมีประสิทธิภาพเทาที่ไดต้ังใจไว 
 4. แสงสวาง (Illumination) 

  อารี เพชรผุด (2536: 330-331) ระดับของความสวางของแสง หรือความเขมขนของแสง 
คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการใหแสงสวาง ระดับความเขมขนของแสงสวางที่ดีที่สุดข้ึนอยูกับธรรมชาติ 
ตามประเภทของงานและอายุของคนงาน พนักงานที่อายุมากแลวมักที่จะตองการแสงสวางมากกวา
คนงานที่มีอายุนอย เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่ตองใช
ความแมนยําในการควบคุม สวนประกอบตางๆอยาง เชน งานที่ตองผลิตอุปกรณไฟฟานั้นตองการแสง
สวางที่มากกวางานผลิตในโรงงานบรรจุขวด วิศวกรไดแนะนําระดับความสวางของแสงในแตละพื้นที่
ทํางานตางๆ ไวดังนี้ 
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งาน หนวยวัดความสวางของแสง 
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองบิน 2000 
หนวยงานผลิตชิ้นสวน 1000 
อุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผา(ส่ิงทอ) 500 
สินคาเคร่ืองใชประจําวัน 200 
งานจัดแบงประเภทใบยาสูบ 200 
เจาหนาที่ธนาคารที่หนาเคานเตอร 150 
ผลิตและออกแบบทอฟฟ 100 
รานตัดผมหญิงชาย/หญิง 100 
แกะสลักรูป 50 
หองรับรองของโรงแรม 50 
พนักงานจัดตกแตงภายใน 30 
รานซักรีด 30 
โรงงานผลิตเหล็ก 20 
ทางเดินระหวางตึกและบันได 20 
ที่นั่งของผูโดยสารบนเคร่ืองบิน 5 

   
 สภาพแวดลอมทางสังคม 
 1. การดํารงไวซึ่งสภาพการณทางดานส่ิงแวดลอมของบความสัมพันธระหวางบุคคล 

  เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529: 127-128) บุคคลจะมีความมั่นคงในสภาวะ
แวดลอมในดานความสัมพันธระหวางบุคคลได โดยการรักษาสัมพันธภาพที่แนนอนระหวาความนึกคิด
เกี่ยวกับตน และความเชื่อเดียวกับวาบุคคลอ่ืนๆ มีพฤติกรรมและความรูสึกแงใดเก่ียวกับความนึกคิดที่
มีอยู คนเราจะใชวิธีการเฉพาะอยางในการรักษาสภาพแวดลอมของความสัมพันธระหวางบุคคล เพื่อให
เกิดความสอดคลองหรือความกลมกลืนใหมากที่สุด 
 2. ความตองการระหวางบุคคล 
  เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529: 130-131) ตามปรกติแลวบุคคลหน่ึงยอม
ตองการบุคคลอ่ืนๆ แตความตองการนั้นเปนในลักษณะใด ความตองการระหวางบุคคลจะเปนที่พอใจก็
ตอเม่ือสัมพันธภาพที่ดี หรือสัมพันธภาพที่นําความพอใจใหเกิดข้ึน Schutz กลาววา ความตองการ
ระหวางบุคคลประกอบดวยความตองการ 3 อยางคือ 
 
 



 18 

  1) ความตองการรวมกลุม – ตองการมีปฏิสัมพันธ และสมาคมกับบุคคลอ่ืน 
  2) การควบคุม –ตองการควบคุม และมีอํานาจ 

  3) ความพึงพอใจ – ตองการความรักพึงพอใจ 
 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดลอมขางตน ผูวิจัยไดนําแนวคิดนี้มาใชเปนแนวทางในการ
อธิบายและกําหนดตัวแปรเกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายในองคกรทางกายภาพในเร่ือง การ
ส่ันสะเทือน เสียง อุณหภูมิ แสงสวาง และสภาพแวดลอมทางสังคมในเร่ืองความสัมพันธระหวางบุคคล 

 
 1.4 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ความหมายของประสิทธิภาพ 

 รัตนา อัตภูมิสุวรรณ (2537: 33) ไดสรุปความหมายความหมายของ ประสิทธิภาพวาเปนการ
เปรียบเทียบระหวางผลผลิตจริงที่ไตผานกระบวนการบริหาร อาจเปนสินคาหรือบริการ เปรียบเทียบกับ
ปจจัยนาเขาหรือทรัพยากรการบริหาร หาก ปจจัยนาเขามีนอยกวาผลผลิตที่ไดแสดงวามีความประหยัด
ในการใชทรัพยากรในการ บริหาร 
 วิรัช สงวนวงสวาน (2547: 2) ไตระบุไววา ประสิทธิภาพวัดจากทรัพยากรที่ ใช (input) กับ
ผลผลิต (out put) ที่ได ถาไตผลผลิตมาโดยใชทรัพยากรนอย หรือ ประหยัดที่สุดก็ถือวามีประสิทธิภาพ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอ่ืน ๆ (2539: 9) ไตสรุปความหมายของ ประสิทธิภาพวาเปน
ความสามารถในการบรรลุชุดบุงหมายโดยใชทรัพยากรตํ่าสุด กลาวคือ ใชวิธีการใหเกิดการจัดสรร
ทรัพยากรที่ ส้ินเปลืองนอยที่ สุด  โดยมีเปาหมายคือ  ใหบรรลุชุดบุงหมายที่กําหนดไว สูงสุด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (2542: 11) ไดระบุไววาประสิทธิภาพหมายถึง การผลิตสินคาหรือบริการให
ไดมากที่สุดโดยพิจารณาจากตนทุนหรือปจจัยนาเขา นอยที่สุด และประหยัดเวลาที่สุด โดยพิจารณาถึง
ความพยายาม ความพรอม ความสามารถ ความคลองแคลวในการปฏิบัติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
กับผลที่ไดคือ การบรรลุวัตลุประสงคที่ต้ังไวและความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 ธงชัย สันติวงษ (2531: 11) ไดใหความหมายของประสิทธิภาพวา ประสิทธิภาพ คือการ
สามารถสรางผลสําเร็จออกมาโดยที่ไคผลงานที่มีคุณคาสูงกวา ทรัพยากรที่เสียไป หรือ คือการจัด
อัตราสวนของรายไดตอคาใชจาย 
 จากความหมายที่กลาวมา สรุปวาประสิทธิภาพ หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยใชตนทุนตํ่าที่สุด เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพและในปริมาณที่กําหนดไวอยาง
ถูกตองแมนยํา ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 
 จากแนวคิดขางตน ผูวิจัยไดนําแนวความคิดมาใชเปนแนวทางในการอธิบายและกําหนดตัว
แปรเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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2. ประวัติความเปนมาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 ชีวาศรม รีสอรท สุขภาพระดับโลกริมชายหาดทะเลหัวหิน ต้ังอยูเลขที่ 73/4 ถ.เพชรเกษม      
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ 77110 โดยเปดใหบริการอยางเปนทางการเมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 
2538 ใหบริการโดยเนนการฟนฟูสุขภาพแบบองครวมของชีวิตไดแก รางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ 
รวมทั้งสมดุลโดยรวมของรางกายทั้งภายในและภายนอก รีสอรทใหบริการหองพักทั้งหมด 58 หอง 
 คําวา “ชีวาศรม” หมายถึง “ที่พักพิงแหงชีวิต” ถือเปนรีสอรทสุขภาพแหงแรกในเอเชีย กอต้ัง
เมื่อ 15 ปแลว เปนผูริเร่ิมในการผสมผสานระหวางการบําบัดรักษาแบบตะวันออกกับความรูดาน
สุขภาพแบบตะวันตกเขาไวดวยกัน ทามกลางธุรกิจสปาที่เกิดข้ึนมากมาย ชีวาศรมจัดเปนสถานฟนฟู
สุขภาพและใหบริการอยางครบวงจรระดับแนวหนาของเมืองไทยที่คงไวซึ่งเอกลักษณในการดูแลรักษา
สุขภาพโดยรวม ดังจะเห็นไดจากบริการตางๆ เกี่ยวกับสปา เทคโนโลยีชั้นสูงดานการแพทย เจาหนาที่
ดานการบําบัดรักษา และผูเชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ  
 ดวยแนวคิดแบบองครวมที่เช่ือวาสุขภาพที่ดีตองมาจากดุลยภาพของสามส่ิงดวยกัน คือ 
รางกาย จิตใจและจิตวิญญาณ ดังนั้นเพื่อเติมเต็มความตองการของแตละบุคคล ปรัชญาดานสุขภาพ
ของชีวาศรมจึงไมไดมุงเนนแตเพียงตอบสนองความตองการของรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณเทานั้น 
แตยังรวมถึงการแนะแนวทางใหผูเขาพักแตละทานสามารถนําประสบการณที่ไดรับระหวางเขาพกัทีช่วีา
ศรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เพื่อสุขภาพที่ดีข้ึนและมีความสุขยิ่งข้ึน 
 ชีวาศรมเอาใจใสเปนพิเศษในการนําเสนอทรีทเมนทและจัดโปรแกรมสุขภาพเพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาผูเขาพักแตละทาน เมื่อทานเขาพักที่ชีวาศรม ทานจะไดรับการใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพแบบตัวตอตัว เพื่อคนหาจุดมุงหมายที่ทานตองการไดรับจากการเขาพักที่ชีวาศรม 
 ชีวาศรมเปนรีสอรทที่มีความสงบเงียบเพื่อการพักผอนอยางแทจริง บรรยากาศอันสงบรมร่ืน
ของรีสอรทอันประกอบไปดวยสวนที่ตกแตงอยางประณีต สระวายน้ําและเสียงคลื่นอันแผวเบาจาก
ชายฝงจะทําใหเกิดความรูสึกกลมกลืนกับธรรมชาติ ชวยฟนฟูสภาพจิตใจและทําใหรูสึกสงบ ชีวาศรม
ยังมีนักบําบัดสปาหลายทานที่ทําใหทานรูสึกผอนคลายยิ่งข้ึนจากการนวดตัว การนวดหนา และการทํา
ทรีทเมนทตางๆ นอกจากนี้ชีวาศรมยังมีนโยบายที่เครงครัดในการจํากัดอายุผูเขาพักซ่ึงตองไมตํ่ากวา 
16 ป การหามใชคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือในที่สาธารณะภายในรีสอรท เพื่อรักษาความสงบและ
เพื่อการพักผอนอยางแทจริง  
 อยางไรก็ดี ที่ชีวาศรมส่ิงที่ผูเขาพักไดรับเปนมากกวาแคการมาพักผอน รีสอรทมีบริการตางๆ 
จากสปา ฟตเนส การดูแลและรักษาสุขภาพแบบองครวม ทานสามารถเลือกทรีทเมนทอันหลากหลาย
ของชีวาศรม จุดเดนสําคัญของชีวาศรมอีกประการหนึ่งคือการใหคําปรึกษาดานสุขภาพแกผูเขาพัก



 20 

เฉพาะรายโดยผูเช่ียวชาญซึ่งลวนแลวแตเปนผูทรงคุณวุฒิโดยอาศัยหลักสําคัญ 3 ประการคือ 
Foundation, Discovery และ Transformation 
 Foundation คือ การฟนฟูเพื่อรักษาสมดุลของรางกาย ไมวาจะเปนการทําทรีทเมนทตางๆ 
เพื่อพักผอน  และผู เ ช่ียวชาญใหคําปรึกษาเพื่อบรรเทาความเครียดและความเหน่ือยลาจาก
ชีวิตประจําวันอันเรง ซึ่งยังรวมไปถึงการออกกําลังกายในฟตเนสซ่ึงมีอุปกรณครบครันและมีที่ปรึกษาผู
คอยใหคําแนะนําแกผูเขารับบริการทั้งในระดับเร่ิมตน และระดับสูง รวมไปถึงความเอาใจใสในเร่ืองของ
อาหารและโภชนาการ ชีวาศรมบริการลูกคาทุกทานดวยอาหารสปาเพื่อสุขภาพ หรืออาหารสปาควิซีน 
ซึ่งเปนอาหารที่มีปริมาณไขมันและแคลอร่ีตํ่า เพื่อสอดคลองกับโปรแกรมเพื่อสุขภาพตาง ๆ  
 จากความคิดข้ันพื้นฐานตอการมีสุขภาพที่ดีของชีวาศรม เราจึงนําลูกคาของชีวาศรมเดินทาง
สูการคนพบ Discovery ประสบการณใหม ๆ ความทาทาย องคความรู และความสนุกสนาน ทดลอง 
ทรีทเมนทใหม ๆ ซึ่งไดรับการออกแบบมาใหผสานความรูสึก หรือเปดวิสัยทัศนการมีสุขภาพดีดวยวิธี
ใหม ๆ ดวยทรีทเมนทที่ดัดแปลงมาจากวัฒนธรรมที่แตกตาง ในรูปแบบของการบําบัดแบบองครวมที่
ชีวาศรมไดแก การแพทยแผนจีน อายุรเวชแบบอินเดียโบราณ การใชหลักธรรมชาติวิทยาตามแบบ
ตะวันตก การบําบัดโดยใชพลังงาน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ผูเชี่ยวชาญที่ชีวาศรมไมใชเปนเพียงแต
บําบัดเพียงอยางเดียว แตยังจะแนะนํา และใหความรูเกี่ยวกับการดุแลสุขภาพเพื่อปองกันความ
เจ็บปวยตาง ๆ และยังจะใหคําแนะนําเร่ืองการใชชีวิตอยางเหมาะสมที่จะทําใหทานมีสุขภาพที่ดียั่งยืน
นาน 
 เปาหมายหลักของชีวาศรมคือการที่ลูกคาที่เขาพักกับเรา ไดเปล่ียนแปลงวิถีการดําเนินชีวิต
ไปในทางที่ดีข้ัน สวนที่สามของปรัชญาของชีวาศรมคือ การเปลี่ยนแปลง หรือ Transformation ซึ่งเปน
สวนที่ทําใหชีวาศรมมีเอกลักษณแตกตางจากรีสอรทสปาที่อ่ืนๆ ชีวาศรมมีความมุงมั่นที่จะทําใหการ
เขาพักของลูกคานั้น เปนประโยชนสําหรับการดําเนินชีวิตตอไปของลูกคา เปนการเปล่ียนแปลงวิถีการ
ดําเนินชีวิตในทางที่ดีข้ึนและยั่งยืน  
 ความมุงมั่นของชีวาศรม ประกอบกับคุณภาพของรีสอรทและการบริการที่เปนเลิศนี้ ไดทําให
ลูกคาที่มาจากทั่วโลกเกิดความประทับใจ ลูกคาของเรามีทั้งระดับราชวงศสูงศักด์ิ ดารา นางแบบที่มี
ชื่อเสียง และบุคคลสําคัญระดับโลก ชีวาศรมไดรับการโหวตจากผูอานนิตยสารชั้นนําตางๆ ใหเปนสปา
แบบครบวงจรในตางประเทศที่ดีที่สุดประจําป ต้ังแตป2547 และอีกหลากหลายรางวัลระดับโลกจวบจน
ปจจุบัน 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ภาวนา คาเจริญ (2545) ไดทำการศึกษาเร่ืองความส ัมพันธระหวางปจจ ัยค ุณล ักษณะ 
งานก ับแรงจงูใจภายใน ในการทํางานของพน ักงานโรงแรมรีเจนทเชียงใหม รีสอรทแอนดสปา ตาม 
รูปแบบคุณลักษณะงาน: กรณีศึกษาพนักงานโรงแรมรีเจนทเชียงใหม รีสอรทแอนดสปา จํานวน 200 
คน ผลการวิจัยสรุปวา ปจจ ัยดานคุณล ักษณะงานมีความส  ัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจภายใน 
ในการทำงานอยางมีนัยสาค ัญที่ระด ับ .01 โดยมีคาความส ัมพ ันธตามลำดับดังนี้ การไดรับขอมูล 
ยอนกลับ ความสำค ัญของงาน การไดรับผิดชอบงานท ั้งหมด ความหลากหลายของทักษะ 
และความมีอิสระในการทํางาน และแรงจูงใจภายใน ในการทำงานของพนักงานระดับบริหาร 
และพนักงานระดับปฏิบ ัติการ ไม มี ีความแตกต างอยางมีนัยสําคัญ 
 ภูริชญา มชัฌิมานนท (2544) ไดทำการศึกษาเร่ืองความส ัมพ ันธระหวางบุคลิกภาพ 
ความฉลาดทางอารมณ และความเก่ียวของของพนักงานก ับการรับร ู ูความสาเร็จในการปฏิบ ัติงาน 
ของพน ักงานโรงแรม กลมต ัวอยาง คือ พน ักงานโรงแรมที่ใหบริการแกลูกคาการประชุมในเขต 
จ ังหวัดเชียงใหมจากโรงแรม15 แห ง จำนวนกล ุมต ัวอย าง 304 คน ผลการวิจ ัยพบว า 1. ลักษณะ
บุคลิกภาพทั้ง 5 องคประกอบ มีความส ัมพ ันธก ับความฉลาดทางอารมณ ของพน ักงานโรงแรม 
อย า งมี น  ัยสำ คัญทางส ถิ ติ  2. ลักษณะบ ุค ลิ กภาพท  ั้ง  5  องคประกอบมีความส  ัมพ ัน ธ กั บ
ความเกี่ยวของผ ูกพ ันกับงานของพน ักงานโรงแรมอย างมีน ัยสำค ัญทางสถิติ (p<.05) 3. ลักษณะ 
บุค ลิกภาพทั้ ง  5  องคป ระกอบมีความส  ัมพั นธ กั บกา ร รับความสำ เ ร็ จ ในการป ฏิบ  ัติ ง าน 
ของพน ักงานโรงแรมอย างมีน ัยสำค ัญทางสถิติ (0.01) 4. ความฉลาดทางอารมณ มีความส ัมพ ันธ 
ทางบวกกับความเกี่ยวของผ ูกพันกับงาน ของพน ักงานโรงแรม (p<.01) 5. ความฉลาดทางอารมณ 
มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู  ูความสาเร็จในการ ปฏิบ  ัติงานของพน ักงานโรงแรมอย างมี 
น ัยสำค ัญทางสถิติ (p<.01) 6. ความเกี่ยวของผูกพ ันกับงาน มีความสําพันธทางบวกกับการรับรู
ความสำเร็จใน การปฏิบ ัติงานของพนกังานโรงแรมอย างมีน ัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) 7. เกณฑ 
กำหนดความสำเร็จในการปฏิบ ัติงานตามการรับร ูของพน ักงานโรงแรม ไดแก การสรางความ 
พึงพอใจใหกับลูกคา การทางานอยางมีประสิทธิภาพ การประเมินผลการ ปฏิบ ัต ิงานในทางที่ดีจาก 
ห ัวหนางาน  การทำงานได รับความเ ช่ือถือและไววางใจจากห  ัวหนางาน  การทำงานได รับ 
การยอมรับจากเพื่อนรวมงาน การมีความคิดสรางสรรค พ ัฒนาและปรับปรุง การทำงานใหดีอย ูเสมอ 
สามารถแกไขปญหาที่พบจากการทำงานไดอยางเหมาะสม ความกาวหนาในการทำงานความพ ึง
พอใจในงาน และการปรับเงินเดือน 

