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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาค้นคว้างคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท าการสุ่มตัวอย่างจากพนักงาน 1,574 คน มีวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มโดยอาศัย
หลักความน่าจะเป็น (Probability sampling) ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
ชนิดสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มประชากร 319 คน และได้แบบสอบถาม 
กลับคืน 277 คน เท่ากับร้อยละ 86.83 ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

1 ชุด แบ่งเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ค่าตอบแทนทั้งหมด 3) ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะแบบ สอบถามเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า 
ดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 และทดสอบความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์
อัลฟา ครอนบราดได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด เท่ากับร้อยละ 0.97 ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ระดับค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.41) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.54) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (หัวหน้างาน) มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก (x̄ = 3.53) ค่าตอบแทนทางการเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.02) 
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน  (โอกาสก้าวหน้า) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 
3.49) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ)) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 



II 

(x̄ = 3.44) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน
กลาง (x̄ = 3.43)  
 2. ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.73)  
 3. ผลจากการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
หน่วยงาน ต าแหน่งงาน รายได้ประจ าต่อเดือน ที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัยค่าตอบทางทางการเงินของ
พนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ    
อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  3.2 สมมติฐานด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่งงาน ที่ต่างกันส่งผลต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน 
รายได้ประประจ าต่อเดือน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  3.3 สมมติฐานด้านปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก (r = 0.66) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมี 3 ด้าน คือ ค่าตอบแทนทางการเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (งาน) และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ) 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในปัจจุบันธุรกิจการขายสินค้าและบริการประเภทโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) หรือ
การค้าขายปลีกสมัยใหม่ก าลังมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยห้างโมเดิร์น   
เทรดต้องยอมรับว่ามีความส าคัญถึงกับเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันของคนไทยในทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพกันเลยทีเดียว เช่น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า คือ เซ็นทรัล โรบินสัน เดอะมอลล์ 
ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ คือ บิ๊กซี เทสโก้โลตัส  ธุรกิจแคชแอนด์แคร์ร่ี คือ แม็คโคร ธุรกิจร้านเฉพาะ
อย่าง คือ บูทส์ วัตสัน ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ คือ เซเว่นอิเลฟเว่น ธุรกิจร้านค้าที่แยกเฉพาะประเภท 
หรือแยกชนิดของสินค้า คือ พาวเวอร์บาย ออฟฟิศดีโป้ เป็นต้น โดยสินค้าที่แต่ละห้างคัดเลือกเข้า
มาขายล้วนเป็นสินค้าที่จ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันล้วนตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงท า
ให้ธุรกิจโมเดิร์นเทรดเป็นที่นิยมของนักลงทุน ประกอบกับเป็นการขายสินค้าให้กับจ านวน
ผู้บริโภคนับล้าน ๆ คนที่มักจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อได้ง่ายนัก และมองว่าธุรกิจนี้เป็น
ธุรกิจที่สามารถค านวณต้นทุน ยอดขาย ก าไร และกลุ่มลูกค้าได้ไม่ยาก จึงเป็นเร่ืองปกติที่ในทุกคร้ัง
ที่ธุรกิจโมเดิร์นเทรดมีการเปิดขายหุ้นจึงมักมีผู้สนใจและขายหุ้นได้หมดในเวลาอันรวดเร็ว เพราะผู้
ที่ลงทุนในหุ้นเหล่านี้จะมีความรู้สึกว่าได้สัมผัสและใช้บริการในธุรกิจที่ตนเองลงทุนอยู่เป็นประจ า
ท าให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและต้องการเพิ่มมูลค่าความเป็นเจ้าของให้สูงขึ้นเร่ื อย ๆ จึงต้อง
ติดตามและลงทุนหุ้นเพิ่มเข้ามาในธุรกิจเร่ือยๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 โดยหลัก ๆ แล้วธุรกิจโมเดิร์นเทรดจะเป็นการท าธุรกิจด้วยวิธีการซื้อมา – ขายไป โดยมี
การบวกก าไรลงบนต้นทุนของสินค้าทุกรายการ และมีต้นทุนสินค้าคงที่ในระดับต่ า เช่น ค่า
น้ าประปา ค่าไฟฟ้า  ค่าเช่าสถานที่ ค่าเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ค่าเสื่อมราคา ค่าซ่อมบ ารุง และค่าแรง
พนักงาน ธุรกิจโมเดิร์นเทรดนี้มีการขายสินค้าหมุนเวียนด้วยเงินสด ในขณะที่ซื้อสินค้าได้เป็นเงิน
เชื่อเครดิต 2 - 3 เดือนขึ้นไป เพราะฉะนั้นในการด าเนินธุรกิจจะมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ไม่ต้อง
กู้หนี้มากนัก ท าให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการขยายสาขาเพิ่มได้เร่ือยๆ อย่างรวดเร็ว และยังสามารถ
ต่อรองเงินพิเศษจากผู้ส่งสินค้าเข้ามาขายในห้าง เช่น รายได้จากการตั้งกองสินค้าโปรโมชั่น รายได้
จากการวางสินค้าในจุดขายดี รายได้จากการติดป้ายโฆษณาสินค้าเพิ่มในห้าง เป็นต้น และหากท าเล
ที่เปิดตั้งอยู่ถูกที่ถูกทาง ถูกฮวงจุ้ยก็จะดึงดูดลูกค้าเข้าห้างได้มากขึ้น นอกจากจะได้รายได้จากการ
ขายสินค้าแล้วยังสามารถน าพื้นที่ว่างในห้างและด้านนอกห้าง มาท าเป็นท าเลทองพื้นที่ขายสินค้า
อ่ืน ๆ เช่น ร้านค้าเช่าพลาซ่า ร้านค้าเช่าคีออส ร้านค้าเช่าแผงลอย ตลาดนัดหน้าห้าง ร้านอาหารฟู้ด
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คอร์ท โดยทางห้างจะได้รับรายได้จากการเก็บค่าเช่าเป็นรายเดือน หรือบางเงื่อนไขจะค านวณเก็บ
รายได้จากการแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายสินค้าได้อีกด้วย  
 ส าหรับหนึ่งในห้างโมเดิร์นเทรดชั้นน าในประเทศไทยประเภทธุรกิจแคชแอนด์แคร์ร่ี 
(Cash & Carry) นั่นคือ makro ซึ่งใช้ชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ภายใต้การบริหารในเครือซีพีออลล์ โดยมีนโยบายการด าเนินธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้า
ระบบสมาชิกแบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทใน
ปีพ.ศ.2531 
      จากวิสัยทัศน์และค่านิยมในองค์กรของแม็คโครนั้น ได้แสดงทิศทางอย่างชัดเจนในเร่ือง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่ง ยืน ดังนั้น ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลในระยะหลังจึงพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการบริหารงานในรูปแบบของ “การ
บริหารงานบคุคล” ที่มีแนวคิดว่าคนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งของการผลิตสินค้าและบริการเท่านั้น  ให้เข้า
สู่ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ที่เรียกว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” ที่มี
แนวคิดในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่นับว่า “คน” เป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของขององค์กร  โดย
ให้ความส าคัญในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในบริษัทฯ เช่น การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนสายอาชีพ การสืบทอด
ต าแหน่ง การบริหารผลการปฏิบัติงาน การประเมินค่างานและการบริหารค่าตอบแทน การโยกย้าย 
การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้าง ทั้งนี้ เพื่อรักษาบุคลากรให้มีความจงรักภักดีและสร้างผลงานที่มี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพ.ศ. 2557 – 2560 บริษัทฯ มีแผนงานในการขยาย
สาขาทั้งภายในและประเทศเพื่อนบ้าน จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนในเร่ืองก าลังคนให้มีเพียงพอ
รองรับกับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว   
 หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคลนั้น คือ การจัดการบริหารค่าตอบแทน
และสวัสดิการของบริษัทฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่จะใช้เป็นแรงจูงใจ ดึงดูดความสนใจ
ของพนักงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในอดีตการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานยังไม่มีขั้นตอนอะไรมากนัก 
หากพนักงานท างานครบตามชั่วโมงการท างานตามที่ก าหนด หรือได้ผลงานตามจ านวนชิ้นงาน ก็
จะได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกันไว้ แต่ต่อมามีการขยายธุรกิจมากขึ้น ท าให้มีการแข่งขันกันยื้อ
แย่งแรงงาน โดยเฉพาะคนเก่งคนมีความสามารถ จึงท าให้ในหลาย ๆ องค์กรมีการน าแนวทางการ
บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการเข้ามาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่น ามาใช้ในเร่ืองการประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน เป็น
แรงกระตุ้นให้บุคคลภายนอกสนใจสมัครเข้าร่วมงานกับองค์กร ซึ่งหากองค์กรใดมีนโยบายจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นที่จูงใจตรงกับความต้องการของตลาดก็จะได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน  
ต่อมาเมื่อพนักงานได้เข้าร่วมงานกับองค์กรแล้ว ค่าตอบแทนและสวัสดิการยังได้ถูกน ามาใช้เป็น
แรงจูงใจให้พนักงานแสดงความกระตือรือร้นในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ พยายามพัฒนา
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ตนเองในหน้าที่การงานให้ได้รับต าแหน่งงานสูงขึ้น เพื่อที่จะได้รับการปรับค่าจ้างและค่าตอบแทน
สูงขึ้นตามนโยบายที่องค์กรจูงใจไว้ และเมื่อพนักงานปฏิบัติงานจนกระทั่งอายุงานต่อเนื่องเพิ่มมาก
ขึ้น ทักษะและประสบการณ์สูงขึ้น การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการก็จะมีอิทธิพลต่อความ
จงรักภักดีในองค์กรของพนักงานได้อีกด้วย ซึ่งประการหลังนี้ใช้ได้กับองค์กรที่สร้างความรู้สึก
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยให้กับพนักงาน มีกระบวนการจ่าย
ค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ มีความเสมอภาค สมดุล เหมาะสม มั่นคง เป็นแรงกระตุ้น
ขับเคลื่อนและเป็นที่ยอมรับของพนักงานในองค์กร ภายใต้เงื่อนไขงบประมาณที่บริษัทฯ ก าหนด 
ตรงกับความต้องการของพนักงานและสร้างความรู้สึกมั่นคงให้กับพนักงานในแบบยั่งยืน 
 จากความส าคัญของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงาน กรณีศึกษาบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงานในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ขอบเขต โดยสุดท้ายผลลัพธ์ที่จะได้รับเมื่อพนักงานพึงพอใจและปฏิบัติงานให้กับองค์กรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพแล้วก็คือ ผลประกอบการขององค์กรที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
องค์กรได้อย่างสูงสุดนั่นเอง 
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน บริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 การศึกษาเร่ืองปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถก าหนด
กรอบแนวคิดระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในการวิจัย ได้ดังนี ้
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            ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพประกอบที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงาน สถานภาพ
สมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน และรายได้ประจ าต่อเดือน มีผล
ต่อค่าตอบแทนทางการเงินของพนั กงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