ประทิ น  หงษ แก ว  ( 2 5 4 4 )  ได ท ำการศ ึก ษ า เ ร่ื อ งป จ จ  ัย ที่ มี ต อ ความพ ึงพอใจในงาน 
และความผ ูกพ ันต อองคการของผูบริการในจังหวัดเชียงใหม กลุมต ัวอยางคือบ ุคลากรระด ับห ัวหนา 
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แผนกข ึ้นไป ทำงานในโรงแรมที่มีหองพักต ั้งแต 130 หองข ึ้นไป ซึ่งเปนโรงแรมช ้ันนำในจังหวัดเชียงใหม 
จำนวนท ั้งส ิ้น 150 คน ผลการศ ึกษาพบว าผลตอบแทน นโยบายการบริหาร และการไดรับการยอมรับ
นับถ ือ เปนปจจัยที่มีผลตอการสรางแรงจูงใจในการทํางานของผูบริหารโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม การ
ไดรับการยอมรับน ับถือจากเพื่อนรวมงาน การประสบความสำเร็จในงาน การไดรับมอบหมายใหทำงาน 
ที่สำคัญและทาทายความสามารถ การมีโอกาสไดทำงานอยางมีอิสระ และมีโอกาสเพิ่มพ ูนท ักษะ 
ความร ู ฯลฯ เปนปจจ ัยที่สรางความพ ึงพอใจใหก ับผบูริหาร ผ ูบริหารโรงแรมมีความพ ึงพอใจในงาน  
และมีความผ ูกพ ันต อโรงแรมที่ปฏิบ ัติ ิงานอย ูในระด ับส ูง 
 ศิ ริพร พันธุลี  (2546 ) ไดทำการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน
คุณลักษณะงาน ค ุณภาพชีวิตในการทำงาน และคานิยมการบริการของพน ักงานโรงแรม 
จ ังหว ัดเชียงใหม โดยมีกลุมตัวอยางคือ พน ักงานโรงแรมในแผนกตอนรับสวนหนา งานแมบาน 
ขนกระเปา และงานบริกร จํานวน 162 คน ผลการศึกษาพบวา พนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม 
ส วนใหญมีความพึงพอใจในค ุณล ักษณงาน และค ุณภาพชีวิตในการทำงานอย ูในระด ับปานกลาง แต มี
คานิยมการบริการอยูในระดับสูง ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงาน 
ของพนักงานโรงแรมจ ังหว ัดเชียงใหม มีความส ัมพ ันธในทางบวกอย างมีนัยสําคัญที่ระดับ.01  
ความพึงพอใจในคุณลักษณะงาน และคานิยมการบริการของพนักงานโรงแรม จ ังหว ัดเชียงใหม 
มีความส ัมพ ันธในทางบวกอย างมีน ัยสำค ัญที่ระด ับ .01  คุณภาพชีวิตในการทำงาน และคานิยมในการ
บริการของพนักงานโรงแรมในจังหวัดเชียงใหมมีความสัมพันธในทางบวกอยงมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
 ศิริจ ันทร เช้ือสุวรรณ (2536) ไดทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานของพน ักงาน 
โรงแรมในจ ังหว ัดเชียงใหม กล ุมต ัวอยาง คือพน ักงานโรงแรมระด ับบริหาร และระด ับปฏิบ ัต ิการ จำนวน 
275 ต ัวอยางจากโรงแรม 14 แหง ที่มีจำนวนหองพ ักมากกวา 150 หองข ึ้นไปในจ ังหว ัดเชียงใหม 
ผลการศ ึกษาพลวา พนักงานโรงแรมระดับบริหาร และระด ับปฎิบัติการมีความพึงพอใจมากในปจจัย 
ความสําเร็จของการทํางาน และความรับผิดชอบ การบังคัญบัญชา ความสัมพันธกับบุคคลใน
หนวยงาน และชีวิตสวนตัว และมีความพึงพอใจปานกลางในปจจัยความกาวหนาและเติบโต 
ผลตอบแทน  และความ ม่ันคง  ส วนปจ จัยที่พนักงานระ ดับบ ริหารมีความพึ งพอใจมาก 
แตพน ักงานระด ับปฏิบ ัต การมีความพึงพอใจปานกลาง คือ การไดรับการยอมรับ ล ักษณะของงานที่ทำ 
นโยบายและการบริหาร และสภาพการทำงาน ลาด ับความพึงพอใจในปจจัย 12 ดาน 
จากมากไปหานอย ของพนักงานระดับ ผ ูบรหารเปนดังนี้ 1. ความรับผิดชอบ 2. ความส ัมพ ันธ 
ก ับบ ุคคลในหนวยงาน 3. ความสำเร็จใน การทำงาน 4.ชีวิตสวนต ัว 5.การบ ังคับบัญชา 6. ล ักษณะ 
ของงานที่ทำ 7.สภาพการทำงาน 8. นโยบายและการบริหารงาน  9. การไดรับการยอมรับ 10. 
ความกาวหนาและเติบโต 11. ความ ม ั่นคง 12. ผลตอบแทน สำหรับพน ักงานระด ับปฏิบ ัติการ มีลําดับ



 23 

ความพึงพอใจในปจจ ัยทั้ง 12 ดานสอดคลอมกับพนักงานระดับบริหาร จะต างก ันเฉพาะลำดับที่ 3, 4 
และ 5 ซึ่งไดแก ปจจัยทางดานการบังค้ับบัญชา ความสําเร็จในการทํางาน และชีวิตสวนตัวตามลําดับ 
3. พน ักงานระด ับบริหารมี ความพึงพอใจในงานโดยภาพรวมมาก แตพน ักงานระดับปฎิบัติการมีความ
พึงพอใจในงานโดยภาพรวมปานกลาง 
 จรรยา โชคส ุชาติ (2546) ไดทำการศ ึกษาความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานของพน ักงาน 
โซฟเทลเซ็นทรัลหัวหินรีสอรท จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประชากรต ัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ พน ักงาน 
โซฟเทลเซ็นทรัลห ัวหิน รีสอรท จ ังหว ัดประจวบคีรีข ันธ ป 2545 ในฝายต างๆ รวม 4 ฝาย ด ังนี้ 
ฝายจ ัดการและงานสาน ักงาน ฝายหองพ ัก ฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม และฝายซอมบำรุง รวมประชากร
ที่ใชในการวิจัย 314 คน ผลการวิจัยพบวา พนักงานมีความพึงพอใจในการปฎิบัติ โดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบ ัต ิงานดานลักษณะของ 
ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และดานบังคับบัญชาอยูในระดับมาก สวนความพึงพอในดาน
คาตอบแทน และดานความกาวหนาในการทํางานอยูในระดับปานกลาง พนักงานที่มีเพศตางกัน 
มีความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานโดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยูในระดับไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พน ักงานที่มีระยะเวลาในการปฎิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงาน
ดานคาตอบแทนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 สวนดานอ่ืนๆแตกตางกันอยูในระดับ
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ พน ักงานที่มีระดับงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานตางกัน มีความพึงพอใจในการปฎิบัติงานตางกันโดยรวม และรายดานแตกตางกันนอยไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ พนักงานที่ปฏิบัติงานในฝายตางกันมีความพึงพอจนการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาพน ักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานดานคาตอบแทน 
ดานการบังคับบัญชา และดานความกาวหนาในการทํางานแตกตางกันมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
สวนดานลักษณะงาน และดานความส ัมพันธกับเพื่อนรวมงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
พนักงานที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานโดยรวมและรายดานแตกต างกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ พน ักงานที่ไดรับเงินเดือนตางกัน มีความพึงพอในในการปฎิบัติงานโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาพนักงานที่มีความพอใจใน
การปฎิบัติงานดานคาตอบแทน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจ
ในการปฎิบัติงาน ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานแตกตางกันอยางมีน ัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
นอกนั้นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ พน ักงานที่มีปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวก ับความ 
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พ ึงพอใจในการปฏิบ ัติงาน คือการมอบหมายงานขาดการส่ังการที่ดีไมเปนไปตามสายงาน และไมมี 
ระเบียบแบบแผนที่ช ัดเจน และควรมีการปรับฐานเงินเดือนข ั้นตํ่าใหสูงกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 ต ันติมา รัตนลาโภ (2545) ไดทำการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการปฏิบ ัติงานของ 
วิศวกรระด ับปฏิบ ัติการบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จำกัด (มหาชน) กล ุมตัวอยางที่ใชในการ วิจ ัย
คือวิศวกรระด ับปฎิบัติการ บมจ.แอดวามซอินโฟรเซอรวิส จํานวน 200 คน ผลการวิจัยพบวา 
วิศวกรระด ับปฏิบ ัติการ บมจ. แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส มีความพึงพอใจในการ ปฎิบัติงาน โดยรวมอยู
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความมั่นคงในงานวิศวกรมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง วิศวกรที่มีเพศ สถานภาพการสมรส 
และระด ับการศ ึกษาตางกันมีความพึงพอใจ ในการปฏิบ ัติงานโดยรวม และรายดานแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไววิศวกรที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต ั้งไว และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานโยบาย และการลบริหารงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดานเงินเดือนและสวัสดิการมีความพึงพอใจการ
ปฎิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 วิศวกรที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีความพ ึง
พอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ที่ต้ังไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานนโยบายและการบริหารงาน และดานเงินเดือนและ 
สวัสดิการ มีความพึงพอใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระด ับ.05 วิศวกรที่มีระยะเวลา 
ในการทางานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการปฎิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระด ับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ ต้ังไว และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานนโยบายและการบริหารงาน มีความพึงพอใจแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ.05 
และดานเงินเดือนและสวสัดิการมีความพึงพอใจแตกต างก ันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
 ลาวัลย คุณากรมงคล (2546) การศึกษางานวิจัย เร่ือง ทัศนคติของพนักงานที่มีตอภาวะผูนํา
ของผูจัดการธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา: ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานเขตนครหลวง 
5 ผลงานวิจัยพบวา พนักงานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ในสํานักงานเขตนครหลวง 5 เปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 36-40 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือนระหวาง 
10,001 – 15,000 บาท เปนพนักงานระดับ 5 อายุงานระหวาง 11-14 ป นอกจากนั้นพนักงานกรุงไทย
สวยใหญเห็นวาผูจัดการธนาคารกรุงไทยที่ทํางานรวมดวยใชภาวะผูนําแบบปรึกษาหารือมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาขอมูลในเร่ืองผลการปฏิบัติงาน สวนใหญผูใตบังคับบัญชาเห็นดวยวาการปฏิบัติงานของ
พนักงานมีคุณภาพ ในดานความพอใจในงานสวนใหญเห็นดวยวา พนักงานมีความพอใจและมี
ความสุขในงาน มีโอกาสกาวหนา และไดรับโอกาสในการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู นอกจากนี้ยัง
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พบวา ทัศนคติตอภาวะผุนําของผูจัดการธนาคารมีผลตอการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 วนิดา ล้ิมจิตสมบูรณ (2536) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ ทํางานของ
คณะกรรมการหมูบาน: กรณีศึกษาหมูบานสามทองและหมูบานตลิ่งชัน อําเภอเมือง จังหวดสุพรรณบุรี 
ผลการศึกษาพบวา การไดรับการสนับสนุนจากเจาหนาที่ ของรัฐ การไดรับความรวมมือจากประชาชน 
ความรูเกี่ยวกับหนาที่ของคณะกรรมการ หมูบาน ลักษณะผูนําของคณะกรรมการหมูบานและความ
เขาใจเกี่ยวกับหนาที่ของ คณะกรรมการหมูบาน เปนปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ
คณะกรรม การหมูบานตามลําดับ 

 เรืองอุไร ชูชวย (2540) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ผูใหญบาน: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผูใหญบาน สวนใหญมีระยะเวลา
ตํารงตําแหนง 13 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับประถมศึกษา และมี อาชีพเกษตรกรรม ในการประสานงาน
มีความสามารถระดับปานกลาง สําหรับความรู ที่เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ และการปฏิบัติงานของ
ผูใหญบานอยูในระดับสูง และ พบอีกวา อายู ระยะเวลาดํารงตําแหนง อาชีพและการประสานงาน มีผล
ตอประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของผูใหญบาน สวนระดับการศึกษา การแกอบรม ศึกษาดูงาน และ 
ความรูเกี่ยวกับบทบาทอํานาจหนาที่ ไมทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
 ประดิษฐ สุคนธสวัสด์ิ (2540) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาตําบลในการพัฒนาชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณี กิ่งอําเภอลืออํานาจ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาไดพบวา ปจจัยสวนบุคคลและ ปจจัยแวดลอม คือ ระดับการศึกษา
รายได ระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการสภา ตําบล ความมีมนุษยสัมพันธ ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสภาตําบล การไดรับการแกอบรม และกิจกรรมรวมในตําบลมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภาตําบล 
 สมเกียรติ ศรีขาว (2540) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน: ศึกษาเฉพาะกรณีกิ่งอําเภอเบญจลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ผล
การศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ของ
คณะกรรมการหมูบานดังตอไปนี้ คือ ดานการประชุม ประจําเดือน ดานการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนและแกไขปญหา และดานผลการ ปฏิบัติงานดานการพัฒนา พบวา ระดับของการศึกษา 
สถานภาพการสมรส อาชีพ ความรู เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการหมูบาน เพศ อายู รายไดทัง
หมดของครอบครัว ตําแหนงคณะกรรมการหมูบาน ระยะเวลาดํารงตําแหนงคณะกรรมการหมูบาน การ
เปน สมาชิกกลุมทางสังคม ประสบการณในการแกอบรมไมมีความสัมพันธกันประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน 
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 ควรคิด ชโลธรรังษี (2542) ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
สุขาภิบาล จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา 1. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสุขาภิบาล โดยภาพรวมอยู ในระดับสูง 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สุขาภิบาล ไดแก ระดับการศึกษา รายได อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ความเขาใจใน วัตลุประสงคและหนาที่ การไดรับการแกอบรม ความเพียงพอดานทรัพยากร
การบริหาร ความสามารถของประธานกรรมการประสานงานของคณะกรรมการและความพึงพอใจ ใน
การปฏิบัติหนาที่ 
 สุทธิชัย จรูญเนตร (2542) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาของ 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล โดยภาพรวม มี
ประสิทธิภาพในการวางแผนพัฒนาอยูในระดับสูงมากและปจจัยที่มีผล ตอประสิทธิภาพ ดานการ
วางแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการบริหารองคการบริหาร สวนตําบล คือ การไดรับขอมูลขาวสาร 
การไดรับการแกอบรม ประสบการณทางการ เมือง การประสานงานภายในคณะกรรมการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล การ ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน และความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่
และการวางแผน สวนปจจัยที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพ ดานการวางแผนพัฒนาตําบลของคณะกรรมการ 
บริหารองคการบริหารสวนตําบล คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตําแหนง และ ระยะเวลาใน
การดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 เอกราช มณีกรรณ (2542) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบล: ศึกษากรณีจังหวัดมกดาหาร ผลการศึกษาพบวา 1. คณะกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลสวนใหญนั้นเปนเพศชาย อายูระหวาง 41-50ป ระดับการศึกษาประถมศึกษา อาชีพทํานา 
รายไดตอเดือนต่ํากวา 5,001 บาท เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลที่มาจากการเลือกต้ัง 2. 
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีความรูความ เขาใจในระดับปานกลาง 3. 
ประสิทธิภาพในดานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารองคการ บริหารสวนตําบลในภาพรวมอยู
ในระดับสูงโดยคณะกรรมการองคการบริหารสวน ตําบลมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในดานการประเมินผล 
รองลงมาคือ ดานการวางแผน และ นอยที่สุดในดานการตัดสินใจ 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน และ ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวน ตําบลไดแกเพศ อายุระดับการศึกษาอาชีพรายไดตอเดือนตําแหนงและความรู
ความเขาใจในบทบาทขององคการบริหารสวนตําบล 
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สรุปแนวคิดและทฤษฎีที่นํามาใชในงานวิจัย 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวของนี้ ผูวิจัยมีความสนใจที่จะนํามาเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยสวน
บุคคล  แรงจูงใจดานตางๆ รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน จะพบไดวาปจจัยตางๆ มีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสามารถสรุปไดวา ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไดแก
ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานลักษณะผูนํา ปจจัยจูงใจดานความตองการความกาวหนา 
และความตองการผลตอบแทน ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และสภาพแวดลอมดาน
เพื่อนรวมงาน 
 อยางไรก็ตาม จากการสํารวจยังไมพบวามีงานวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษา
แนวทางจากทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมด เพื่อประมวลเปนความคิดและจัดทํางานวิจัยฉบับนี้ 

 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเร่ือง "ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม         
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ” คร้ังนี้ ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานชีวาศรม รีสอรท  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 350 คน โดยไมรวมหัวหนางาน และผูบริหาร ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553  
 

แผนก จํานวนพนักงาน (คน) 
พนักงานสวนหนา (Front of House)  

ประกอบดวย Front Office, Food & Beverage,  
Spa, Retail, Fitness, Holistic Health, Central Health and 
Wellness, Niranlada, Physiotherapy. 

157 

พนักงานสวนหลัง (Back of House) 
ประกอบดวย Administrative & General, 

Finance, IT, Engineering, Ground & Landscape, 
Steward, Kitchen, Housekeeping, Human Resources, 
Academy, Corporate Office, Sales & Marketing.  

193 

รวม 350 
 
 ที่มา: ฝายทรัพยากรบุคคล ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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 ขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานระดับปฎิบัติการสวนหนา ที่ไมใชหัวหนางาน 
หรือ ผูบริหารของ ชีวาศรม รีสอรท หัวหิน ประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย เนื่องจากทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน ดังนั้นจึงใชวิธีคํานวณสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967:886) กําหนด
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 ดังนี้  
     

    
2

N
n = 

1 + Ne
 

     
   เมื่อ  N แทน จํานวนประชากรทั้งหมด 
    n แทน ขนาด (จํานวน) จํานวนของกลุมตัวอยาง 
    e แทน สัดสวนของความคาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดข้ึนได 
 
   ไดดังนี้ 
 

n  = 
350   

 1 + 350 (0.05)2   
 = 186  คน   
  
 จะไดกลุมตัวอยางจํานวน 186 คน สํารองเพื่อปองกันแบบสอบถามไมสมบูรณเพิ่มจํานวน
ตัวอยางรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง เทากับ 9 คน รวมกลุมตัวอยางที่ในการวิจัยทั้งหมด 195 คน  
 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
 สําหรับวิธีการเลือกกลุมตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาจะใชวิธีการสุมตัวอยางกลุม
แบบโควตา (Quota sampling) โดยเจาะจงไปที่พนักงานสวนหนา 98 คน พนักงานสวนหลัง 97 คน ซึ่ง
จะเนนเก็บขอมูลจากพนักงานที่สะดวกเต็มใจ และยินดีใหขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามที่ได
จัดเตรียมไว จนครบ 195 คน  
 
2.  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งครอบคลุมถึงขอมูลที่ตองการ
ศึกษา แบงออกเปน 5 สวน ตามลําดับดังนี้ 
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 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาท่ีทํางาน เปนคําถามแบบมี
คําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple-dichotomy question) จํานวน 1 ขอ และคําถามแบบมีใหเลือก
หลายคําตอบ (Multiple-dichotomy question) จํานวน 5 ขอ 
 ขอ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอ 3 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอ 4 แผนกที่สังกัด เปนการระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอ 5 รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอ 6 อายุการทํางาน ระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
  
 สวนท่ี 2 เปนลักษณะแบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ของ Likert แบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผูนําในการทํางาน เพื่อวัดวา
ผูนําเปนผูนําแบบประชาธิปไตย หรือแบบเผด็จการ แลวมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท หรือไม มีทั้งหมด 5 ขอ 
 มีเกณฑการใหคะแนน โดยใชมาตราสวนวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานผูนําในการ
ทํางาน โดยใชมาตราสวนประเมินคา กําหนดระดับความคิดเห็นเปนระดับ 5 ระดับ โดยใชคําถามเชิง
บวก แบงคะแนนไวดังนี้ 
 เปนประจํา  = 5 คะแนน 
 บอยคร้ัง  = 4 คะแนน 
 บางคร้ัง  = 3 คะแนน 
 นานๆ คร้ัง  = 2 คะแนน 
 ไมเคย   = 1 คะแนน 
 
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยของลักษณะแบบสอบถาม ใชระดับการวัดขอมูล ประเภท 
อันตรภาค (Interval Scale) ผูศึกษาวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผลดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537) 
 

      
)(

)(
)(

CClass

RRange
IInterval    

        = 
5

15  

            = 0.8 
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   เมื่อ R  แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
     C  แทน จํานวนช้ัน 
 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคะแนน คาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
ดานผูนําในการทํางาน 
 

คะแนนเฉลี่ย 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจยัดาน

ผูนําในการทาํงาน 
แปลผล 

4-21 – 5.00 เปนประจํา ผูนําเปนผูนําแบบประชาธิปไตย 
3.41 – 4.20 บอยคร้ัง ผูนําคอนขางเปนผูนําแบบประชาธิปไตย 
2.61 – 3.40 บางคร้ัง ผูนําเปนผูนําแบบประชาธิปไตยกึ่งเผด็จการ 
1.81 – 2.60 นานๆ คร้ัง ผูนําคอนขางเปนผูนําแบบเผด็จการ 
1.00 - 1.80 ไมเคย  ผูนําเปนผูนําแบบเผด็จการ 
 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 
เกี่ยวกับระดับเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน ในปจจุบัน มี 2 ดาน ไดแก ความตองการ
เจริญกาวหนา และความตองการผลตอบแทน จํานวน 5 ขอ 
 เปนเกณฑการใหคะแนน โดยใชมาตราสวนวัดระดับความคิดเห็นโดยใชการประเมินคา 
กําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ โดยใชคําถามเชิงบวก แบงคะแนนไวดังนี้ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง  = 5 คะแนน 
 เห็นดวย   = 4 คะแนน 
 ไมแนใจ   = 3 คะแนน 
 ไมเห็นดวย   = 2 คะแนน 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง = 1 คะแนน 
 

 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยของลักษณะแบบสอบถาม ใชระดับการวัดขอมูล ประเภท
อันตรภาค (Interval Scale) ผูศึกษาวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผลดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 
29) 

        
)(

)(
)(
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RRange
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             = 
5

15  

             = 0.8 
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   เมื่อ R  แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
     C  แทน จํานวนช้ัน 
 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 
 

คะแนนเฉลี่ย ความคิดเห็นของพนักงาน แปลผล 
4-21 – 5.00 เห็นดวยอยางยิ่ง พนักงานมีความตองการในระดับมากที่สุด 
3.41 – 4.20 เห็นดวย พนักงานมีความตองการในระดับมาก 
2.61 – 3.40 ไมแนใจ พนักงานมีความตองการในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 ไมเห็นดวย พนักงานมีความตองการในระดับนอย 
1.00 - 1.80 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง พนักงานมีความตองการในระดับนอยที่สุด 

 
 สวนท่ี 4 แบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ Likert
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท มี 2 ดาน 
ไดแก สภาพแวดลอมดานกายภาพ และดานเพื่อนรวมงานสังคม จํานวน 7 ขอ 
 มีเกณฑการใหคะแนน โดยใชมาตราสวนวัดระดับความคิดเห็นโดยใชมาตราสวนประเมินคา 
กําหนดระดับความความคิดเห็นเปน 5 ระดับ โดยใชคําถามเชิงบวก แบงตามคะแนนไวดังนี้ 
 คําถามเชิงบวก 
 มากที่สุด =  5 คะแนน 
 มาก  =  4 คะแนน 
 ปานกลาง =  3 คะแนน 
 นอย  =  2 คะแนน 
 นอยที่สุด =  1 คะแนน 
      
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยของลักษณะแบบสอบถาม ใชระดับการวัดขอมูล ประเภท 
อันตรภาค (Interval Scale) ผูศึกษาวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผลดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 
29) 
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             = 0.8 
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   เมื่อ  R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
      C แทน จํานวนช้ัน 
 

 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน คาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเปนจริง แปลผล 
4-21 – 5.00 มากที่สุด บริษัทมีสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยูในระดับดีมาก 
3.41 – 4.20 มาก บริษัทมีสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยูในระดับดี 
2.61 – 3.40 ปานกลาง บริษัทมีสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอย บริษัทมีสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยูในระดับไมดี 
1.00 - 1.80 นอยที่สุด บริษัทมีสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยูในระดับไมดีมาก 

 
 สวนท่ี 5 เปนลักษณะแบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ของ Likert แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวา
ศรม รีสอรท จํานวน 3 ขอ  
 มีเกณฑการใหคะแนน โดยใชมาตราสวนวัดระดับความคิดเห็นโดยใชมาตราสวนประเมินคา 
กําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ โดยใชคําถามเชิงบวก แบงตามคะแนนไวดังนี้ 
 คําถามเชิงบวก 
 มากที่สุด =  5 คะแนน 
 มาก  =  4 คะแนน 
 ปานกลาง =  3 คะแนน 
 นอย  =  2 คะแนน 
 นอยที่สุด =  1 คะแนน 
 
 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัยของลักษณะแบบสอบถาม ใชระดับการวัดขอมูล ประเภท 
อันตรภาค (Interval Scale) ผูศึกษาวิจัยใชเกณฑเฉล่ียในการอภิปรายผลดังนี้ (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 
29) 
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   เมื่อ R แทน คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
      C  แทน จํานวนช้ัน 
 
 โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนน คาเฉล่ียของความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความเปนจริง แปลผล 
4-21 – 5.00 มากที่สุด พนักงานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 
3.41 – 4.20 มาก พนักงานมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี 
2.61 – 3.40 ปานกลาง พนักงานมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอย พนักงานมีประสิทธิภาพอยูในระดับไมดี 
1.00 - 1.80 นอยที่สุด พนักงานมีประสิทธิภาพอยูในระดับไมดีมาก 