ประสิทธิภำพใน 

กำรปฏบิัติงำน      

             

 

( แนวคิดของปเีตอร์สัน 

แอนด์โพลแมน ) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  อายุงาน 
5.  สถานภาพสมรส 
6.  ภูมิล าเนา 
7.  จ านวนผู้อยู่ในอปุการะ 
8.  หน่วยงาน 
9.  ต าแหน่งงาน 
10. รายได้ประจ าต่อเดือน 

ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทน 
1.  ค่าตอบแทนทางการเงนิ 
     -  เงินเดือน 
     - ค่าตอบแทนพิเศษ 
     -  เงินโบนัสประจ าป ี
     -  ค่ารักษาพยาบาล 
     -  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
     -  วันหยุดพักผ่อนประจ าป ี

 
ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทน 

2.  ค่าตอบแทนที่ไม่ใชท่าง 
การเงิน 

       2.1  งาน 
       2.2  โอกาสก้าวหน้า 
       2.3  ความภาคภูมิใจในงาน 
       2.4  หัวหน้างาน 
       2.5  ความร่วมมือในการ

ปฏิบตัิงาน 
       2.6  สภาพแวดล้อม 
 
 
( แนวคิดของเทเลอร์ นิลสัน โซ

เฟรส ) 
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 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุงาน สถานภาพ
สมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน และรายได้ประจ าต่อเดือน มีผล
ต่อค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาถึงเร่ืองปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากร เป็นการศึกษาจากพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 10 สาขา ที่มีต าแหน่งตั้งแต่ระดับพนักงาน
ปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร 
 2.  ขอบเขตด้านเนื้อหา เป็นการศึกษาปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด  อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้อยู่ใน
อุปการะทั้งหมด หน่วยงาน ต าแหน่งงาน และรายได้ประจ าต่อเดือน) 
 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เป็นการศึกษาจากพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 
 
ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 จากการศึกษาตามกรอบแนวคิดดังกล่าว ผู้ วิจัยคาดหวังว่าประโยชน์ที่จะได้รับจาก
งานวิจัย มีดังนี ้
 1.   สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางให้ องค์กรมาบริหารจัดการเร่ือง
ค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้เหมาะสมและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างสูงสุด  

2. เพื่อทราบระดับความต้องการในเร่ืองค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงานในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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นิยำมศัพท์ท่ีใช้ในกำรวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ให้ค านิยามศัพท์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในความหมายและการแปลความหมาย
ของงานวิจัยให้ตรงกันในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ 
 ค่ำตอบแทนทำงกำรเงิน หมายถึง  เงินที่จ่ายให้พนักงานในรูปแบบของเงินเดือน 
ค่าตอบแทนพิเศษ เงินรางวัลประจ าปี ค่ารักษาพยาบาล และเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 เงินเดือน หมายถึง ผลตอบแทนในรูปของตัวเงินที่องค์การจ่ายได้ เพื่อตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจ่ายเป็นรายเดือน มีรูปแบบที่แน่นอน จะเท่ากันหรือเหมือนกันส าหรับ
ช่วงระยะเวลาการจ่ายแต่ละคร้ัง 
 เงินโบนัสประจ ำปี หมายถึง เงินส่วนเพิ่มที่บริษัทจ่ายให้กับพนักงานเพื่อเป็นการจูงใจ
ตามผลประกอบการของบริษัททั้งปี 
 ค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่ทำงกำรเงิน หมายถึง สิ่งของ สิทธิประโยชน์หรือบริการต่าง  ๆ ที่
องค์การจัดให้แก่บุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกในการท างานขององค์การ 
 งำน หมายถึง ลักษณะของงานที่ท าให้บุคลากรพึงพอใจได้แก่ งานที่น่าสนใจ งานที่        
ท้าทาย ความรับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า การยกยองยอมรับ และความภาคภูมิใจในงาน 
 โอกำสก้ำวหน้ำ หมายถึง โอกาสที่บุคลากรจะได้รับการสนับสนุนให้มีระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น โดยการใช้ระบบพิจารณาความดีความชอบในการท างานด้วยความยุติธรรม เหมาะสม 
 ควำมภำคภูมิใจในงำน หมายถึง ความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสามารถอัน
เน่ืองมาจากการปฏิบัติงาน ได้รับค่านิยม ยกย่อง หรือยอมรับจากบุคคลอ่ืนในสังคม  
 หัวหน้ำงำนที่ดี หมายถึง ผู้บังคับบัญชาแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานทั้งในด้านการท างานและด้านส่วนตัวซึ่งได้รับความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
เกื้อกูล ความรัก สามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
 ควำมร่วมมือในกำรท ำงำนที่ดี หมายถึง การได้รับให้เป็นที่ปรึกษา การแสดงความคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการท างาน และเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความส าเร็จของงาน 
 สภำพแวดล้อมกำรท ำงำนท่ีดี หมายถึง สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
จากสิ่งที่เป็นอันตราย 
 ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง การมีประสิทธิภาพในการท างานของบุคคล คือ 
การท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลาและพลังงานน้อยที่สุด  การจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้เกิดความ
สิ้นเปลืองน้อยที่สุด โดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายโดยใช้ทรัพยากรต่ าที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของตนเองและองค์การอันจะท าให้ตนเอง ผู้อ่ืน และองค์การเกิดความพึงพอใจ และสงบสุขในที่สุด 
แบ่งเป็น 4 ข้อคือ  
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 ปริมำณงำน หมายถึง จ านวนที่กลุ่มคนหรือหน่วยงานผลิตสินค้าหรืองานตัวใดตัวหนึ่ง
ขึ้นมาตามเป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้  
 คุณภำพงำน หมายถึง งานหรือสินค้าที่ผลิตขึ้นมาเป็นไปตามข้อก าหนดตามมาตรฐาน  
 เวลำในกำรท ำงำน หมายถึง การท างานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีคุณภาพและเสร็จทัน
ตามก าหนดเวลา  
 ค่ำใช้จ่ำย หมายถึง จ านวนเงินหรือทรัพยากรที่ใช้ไปในการผลิตสินค้าหรือบริการ  
 



บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สยามแม็คโครจ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้น าแนวความคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยที่ได้จากการตรวจสอบเอกสารมาสร้างกรอบแนวความคิด
ส าหรับการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 - แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 
 - แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  - ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 - ข้อมูลเกี่ยวบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 