  
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาขอมูลจากตํารา เอกสาร และงานศึกษาวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับหลัก บุคลิกภาพ 
วัฒนธรรมองคการ และ พฤติกรรมการบริการ 
 2. สัมภาษณพนักงานในบริษัทเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 3. รวบรวมสาระและเนื้อหาตางๆ ที่ไดจากตํารา เอกสาร และงานศึกษาวิจัยตางๆ ตลอดจน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการศึกษาวิจัย เพื่อเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดาน
บุคลิกภาพและวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอ พฤติกรรมการบริการในทัศนคติของพนักงานใน ชีวาศรม     
รีสอรท หัวหิน ประจวบคีรีขันธ  
 4. นําขอมูลที่ ไดจากการรวบรวมมาสรางแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 5. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ และ
เสนอแนะเพิ่มเติม 
 6. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และดูความเหมาะสมของเนื้อหา และ
นําเสนอตอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) 
 7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับพนักงานใน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อหาคาอํานาจจําแนก โดยใชสถิติการทดสอบคาที (t-test) 
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 8. ปรับปรุงแบบสอบถามแลวนําเสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกคร้ัง เพื่อใหได
เคร่ืองมือที่สมบูรณสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 9. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใช

วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach) คาแอลฟาที่ได
จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 10    คาที่ไดใกลเคียงกับ 1 
แสดงวามีความเชื่อถือไดมาก (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 449-450)  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหตามข้ึนตอน ดังนี้  
 1.  ผูศึกษาวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เพื่อขอความรวมมือกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  ติดตอฝายทรัพยากรมนุษยของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามใหพนักงานทั้งหมดตามจํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 195 
ชุด 
 3.  ผู ศึกษาวิจัยเตรียมแบบสอบถามให เพียงพอ  กับจํานวนกลุมตัวอยางที่จะตอบ
แบบสอบถาม 
 4.  นําแบบสอบถามไปดําเนินการใหกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานใน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งไดกําหนดไวในข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามนั้น 
  
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดมา
ทั้งหมดโดยแยกสวนที่ไดสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองเรียบรอย
แลวมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสที่กําหนดไวลวงหนา เพื่อนํามาประมวลผลขอมูลดวยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for the 
Social Sciences for Windows Version 17) 
 3. การนําขอมูลที่ เก็บไดจากแบบสอบถามมาหาคาความถี่ของคําตอบเ ก่ียวของ 
แบบสอบถามสวนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑที่กําหนดไว เสนอผลเปนคาเฉล่ีย (Mean: X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
  1.1  การหาความถี่ (Frequenices) คือ การจําแนกขอมูลตามลักษณะหรือตามคาของตัว
แปรใดตัวแปรหน่ึง หรือหลายๆ ตัวแปร พรอมๆ กัน โดยทําเปนตารางแจกแจงความถี่ (กัลยา วาณิชย
บัญชา. 2538: 119)  
  1.2  คาสถิติรอยละ (Percentage) (อภินันท จันตะนี. 2538:75)  
       

    P =  
n

f 100*  
    

   เมื่อ   P  แทน  คารอยละ 
    f  แทน  คาความถี่ 
    n  แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 
 
  1.3 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) (กัลยา วาณิชยบัญชา.2548: 48) 
 

 
    n

i
  

    

   เมื่อ          แทน  คาเฉลี่ย 
                        i  แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
            n        แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.4 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2548: 49)  
 

    

 
 1

22





nn

xxn
S  

   

   เมื่อ  S        แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
         2x    แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
          2x     แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 
         n     แทน  จํานวนสมาชิกในกลุมตัวอยาง 
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  2.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
   หาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (  -Coefficient) ของ 
ครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546: 449)  
 

                        VarianceinaceConk

VarianceianceConk

/var11

/var


  

 
   เมื่อ            แทน  คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามในสวนที่กําหนด 
    k          แทน  จํานวนคําถามของแบบสอบถาม                                        
    ianceConvar   แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตางๆ                     
   Variance      แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน โดยใช 
  3.1  สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกตาง 2 กลุม เพื่อทดสอบคาเฉล่ียของ
ประชากรกลุมที่ 1 และ กลุมที่ 2 (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 178) ใชทดสอบสมมุติฐานขอที่ 1 ในสวนของ
ขอมูลสวนบุคคลดานเพศ โดยมีสูตรในการหาคา t โดยมีสูตรดังนี้   
 

   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน  1
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   กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน 1
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   เมื่อ t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    1  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
    2

1S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2

2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    1n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 
    2n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
    df  แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ( 1n + 2n - 2)    
 
  3.2  การวิเคราะหความแปรปรวนโดยใช Levene’s Test   (กัลยา วานิชยบญัชา.  2546: 
148)  มีสูตรดังนี ้

    F  =  
MSE

MSTrt    

 
   เมื่อ F  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    MSTrt  แทน  ความผันแปรระหวางทรีเมนท (Mean Square for Treatment) 
    MSE     แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square for Error) 
    k         แทน  จํานวนกลุมตัวอยางในการทดสอบ 
 

    MSTrt =    
)1( k

SSTrt  
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  3.3 ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 กลุม ใช
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) กรณีคาความแปรปรวนของแต
ละกลุมเทากัน  (กัลยา วานิชยบัญชา.  2545: 293)  มีสูตรดังนี้ 
 
ตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

 

    F  =  
)(

)(

W

B

MS

MS
   

 
   เมื่อ F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
    df   แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายใน 
       กลุม (n-k) 
    k  แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
    n  แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด  
    )(BSS  แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares) 
    )(WSS   แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 
    )(BMS   แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  
       between groups) 
    )(WMS  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square  
       within groups) 
 
   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูที่ระดับ
ความเช่ือมั่น 95% โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม(B) 
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รายคูของกลุมตัวอยางเพื่อดูวาคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชสูตรดังนี้ (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2545: 
332-333) 

    LSD = 
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n
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 แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ที่ระดับความ 

       เชื่อมั่น 95% และช้ันหางความเปนอิสระภายในกลุม 
    MSE แทน คาความแปรปรวนภายในกลุม ( wMS ) 
    

i
n     แทน จํานวนขอมูลของกลุม i 

    
j

n     แทน จํานวนขอมูลของกลุม j 

 
  3.4  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (β) กรณีคาความแปรปรวน
ของแตละกลุมไมเทากัน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรดังนี้ 
 

 
    β =     

 

   โดยที่  2
1

1
1 S

N

n
MF
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i
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   เมื่อ β   = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
    MS(B) = คาความแปรปรวนระหวางกลุม(Mean square between group)  
    MS(W) = คาความแปรปรวนภายในกลุม(Mean square within group) 
    k  = จํานวนกลุมตัวอยาง 
    ni  = จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ i 
    N  = ขนาดของประชากร 
    S1

2  = คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 
  
   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบเปน
รายคูเพื่อดูวามีคูใดที่แตกตางกัน Dunnett T3 (Kappel. 1982: 153 - 155) สามารถเขียนไดดังนี้ 

MS(B) 

MS(W) 
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    t =  
S

MSq
d ASD

D
/2

  

 
   เมื่อ t   = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    MS(W) = คาความแปรปรวนภายในกลุม (Mean square within group) 

    i   = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i 

    j   = คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
    ni  = จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i 
    nj  = จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j 
 
  3.5  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 311-312) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสอง
ตัวที่เปนอิสระตอกัน มีสูตรดังนี้ 
 

    rxy   = 
])(][)([

))((
2222   

 




YYnXXn
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   เมื่อ  rxy  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
     X  แทน  ผลรวมของคะแนน X 
    Y  แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
     2X  แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
     2Y  แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
     XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y 
     n  แทน  จํานวนของกลุมตัวอยาง 
 
 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1   r   1 ดังนี้ 
 1. คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม คือ ถา X เพิ่ม Y จะลด 
ถา X ลด Y จะเพิ่ม 
 2. คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม Y จะ
เพิ่มดวย ถา X ลด Y จะลดลงดวย 
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 3. ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4. ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5. ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกันเลย 
 6. ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 
 
 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 

 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ความหมาย 
 0.81 – 1.00    มีความสัมพันธระดับสูงมาก 
 0.61 – 0.80    มีความสัมพันธระดับสูง 
 0.41 – 0.60    มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
 0.21 – 0.40    มีความสัมพันธระดับตํ่า 
 0.01 – 0.20    มีความสัมพันธระดับตํ่ามาก 
 0.00     ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ” การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
ความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 X   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
 S.D. แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
 SS  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 
 MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 
 F      แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 Sig. แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญในสถิติ  
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 H0  แทน สมมุติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมุติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ผลการเสนอการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยการแบงการนําเสนอ
ออกเปน 5 ตอน  ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1   การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่
สังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือน และอายุการทํางาน 
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 ตอนท่ี 2   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนําในการทํางาน 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ตอนท่ี 6   การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตอไปนี้ 
 สมมุติฐานขอที่ 1   พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก
ที่สังกัด รายไดเฉล่ีย และอายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รี
สอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สมมุติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความ
ตองการผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สมมุติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดาน
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่
สังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือน และอายุการทํางาน โดยการแสดงจํานวน (ความถี่) และรอยละ 
 
 
 
 
 
 



 45 

ตาราง 1  แสดงจํานวนขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
1. เพศ   

ชาย 42 21.54 
หญิง 153 78.46 

รวม 195 100.00 
2. อายุ   

ตํ่ากวา หรือ เทากับ 25 ป 4 2.05 
26 - 35 ป 121 62.05 
36 - 45 ป 47 24.10 
46 - ปข้ึนไป 23 11.79 

รวม 195 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

ตํ่ากวามัธยมศึกษา / ปวช. 6 3.08 
อนุปริญญา / ปวส. 16 8.21 
ปริญญาตรี 150 76.92 
สูงกวาปริญญาตรี 23 11.79 

รวม 195 100.00 
4. แผนกที่สังกัด   

หนักงานสวนหนา 102 52.31 
พนักงานสวนหลัง 93 47.69 

รวม 195 100.00 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน   

ตํ่ากวา หรือ เทากับ 18,000 บาท 2 1.03 
18,001 - 25,000 บาท 50 25.64 
25,001 - 32,000 บาท 101 51.79 
32,001 บาทข้ึนไป 42 21.54 

รวม 195 100.00 
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ตาราง 1  (ตอ) 
 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
6. อายุการทํางาน   

นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป 36 18.46 
5 - 8 ป 115 58.97 
9 -12 ป 28 14.36 
13 ปข้ึนไป 16 8.21 

รวม 195 100.00 

 
 จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการสวน
หนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 
จํานวน 195 คน จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 เพศ   พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 78.46 เปนเพศชาย จํานวน 42 
คน คิดเปนรอยละ 21.54  
 อายุ   พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธสวนใหญมีอายุ 26 - 35 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 62.05 รองลงมามีอายุ 36 - 
45 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 24.10 มีอายุ 46 – ปข้ึนไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.79 
และมีอายุตํ่ากวา หรือ เทากับ 25 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.05 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา   พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 76.92 
รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.79 มีระดับการศึกษา
อนุปริญญา / ปวส. จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.21 และมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา / 
ปวช. จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.08 ตามลําดับ 
 แผนกที่สังกัด   พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธมากกวาคร่ึงมีแผนกที่สังกัดคือหนักงานสวนหนา จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 52.31 
สังกัดพนักงานสวนหลัง จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 47.69  
 รายไดเฉล่ียตอเดือน  พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธมากกวาคร่ึงมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 - 32,000 บาท จํานวน 101 คน คิด
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เปนรอยละ 51.79 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือน 18,001 - 25,000 บาท จํานวน 50 คน คิดเปน    
รอยละ 25.64 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 32,001 บาทข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.54 และมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา หรือ เทากับ 18,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.03 ตามลําดับ 
 อายุการทํางาน พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธสวนใหญมีอายุการทํางาน 5 - 8 ป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 58.97 รองลงมามี
อายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.46 มีอายุการทํางาน 9 -12 
ป จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 14.36 และมีอายุการทํางาน 13 ปข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 
8.21 ตามลําดับ 
 
ตาราง 2  แสดงจํานวนขอมูลจํานวน (ความถี่) และรอยละของขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่ใชเปนกลุม
ตัวอยาง โดยการจัดกลุมตัวอยางใหมในขออายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

ลักษณะสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
2. อายุ   

ตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป 125 64.10 
36 - 45 ป 47 24.10 
46 - ปข้ึนไป 23 11.79 

รวม 195 100.00 
3. ระดับการศึกษา   

อนุปริญญา / ปวส. หรือตํ่ากวา 22 11.28 
ปริญญาตรี 150 76.92 
สูงกวาปริญญาตรี 23 11.79 

รวม 195 100.00 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน   

ตํ่ากวา หรือ เทากับ 25,000 บาท 52 26.67 
25,001 - 32,000 บาท 101 51.79 
32,001 บาทข้ึนไป 42 21.54 

รวม 195 100.00 
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 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของพนักงานระดับปฏิบัติการสวน
หนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธที่ใชเปนกลุมตัวอยางโดยจัดกลุมใหม 
จําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 
 อายุ   พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธสวนใหญมีอายุตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 64.10 
รองลงมามีอายุ 36 - 45 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 24.10 และมีอายุ 46 – ปข้ึนไป จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 11.79 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา   พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 150 คน คิดเปนรอยละ 76.92 
รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.79 และมีระดับ
การศึกษาอนุปริญญา / ปวส. หรือตํ่ากวา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 11.28 ตามลําดับ 
 รายไดเฉล่ียตอเดือน  พนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธมากกวาคร่ึงมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 - 32,000 บาท จํานวน 101 คน คิด
เปนรอยละ 51.79 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา หรือ เทากับ 25,000 บาท จํานวน 52 คน คิด
เปนรอยละ 26.67 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 32,001 บาทข้ึนไป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 21.54 
ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 2   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนําในการทํางาน 
 
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะ

ของผูนําในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

หัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ 

3.86 0.725 
ผูนําคอนขางเปนผูนาํแบบ
ประชาธิปไตย 

หัวหนางานขอความคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจ 

3.87 0.641 
ผูนําคอนขางเปนผูนาํแบบ
ประชาธิปไตย 

หัวหนางานใหความสําคัญกบัคําแนะนํา
ตางๆ ของทาน 

3.89 0.612 
ผูนําคอนขางเปนผูนาํแบบ
ประชาธิปไตย 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

หัวหนางานปลอยใหมีอิสระเสรีในการ
ทํางานอยางเต็มที ่

4.06 0.602 
ผูนําคอนขางเปนผูนาํแบบ
ประชาธิปไตย 

หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นของทาน
เกี่ยวกับงานทีป่ฏิบัติ 