 ความหมายของค่าตอบแทน 
 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้ให้ใน
รูปตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบ จูงใจให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ ก าลังใจ ของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานได้ดีขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ออนไลน์, 
2554) 
 ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่องค์กรจ่ายให้แก่
พนักงานเพื่อตอบแทนการท างานให้แก่องค์กร ค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่พนักงานได้รับจากองค์กร 
(ก.พ., 2551, หน้า 2) 
 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายนี้อาจจ่าย
ในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ จูงใจให้มี
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างฐานะความ
เป็นอยู่ของครอบครัวผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (สุจิตรา ธนานันท์, 2552, หน้า 3) 
 จากความหมายของค่าตอบแทนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ค่าตอบแทน หมายถึง เงิน สวัสดิการ 
และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่องค์การจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อตอบแทนการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ จูงใจในการปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจของ  ผู้ปฏิบัติงาน ให้มีการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเป็นอยู่และฐานะทางครอบครัวให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
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 ทฤษฎีเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน 
 ในการศึกษาทฤษฎี โดยเฉพาะทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก เพื่อความกระจ่างชัดในเร่ืองเกี่ยวกับสาเหตุ ของความสัมพันธ์
ระหว่างค่าตอบแทนและปัจจัยอ่ืน ๆ และประการที่สอง คือ เพื่ออธิบายว่า ค่าตอบแทนควรก าหนด
อย่างไร ทั้งนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ (กิ่งพร ทองใบ, 2545, 
หน้า 27) 
 1. ทฤษฎีค่าจ้างของนักเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีค่าจ้างเป็นแนวคิดที่อธิบายถึงอัตราค่าจ้างที่
เป็นอยู่ในวงการอุตสาหกรรมทั่วไปว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงก าหนดให้อยู่ในระดับนั้นหรือเป็น
เท่านั้น ทฤษฎีค่าจ้างประเภทนี้มีอยู่เป็นจ านวนมากแต่ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะบางทฤษฎีที่ส าคัญ 
ได้แก่ (ทรงศักดิ์ พิริยกฤต, 2548, หน้า 146) 
  1.1 ทฤษฎีค่าจ้างยุติธรรม จะเน้นการจ่ายค่าจ้างที่ท าให้บุคลากร สามารถด ารงชีพได้
อย่างเหมาะสมกับอัตภาพและสถานภาพทางเศรษฐกิจกับงานที่ท า 
  1.2 ทฤษฎีค่าจ้างขั้นต่ า จะก าหนดจากเกณฑ์ทั่วไป โดยรวมในอุตสาหกรรมนั้นจะมี
ดัชนีผู้บริโภค ค่าครองชีพ เงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน สภาพเศรษฐกิจ ซึ่งจะก าหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า
ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้อุตสาหกรรมต้องมีภาระค่าแรงสูง ไม่อาจท าให้แข่งขันได้ 
  1.3 ทฤษฎีกองทุนค่าจ้าง จะถือหลักการว่าจ่ายค่าตอบแทนจะต้องมีกองทุนรองรับเพื่อ
ค่าแรงสูงขึ้นหรือต่ าลงจะได้ไม่กระทบต่อจ านวนลูกจ้าง ในธุรกิจที่เติบโตจะมีการขยายการจ้างงาน
และในทางกลับกันในธุรกิจที่หดตัวก็อาจลดการจ้างงาน 
  1.4 ทฤษฎีค่าจ้างตามผลผลิต เป็นการจ่ายตามผลลัพธ์ที่ได้ ถ้ามีผลลัพธ์มากผลิตมาก
ค่าจ้างก็จะสูงตามไป การผลิตที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถท าให้ก าหนดค่าจ้างสูงไปด้วย 
  1.5 ทฤษฎีค่าจ้างตามการเจรจาต่อรอง เป็นการจ่ายค่าจ้างที่ขึ้นอยู่กับความพอใจของ
นายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งจะอยู่กับความรู้ความสามารถ  ประสบการณ์ และฝีมือของลูกจ้างเป็นหลัก 
  1.6 ทฤษฎีอ านาจในการซื้อ เมื่อธุรกิจขยายอ านาจซื้อของแรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้นท า
ให้การขยายการผลิต การจ้างงานก็จะสูงขึ้น ค่าตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้น และในทางกลับกันถ้าอ านาจ
ซื้อลดลง ธุรกิจก็จะลดการผลิต การจ้างงานก็น้อยลงท าให้การว่างงานเพิ่มขึ้น 
  1.7 ทฤษฎีอุปสงค์-อุปทานแรงงาน เป็นการจ่ายค่าจ้างตามความต้องการของตลาด 
แรงงานที่มีทั้งความต้องการแรงงานในตลาด ถ้ามีความต้องการมากการจ่ายค่าจ้างก็จะสูง และถ้ามี
แรงงานมากค่าแรงที่จะจ่ายก็ไม่สูง ในทางกลับกันถ้าแรงงานในตลาดน้อยก็จะมีค่าแรงงานสูง
ทฤษฎีพฤติกรรมค่าจ้าง เป็นผลจากการศึกษาวิจัยของนักจิตวิทยาและนักสังคมวิทยาในเร่ืองการจ้าง
งาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนระหว่างการท างานกับค่าตอบแทนที่ได้รับ  โดยนักจิตวิทยามี
ทัศนะต่อการจ้างงานว่าเป็นพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนโดยใช้เงินและสิ่งของอ่ืนที่จะท าให้เกิดความ
พึงพอใจระหว่าง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง ส่วนนักสังคมวิทยามีทัศนะว่าการจ้างงานเป็น
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การแลกเปลี่ยนระหว่างปัจจัยน าเข้า (Input) และผลผลิต (Output) ระหว่างบุคคล ซึ่งเกิดจากอิทธิพล
ทางพฤติกรรมที่ขึ้นอยู่ระหว่างกันของกลุ่มบุคคลในสังคม (กิ่งพร ทองใบ, 2545 หน้า 32) 
 
 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทน 
 ความเป็นมาของการบริหารค่าตอบแทน 
 ความรู้ของการบริหารค่าตอบแทนได้มีการสั่งสมมาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต ควรต้อง
มีการศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
 การบริหารค่าตอบแทน แบ่งได้อย่างชัดเจน 3 ยุค คือ 
 1. ยุคแรกเร่ิมก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
 เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนระบบทาส (Slavery) มาเป็นระบบข้าแผ่นดิน (Serfdom) แล้วเข้าสู่
ยุคประชาธิปไตย ท าให้ระบบทาสข้าแผ่นดินสูญสลายลงไป ในด้านแรงงานผู้ใช้แรงงานก็ได้รับ
อิสระมากขึ้น และได้กลายมาเป็นกลุ่มอาชีพ (Craft guilds) และกลุ่มพ่อค้า (Merchant guilds) รายได้
ของกลุ่มเหล่านี้จะมีมากขื้น มีการมุ่งหวังก าไรจากการลงทุน ค่าตอบแทนหลักที่ลูกจ้างได้รับจาก
การท างาน คือ ค่าจ้าง ค่าจ้างในสมัยนี้เป็นไปตามทฤษฎีค่าจ้างพอประทังชีพได้เท่านั้น 
 ในตอนปลาย ๆ ของยุคแรกเร่ิมนี้เป็นช่วงที่มีผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เกิดขึ้น พวก
นี้จะเป็นนักลงทุนและมีการน าเสนอเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออย่างง่าย ซึ่งมีลักษณะที่เรียกว่าเป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือน (The cottage-trade system) การจ่ายค่าจ้างเป็นการจ่ายตามจ านวนผลผลิต
ที่ผลิตได้เป็นรายชิ้น (Piece-rate) ปัจจุบันยังมีอยู่ในชนบทบางประเทศ เช่น เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ 
ไทย 
 2.  ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงสงครามโลกคร้ังที่สอง  มีการตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมแยกออกจากบ้าน แต่กลุ่มช่างอาชีพก็อยู่ได้ไม่นานในที่สุดก็สลายตัวไป การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในระยะนี้ คือ 
  2.1 ตลาดขยายตัวกว้างขวางมากขึ้น 
  2.2 มีการใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคนมากขึ้น เพื่อผลิตสินค้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้น  
ปัญหาการผิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเป็นปัญหาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น 
  2.3 การเป็นเจ้าของงานเป็นไปได้ยาก เพราะต้องมีทุนมาก 
  2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของงานกับลูกจ้างห่างเหินกันมากขึ้น ขาดความเป็น
กันเอง 
  2.5 เกิดมีการตั้งสหภาพแรงงานและองค์การของลูกจ้างขึ้น เพื่อเจรจาต่อรองกับ
นายจ้าง 
  2.6 นายจ้างพยายามใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่จะดึงดูดและชักจูงลูกจ้างให้ท างาน
กับองค์การอย่างเต็มใจ เร่ิมมีสวัสดิการและผลประโยชน์เพิ่มขึ้น 
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 3. ยุคหลังสงครามโลกคร้ังที่สองจนถึงปัจจุบัน 
 ยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดผลประทบต่อการบริหารค่าจ้างและเงินเดือนมากที่สุด 
เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิธีปฏิบัติในการบริหารอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น 
 ช่วงปีแรก ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการนัดหยุดงานบ่อย ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม จึงมีการปรับปรุงในช่วงนี้เอง ท าให้มีการน าเอาหลักการเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าตอบแทนแบบจูงใจการก าหนดอัตราค่าจ้างตามระบบคุณธรรม การประเมินค่างาน ซึ่งเป็น
หลักการที่ได้มีการศึกษารวมรวมไว้ก่อนยุคนี้มาใช้อย่างเป็นระบบในการบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือนทั่ว ๆ ไป 
 ส าหรับในประเทศไทย ได้มีขึ้นในสมัยรัชกาลที่  5 ก าหนดให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
ขึ้นเป็นคร้ังแรกก่อน พ.ศ. 2475 ที่มีอยู่มักอยู่ในรัฐวิสาหกิจของรัฐก็จะได้รับเงินเดือนตามที่รัฐ
ก าหนด ส่วนในธุรกิจเอกชนโดยทั่วไปกรรมกรเป็นคนจีน ทั้งนี้เพราะค่าแรงคนจีนต่ าและนายจ้างก็
สบายใจกว่าในการจ้าง เพราะสามารถดุด่าว่ากล่าวได้ ส่วนคนไทยนายจ้างดุด่าไม่ได้ กรรมกรทั่วไป
ค่าแรงเดือนละ 15 บาท เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วได้มีการปรับค่าจ้างขึ้นเป็น 20 บาท 
 
 ลักษณะและความส าคัญของการบริหารค่าตอบแทน 
 การบริหารค่าตอบแทนหมายถึงการพัฒนานโยบาย การวางแผน การจัดรูปงาน และ   
การควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ลูกจ้างที่
ท างานให้กับองค์การ 
 ค่าตอบแทน (Compensation) หมายถึง ทุกรูปแบบของสิ่งของหรือรางวัล ทั้งที่เป็นตัวเงิน 
บริการที่จับต้องได้ ผลประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับจากการท างาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์
ในการจ้างงาน 
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ตารางท่ี 2.1 แสดงส่วนประกอบของค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
ทางตรง ทางอ้อม งาน สภาพแวดล้อมของงาน 
- ค่าจ้าง ค่าประกันสุขภาพ

และชีวิต 
งานที่น่าสนใจ 
งานที่ท้าทาย 

นโยบายค่าตอบแทนที่
เหมาะสม 
การบังคับบัญชาที่มี
ประสิทธิผล 

- เงินเดือน ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสมทบกรณี
เสียชีวิต 

ความรับผิดชอบ 
โอกาสในการเลื่อน
ต าแหน่ง 

การยืดหยุ่นเวลาท างาน 
การมีส่วนร่วม 

- โบนัสประจ าปี การลาโดยได้รับ
ค่าจ้าง 

การยกย่องยอมรับ 
ความภาคภูมิใจใน
งาน 

การมีส่วนร่วมงาน  
สภาพการท างานที่ 
สะดวกสบาย 

- เงินกองทุนส ารอง    

 
 ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาในการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยแนวทาง 3 ประการ คือ 
 1. ความเสมอภาคภายใน (Internal Equity) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนต้องเหมาะสม
กับลักษณะงานที่ท าในองค์การเดียวกัน งานที่เหมือนกันต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่ากัน การพิจารณา
ความเสมอภาคภายในองค์การอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์งาน การพรรณนาลักษณะงาน การประเมิน
ค่างาน และการจ าแนกต าแหน่งงานเป็นส าคัญ 
 2. การแข่งขันกับภายนอก (External Competitiveness) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนต้อง
สามารถแข่งขันกับภายนอกได้ โดยพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนจากข้อมูลค่าตอบแทนในตาด
แรงงานที่ส ารวจได้ 
 3. ผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง (Employee Contributions) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทน
ต้องพิจารณาให้ยุติธรรมแก่ลูกจ้างตามผลการปฏิบัติงานที่ลูกจ้างปฏิบัติได้ ตลอดจนการก าหนด
อัตราค่าจ้างจูงใจ 
 การบริหารค่าตอบแทนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับพิจารณาปัจจัยทั้ง 3 
ประการนี้ แล้วก าหนดส่วนประสมของค่าตอบแทนรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมต่อไป  
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 องค์ประกอบของแบบจ าลองการบริหารค่าตอบแทนประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
  1. นโยบายค่าตอบแทน 
  2. เทคนิคค่าตอบแทน 
  3. วัตถุประสงค์ของค่าตอบแทน 
  4. การบริหาร 
 นโยบายค่าตอบแทนที่ส าคัญ ได้แก่ ความเสมอภาคภายใน การแข่งขันกับภายนอก
แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร ส าหรับเทคนิคหรือวิธีการในการด าเนินงานด้านค่าตอบแทน
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแต่ละด้าน เช่น นโยบายความเสมอภาคภายใน เทคนิคที่ตอบสนอง
นโยบายนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์งาน การพรรณนาลักษณะงาน การประเมินค่างาน และการจ าแนก
ต าแหน่งงาน เป็นต้น นโยบายค่าตอบแทนและเทคนิคค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่ก าหนดเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการบริหารค่าตอบแทน การบริหารค่าตอบแทน ประกอบด้วย การวางแผน      
การก าหนดงบประมาณ การสื่อสาร การประเมินผลเกี่ยวกับค่าตอบแทน 
 วัตถุประสงค์หลักของการบริหารค่าตอบแทน มี 4 ประการ คือ 
 1. เพื่อจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ดังนั้น ฝ่ายนายจ้างจ าเป็นที่จะต้องหา
วิธีที่จะชักจูงและให้ก าลังใจแก่ลูกจ้างในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเขาอย่าง
เต็มความสามารถและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเขาด้วย สามารถก าหนดเป็นตัวเงินและไม่เป็น
ตัวเงิน เพื่อกระตุ้นให้ลูกจ้างท างานอย่างประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อควบคุมต้นทุนทางด้านแรงงาน ในกรณีที่กิจการอยู่ในสภาพที่มีการแข่งขันกับ
กิจการอ่ืน ๆ ภายในระบบเศรษฐกิจ การพิจารณาควบคุมต้นทุนของกิจการเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญ
มากต่อกิจการ เพราะก าไรสุทธิของกิจการจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ากิจการสามารถควบคุม
ต้นทุนได้ดีเพียงใด และในบรรดาต้นทุนต่าง ๆ ของกิจการต้นทุนที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ลูกจ้างเป็นต้นทุนที่มีจ านวนสูงมากอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงต้องมีการวางนโยบายแนวปฏิบัติใน
การจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสม และเพื่อให้กิจการได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าจากต้นทุน
ด้านแรงงานที่จ่ายไป 
 3. เพื่อเป็นฐานส าหรับการว่าจ้าง  การใช้ประโยชน์ การเลื่อนขั้น ในการบริหารค่าตอบ 
แทนจะมีขั้นตอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน และมีการก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่จะใช้ส าหรับวัดผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง ขั้นตอนดังกล่าวนี้จะเป็นฐานส าหรับการ
พิจารณาว่าจ้างลูกจ้างเข้ามาปฏิบัติงานให้แก่องค์การ และเป็นสิ่งที่จะสื่อสารให้ลูกจ้างเข้าใจถึง
หน้าที่ของตน เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์แก่กิจการ 
รวมทั้งเป็นฐานส าหรับการพิจารณาเลื่อนขั้นต าแหน่งและค่าตอบแทนส าหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานดี
มีความชอบด้วย 
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 4. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เพราะหากการบริห าร
ค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมส าหรับการท างานของลูกจ้างย่อมก่อให้เกิดความพอใจทั้ง 
2 ฝ่าย การท างานก็เป็นไปอย่างราบร่ืน แต่หากไม่พอใจลูกจ้างอาจนัดหยุดงานได้ สิ่งเหล่านี้
ก่อให้เกิดผลเสียต่อนายจ้างทั้งในด้านการผลิต การบริหารและชื่อเสียงขององค์การ 
 หลักพื้นฐานในการก าหนดค่าตอบแทน 
 1. ก าหนดค่าตอบแทนให้พอที่คนงานสามารถเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้การ
ก าหนดค่าตอบแทนในลักษณะนี้ต้องอาศัยการพิจารณาถึงระดับค่าครองชีพโดยทั่ว  ๆ ไป ของคน
ประกอบด้วย นอกจากนี้แล้วยังอาจต้องค านึงถึงจ านวนคนที่จะต้องเลี้ยงดูในครอบครัวด้วย การ
ก าหนดค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าในประเทศไทยฉบับแรก ได้ก าหนดอัตราค่าจ้างเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวอีก 1 คน ปัจจุบันได้มีการแก้ไขต่อ ๆ มาเพื่อให้ได้ค่าแรงตามอัตภาพ เป็นหลักการที่
ก าหนดยาก เป็นเพียงหลักการพื้นฐานอย่างกว้าง ๆ เท่านั้น 
 2. การก าหนดค่าตอบแทนโดยค านึงถึงหลักความเป็นธรรม  
 หลักการนี้สามารถใช้กับทั้งชายและหญิงได้ แต่ปัญหาอยู่ที่การประเมินคุณค่าของงานที่
จะใช้เป็นพื้นฐานส าหรับการก าหนดระดับค่าตอบแทนแบบนี้มีความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหน 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาในเร่ืองอุปสงค์และอุปทานในตลาดแรงงานด้วย กล่าวคือ ถ้าแรงงานใน
อุตสาหกรรมใดขาดแคลนมากก็ย่อมจะท าให้อัตราค่าตอบแทนสูงต่างจากอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน
มาก ล้นงานก็ท าให้อัตราค่าตอบแทนต่ าได้ 
 3. การก าหนดค่าตอบแทน 
 เมื่อต้นทุนที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับแรงงานที่มาช่วยในการผลิต หากอัตราค่าตอบแทนสูง 
ต้นทุนการผลิตก็สูง ซึ่งจะมีผลท าให้ก าไรที่นายจ้างควรได้ลดลงไป หากก าไรน้อย ฝ่ายนายจ้างก็จะ
ขาดการจูงใจ การลงทุนขยายกิจการ นี่เองเป็นเหตุผลบางประการที่ท าให้อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นไป
อย่างเชื่องช้าในองค์การบางแห่ง 
 การจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคลากรจะต้องพิจารณาตามหลักเหตุผลความเสมอภาคและ
ความเหมาะสมแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
 1. ค่าตอบแทนเน่ืองจากความส าคัญของงานค่าตอบแทนในลักษณะนี้จะเป็นค่าตอบแทน
ตามปกติที่ให้แก่บุคลากรกระท าให้แก่องค์การเช่นเงินเดือนค่าจ้างและค่าล่วงเวลาเป็นต้น 
 2. ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงานค่าตอบแทนในส่วนนี้จะให้แก่บุคลากรเพื่อจูง
ใจให้เขาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถเช่นการให้เงินตอบแทนเมื่อสิ้นปี  
(โบนัส) ส่วนแบ่งก าไรส่วนผลผลิตเป็นต้น 
 3. ค่าตอบแทนพิเศษค่าตอบแทนในลักษณะนี้จะจ่ายให้กับบุคลากรที่มีคุณสมบัติส าคัญ
ตามที่องค์การต้องการเช่นปฏิบัติงานมานานเป็นต้น 
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 4. ผลประโยชน์อ่ืนๆเป็นผลประโยชน์พิเศษที่องค์การมีให้กับบุคลากรเช่นการให้ค่าแรง
ในวันหยุดการจ่ายค่าประกันชีวิตพนักงานการสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการของบุคลากรเป็นต้น 
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ 
 1. การก าหนดค่าตอบแทนให้ต่ ากว่าอัตราทั่วไปองค์การจะท าการก าหนดค่าตอบแทนให้
ต่ ากว่าองค์การอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากองค์การต้องการควบคุม
ค่าใช้จ่ายโดยมากวิธีการนี้จะใช้กับงานที่มีอุปทานของแรงงานสูงและลักษณะของงานไม่มีความ
สลับซับซ้อนไม่ต้องการแรงงานที่มีฝีมือหรือได้รับการศึกษาและฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ 
 2. การก าหนดค่าตอบแทนในระดับเดียวกับอัตราทั่วไปองค์การจะท าการก าหนด
ค่าตอบแทนในระดับที่เท่าเทียมกันกับองค์การอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเนื่องจากไม่ต้องการให้มี
การแย่งชิงแรงงานเกิดขึ้นโดยมากวิธีการนี้ใช้กับตลาดแรงงานที่มีความสมดุลไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างอุปสงค์และอุปทานมากนัก 
 3. การก าหนดค่าตอบแทนให้สูงกว่าอัตราทั่วไปองค์การจะก าหนดค่าตอบแทนให้สูงกว่า
องค์การอ่ืนๆที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อต้องการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานหรือเกิด
ความต้องการบุคลากรบางประเภทแต่วิธีการนี้อาจก่อให้เกิดความไม่สมดุลขึ้นในตลาดแรงงาน
ก่อให้เกิดการแย่งชิงแรงงานขึ้นส่งผลให้องค์การต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่าความเป็นจริง 
 ความเป็นธรรมและผลกระทบต่ออัตราการจ่ายค่าจ้าง ทฤษฎีแรงจูงใจเกี่ยวกับความเป็น
ธรรมระบุว่าบุคคลแสวงหาความเป็นธรรมในการท างานและต้องการความเป็นธรรมโดยการ
เปรียบเทียบกับสิ่งที่รับและสิ่งที่ทุ่มเทรูปแบบความเป็นธรรม 4 ประการ (เดสเลอร์ตัน, 2550, หน้า 
219-220)  
 1. ความเป็นธรรมภายนอก (External equity) เกี่ยวข้องกับวิธีการเปรียบเทียบอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนของกิจการหน่ึงๆกับกิจการอ่ืนๆ 
 2. ความเป็นธรรมภายใน (Internal equity) เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมกันของค่าตอบแทน
เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างงานแต่ละงานของกิจการเดียวกัน 
 3. ความเป็นธรรมส าหรับบุคคล (Individual equity) เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบระหว่าง
พลังความทุ่มเทในการท างานของบุคคลกับผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ 
 4. ความเป็นธรรมของกระบวนการ  (Procedural equity) เกี่ยวกับความเท่าเทียมของ
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนหากพนักงานมีความรู้สึกว่าระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนไม่เป็นธรรมพนักงานอาจจะแสดงความไม่พอใจและมีปฏิกิริยาต่างๆและเพื่อการ
หลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นถึงความเป็นธรรมภายในและความเป็นธรรมส าหรับบุคคลกิจการ
อาจจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนเป็นความลับ 
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 โปรแกรมการจ่ายผลตอบแทนแบบผันแปร (Variable – Pay Programs)  
 ในการจ่ายค่าตอบแทนโดยทั่วไปจะจ่ายแบบคงที่เช่นจ่ายเป็นเงินเดือนแต่ถ้าเราต้องการ
ให้เกิดการจูงใจมากขึ้นมีผลงานมากขึ้นควรจะใช้แนวคิดของการจ่ายแบบผันแปรซึ่งประกอบไป
ด้วย (สุพานีสฤษฎ์วานิช, 2552, หน้า 196-198)  
 1. แผนการจ่ายเป็นรายชิ้น (Piece-Rate Pay Plans) ค่าตอบแทนเป็นรายชิ้นเมื่อท างานมาก
ก็จะได้ค่าตอบแทนมาก 
 2. การแบ่งจ่ายผลประโยชน์ที่องค์การได้รับ (Gainsharing) เป็นโครงการที่จ่ายค่าตอบแทน
ให้พนักงานหรือกลุ่มเนื่องจากสามารถลดต้นทุน  (Cost Saving) หรือการปรับปรุง (Improvement) การ
ท างานของตนและ/ หรือของกลุ่ม (Group Productivity) เช่นถ้าสามารถประหยัดค่าสาธารณูปโภคได้
กิจการก็จะจ่ายผลตอบแทนคืนให้กับพนักงานจ านวน 20% ของค่าไฟและ/ หรือค่าน้ าและ/ หรือค่า
โทรศัพท์ที่ประหยัดได้ 
 3. การจ่ายจากส่วนแบ่งผลก าไร (Profit Sharing) เป็นโครงการที่จ่ายผลตอบแทนให้ตาม
ผลก าไรของกิจการโดยจะมีสูตรในการคิดและจ่ายเป็นเงินซึ่งจะพบมากในการตอบแทนให้กับ
ผู้บริหารระดับสูง (Top Management) ซึ่งโครงการ Profit Sharing นี้กิจการต้องมีก าไรก่อนจึงจะ
จ่ายผลตอบแทนนี้ให้ 
 4. การจ่ายตามทักษะหรือตามความสามารถ (Skill-Based Pay หรือ Competency-Based 
Pay) แนวคิดเดิมจ่ายไปตามงาน (Job) หรือตามระยะเวลา (Time) แต่แนวคิดของ Skill-Based Pay นี้
เป็นแนวคิดในการจ่ายค่าตอบแทนไปตามจ านวนทักษะที่พนักงานมีเพื่อใช้ในการท างานของ
องค์การข้อดีของการจ่ายตามวิธีนี้คือจะส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาทักษะของตนให้กว้างขึ้นจึงมี
ความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้นข้อเสียก็คือกิจการจะต้องมีค่าตอบแทนพนักงานสูงขึ้น 
 การให้ผลประโยชน์แบบยืดหยุ่น (Flexible Benefits หรือ Cafeteria Benefit) เนื่องจาก
พนักงานชายและพนักงานหญิงคนโสดกับคนที่แต่งงานแล้วคนอายุน้อยกับคนอายุมากมักจะมี
ความต้องการในผลประโยชน์ตอนแทนที่แตกต่างกันไปได้แนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดที่จะจ่าย
ผลประโยชน์ตอนแทนให้กับพนักงานเป็น (วงเงินตาม) เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนเพื่อให้เขาเลือกได้ 
ผลประโยชน์พวกนี้ได้แก่ ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสุขภาพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าน้ ามันรถ และค่าเช่า
บ้าน เป็นต้น วิธีการ คือ องค์การจะก าหนดงบค่าใช้จ่ายด้านนี้ให้แก่พนักงานแต่ละคนเป็นไปตาม
ฐานเงินเดือนของแต่ละคนแล้วองค์การจะมีรายการ (List) แจ้งรายการผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย
ของผลประโยชน์แต่ละอย่างให้พนักงานเลือกให้ตรงกับความต้องการของตนเอง 
 การจ่ายค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานท่ีเท่าเทียมกัน  (Comparable Worth) แนวคิดนี้
เชื่อว่างานที่มีคุณค่าต่อองค์การเท่ากันควรได้รับค่าตอบแทนเท่ากันโดยควรประเมินงานไปตาม
มาตรการ 4 อย่างคือทักษะที่ต้องใช้  (Skill) ใช้ทักษะอะไรบ้างมากน้อยและยากง่ายแค่ไหนความ
พยายามที่ใช้ (Efforts) คือใช้ความพยายามหรือความเหนื่อยยากต้องวิริยะอุตสาหะมากน้อยแค่ไหน
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ความรับผิดชอบ (Responsibility) ต้องรับผิดชอบหรือไม่มากน้อยแค่ไหนสภาพแวดล้อมในการท างาน 