3.97 0.596 
ผูนําคอนขางเปนผูนาํแบบ
ประชาธิปไตย 

ลักษณะผูนาํของหวัหนางานโดยรวม 3.93 0.548 
ผูนําคอนขางเปนผูนาํแบบ
ประชาธิปไตย 

 
 จากตาราง 3  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนําในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบั ติการสวนหนาของ  ชีวาศรม  รีสอรท  อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 195 คน พบวา พนักงานเห็นวาปจจัย
ดานลักษณะของผูนําในการทํางาน โดยรวม อยูในระดับคอนขางเปนผูนําแบบประชาธิปไตย โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.93 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเปน
ผูนําแบบประชาธิปไตย ไดแก หัวหนางานปลอยใหมีอิสรเสรีในการทํางานอยางเต็มที่  โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.06 รองลงมา ไดแก หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ, หัวหนา
งานใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆของทาน, หัวหนางานขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทาน
กอนตัดสินใจ และในขอหัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97, 
3.89, 3.87 และ 3.86 ตามลําดับ  
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 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ

ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

 

ปจจยัดานแรงจูงใจ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานความตองการเจริญกาวหนา    
- ทุมเทความรูความสามารถ เพื่อมุงหวงัความกาวหนาใน
หนาทีก่ารงาน 

4.61 0.668 มากที่สุด 

- ตองการไดรับการมอบหมายงานซ่ึงยากและทาทาย
ความสามารถเสมอ เพื่อสรางความเจริญในหนาที่การ
งาน 

4.61 0.665 มากที่สุด 

- ดานความตองการเจริญกาวหนาโดยรวม 4.62 0.639 มากที่สุด 

ดานความตองการผลตอบแทน    
- ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทน
ที่สูงข้ึน 

4.43 0.608 มากที่สุด 

- หากมีผลการปฏิบัติงานทีดี่ข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือน
อยางเหมาะสม 

4.44 0.592 มากที่สุด 

- เงนิโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงาน
อยางเต็มที ่

4.45 0.576 มากที่สุด 

- ดานความตองการผลตอบแทนโดยรวม 4.44 0.577 มากที่สุด 

- ปจจัยดานแรงจูงใจโดยรวม 4.53 0.529 มากที่สุด 

 
 จากตาราง 4  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ที่เปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 195 คน พบวา พนักงานเห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และเม่ือพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความ
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ตองการเจริญกาวหนา โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.62 รองลงมา ไดแก ดานความตองการผลตอบแทน โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และเม่ือพิจารณาในแตละดานจําแนกเปนรายขอ พบวา 
 ดานความตองการเจริญกาวหนา พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางานอยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ขอตองการไดรับการมอบหมายงานซ่ึงยากและทาทายความสามารถเสมอ เพื่อ
สรางความเจริญในหนาที่การงาน โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.63 รองลงมา ไดแก ขอทุมเทความรู
ความสามารถ เพื่อมุงหวังความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 
 ดานความตองการผลตอบแทน พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางานอยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ขอเงินโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.45 รองลงมา ไดแก ขอหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยาง
เหมาะสม และในขอปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.44 และ 4.43 ตามลําดับ  
 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
ตาราง 5 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

สภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพ    
- สถานที่ทํางานมีความสะอาด 3.84 0.511 ดี 

- สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทสะดวก 3.33 0.598 ปานกลาง 

- อุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน) มี 
  ความเหมาะสมกับสรีระของตน 

3.76 0.449 ดี 

- ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพโดยรวม 3.64 0.412 ดี 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน    
- ไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพื่อน 
  รวมงาน 

4.02 0.476 ดี 

- เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน มีการให 
  คําแนะนํา เมื่อไมเขาใจ หรือเกิดปญหา 

3.92 0.442 ดี 

- เพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคี 4.05 0.370 ดี 

- สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยาง 
  เต็มที่ 

4.05 0.362 ดี 

ดานสภาพแวดลอมดานเพือ่นรวมงานโดยรวม 4.01 0.342 ดี 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในทีท่ํางานโดยรวม 3.83 0.326 ดี 

 
 จากตาราง 5  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพนักงานระดับปฏิบั ติการสวนหนาของ  ชีวาศรม  รีสอรท  อําเภอหัวหิน  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 195 คน พบวา พนักงานเห็นวาปจจัย
ดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.83 และเมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา ดานที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับดี ไดแก ดาน
สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 รองลงมา ไดแก ดานสภาพแวดลอมดาน
กายภาพ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และเม่ือพิจารณาในแตละดานจําแนกเปนรายขอ พบวา 
 ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยูในระดับดี  ไดแก ขอสถานท่ีทํางานมีความสะอาด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 รองลงมา 
ไดแก ขออุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน) มีความเหมาะสมกับสรีระของตน โดยมี
คาเฉล่ีย 3.76 สวนขอที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอ
สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.33 
 ดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมใน
การทํางานอยูในระดับดี  ไดแก ขอเพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคี และขอสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที่ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 รองลงมา ไดแก ขอ
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ไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน และในขอเพื่อนรวมงานใหความ
ชวยเหลือในดานการทํางาน มีการใหคําแนะนํา เมื่อไมเขาใจ หรือเกิดปญหา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 
และ 3.92 ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
ตาราง 6 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน X  S.D. 
ระดับ 

ประสิทธิภาพ 
มีการพัฒนาการปฏิบัติงานชนิดเดิมใหใชเวลานอยลงเสมอ 4.04 0.641 ดี 

มีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยูเสมอ 4.12 0.722 ดี 

ผลการปฏิบัติงานมักตรงตามมาตรฐาน หรือสูงกวา
มาตรฐานที่ต้ังไวเสมอ   (มาตราฐานที่ต้ังไว คือ คะแนน 
KPI = 3.00 ) 

4.23 0.780 ดีมาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 4.13 0.656 ดี 

 
 จากตาราง 6  ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธที่เปนกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้จํานวน 195 คน พบวา พนักงานมีความเห็นตอ
ปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวม อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 
4.13 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับ
ดีมาก ไดแก ขอ ผลการปฏิบัติงานมักตรงตามมาตรฐาน หรือสูงกวามาตรฐานที่ต้ังไวเสมอ  (มาตรฐาน
ที่ต้ังไว คือ คะแนน KPI = 3.00) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนขอที่มีความเห็นตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับดี ไดแก ขอมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยูเสมอ โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 รองลงมา ไดแก ขอมีการพัฒนาการปฏิบัติงานชนิดเดิมใหใชเวลานอยลงเสมอ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 
 ตอนท่ี 6   การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตอไปนี้ 
 สมมุติฐานขอที่ 1   พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนก
ที่สังกัด รายไดเฉล่ีย และอายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รี
สอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.1   พนักงานที่มีเพศตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงาน
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: พนักงานที่มีเพศตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีเพศตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชวีาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จําแนกตามเพศ 

 

ตัวแปรที่ศกึษา 

Levene’s test for 
Equality of 
variance 

เพศ X . S.D. t df 
Sig 

(2-tailed) 

F Sig.       
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติของพนกังานชวีา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหนิ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  3.639    0.058  ชาย 4.08 0.785 -0.563 193 0.574 
  หญิง 4.14 0.617    

Equal variances assumed         

  
 ตาราง 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา Levene’s test for Equality of variance 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคา Sig. เทากับ .058 ซึ่งมากกวา .05 ดังนั้นจะใชคา Equal variances 
assumed สําหรับคา t-test กรณีความแปรปรวนเทากัน (t-test for Equality of Means) ซึ่งการ
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เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติทดสอบ Independent t-test  พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .574 ซึ่ง
มากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พนักงานที่มีเพศตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไว 
 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.2   พนักงานที่มีอายุตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงาน
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: พนักงานที่มีอายุตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีอายุตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  หากคา
แปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุก
กลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison)  โดยใชวิธีทดสอบแบบ  Least Pnificant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคูเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 8  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามอายุ 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Homogeneity of 
Variances แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

Levene 
Statistic 

Sig. 

ประสิทธิภาพในการ 2.610 0.076 ระหวางกลุม 8.078 2 4.039 10.299** 0.000 
ปฏิบัติของพนักงาน   ภายในกลุม 75.297 192 0.392   
ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

  รวม 83.375 194    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 ตาราง 8 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา Homogeneity of Variances มีคา Sig. เทากับ 
.076 ซึ่งมากกวา .05 ดังนั้นกลุมอายุมีความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ One Way ANOVA ผลการเปรียบเทียบความ
แตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุ โดยใช
การทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มีอายุตางกัน มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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ตาราง 9 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุ โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD  

 

อาย ุ X . 

ตํ่ากวา หรือ 
เทากับ 35 ป 

36 - 45 ป 46 - ปข้ึนไป 

3.99 4.30 4.55 
ตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป 3.99  -0.32** -0.56** 
   (0.003) (0.000) 
36 - 45 ป 4.30   -0.25 
    (0.125) 
46 - ปข้ึนไป 4.55    
     

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ     
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุ พบความแตกตางรายคู ดังนี้ 
 1. พนักงานอายุตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป กับพนักงานอายุ 36 - 45 ป พบวามีคา Sig. 
เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานอายุตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปน
รายคูกับพนักงานอายุ 36 - 45 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพนักงานอายุตํ่ากวา หรือ 
เทากับ 35 ป มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
สวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานอายุ 36 - 45 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.32 บาท 
 2. พนักงานอายุตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป กับพนักงานอายุ 46 – ปข้ึนไป พบวามีคา Sig. 
เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานอายุตํ่ากวา หรือ เทากับ 35 ป มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปน
รายคูกับพนักงานอายุ 46 - ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพนักงานอายุตํ่ากวา 
หรือ เทากับ 35 ป มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
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ปฏิบัติการสวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานอายุ 46 – ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉล่ียเทากับ 
0.56 บาท 
 สมมุติฐานขอที่ 1.3   พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  หากคา
แปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุก
กลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison)  โดยใชวิธีทดสอบแบบ  Least Pnificant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคูเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 10  แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Homogeneity of 
Variances แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

Levene 
Statistic 

Sig. 

ประสิทธิภาพในการ 0.478  0.621  ระหวางกลุม 0.428 2 0.214 0.496 0.610 
ปฏิบัติของพนักงาน   ภายในกลุม 82.947 192 0.432   
ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

  รวม 83.375 194    

 
 ตาราง 10 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา Homogeneity of Variances มีคา Sig. เทากับ 
.621 ซึ่งมากกวา .05 ดังนั้นกลุมระดับการศึกษามีความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ One Way ANOVA ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวามีคา Sig. เทากับ .610 
ซึ่งมากกวา .01 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.4   พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม       
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม       
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  หากคา
แปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุก
กลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison)  โดยใชวิธีทดสอบแบบ  Least Pnificant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคูเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 11 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามแผนกที่สังกัด 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s test 
for Equality of 

variance 
แผนกที่
สังกัด 

X . S.D. t df 
Sig 

(2-tailed) 
F Sig. 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ของพนักงานชีวาศรมรีสอรท 

0.185 0.667 หนักงาน
สวนหนา 

4.08 0.672 -1.149 193 0.252 

อํ า เ ภ อ หั ว หิ น  จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ 

  พนักงาน
สวนหลัง 

4.19 0.636    

Equal variances assumed         

 
 ตาราง 11 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา Levene’s test for Equality of variance 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ     
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีคา Sig. เทากับ .667 ซึ่งมากกวา .05 ดังนั้นจะใชคา Equal variances 
assumed สําหรับคา t-test กรณีความแปรปรวนเทากัน (t-test for Equality of Means) ซึ่งผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามแผนกที่สังกัด โดยใชสถิติทดสอบ Independent t-test  พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 
.252 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
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วา พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 สมมุติฐานขอที่ 1.5   พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม         
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม         
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA)  หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  หากคา
แปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุก
กลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison)  โดยใชวิธีทดสอบแบบ  Least Pnificant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคูเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามรายไดเฉล่ีย 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 
Sig. 

 Levene 
Statistic 

Sig. 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวา
ศรมรีสอรทอําเภอหัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ 

7.090 0.001 30.533** 2 140.887 0.000 
      

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 ตาราง 12 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา Homogeneity of Variances มีคา Sig. เทากับ 
.001 ซึ่งนอยกวา .01 ดังนั้นกลุมรายไดเฉล่ียมีความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ Brown-Forsythe ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามรายไดเฉล่ีย โดยใชการทดสอบแบบ Brown-Forsythe พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอย
กวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา พนักงานที่มี
รายไดเฉล่ียตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามรายไดเฉล่ีย โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Dunnett’s T3 

 

รายไดเฉล่ีย X . 

ตํ่ากวา หรือ 
เทากับ 25,000 บาท 

25,001 - 32,000 
บาท 

32,001 บาท 
ข้ึนไป 

3.67 4.18 4.58 
ตํ่ากวา หรือ เทากับ  3.67  -0.51** -0.91** 
25,000 บาท   (0.000) (0.000) 
25,001 - 32,000 บาท 4.18   -0.40** 
    (0.000) 
32,001 บาทข้ึนไป 4.58    
     

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามรายไดเฉล่ีย พบความแตกตางรายคู ดังนี้ 
 1.  พนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา หรือเทากับ 25,000 บาท กับพนักงานรายไดเฉล่ีย  25,001 - 
32,000 บาท พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา 
หรือเทากับ 25,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปนรายคูกับพนักงานรายไดเฉล่ีย  25,001 - 32,000 บาท อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา หรือ เทากับ 25,000 บาท มีความเห็น
ตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานรายไดเฉล่ีย  
25,001 - 32,000 บาท โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.51 บาท 
 2. พนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา หรือเทากับ 25,000 บาท กับพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 
บาทข้ึนไป พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา 
หรือเทากับ 25,000 บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  
แตกตางเปนรายคูกับพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 บาทข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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โดยพนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา หรือ เทากับ 25,000 บาท มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 บาทข้ึนไป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.91 บาท 
 3. พนักงานรายไดเฉล่ีย 25,001 - 32,000 บาท กับพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 บาทข้ึนไป 
พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานรายไดเฉล่ีย 25,001 - 32,000 
บาท มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตกตางเปนรายคู
กับพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 บาทข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยพนักงานรายได
เฉล่ีย 25,001 - 32,000 บาท มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการสวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 บาทข้ึนไป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.40 บาท 
 
 สมมุติฐานขอที่ 1.6   พนักงานที่มีอายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: พนักงานที่มีอายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม   
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน 
 H1: พนักงานที่มีอายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม   
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหใชคาสถิติของการทดสอบคาความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) หรือ Brown-Forsythe ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคานอยกวา .05  หากคา
แปรปรวนของขอมูลทุกกลุมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย ANOVA และหากคาแปรปรวนของทุก
กลุมไมเทากันใหทดสอบความแตกตางดวย Brown-Forsythe ถาสมมติฐานขอใดปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไป
เปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison)  โดยใชวิธีทดสอบแบบ  Least Pnificant Difference 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคูเฉล่ียคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุการทํางาน 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Homogeneity of 
Variances แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

Levene 
Statistic 

Sig. 

ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติของพนักงาน 
ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

1.188 0.316 ระหวางกลุม 39.621 3 13.207 57.652** 0.000 
  ภายในกลุม 43.755 191 0.229   
  รวม 83.375 194    

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 ตาราง 14 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา Homogeneity of Variances มีคา Sig. เทากับ 
.316 ซึ่งมากกวา .05 ดังนั้นกลุมอายุการทํางานมีความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติ One Way ANOVA ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
จําแนกตามอายุการทํางาน โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวามีคา Sig. เทากับ .000 
ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว 
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุการทํางาน โดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

 

อายุการทํางาน X . 

นอยกวา 
หรือ 

เทากับ 4 ป 
5 - 8 ป 9 -12 ป 

13 ป 
ข้ึนไป 

3.20 4.28 4.49 4.54 
นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป 3.20  -1.07** -1.28** -1.34** 
   (0.000) (0.000) (0.000) 
5 - 8 ป 4.28   -0.21* -0.27* 
    (0.036) (0.038) 
9 -12 ป 4.49    -0.05 
     (0.721) 
13 ปข้ึนไป 4.54     
      

 
* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนาของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จําแนกตามอายุการทํางาน พบความแตกตางรายคู ดังนี้ 
 1. พนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป กับพนักงานอายุการทํางาน  5 - 8 ป 
พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ 
เทากับ 4 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปนรายคูกับพนักงานอายุการทํางาน  5 - 8 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  โดยพนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป มีความเห็นตอปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงาน
อายุการทํางาน  5 - 8 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.07 บาท 
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 2. พนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป กับพนักงานอายุการทํางาน  9 -12 ป 
พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ 
เทากับ 4 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปนรายคูกับพนักงานอายุการทํางาน  9 -12 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  โดยพนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป มีความเห็นตอปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงาน
อายุการทํางาน  9 -12 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.28 บาท 
 3. พนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป กับพนักงานอายุการทํางาน  13 ปข้ึน
ไป พบวามีคา Sig. เทากับ .000 ซึ่งนอยกวา .01 หมายความวา พนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ 
เทากับ 4 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปนรายคูกับพนักงานอายุการทํางาน 13 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป มีความเห็นตอปจจัยดาน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงาน
อายุการทํางาน 13 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1.34 บาท 
 4. พนักงานอายุการทํางาน 5 - 8 ป กับพนักงานอายุการทํางาน  9 -12 ป พบวามีคา Sig. 
เทากับ .036 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานอายุการทํางาน 5 - 8 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปนรายคูกับ
พนักงานอายุการทํางาน  9 -12 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพนักงานอายุการทํางาน 
5 - 8 ป มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา 
อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานอายุการทํางาน  9 -12 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.21 บาท 
 5. พนักงานอายุการทํางาน 5 - 8 ป กับพนักงานอายุการทํางาน  13 ปข้ึนไป พบวามีคา Sig. 
เทากับ .038 ซึ่งนอยกวา .05 หมายความวา พนักงานอายุการทํางาน 5 - 8 ป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการสวนหนา แตกตางเปนรายคูกับ
พนักงานอายุการทํางาน 13 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพนักงานอายุการ
ทํางาน 5 - 8 ป มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
สวนหนา อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงานอายุการทํางาน 13 ปข้ึนไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.27 
บาท 
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 สมมุติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยดานลักษณะของผูนํา ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 H1: ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product   moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 

ตาราง 16 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะของผูนํา กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

ลักษณะผูนําของหัวหนางาน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

n r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสัมพันธ ทิศทาง 

หัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวน
รวมในการตัดสินใจ 

195 0.661** 0.000 สัมพันธกนัใน
ระดับสูง 

+ 

หัวหนางานขอความคิดเหน็และ
ขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจ 

195 0.628** 0.000 สัมพันธกนัใน
ระดับสูง 

+ 

หัวหนางานใหความสําคัญกบั
คําแนะนําตางๆของตนเอง 

195 0.651** 0.000 สัมพันธกนัใน
ระดับสูง 

+ 

หัวหนางานปลอยใหมีอิสระเสรีใน
การทาํงานอยางเต็มที ่

195 0.504** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ปานกลาง 

+ 

หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็น
ของทานเกีย่วกับงานที่ปฏิบัติ 

195 0.532** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ปานกลาง 

+ 

ลักษณะผูนาํของหวัหนางาน
โดยรวม 

195 0.694** 0.000 สัมพันธกนัใน
ระดับสูง 

+ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 69 

 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะของผูนํา กับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .694 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ ถาหัวหนางานมีลักษณะผูนํา
ของหัวหนางานเปนผูนําแบบประชาธิปไตย มากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับสูง และเม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา 
 1.  หัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความ
วา หัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .661 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ ถาหัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากข้ึน ยอมสงใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับสูง  
 2.  หัวหนางานขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจ พบวา มีคา Sig.(2-
tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  หมายความวา หัวหนางานขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .628 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ ถาหัวหนางานขอความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับสูง  
 3.  หัวหนางานใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆของทาน พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความ
วา หัวหนางานใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆของตนเองมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .651 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ ถาหัวหนางานใหความสําคัญกับคําแนะนํา
ตางๆของตนเองมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับสูง  
 4.  หัวหนางานปลอยใหมีอิสรเสรีในการทํางานอยางเต็มที่ พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความ
วา หัวหนางานปลอยใหมีอิสระเสรีในการทํางานอยางเต็มที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .504 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ ถาหัวหนางานปลอยใหมีอิสระเสรีในการ
ทํางานอยางเต็มที่มากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง  
 5.  หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ พบวา มีคา Sig.(2-
tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1)  หมายความวา หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .532 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กลาวคือ ถาหัวหนางานยอมรับฟง
ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง  
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 สมมุติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความ
ตองการผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความตองการ
ผลตอบแทน ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 H1: ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความตองการ
ผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product   moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 17 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจ กับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 
  

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

n r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสมัพันธ ทิศทาง 

ดานความตองการ
เจริญกาวหนา 

195 0.444** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง 

+ 

- ทุมเทความรูความสามารถ เพื่อ
มุงหวังความกาวหนาในหนาที่การ
งาน 

195 0.439** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง 

+ 

- ตองการไดรับการมอบหมายงาน
ซึ่งยากและทาทายความสามารถ
เสมอ เพื่อสรางความเจริญในหนาที่
การงาน 

195 0.412** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง 

+ 
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ตาราง 17 (ตอ) 
 

ปจจัยดานแรงจูงใจ 
 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

n r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสมัพันธ ทิศทาง 

ดานความตองการผลตอบแทน 195 0.432** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ปานกลาง 

+ 

- ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ  
  เพื่อใหไดรับผลตอบแทนทีสู่งข้ึน 

195 0.479** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ปานกลาง 

+ 

- หากมีผลการปฏิบัติงานทีดี่ข้ึน จะ 
  ไดรับการข้ึนเงินเดือนอยาง  
  เหมาะสม 

195 0.400** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ตํ่า 

+ 

- เงนิโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจาก 
  ความทุมเทในการปฏิบัติงาน 
  อยางเต็มที ่

195 0.381** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ตํ่า 

+ 

- ปจจัยดานแรงจูงใจโดยรวม 195 0.504** 0.000 สัมพันธกนัในระดับ
ปานกลาง 

+ 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจ กับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธโดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation coefficient) 
พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา 
และความตองการผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม 
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .504 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาปจจัยดานแรงจูงใจ ในการทํางานมีมากข้ึน ยอมสงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึน
ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
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 1.  ดานความตองการเจริญกาวหนา พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดานแรงจูงใจ 
ในดานความตองการเจริญกาวหนามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .444 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาปจจัยดานแรงจูงใจ ในการทํางานในดานความตองการ
เจริญกาวหนามีมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
  1.1  ทุมเทความรูความสามารถ เพื่อมุงหวังความกาวหนาในหนาที่การงาน พบวา มีคา 
Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา การทุมเทความรูความสามารถ เพื่อมุงหวังความกาวหนาในหนาที่การ
งานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ .439 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
กลาวคือ ถาทุมเทความรูความสามารถ เพื่อมุงหวังความกาวหนาในหนาที่การงานมากข้ึน ยอมสงผล
ใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
ดีข้ึนในระดับปานกลาง 
  1.2  ตองการไดรับการมอบหมายงานซ่ึงยากและทาทายความสามารถเสมอ เพื่อสราง
ความเจริญในหนาที่การงาน พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ความตองการไดรับการ
มอบหมายงานซ่ึงยากและทาทายความสามารถเสมอ เพื่อสรางความเจริญในหนาที่การงานมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .412 
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถา
ตองการไดรับการมอบหมายงานซึ่งยากและทาทายความสามารถเสมอ เพื่อสรางความเจริญในหนาที่
การงานมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ      
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง 
 2.  ดานความตองการผลตอบแทน พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดานแรงจูงใจ ใน
ดานความตองการผลตอบแทนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม 
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รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .432 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาปจจัยดานแรงจูงใจ ในการทํางานในดานความตองการ
ผลตอบแทนมีมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
  2.1  ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน พบวา มีคา Sig.(2-
tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา การปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึนมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .479 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางกลาวคือ ถาปรับปรุงการทํางาน
ใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง 
  2.2  หากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยางเหมาะสม พบวา มีคา 
Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา หากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยางเหมาะสมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .400 
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาหากมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยางเหมาะสมมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนกังาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่า 
  2.3  เงินโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ พบวา มีคา 
Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1)  หมายความวา เงินโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .381 
แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาเงินโบนัสที่
ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่มากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่า 
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 สมมุติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดาน
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 H1: ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห  ใชคาสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product   moment correlation coefficient) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเมื่อคาระดับนัยสําคัญทางสถิติ มีคานอยกวา .05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
แสดงดังตาราง ตอไปนี้ 
 
ตาราง 18 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางานกับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
ในที่ทํางาน 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

n r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสมัพันธ ทิศทาง 

ดานสภาพแวดลอมดาน
กายภาพ 

195 0.363** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- สถานทีท่ํางานมีความสะอาด 195 0.412** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง 

+ 

- สถานทีท่ํางานมีอากาศถายเท
สะดวก 

195 0.248** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- อุปกรณสํานกังาน (เชน โตะ เกาอี้
สําหรับนั่งทํางาน) มีความ
เหมาะสมกับสรีระของตน 

195 0.198** 0.006 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่ามาก 

+ 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

ปจจัยดานสภาพแวดลอม 
ในที่ทํางาน 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

n r 
Sig. 

(2-tailed) 
ระดับความสมัพันธ ทิศทาง 

ดานสภาพแวดลอมดานเพื่อน
รวมงาน 

195 0.377** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- ไดรับความรวมมือในการทาํงาน
เปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน 

195 0.256** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือ
ในดานการทํางาน มีการให
คําแนะนํา เมือ่ไมเขาใจ หรือเกิด
ปญหา 

195 0.260** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- เพื่อนรวมงานทาํงานรวมกนัดวย
ความสามัคคี 

195 0.386** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที ่

195 0.377** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ตํ่า 

+ 

- ปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่
ทํางานโดยรวม 

195 0.427** 0.000 สัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง 

+ 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางานกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดย
ใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และ
สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .427 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางานดีข้ึน ยอมสงผลให
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ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึน
ดวยในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 1.  ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพ พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางดานกายภาพมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .363 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาปจจัยดานสภาพแวดลอมดานกายภาพดีข้ึน  ยอมสงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึน
ดวยในระดับตํ่า และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
  1.1  สถานที่ทํางานมีความสะอาด พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา สถานที่ทํางานมี
ความสะอาดมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
เทากับ .412 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
กลาวคือ ถาสถานที่ทํางานมีความสะอาดมากขึ้น ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับปานกลาง 
  1.2 สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทสะดวก พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอย
กวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา สถานที่
ทํางานมีอากาศถายเทสะดวกมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม 
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .248 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาสถานท่ีทํางานมีอากาศถายเทสะดวกมากข้ึน ยอมสงผลให
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึน
ในระดับตํ่า 
  1.3  อุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน) มีความเหมาะสมกับสรีระของ
ตน พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา อุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน) มี
ความเหมาะสมกับสรีระของตนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม 
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .198 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
เดียวกันในระดับตํ่ามาก กลาวคือ ถาอุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน) มีความ
เหมาะสมกับสรีระของตนมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม    
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่ามาก 
 2.  ดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา 
.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา ปจจัยดาน
สภาพแวดลอมทางดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .377 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ เปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า  กลาวคือ  ถาปจจัยสภาพแวดลอมดาน
สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงานดีข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนดวยในระดับตํ่า และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา 
  2.1  ไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน พบวา มีคา Sig.(2-
tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา การไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .256 แสดงวา        
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาไดรับความรวมมือใน
การทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงานมากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่า 
  2.2  เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน มีการใหคําแนะนํา เมื่อไมเขาใจ 
หรือเกิดปญหา พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน 
มีการใหคําแนะนํา เม่ือไมเขาใจ หรือเกิดปญหามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .260 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน มีการให
คําแนะนํา เมื่อไมเขาใจ หรือเกิดปญหามากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่า 
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  2.3  เพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคี พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ .00 
ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความวา 
เพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .386 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาเพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคีมากข้ึน ยอม
สงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่า 
  2.4  สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที่ พบวา มีคา Sig.(2-
tailed) เทากับ .00 ซึ่งนอยกวา .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  
หมายความวา สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .377 แสดงวา ตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่า กลาวคือ ถาสามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที่มากข้ึน ยอมสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธดีข้ึนในระดับตํ่า 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 19  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
1. ปจจยัดานขอมูลสวนบคุคลของพนักงาน ชีวา

ศรม รสีอรท อําเภอ หัวหนิ จังหวัด ประจวบคีรขีันธ ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกท่ีสงักดั รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน และอายุการทํางาน ตางกนั มปีระสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน 

  

1.1 พนกังานที่มีอายุตางกนั มีผลตอประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติของพนกังานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหนิ จงัหวัด
ประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way 
ANOVA 

1.2 พนกังานที่มีระดับการศึกษาตางกนั มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way 
ANOVA 

1.3 พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกนั มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐาน 

t-test 

1.4 พนกังานที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน มีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Brown-
Forsythe 

1.5 พนักงานที่มีอายุการทํางาน ตางกนั มผีลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

One Way 
ANOVA 

2. ปจจยัดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานของพนักงาน ชวีาศรม       
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson 
Correlation 
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ตาราง 19 (ตอ) 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช 
3. ปจจยัดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการ

เจริญกาวหนา และความตองการผลตอบแทน มี
ความสมัพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชวีาศรม รีสอรท อําเภอหวัหิน จังหวัด
ประจวบคีรขีนัธ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson 
Correlation 

4. ปจจยัดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และ
สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน มคีวามสมัพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน ของพนักงานชวีาศรม รี
สอรท อําเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

  

4.1 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson 
Correlation 

4.2 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานเพือ่น
รวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของ
พนกังานชวีาศรม รีสอรท อําเภอหัวหนิ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ 