(Working Conditions) เป็นอย่างไรบ้างสะดวกสบายแค่ไหนวิธีนี้ก็จะเกิดความเป็นธรรมและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานได้มากขึ้นตามแนวคิดของทฤษฎีความเสมอภาค 
 การให้รางวัลเพื่อยกย่องชมเชยพนักงาน (สุพานี สฤษฎ์วานิช, 2552, หน้า 198) การให้
รางวัลจะท าให้พนักงานที่ได้รับเกิดความภาคภูมิใจเกิดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการ
ท างานตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอ่ืนๆด้วยโดยจะให้ความส าคัญกับการให้รางวัล
พนักงานเพื่อให้พนักงานได้ทราบว่ารางวัลต่างๆที่ได้รับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถได้มาโดยง่าย เพื่อให้
พนักงานได้ทราบว่ารางวัลมีคุณค่าต่อผู้รับโดยกิจการจะจัดเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่เพื่อมอบรางวัล
ต่างๆเหล่านั้นด้วย 
 ความเสมอภาคในการจ่ายเงินค่าตอบแทน (Equity in Financial Compensation) 
 การจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม (Pay Equity) พนักงานต้องได้รับความเป็นธรรมในการ
จ่ายค่าตอบแทนเพื่อจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานให้แก่องค์การอย่างเต็มที่ เพราะการจ่ายค่าตอบแทน
และอัตราค่าจ้างอย่างเหมาะสมและยุติธรรมนั้นท าให้พนักงานมีก าลังใจในการท างานและพนักงาน
จะมีความเต็มใจที่จะท างานอย่างเต็มความสามารถโดยส่วนมากพนักงานมักจะเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยต่างๆ ที่เขาได้ทุ่มเทให้กับองค์การกับผลตอบแทนที่ตัวของเขาได้รับว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่ 
 ทฤษฎีความคาดหวังและการจ่ายผลตอบแทน (Expectancy Theory and Pay) ทฤษฎีความ
คาดหวังเป็นการสร้างแรงจูงใจซึ่งเกิดจากการให้ค่าตอบแทนที่น่าสนใจ โดยสามารถอธิบายได้ว่า 
เมื่อพนักงานทราบถึงผลตอบแทนที่จะได้รับ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน ดังนั้น จะท าให้เกิด
ความพยายามในการสร้างผลงานที่ดี แต่ทั้งนี้ต้องให้พนักงานรับทราบถึงข้อมูลและมูลค่าที่จะได้รับ
อย่างชัดแจ้ง และเข้าใจวัตถุประสงค์ในการจ่ายผลตอบแทน เพื่อท าให้พนักงานสามารถใช้ความรู้ 
ความสามารถได้อย่างเหมาะสม 
 องค์การต้องดึงดูดความสนใจการจูงใจ เพื่อรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพไว้ ระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนมีบทบาทที่ส าคัญในการน ามาซึ่งความส าเร็จตามเป้าหมายองค์การและต้องท าให้
อัตราค่าตอบแทนเสมอภาค (Equity) หมายถึง การจ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรมควรได้รับความ
ยุติธรรมทุกหน่วยงาน เช่นความเท่าเทียมกับภายนอก  (External Equity) ความเท่าเทียมกันภายใน
(Internal Equity) ความเท่าเทียมกันของพนักงาน  (Employee Equity) ความเท่าเทียมกันของทีมงาน 
(Team Equity) ดังนี ้
 1. ความเท่าเทียมกับภายนอก (External Equity) การจ่ายค่าตอบแทนที่อังกับค่าตอบแทน
ของธุรกิจภายนอกองค์การโดยมีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งควรได้รับค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกัน 
การใช้ข้อมูลจากการท าส ารวจค่าตอบแทนภายนอกองค์การเป็นเคร่ืองมือที่องค์การท าการส ารวจ
อัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจภายนอก ควรใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนขององค์การกับค่าตอบแทน 