สอดคลองกับ
สมมติฐาน 

Pearson 
Correlation  

 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อนําผลวิจัยคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานใหไดงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
สังเขปความหมาย สมมติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  แผนกที่สังกัด รายไดเฉล่ีย
ตอเดือน และอายุการทํางาน ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน ชีวาศรม          
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานลักษณะผูนํา ปจจัยดานแรงจูงใจ และปจจัย
ดานสภาพแวดลอม กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 
 1. เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน และเปนแนวทางในการศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานใน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 2. ผลของงานวิจัย จะสงผลใหเกิดประโยชนสําหรับองคกร ไมวาตอพนักงาน หรือผูบริหารทั้ง
ในแงของการนําไปพัฒนาใช และเปนขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนนําไปเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนพัฒนาองคกรให
ประสบความสําเร็จทั้งในปจจุบัน และอนาคต 
 
 สมมติฐานในการวิจัย 
 1. พนักงานที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด รายได
เฉล่ีย และอายุการทํางาน ตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน 
 2. ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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 3. ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความตองการ
ผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ 
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 4.  ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 
 
 ขอบเขตการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานชีวาศรม รีสอรท  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 350 คน โดยไมรวมหัวหนางาน และผูบริหาร ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2553 (ที่มา: ฝายทรัพยากรบุคคล ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ)  
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานชีวาศรม รีสอรท  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ทั้งเพศชายและเพศหญิง ไมรวมหัวหนางาน และผูบริหาร ซึ่งผูทําการวิจัยทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของยามาเน  (Yamane’. 
1970: 580 – 581) ที่ระดับความคลาดเคล่ือนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ 0.5 จากการ
คํานวณจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งส้ิน 186 คน และสํารองเพ่ือปองกันแบบสอบถามไม
สมบูรณเพิ่มจํานวนตัวอยางรอยละ 5 ของกลุมตัวอยาง เทากับ 9 คน รวมกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ทั้งสิ้น 195 คน 
 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ลักษณะของเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งครอบคลุมถึงขอมูลที่ตองการ
ศึกษา แบงออกเปน 5 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือน และระยะเวลาท่ีทํางาน เปนคําถามแบบมี
คําตอบใหเลือก 2 คําตอบ (Simple-dichotomy question) จํานวน 1 ขอ และคําถามแบบมีใหเลือก
หลายคําตอบ (Multiple-dichotomy question) จํานวน 5 ขอ 
 สวนท่ี 2 เปนลักษณะแบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ของ Likert แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนําในการทํางานในปจจุบัน เพื่อวัด
วาผูนําเปนผูนําแบบประชาธิปไตย หรือแบบเผด็จการ แลวมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของพนักงานหรือไม มี 5 ขอ ซึ่งใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 
5 ระดับ โดยใชคําถามเชิงบวก 
 สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 
เกี่ยวกับระดับเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานในปจจุบัน มี 2 ดาน ไดแก ความตองการ
เจริญกาวหนา และความตองการผลตอบแทน จํานวน 5 ขอ ซึ่งใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval scale) มี 5 ระดับ 
 สวนท่ี 4 แบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ Likert
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท มี 2 ดาน 
ไดแก สภาพแวดลอมดานกายภาพ และดานเพื่อนรวมงานสังคม จํานวน 7 ขอ ซึ่งใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ 
 สวนท่ี 5 เปนลักษณะแบบสอบถามใหเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
scale) ของ Likert แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวา
ศรม รีสอรท จํานวน 3 ขอ ซึ่งใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูศึกษาวิจัยไดรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาวิเคราะหตามข้ึนตอน ดังนี้  
 1.  ผูศึกษาวิจัยขอหนังสือแนะนําตัวจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
เพื่อขอความรวมมือกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  ติดตอฝายทรัพยากรมนุษยของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถามใหพนักงานทั้งหมดตามจํานวนกลุมตัวอยาง ทั้งหมด 195 
ชุด 
 3.  ผูศึกษาวิจัยเตรียมแบบสอบถามใหเพียงพอ กับจํานวนกลุมตัวอยางที่จะตอบแบบ 
สอบถาม 
 4. นําแบบสอบถามไปดําเนินการใหกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานใน ชีวาศรม รีสอรท ซึ่งได
กําหนดไวในข้ันตอนการสุมกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามนั้น 
 
 การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดมา
ทั้งหมดโดยแยกสวนที่ไดสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณและถูกตองเรียบรอย
แลวมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสที่กําหนดไวลวงหนา เพื่อนํามาประมวลผลขอมูลดวยใชเคร่ือง
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คอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistic Package for the 
Social Sciences for Windows Version 17) 
 3. การนําขอมูลที่ เก็บไดจากแบบสอบถามมาหาคาความถี่ของคําตอบเ ก่ียวของ 
แบบสอบถามสวนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มาตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไว เสนอผลเปนคาเฉล่ีย (Mean: X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 
S.D.) 
 
สรุปผลการคนควา 
 ผูวิจัยไดสรุปผลกรวิจัยตามลําดับข้ันในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้  
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของ ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
 พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญเปนเพศหญิง รอย
ละ 78.46 มีอายุ 26 - 35 ป รอยละ 62.05 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 76.92 มากกวาคร่ึงมี
แผนกที่สังกัดคือหนักงานสวนหนา รอยละ 52.31 มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 - 32,000 บาท รอยละ 
51.79 รองลงมามีรายไดเฉล่ียตอเดือน 18,001 - 25,000 บาท รอยละ 25.64 สวนใหญมีอายุการ
ทํางาน 5 - 8 ป รอยละ 58.97  
 
 ตอนท่ี 2   การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนําในการทํางาน 
 พนักงานเห็นวาปจจัยดานลักษณะของผูนําในการทํางาน โดยรวม อยูในระดับคอนขางเปน
ผูนําแบบประชาธิปไตย โดยพบวา ขอที่มีความคิดเห็นอยูในระดับคอนขางเปนผูนําแบบประชาธิปไตย 
ไดแก หัวหนางานปลอยใหมีอิสรเสรีในการทํางานอยางเต็มที่  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 รองลงมา 
ไดแก หัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ, หัวหนางานใหความสําคัญกับ
คําแนะนําตางๆของทาน, หัวหนางานขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจ และในขอ
หัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลําดับ  
 
 ตอนท่ี 3  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางาน 
 พนักงานเห็นวาปจจัยดานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด 
โดยพบวา ดานที่มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความ
ตองการเจริญกาวหนา รองลงมา ไดแก ดานความตองการผลตอบแทน และเมื่อพิจารณาในแตละดาน
จําแนกเปนรายขอ พบวา 
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 ดานความตองการเจริญกาวหนา พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางานอยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ขอตองการไดรับการมอบหมายงานซ่ึงยากและทาทายความสามารถเสมอ เพื่อ
สรางความเจริญในหนาที่การงาน รองลงมา ไดแก ขอทุมเทความรูความสามารถ เพื่อมุงหวัง
ความกาวหนาในหนาที่การงาน  
 ดานความตองการผลตอบแทน พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอแรงจูงใจในการทํางานอยูใน
ระดับมากที่สุด ไดแก ขอเงินโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ 
รองลงมา ไดแก ขอหากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยางเหมาะสม และในขอ
ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน ตามลําดับ  
 
 ตอนท่ี 4  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 พนักงานเห็นวาปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานโดยรวม อยูในระดับดี โดยพบวา ดาน
ที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางานอยูในระดับดี ไดแก ดานสภาพแวดลอมดานเพื่อน
รวมงาน รองลงมา ไดแก ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพ และเม่ือพิจารณาในแตละดานจําแนกเปน
รายขอ พบวา 
 ดานสภาพแวดลอมดานกายภาพ พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
อยูในระดับดี  ไดแก ขอสถานที่ทํางานมีความสะอาด รองลงมา ไดแก ขออุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ 
เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน) มีความเหมาะสมกับสรีระของตน สวนขอที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมใน
การทํางานอยูในระดับปานกลาง ไดแก ขอสถานที่ทํางานมีอากาศถายเทสะดวก  
 ดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน พบวา ขอที่มีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในการ
ทํางานอยูในระดับดี  ไดแก ขอเพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคี และขอสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที่ รองลงมา ไดแก ขอไดรับความรวมมือในการ
ทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน และในขอเพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน มี
การใหคําแนะนํา เมื่อไมเขาใจ หรือเกิดปญหา ตามลําดับ 
 
 ตอนท่ี 5  การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 พนักงานมีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยรวม อยู
ในระดับดี โดยพบวา ขอที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับดีมาก ไดแก ขอ ผล
การปฏิบัติงานมักตรงตามมาตรฐาน หรือสูงกวามาตรฐานที่ต้ังไวเสมอ  (มาตรฐานที่ต้ังไว คือ คะแนน 
KPI = 3.00) สวนขอที่มีความเห็นตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยูในระดับดี ไดแก 
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ขอมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยูเสมอ รองลงมา ไดแก ขอมีการพัฒนาการปฏิบัติงานชนิด
เดิมใหใชเวลานอยลงเสมอ  
 
 ตอนท่ี 6   การวิเคราะหขอมูลการทดสอบสมมุติฐาน ดังตอไปน้ี 
 สมมุติฐานขอท่ี 1   ปจจัยดานขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ หัว
หิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่สังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือน และ
อายุการทํางาน ตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 สมมุติฐานขอที่ 1.1   พนักงานที่มีเพศตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมุติฐานขอที่ 1.2   พนักงานที่มีอายุตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติของ
พนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมุติฐานขอที่ 1.3   พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.4   พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 สมมุติฐานขอท่ี 1.5   พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพนักงานรายไดเฉล่ียตํ่ากวา หรือ เทากับ 
25,000 บาท มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยูในระดับที่ดีนอย
กวาพนักงานรายไดเฉล่ีย  25,001 - 32,000 บาท และ 32,001 บาทข้ึนไป และพนักงานรายไดเฉล่ีย 
25,001 - 32,000 บาท มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยูใน
ระดับที่ดีนอยกวาพนักงานรายไดเฉล่ีย  32,001 บาทข้ึนไป  
 สมมุติฐานขอที่ 1.6   พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยพนักงานอายุการทํางาน นอยกวา หรือ 
เทากับ 4 ป มีความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยูในระดับที่ดีนอย
กวาพนักงานอายุการทํางาน  5 - 8 ป 9 -12 ป และ 13 ปข้ึนไป และพนักงานอายุการทํางาน 5 - 8 ป มี
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ความเห็นตอปจจัยดานประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน อยูในระดับที่ดีนอยกวาพนักงาน
อายุการทํางาน  9 -12 ป และ 13 ปข้ึนไป  
 สมมุติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานลักษณะของผูนํา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา หัวหนางานเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ หัวหนางานขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานกอนตัดสินใจ หัวหนางานให
ความสําคัญกับคําแนะนําตางๆของตนเอง หัวหนางานปลอยใหมีอิสระเสรีในการทํางานอยางเต็มที่ 
และหัวหนางานยอมรับฟงความคิดเห็นของทานเก่ียวกับงานที่ปฏิบัติมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  
 สมมุติฐานขอที่ 3 ปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนา และความ
ตองการผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจ ในดานความตองการเจริญกาวหนา และดานความตองการ
ผลตอบแทนมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อพิจารณาในแตละดานเปน
รายขอ พบวา 
 ปจจัยดานแรงจูงใจ ในดานความตองการเจริญกาวหนา พบวา การทุมเทความรู
ความสามารถ เพื่อมุงหวังความกาวหนาในหนาที่การงาน และความตองการไดรับการมอบหมายงาน
ซึ่งยากและทาทายความสามารถเสมอ เพื่อสรางความเจริญในหนาที่การงานมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ปจจัยดานแรงจูงใจ ในดานความตองการผลตอบแทน พบวา ปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน
เสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน หากมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน จะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยาง
เหมาะสม และเงินโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 สมมุติฐานขอที่ 4 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และสภาพแวดลอมดาน
เพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
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พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ และดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และเม่ือพิจารณาในแตละดานเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางดานกายภาพ พบวา สถานที่ทํางานมีความสะอาด สถานที่
ทํางานมีอากาศถายเทสะดวก และอุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งทํางาน) มีความ
เหมาะสมกับสรีระของตน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชีวาศรม        
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ปจจัยดานสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน พบวา การไดรับความรวมมือในการทํางานเปน
อยางดีจากเพื่อนรวมงาน เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน มีการใหคําแนะนํา เม่ือไม
เขาใจ หรือเกิดปญหา เพื่อนรวมงานทํางานรวมกันดวยความสามัคคี และ สามารถแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที่ มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงาน
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ สามารถสรุปประเด็นสําคัญมาอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1. การศึกษาขอมูลสวนบุคคลของพนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ หัวหิน จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 - 35 ป มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี แผนกที่สังกัดพนักงานสวนหนา มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 25,001 – 32,000 บาท มีอายุการ
ทํางาน 5 – 8 ป เนื่องจากเปนรีสอรทสุขภาพ ใหบริการดานสปาและทรีทเมนท พนักงานสวนใหญจึง
เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 
  ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกที่
สังกัด รายไดเฉล่ียตอเดือน และอายุการทํางาน ที่แตกตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตาง
กัน ดังนี้ 
  1.1 พนักงานที่เพศแตกตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการทํางานไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากพนักงานชาย
และหญิงมีความต้ังใจในการทํางานอยูในระดับเดียวกัน สงผลใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน 
  1.2 พนักงานที่มีอายุตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพนักงานที่มีอายุ 46 ปข้ึนไป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากกวาพนักงานที่มีอายุ 36 – 45 ป และตํ่ากวา หรือเทากับ 35 ป ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นวา
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พนักงานที่มีอายุมากกวามีประสบการณในการทํางานมากกวา มีความชํานาญในการปฏิบัติงานจึงทํา
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกวา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา ต้ังถาวรสิริกุล (2549: 
บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัท
สุขุมวิทคราวน จํากัด พบวา พนักงานที่มีอายุตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 พนักงานที่มีอายุตํ่ากวา หรือเทียบเทา 33 ป มีประสิทธภาพในกร
ปฏิบัติงานนอยกวาพนักงานที่มีอายุมากกวา 33 ข้ึนไป  
  1.3  พนักงานที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน  
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากชีวาศรม มีการฝกอบรมพนักงานอยางมีมาตรฐาน รวมถึงมี
โรงเรียนชีวาศรมอคาเดม่ี ซึ่งฝกสอนพนักงานโดยตรง สงผลใหพนักงานที่มีระดับการศึกษาตางไดรับ
การฝกสอนจนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา ต้ัง
ถาวรสิริกุล (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัทสุขุมวิทคราวน จํากัด พบวา พนักงานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานไมตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.4  พนักงานที่มีแผนกที่สังกัดตางกัน มีประสิทธิภาพในกรปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทุกๆแผนกมีการฝกอบรมที่เปนข้ันตอน มีระบบการ
ติดตามผล และวัดผลอยางชัดเจน ทําใหพนักงานทุกแผนกมีประสิทธิภาพในการทํางานอยูในระดับ
เดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตา ยติ (2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท พูนทรัพยแคน จํากัด พบวา 
พนักงานที่สังกัดแผนกตางกัน มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน 
บริษัท พูนทรัพยแคน จํากัด ไมแตกตางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
  1.5  พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 โดย
พนักงานที่มีรายไดเฉล่ีย 32,001 บาทข้ึนไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับที่ดีมากกวา พนักงานรายไดเฉล่ีย 25,000 – 32,000 บาท และตํ่ากวา หรือ
เทียบเทากับ 25,000 บาท ตามลําดับ พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียมากกวาเนื่องจากไดรับการปรับเงินเดือน
ตามความเช่ียวชาญในงาน จึงทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวาพนักงานที่มีรายไดเฉล่ียตํ่า
กวา เนื่องจากรายถือเปนแรงจูงใจที่สําคัญ จึงสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานแต
ละคน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฬาลักษณ ลภาพรรณวิสุทธ (2550: บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย 
เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา
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สํานักงานใหญสีลม พบวา พนักงานที่มีรายไดเฉล่ียแตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
  1.6  พนักงานที่มีอายุการทํางานตางกัน มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
0.01 โดยพนักงานที่มีอายุงาน 13 ปข้ึนไป มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากวาพนักงานที่มีอายุงาน 
9-12 ป, 5-8 ป และนอยกวาหรือเทากับ 4 ป ตามลําดับตํ่ากวา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
เนื่องจากพนักงานที่มีอายุมากกวา มีประสบการณมากกวาทําใหมีความชํานาญมากกวา ไดรับการ
ฝกอบรมเปนเวลานานกวา ทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางานมากกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วรรณา ต้ังถาวรสิริกุล (2549: บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน บริษัทสุขุมวิทคราวน จํากัด พบวา พนักงานที่มีอายุงานตางกันมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01  
 2.  ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนํา พบวา พนักงาน ชีวาศรม รีสอรท อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีความเห็นวาผูนําเปนผูนําคอนขางเปนผูนําแบบประชาธิปไตย มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยูใน
ระดับสูง เปนเพราะพนักงานรูสึกภูมิใจที่ไดแสดงความคิดเห็น และอยากใหหัวหนายอมรับฟงความ
คิดเห็นของตนเอง สงผลใหปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3.  ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ ประกอบดวย ความตองการเจริญกาวหนาและ
ความตองการผลตอบแทน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม     
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กลาวคือตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือถามีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน ยอมสงผลให
ประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน ทั้งนี้ เพราะความกาวหนาในหนาที่การงานถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จ เปนความตองการในระดับสูงสุดในระดับข้ันตอนของ Alderfer ในทฤษฎีการจูงใจ ERG 
โดยพนักงานจึงมีความตองการแรงจูงใจในดานความเจริญกาวหนามากกวาดานผลตอบแทน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จิตตา ยติ (2548: บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย เร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท พูนทรัพยแคน จํากัด พบวา ปจจัยจูงใจมี
อิทธิพลตอการพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน บริษัท พูนทรัพยแคน จํากัด ในระดับ
มาก โดยแรงจูงใจในความตองการเจริญกาวหนามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
มากกวาแรงจูงใจในดานผลตอบแทน 



 92 

 4.  ผลการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอม พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานซึ่ง
ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทาดานเพื่อนรวมงาน มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพนักงานชีวาศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01 โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยูในระดับดี ทําใหเห็นวา
สภาพแวดลอมมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของพนักงาน ไมวาจะเปนอุปกรณสํานักงาน เชน โตะ 
เกาอ้ี ส่ิงอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน ลวนเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเร่ืองเพื่อนรวมงานซ่ึงมีการเอ้ือเฟอ สามัคคี ใหคําแนะนําและชวยเหลือระหวาง
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ อนุสรา สรรพอุดม (2547: บทคัดยอ) ที่ศึกษางานวิจัย เร่ือง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานในบริษัท ดีคอมพิวเตอร จํากัด พบวา 
สภาแวดลอมในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมของพนักงาน 
 
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวา
ศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ มากที่สุด คือ ปจจัยแรงจูงใจดานความตองการ
เจริญกาวหนา พบวา 
 1.  พนักงานที่มีระยะเวลาที่ทํางานในบริษัทตางกัน มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม
แตกตางกัน โดยแตกตางในดานการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีเวลานอยลง ปรับปรุงงานใหดีข้ึน ตรง
ตามมาตรฐาน หรือสูงกวามาตรฐานที่ต้ังไว ซึ่งจะเห็นไดวาพนักงานที่ทํางานเปนระยะเวลามากกวาจะ
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้ง 3 ดานมากกวาพนักงานที่ทํางานเปนระยะเวลานอยกวา ฉะนั้น จึงควร
ใหความสําคัญกับพนักงานที่ทํางานอยูในบริษัทนานกวา และควรมีการกระตุนพนักงานที่เขามาทํางาน
ภายหลังเพื่อใหมีประสิทธิภาพในดานตางๆ เพิ่มมากข้ึน โดยกิจกรรมที่เสนอแนะ ควรมีการจัดกิจกรรม
มอบรางวัลพนักงานดีเดนใหพนักงานที่มีอายุงานมากกวาและมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี และใน
ขณะเดียวกันก็แตงต้ังใหเปนผูฝกสอนใหกับพนักงานที่มีอายุงานนอยกวา โดยแบงเปนกลุมๆ กิจกรรนนี้
นอกจากจะเปนการยอมรับและยกยองใหพนักงานที่มีอายุงานมากกวาเกิดความพึงพอใจ ยังเปนการ
กระตุนพนักงานที่มีอายุงานนอยใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดีข้ึนอีกดวย  
 2.  พนักงานสวนใหญมีความคิดเห็นตอพฤติกรรมของผูนํา วาเปนผูนําคอนขางเปนผูนําแบบ
ประชาธิปไตย หัวหนาหนางานปลอยใหพนักงานมีอิสระเสรีในการทํางานอยางเต็มที่ ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของพนักงาน ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับพฤติกรรมผูนําแบบประชาธิปไตย โดยสนับสนุน 
และสงเสริมใหหัวหนางานมุนเนนบริหารงานแบบประชาธิปไตย เพื่อสงผลใหพนักงานมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานตอไป 
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 3.  ปจจัยแรงจูงใจ ถึงแมวาพนักงานจะมีแรงจูงใจดานความตองการการเจริญกาวหนา
มากกวาความตองการดานผลตอบแทน แตแรงจูงใจทั้ง 2 ดานก็อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งถือวามี
ความสําคัญเหมือนกัน ดังนั้น หากผูบริหารหรือหัวหนางานเพิ่มแรงจูงใจแกพนักงานทั้ง 2 ดาน ก็จะ
สงผลใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งข้ึนไปอีก การสรางแรงจูงในในเร่ืองความเจริญ
กับดานผลตอบแทน ผูวิจัยเสนอแนะวาควรมีการกําหนดเสนทางสายอาชีพของพนักงานแตละทานให
ชัดเจน และควรมีการนํามาพูดคุยกับพนักงานอยางชัดเจนเพื่อใหเขาใจวา หากประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน ก็จะมีความเจริญกาวหนาและผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน และผลตอบแทนในรูป
อ่ืนๆตามมาอีกดวย โดยเฉพาะพนักงานที่มีอายุงานมากกวา ควรชี้ใหเห็นวาเสนทางอาชีพไมเพียงแต
เปนไปในแนวต้ังเทานั้น ยังสามารถขยายไปในแนวนอนคือ สามารถมีตําแหนงอ่ืนๆเพิ่มข้ึนตาม
ความสามารถและชํานาญของแตละบุคคลอีกดวย 
 4.  พนักงานมีความเห็นวาสภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน อยูในระดับดีกวาสภาพแวดลอม
ดานกายภาพ แตปจจัยทั้งสองดานก็อยูในระดับที่ดี ดังนั้นผูบริหารควรใหความสําคัญและสนับสนุนให
พนักงานไดทํากิจกรรมรวมกันตอไป โดยเสนอ กิจกรรมเพื่อสนับสนุนความและแลกเปล่ียนขอมูลใน
งานแตละแผนก เชน จัดใหแผนกตอนรับสวนหนา และพนักงานแมบานไดเลนเกมส และแลกเปล่ียน
ขอมูลในเร่ืองงาน เพราะปรกติทั้งสองแผนกทํางานรวมกันเพื่อใหลูกคาไดรับความพอใจต้ังแตเขาพัก
ตลอดจนออกจากรีสอรท ดังนั้นหากพนักงานทั้งสองแผนกเปนเพื่อนรวมงานที่ใหคําปรึกษาและมี
ความสัมพันธอันดี จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน ซึ่งผูบริหารควรเอาใจใสควบคู
กับการเอาใจใสดูแลเร่ืองสภาพแวดลอมทางกายภาพ เพื่อสงผลใหพนักงานมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานย่ิงๆข้ึนไป โดยสภาพแวดลอมทางดานกายภาพนั้นหมายรวมถึงวัสดุ อุปกรณในสํานักงาน 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในที่ทํางาน เชน จุดบริการน้ําด่ืม หองพักสําหรับพนักงานที่ตองมีเวลาเบรค
ในชวงกลางวันเพื่อรอปฏิบัติงานตอในตอนเย็น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืนเพิ่ม ที่คาดวานาจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ชีวศรม รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เชน ปจจัยดานวัฒนธรรมในองคกร    
เปนตน 
 2. ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืนๆ เชน ความพึงพอใจในการทํางาน ความจงรักภักดีตอองคกร  
เปนตน เพราะคาดวานาจะเปนประโยชนตอกรบริหารงานของรีสอรทตอไป 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ชีวาศรม รสีอรท 
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนัธ 

       
คําชี้แจง  
 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยใชเก็บรวมรวมขอมูลในการสํารวจความ
คิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับปจจัยปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานชีวาศรม 
รีสอรท อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากทาน ไดโปรดสละเวลาอันมีคาของทานตอบแบบสอบถามนี้ตาม
ความเปนจริงจนครบถวน เพื่อที่จะทําใหผลการวิจัยนี้สมบูรณตามความมุงหมายโดยขอมูลที่ไดจะถูก
เก็บเปนความลับ และขอขอบพระคุณที่ทานไดใหความรวมมือเปนอยางสูง 
 
สวนท่ี 1  ลักษณะสวนบุคคล 
คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  ใหตรงกับความเปนจริงของทาน 
 
 1. เพศ 
    1. ชาย  2. หญิง 
 
 2. อายุ 
    1.ตํ่ากวา หรือ เทากับ 25 ป  2. 26 - 35 ป 
    3. 36 - 45 ป  4. 46 - ปข้ึนไป 
 
 3. ระดับการศึกษา 
    1. ตํ่ากวามัธยมศึกษา / ปวช.  2. อนุปริญญา / ปวส. 
    3. ปริญญาตรี  4. สูงกวาปริญญาตรี 
 
 4. แผนกท่ีสังกัด 
    1. หนักงานสวนหนา  2. พนักงานสวนหลัง 
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 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    ตํ่ากวา หรือ เทากับ 18,000 บาท 18,001 – 25,000 บาท 
    25,001 – 32,000 บาท  32,001 บาทข้ึนไป   
 
 6. อายุการทํางาน 
    1. นอยกวา หรือ เทากับ 4 ป  2. 5 - 8 ป 
    3. 9 -12 ป  4. 13 ปข้ึนไป  
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สวนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะของผูนํา 
คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
  

ลักษณะผูนําของหัวหนางาน 

เป
นป

ระ
จาํ

 

บอ
ยค
รั้ง

 

บา
งค
รั้ง

 

นา
นๆ
ครั้
ง 

ไม
เค
ย 

1. หัวหนางานเปดโอกาสใหทานมีสวนรวมในการตัดสินใจ      
2. หัวหนางานของทานขอความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทานกอน
ตัดสินใจ 

     

3. หัวหนางานใหความสําคัญกับคําแนะนําตางๆของทาน      
4. หัวหนางานปลอยใหทานมีอิสระเสรีในการทํางานอยางเต็มที่      
5. หัวหนางานของทานยอมรับฟงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับงานที่
ปฏิบัติ 

     

 

 
สวนท่ี 3 แบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานแรงจูงใจ 
คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด  
 

แรงจูงใจในดานตางๆ 

เห
็นด
วย
อย
าง
ยิ่ง

 

เห
็นด
วย

 

ไม
แน
ใจ

 

ไม
เห
็นด
วย

 

ไม
เห
็นด
วย
อย
าง
ยิง่

 
ความตองการเจริญกาวหนา      
1. ทานทุมเทความรูความสามารถของทาน เพื่อมุงหวังความกาวหนาในหนาที่
การงาน 

     

2. ทานตองการไดรับการมอบหมายงานซึ่งยากและทาทายความสามารถ
เสมอ เพื่อสรางความเจริญในหนาที่การงาน 

     

ความตองการผลตอบแทน      
1. ทานปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึนเสมอ เพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน      
2. หากทานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน ทานจะไดรับการข้ึนเงินเดือนอยาง
เหมาะสม 

     

3. เงินโบนัสที่ไดรับนั้น เกิดจากความทุมเทในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ของ
ทาน 
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สวนที่ 4  แบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในที่ทํางาน 

คําชี้แจง: โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดเพียงชองเดียว  
 

สภาพแวดลอมในดานตางๆ 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

สภาพแวดลอมดานกายภาพ      
1. สถานที่ทํางานมีความสะอาด      
2. สถานที่ทํางานมีอากาศถายเทสะดวก      
3. อุปกรณสํานักงาน (เชน โตะ เกาอี้สําหรับนั่งทํางาน) มีความเหมาะสมกับสรีระ

ของทาน 
     

สภาพแวดลอมดานเพื่อนรวมงาน      
1. ทานไดรับความรวมมือในการทํางานเปนอยางดีจากเพื่อนรวมงาน      
2. เพื่อนรวมงานใหความชวยเหลือในดานการทํางาน มีการใหคําแนะนํา 
เมื่อทานไมเขาใจ หรือเกิดปญหา 

     

3. เพื่อนรวมงานของทานทํางานรวมกันดวยความสามัคคี      
4. ทานสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมงานไดอยางเต็มที ่      

 

สวนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากท่ีสุดเพียงชองเดียว  
 

ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

ระดับความคิดเห็น 

มา
กท
ี่สุด

 

มา
ก 

ปา
นก
ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยท
ี่สุด

 

1. ทานมีการพัฒนาการปฏิบัติงานชนิดเดิมใหใชเวลานอยลงเสมอ      
2. ทานมีการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึนอยูเสมอ      
3. ผลการปฏิบัติงานของทานมักตรงตามมาตรฐาน หรือสูงกวามาตรฐาน
ที่ต้ังไวเสมอ ( มาตรฐานที่ต้ังไว คือ คะแนน KPI = 3.00 ) 

     

 
**************************************************************************************** 

ขอขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
 รายช่ือ      ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยพิสุทธิ์  อาจารยประจํา  
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร. ลํ่าสัน เลิศกุลประหยัด   อาจารยประจํา  
         ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร  
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หนังสือขอความรวมมือเพื่อการวิจัย 
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