18 

ธุรกิจภายนอก เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยเงื่อนไขของตลาดแรงงาน เช่น ค่าแรงขั้น
ต่ า เป็นต้น อัตราค่าจ้างในพื้นที่ต่างๆ การจ่ายค่าตอบแทนตามอัตราค่าครองชีพและการต่อรอง
ค่าตอบแทนของสหภาพแรงงานเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น 
 2. ความเท่าเทียมกันภายใน (Internal Equity) การที่พนักงานได้รับเงินค่าตอบแทนที่เท่า
เทียมกันในระดับค่าของงาน (Job Pricing) ที่เท่ากันในองค์การเดียวกันการประเมินค่าของงาน (Job 
Evaluation) ใช้ เป็นตัวก าหนดระดับความเท่าเทียมกันภายในองค์การ  ความเท่าเทียมกันนี้
ประกอบด้วย การก าหนดกลยุทธ์ในการจ่ายค่าตอบแทนขององค์การตามคุณค่าของงาน
ความสามารถของพนักงาน เมื่อเปรียบเทียบกับตัวงานและความสามารถในการจ่ายขององค์การ 
 3. ความเท่าเทียมกันของพนักงาน (Employee Equity) พิจารณาจากพนักงานที่ท างาน
เหมือนกันในระดับเดียวกันภายในองค์การเดียวกันโดยค านึงถึงปัจจัยเฉพาะบุคคล เช่น 
ความสามารถผลงาน ความมีอาวุโสของคนงานน้ันน ามาพิจารณาค่าตอบแทน 
 4. ความเท่าเทียมของทีมงาน (Team Equity) รางวัลที่ได้รับมาจากผลส าเร็จของทีมงาน
จากการปฏิบัติงานเป็นทีมและระดับรายบุคคล พร้อมความสามารถในการท างานของทีมงาน
สามารถประเมินได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Appraisal System) 
 ความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นจะเกิดปัญหาท าให้พนักงานเกิดความเสียขวัญก าลังใจ พนักงาน
อาจลาออกจากงาน เนื่องจากความไม่ยุติธรรมที่เขารู้สึกว่าไม่ได้รับจากองค์การ องค์การจะได้รับ
ความเสียหายจากการขาดก าลังแรงงาน หรือขาดพนักงานที่มีคุณภาพ หรือพนักงานหมดความ
กระตือรือร้น พนักงานขาดจิตส านึกไม่ค านึงถึงองค์การ 
 การน าผลการตอบแทนจูงใจไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการดังนี้ (เดสเลอร์
ตัน, 2550, หน้า 255-256)  
 1. ถามว่าต้องใช้ความพยายามเท่าไรเพื่อรางวัลบางคร้ังก็ไม่ควรใช้การจ่ายตอบแทนจูงใจ
เช่น กรณีที่พนักงานปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามมาตรฐานเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 2. เชื่อมโยงผลตอบแทนจูงใจกับกลยุทธ์ของกิจการแผนการจ่ายผลตอบแทนจูงใจต้อง
เชื่อมโยงกับเป้าหมายของกิจการ 
 3. เชื่อมั่นได้ว่าความพยายามของการปฏิบัติงานและผลตอบแทนจูงใจสามารถ เชื่อมโยง
กันโดยตรงแผนการจ่ายตอบแทนจูงใจควรส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มผลิตภาพ และคุณภาพหาก
ผลงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานควรปรับเพิ่มเคร่ืองมือและการฝึกอบรม 
 4. แผนการจ่ายค่าตอบแทนควรง่ายต่อการท าความเข้าใจพนักงานสามารถค านวณ
ผลตอบแทนจูงใจได้ในแต่ละระดับของการใช้ความพยายาม 
 5. ก าหนดมาตรฐานมาตรฐานผลงานต้องสูงและสมเหตุสมผลเช่นถ้ามีโอกาสปฏิบัติได้
ส าเร็จเพียง 60% และมีใครปฏิบัติได้ส าเร็จแสดงว่าบุคคลผู้นั้นดีที่สุด 
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 6. มาตรฐานเป็นพันธะสัญญากับพนักงานถ้าเร่ิมใช้แผนตอบแทนจูงใจแล้วสิ่งส าคัญ ที่
ควรระวังคือไม่ควรมีการยกเลิก 
 7. แผนการจ่ายตอบแทนต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน 
 8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพกล่าวคือมีความชัดเจนเป็นธรรม
และเท่าเทียม 
 9. พึงระลึกว่าผลส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวมีความส าคัญเท่ากับผลส าเร็จในระยะสั้น 
 10. สร้างพันธะสัญญาระหว่างกันมุมมองของพนักงานแผนการจ่ายตอบแทนจูงใจไม่
สามารถใช้ได้เพียงล าพังเช่นการจูงใจพนักงานอาจะล้มเหลวหากไม่มีการพัฒนาทักษะในการ
ท างานให้พนักงานหรือการได้รับการดูแลที่ไม่เท่าเทียมจากหัวหน้างานดังนั้นการน าแผนการจ่าย
ตอบแทนจูงใจให้เป็นผลส าเร็จจึงต้องใช้กรอบแนวทางการด าเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์  เพื่อ
สร้างความรู้สึกร่วมระหว่างพนักงานกับกิจการ 
 
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 2.1 ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้
หลากหลาย ดังนี ้
 สมยศ นาวีการ (2545) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง 
ความมีประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของความส าเร็จของเป้าหมายซึ่งความมีประสิทธิภาพ
จะตอบค าถามว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรในแง่ของเงินทุนเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ปัจจัยจิตวิทยาและ
อ่ืนๆต่อการบรรลุเป้าหมายดังนั้นความมีประสิทธิภาพคืออัตราส่วนระหว่างผลผลิตกับปัจจัยการ
ผลิต 
 สมใจ ลักษณะ (2546) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง
การมีประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลคือการท างานเสร็จโดยสูญเสียเวลาและพลังงานน้อย
ที่สุดได้แก่การท างานเร็ว และได้งานที่ดีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท างานเป็นบุคคลที่ตั้งใจ
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มากเป็นผลงานที่มี
คุณภาพเป็นที่น่าพอใจโดยสิ้นเปลืองต้นทุนค่าใช้จ่ายพลังงาน และเวลาน้อยที่สุดเป็นบุคคลที่มี
ความสุข และพอใจในการท างานเป็นบุคคลที่มีความพอใจจะเพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลงาน
คิดค้นดัดแปลงวิธีการท างานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ 
 กันตยา เพิ่มผล  (2550) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพ  ในการปฏิบัติงานว่า
ประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาดและความสามารถของความส าเร็จหรือบรรลุผลตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ของตนเองและองค์กรส่วนการท างานหมายถึงการกระท าของบุคลากรที่มีเป้าหมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการหรือเพื่อให้เกิดความพึงพอใจดังนั้นประสิทธิภาพใน  
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 การปฏิบัติงานจึงหมายถึง การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมความสามารถและทักษะในการ
กระท าของบุคคลหรือของตนเองหรือของผู้อ่ืนให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเอง
และองค์การอันจะท าให้ตนเองผู้อื่นและองค์การเกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด 
 อนันท์ งามสะอาด  (2552) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า
ประสิทธิภาพหมายถึง กระบวนการด าเนินงานที่มีลักษณะดังนี้คือประหยัดได้แก่ประหยัดต้นทุน
ประหยัดทรัพยากรและประหยัดเวลาเสร็จทันตามก าหนดเวลาและมีคุณภาพโดยพิจารณาทั้ง
กระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้าหรือวัตถุดิบมีการคัดสรรอย่ างดีมีกระบวนการด าเนินงาน
กระบวนการผลิตที่ดีและมีผลผลิต (Output) ที่ด ี
 เดวิด พาร์ดีย์ (David Pardey, 2007) ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในหลายรูปแบบดังนี้ 
 1) การเปลี่ยนทรัพยากรไปเป็นผลผลิต(outputs) มากที่สุด 
 2) การท างานให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดมีของเสียน้อยที่สุดเสียเวลาน้อยที่สุด 
 3) ผลผลิตมากที่สุดโดยลงทุนน้อยที่สุด 
 4) การใช้ทรัพยากรโดยประสบความส าเร็จด้านการผลิตสินค้าหรือบริการ 
 ซินชูลิวและแอนน์มิลล์ (Xinzhu Liu and Anne Mills, 2007, p. 359) ได้ให้ความหมาย
ของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่าหมายถึงการที่องค์การสามารถผลิตปัจจัยน าออก  (ก าไร) 
สูงสุดในขณะที่ใช้ปัจจัยน าเข้า (ต้นทุน) ต่ าสุดกล่าวคือสามารถผลิตปริมาณสินค้าหรือการให้บริการ
ได้มากที่สุดคุณภาพของสินค้าหรือคุณภาพการให้บริการดีที่สุดโดค่าใช้จ่ายในการผลิตต่ าสุดและ
สามารถผลิตสินค้าหรือให้บริการได้ทันเวลา 
 จากความหมายของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจากนักวิชาการหลายๆท่านสรุปได้ว่า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหมายถึงการใช้ความรู้ความสามารถทักษะประสบการณ์ของ
พนักงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายและได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ในการท างานจากองค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้ทรัพยากรต่ าที่สุดใช้เวลาในการ
ท างานน้อยที่สุด 
 
 2.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยมีนักวิชาการหลายท่าน
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ดังน้ี 
 ธัญญาผลอนันต์ (2546) กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสามารถ 
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
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 ประเภทที่ 1 ด้านบุคคลหมายถึงลักษณะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการปฏิบัติหน้าที่
เช่นเพศอายุศาสนาการศึกษาพื้นเพบุคลิกภาพเชาว์ปัญญาประสบการณ์ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ความสนใจในงานและมุมมองต่อฝ่ายบริหารเป็นต้น 
 ประเภทที่ 2 ด้านงานได้แก่ลักษณะของเน้ืองานเช่นงานนั้นน่าสนใจหรือไม่มีความท้า
ทายแปลกใหม่มากน้อยเพียงใดเปิดโอกาสในการศึกษาฝึกอบรมและพัฒนามากน้อยเพียงใดฐานะ
ทางวิชาชีพและขนาดขององค์กรตลอดจนความยากง่ายของงานก็มีผลต่อการปฏิบัติงานและความ
พึงพอใจของพนักงาน 
 ประเภทที่ 3 ด้านการจัดการคือความมั่นคงในงานอย่างไรท างานแล้วมีโอกาสก้าวหน้า
หรือไม่ได้รับอ านาจในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใดค่าตอบแทนตลอดจนสวัสดิการพอเพียง
หรือไม่และยังอาจรวมถึงเพื่อนร่วมงานด้วย 
 สมใจ ลักษณะ (2546) กล่าวว่าปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
เพื่อการบรรลุผลส าเร็จของการด าเนินงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านองค์การการจัดการในองค์กรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานองค์การต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาพรวมของการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอแนวคิดแนวปฏิบัติในวิธีการปรับปรุงการบริหาร และการจัดการการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การพัฒนาวัฒนธรรมในองค์กรการบริหารงานบุคลากร และ
การสร้างแรงจูงใจเพื่อประสิทธิภาพในการท างานรวมทั้งสภาพความพร้อมขององค์กรในด้านที่ดิน
อาคารสถานที่อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เงินทุนเทคโนโลยี และศักยภาพของบุคลากร 
 ปัจจัยด้านบุคคลถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานองค์ประกอบ
ด้านตัวบุคคลที่จะน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานได้แก่ปรัชญาและอุดมการณ์ในการ
พัฒนาตนเองบุคลิกภาพค่านิยมการตั้งเป้าประสงค์ของชีวิตและการท างานการส ารวจตัวเองการ
พิชิตปัญหาอุปสรรคในการท างานและการสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 
 นอกจากปัจจัยด้านองค์กรและปัจจัยด้านบุคคลแล้วการใช้แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานโดยผู้บริหารจัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ส าคัญในการจัดรูปแบบ
ของการใช้แรงจูงใจแก่บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 รูปแบบในการจูงใจมี 3 รูปแบบคือการจูงใจด้วยรางวัลค่าตอบแทนการจูงใจด้วยงานและ
การจูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์กร 
 รูปแบบที่ 1 การจูงใจด้วยรางวัลค่าตอบแทนได้แก่รางวัลค่าตอบแทนในรูปของเงิน เช่น
เงินเดือนโบนัสการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งซึ่งส่วนหนึ่งจะเป็นที่มาของการได้รับเงินเดือน และเงิน
ประจ าต าแหน่งสวัสดิการและการบริการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลสงเคราะห์ที่อยู่อาศัย เป็นต้น 
 รางวัลค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้เคร่ืองอ านวยความสะดวก เช่น ห้องท างาน
ส่วนตัวของผู้บริหารรถประจ าต าแหน่ง เป็นต้น ให้โอกาสไปศึกษาอบรมสัมมนาให้รับผิดชอบ
โครงการที่มีเกียรติ และได้สร้างผลงานลักษณะที่ส าคัญของการให ้
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 รูปแบบที่ 2 การจูงใจด้วยงาน 
 หลักการที่ส าคัญของการจูงใจด้วยงานคือใช้ลักษณะและเงื่อนไขวิธีการท างานจูงใจให้
บุคคลมีความต้องการที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถพอใจอุทิศให้กับงานและให้ความ
ร่วมมือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานวิธีการจูงใจด้วยงานควรประยุกต์การจูงใจโดยเน้นการจัด
งานให้ท้าทายความสามารถให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสระในการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ความส าเร็จ
ในงานด้วยตนเองความส าเร็จและความพอใจในงานที่ตนรับผิดชอบจะช่วยจูงใจให้เกิดการอุทิศตน
ตั้งใจท างานให้ประสบผลดียิ่งขึ้นแนวปฏิบัติที่พบว่าได้ผลดีในการจูงใจด้วยงานคือการหมุนเวียน
งานคือท าให้พ้นสภาพความจ าเจ เกิดความกระตือรือร้นในงานใหม่การขยายขอบเขตและเนื้อหา
ของงานคือมอบอ านาจหน้าที่ให้เพิ่มขึ้นเพื่อแสดงความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถของ
เขาซึ่งจะสร้างความท้าทายในการท างาน 
 รูปแบบที่ 3 การจูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์กร 
 การจัดวัฒนธรรมองค์กรให้จูงใจบุคลากรให้มีความรักในองค์กรบุคลากรรู้สึกว่าตนเอง
เป็นเจ้าของ หรือส่วนหน่ึงขององค์กรรูปแบบการจัดการในองค์กรใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วม
วัฒนธรรมองค์กรที่จูงใจบุคลากรให้มีประสิทธิภาพท างานสูงขึ้น ใช้วิสัยทัศน์สร้างเป้าหมาย ใน
อนาคตความเจริญก้าวหน้าขององค์กรเป็นทิศทางที่ทุกคนมุ่งมั่นให้ทุกคนมีส่วนร่วมคือ  การให้
ความส าคัญต่อผู้บริหารทุกระดับใช้การตัดสินใจจากระดับล่าง โดยให้ความไว้วางใจ และให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในฐานะผู้อยู่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุด มีการสื่อสารจากล่างขึ้นบน
ในนโยบายทิศทางแนวด าเนินการที่พวกเขาต้องการให้ทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการท าแผนงาน
ติดตามประเมินแผนงาน และภูมิใจในความส าเร็จของแผนงาน ให้ความส าคัญต่อความก้าวหน้า
ของบุคคลและสนองความต้องการของบุคคล เช่น สนองความต้องการความมั่นคงด้วยการจ้างงาน
ตลอดชีวิต และให้ความส าคัญกับระดับอาวุโสให้ความเชื่อถือไว้วางใจด้วยการควบคุมเฉพาะ
เป้าหมาย และให้ทุกคนมีโอกาสก าหนดรายละเอียดของวิธีการด าเนินงานด้วยตนเองส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าของบุคคลด้วยการจัดการติดตามประเมินผลด้วยวิธีการธรรมชาติ  เช่น การสนทนา  
ระหว่าผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน ให้โอกาสผู้ปฏิบัติงานได้ประเมินผลการท างานเป็นหมู่คณะ เพื่อ
ร่วมกันภูมิใจเมื่อผลงานประสบความส าเร็จ และช่วยกันปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังไม่บรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
 โรเบิร์ตแอลแมทธิสและจอห์นเอชแจ็คสัน (Robert L. Mathis and John H. Jackson, 2008) 
ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การว่าประกอบไปด้วย  
3 ปัจจัยหลักคือ 
 1. ความสามารถในการท างานเฉพาะบุคคล ประกอบด้วยความสามารถของพนักงาน
ความสนใจในการท างานและลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล 
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 2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ประกอบด้วย แรงจูงใจในการท างานจริยธรรมในการ
ท างาน และการเข้า และการลาออกของพนักงาน 
 3.  การสนับสนุนขององค์การ ประกอบด้วย การฝึกอบรม และพัฒนาอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีมาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงาน และเพื่อนร่วมงาน 
 อาซิฟคัมโบ (Asif Kamboh, 2009) พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในองค์กรใด ๆ 
ธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้จะต้องอาศัยพนักงานทุกคนองค์การส่วนใหญ่จะใช้แรงจูงใจในการ
กระตุ้นให้พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานโดยมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของพนักงานทัศนคติ และพฤติกรรมจะเป็นบทบาทส าคัญในประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานส าหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่กล่าวไว้มีดังนี้  บรรยากาศในการท างานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานเป็นสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าพวกเขาจะพอใจหรือไม่พอใจใน
งาน หรือสภาพแวดล้อมในการท างาน นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่บอกได้อีกว่าพนักงานขององค์การ
ได้รับการดูแลจากองค์การอย่างไรองค์การได้ให้ความส าคัญต่อพนักงานอย่างไรระบบเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์การใด ๆ และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่ก าหนดบางคร้ังอาจมีความยากล าบากในการยอมรับขั้นตอนมาตรฐานการท างานที่ก าหนดขึ้น
ข้อเสนอแนะจากพนักงาน หากข้อเสนอแนะได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องจะท าให้การ
ปฏิบัติงานราบร่ืน โดยปัญหาในการท างานต่าง ๆ จะถูกน ามาอภิปรายกันองค์การที่สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ตามข้อเสนอแนะของพนักงานในองค์การจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลขององค์การได้การให้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน หรือการจัดการมีบทบาทส าคัญ
มากในการท าก าไรให้องค์การ การให้ค าแนะน าของหัวหน้างานที่มีประโยชน์การตัดสินใจในการ
ด าเนินงานบางอย่างเป็นส่วนส าคัญของการสนับสนุนการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลขององค์การแรงจูงใจเป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญในองค์การการสร้าง
แรงจูงใจของพนักงานที่มีความแตกต่างกันนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อประโยชน์ขององค์การวิธีการ
กระตุ้นแรงจูงใจมีอยู่หลายวิธีซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานใน
องค์การที่แตกต่างกันความสามารถ มีบทบาทส าคัญในการเพิ่มความเชื่อมั่นของพนักงานและยังจะ
มีบทบาทส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการงานใด ๆ ทักษะได้มาจากการเรียนรู้และ
ประสบการณ์การมีทักษะ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการท างานจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน และเมื่อพนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะส่งผลดีต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การนั่นก็คือ การเพิ่มการท าก าไรขององค์การการฝึกอบรมการฝึกอบรมเป็น
วิธีที่ส าคัญของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เพื่อให้มีความช านาญมากขึ้น นอกจากนี้
จะเป็นการเล็งเห็นความส าคัญของการฝึกอบรมดังกล่าวส่งผลต่อเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานในการเพิ่มทาก าไรในองค์การ 
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 ดีน่าเดวิด (Deena David, 2009) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์การว่าประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆหลายอย่างอ่ืนๆดังนี้ความรู้และทั กษะ
ส าหรับพนักงานที่จะปฏิบัติงานได้ดีในองค์การนั้นพนักงานควรมีความรู้และทักษะที่เพียงพอและ
ต้องมีทัศนคติในการปฏิบัติงานที่ดีมีทักษะที่ จ า เป็นและเหมาะสมงานเหล่านี้จะท าให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานที่ดีโดยปกติแล้วพนักงานทุกคนในองค์การใดๆจะมีปัญหาครอบครัว
บางคนอาจมีปัญหาที่พบบ่อยปัญหาส่วนตัวเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการท างานได้นายจ้างควรจะ
แสดงความเห็นอกเห็นใจที่เพียงพอเกี่ยวกับปัญหาของพนักงานเหล่านี้ซึ่งจะช่วยให้การท างานของ
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การสนับสนุนจากหัวหน้างานเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวหน้างานต้อง
มีความเข้าใจในความต้องการของพนักงานบางคร้ังการหาความผิดพลาดในการท างานของ
พนักงานอาจน าไปสู่ความบกพร่องในการท างานและควรมีการวางแผนและมีการให้ค าแนะน าทีดี
เพื่อประสิทธิผลของพนักงานความสามารถในการปรับตัวพนักงานบางคนอาจจะไม่สามารถที่ จะ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในที่ท างานได้เช่นอุปกรณ์ใหม่  ๆ หรือประเภทของงานใหม่ ๆ
เหล่านี้จะท าให้พนักงานไม่สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างทันทีองค์การควรใช้การฝึกอบรมที่เพียงพอ
เพื่อช่วยให้พนักงานเพื่อรับมือและสามารถที่จะท างานได้ดีขึ้น 
 ค่านิยมของสังคมการท างานในองค์การอาจเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อองค์การต้องติดต่อกับคน 
 สุขภาพพนักงานจะต้องมีสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อที่จะท างานได้ดีการเจ็บป่วยหรือ
โรคบางโรคสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน ในบางคร้ังอาจท าให้
การท างานไม่มีประสิทธิภาพไปเลย การประกันสุขภาพอย่างเพียงพอเป็นผลประโยชน์หนึ่งของ
องค์การที่มอบให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น
สภาพแวดล้อมที่ท างานสภาพแวดล้อมในที่ท างานควรเหมาะต่อการท างานของพนักงาน
สภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่ดี อาจท าให้พนักงานที่มีความสามารถในการท างานดีนั้น ท างาน
ด้อยประสิทธิภาพไปเลยก็ได้ จริยธรรมจริยธรรมการท างานเป็นสิ่งส าคัญมาก ส าหรับประสิทธิภาพ
การท างานของพนักงานการมีศีลธรรม และจริยธรรมอันดีสามารถช่วยให้พนักงานปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานตนเอง 
 เจฟฟ์คัตส์  (Geoff Cutts, 2009) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานว่า
ประกอบไปด้วยหลายปัจจัยด้วยกันดังน้ี 
 ความสามารถคือ ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลทักษะและความรู้ที่จะใช้ในการท างานเป็นสิ่ง
ที่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและจะติดตัวบุคคลนั้น ๆ ไปตลอดชีวิตการท างาน และพยายามด้วยความ
ตั้งใจที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นั้นขึ้นอยู่กับแรงกระตุ้น  และ
การจ่ายค่าตอบแทนแรงจูงใจพนักงานหลายคนที่ไม่ได้รับแรงจูงใจในการท างานจะส าเร็จตาม
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เป้าหมายอยู่ในขั้นที่ยอมรับได้โดยใช้ความสามารถเพียง 20 - 30% ของความสามารถของตนแต่
ผู้จัดการหรือหัวหน้างานที่รู้วิธีการกระตุ้นให้พนักงานใช้ความสามารถในการท างาน  80 - 90% จะ
ท างานได้ผลในระดับที่สูงขึ้นความคาดหวังและความต้องการของพนักงานโดยทั่วไปผู้คนคาดหวัง
ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายในองค์การคาดหวังที่จะได้รับรางวัลส าหรับ 
 ความพยายามคาดหวังว่าจะได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งสิ้น 
 ความเข้าใจในงานหรือบทบาทหน้าที่คือการรับรู้และเข้าใจในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และใช้ความรู้ความมานะพยายามในการท างานนั้นๆโดยพนักงานทุกคนจะต้องรู้  และเข้าใจใน
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน และค าบรรยายลักษณะงาน(Job description) ของตนเอง ปัจจัย
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการท างาน การขาดทรัพยากรที่เพียงพอหรือ
ใช้อุปกรณ์ล้าสมัย อาจท าให้งานเสร็จช้าลงกว่าก าหนดมาก หรือการมีนโยบายที่เข้มงวดมากเกินไป
ก็อาจท าให้พนักงานท างานด้อยประสิทธิภาพลงได้ 
 แนวคิดของปีเตอร์สันและโพลแมน (Peterson and Plowman) (กชกร เอ็นดูราษฎร์, 2547,
หน้า 6) สรุปองค์ประกอบของประสิทธิภาพไว้ 4 ข้อคือ 
 1. คุณภาพของงานจะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีความ
พึงพอใจ 
 2. ปริมาณงานงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
 3. เวลา คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงานและทันสมัย 
 4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการคือจะต้องลงทุนน้อย
และให้ได้ผลกาไรมากที่สุด 
 จากปัจจัยต่างๆที่นักวิชาการกล่าวถึงสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสามารถแบ่งออกได้ เป็นปัจจัยของตัวพนักงานเองได้แก่ความรู้
ความสามารถประสบการณ์ความเข้าใจในหน้าที่  และงานที่ได้รับมอบหมายความมานะพยายาม
และปัจจัยจากตัวองค์การคือแรงจูงใจในการท างานการได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานการ
ฝึกอบรมที่องค์การจัดขึ้นเคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่องค์การจัดหาให้เหล่านี้  จะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยทุกปัจจัยต้องมีความพร้อมมากที่สุดเพื่อให้ผลผลิต
ขององค์การมากที่สุด 
 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับค่าตอบแทน 

 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในค่าตอบแทนในองค์กรนั้น มีผู้วิจัยหลายท่าน
ซึ่งสามารถน ามากล่าวอ้างเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
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 ภูริพงศ์ ณ นคร  (2550,  หน้า  51 – 52) การศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส านักงานใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยต่าง  ๆ ได้แก่ 
ด้านความก้าวหน้าของพนักงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ พนักงานมีระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์
พอใจ 
 การศึกษาวิจัยของ สโรธร ปุษปาคม (2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการ
ออกแบบระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทยที่มีผลต่อผลลัพธ์ระดับบุคคลและความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทน ตลอดจนศึกษาผลกระทบของความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่มีผลต่อผลลัพธ์ระดับ
บุคคล โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่จัดส่งให้แก่ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 527 องค์การ ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบ
ระบบค่าตอบแทนที่ค านึงถึงความเสมอภาคภายใน ความเสมอภาคภายนอก และความเสมอภาค
ระหว่างบุคคลที่มีผลต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล (ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน การขาดงาน 
และการออกจากงาน) และความพึงพอใจในค่าตอบแทน นอกจากนี้ความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ยังส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน และการออกจากงานอีกด้วย โดยความเสมอ
ภาคภายในมีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจในค่าตอบแทน ความพึงพอใจในงาน และ
ผลการปฏิบัติงาน ในขณะที่ความเสมอภาคภายนอกมีความสัมพันธ์ในทางลบกับการขาดงานและ
การออกจากงาน 
 การศึกษาวิจัยของธิติมา  คล้ายทอง (2550) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัทเสริมสุขจ ากัด (มหาชน) ที่มีต่อการจัดการค่าตอบแทนทางอ้อมโดยใช้สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า  t-test ค่า F-test ผลการศึกษาพบว่า
พนักงานบริษัทเสริมสุขจ ากัด  (มหาชน) มีความคิดเห็นต่อการจัดการค่าตอบแทนทางอ้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งโดยเห็นด้วยมากที่สุดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวกรองลงมา
คือด้านเศรษฐกิจและด้านนันทนาการพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาสถานภาพต าแหน่งงานหน่วยงานที่
สังกัดและรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการค่าตอบแทนทางอ้อมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญบริษัทเสริมสุขจ ากัด (มหาชน) ควรจัดการค่าตอบแทนทางอ้อมให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านนันทนาการ อาทิ การจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย และการเชื่อมความสัมพันธ์
กับชุมชน 
 การศึกษาวิจัยของ พิเชษฐ์ สอนศิริ (2553) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จาก
สวัสดิการที่พนักงานได้รับจากบริษัทต่อการให้คุณค่ากับสวัสดิการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การให้คุณค่าสวัสดิการของบริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจ ากัดโดยใช้สถิติทดสอบได้แก่การแจกแจง
ความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนมาก
เป็นเพศชายอายุมากกว่า 36 ปีอายุงานมากกว่า 10 ปีสมรสแล้วจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มีต าแหน่งงานในระดับเจ้าหน้าที่ (ไม่มีลูกน้อง) มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทและส่วนมากไม่มีรายได้
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อ่ืน สวัสดิการที่พนักงานใช้ประโยชน์มากที่สุด 3 อันดับแรกของแต่ละด้านคือด้านเศรษฐกิจ ได้แก่
โบนัสเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างจังหวัด และเบี้ยขยันด้านสังคม ได้แก่ วันหยุดตาม
ประเพณ ีวันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลากิจ ส่วนด้านความมั่นคงในชีวิต ได้แก่ ยาสามัญประจ า
บริษัท ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก และด้านเกื้อกูล ได้แก่ เคร่ืองแบบ
พนักงานงานเลี้ยงปีใหม่ และการซื้อสินค้าราคาสวัสดิการ โดยภาพรวมพบว่า พนักงานให้คุณค่ากับ
การได้รับสวัสดิการทั้ง 4 ด้านในระดับมาก และพบว่า เพศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา
และเงินเดือน มีความสัมพันธ์กับการให้คุณค่ากับสวัสดิการทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญตรงกันข้ามกับ
อายุงาน และต าแหน่งงาน ที่ไม่สัมพันธ์กับการให้คุณค่าสวัสดิการทุกด้าน 
 การศึกษาวิจัยของพิมพ์สิริ ทองปั้น (2554) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการท างาน
ค่าจ้างและสวัสดิการที่ได้รับตลอดจนความพึงพอใจต่อค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานฝ่ายผลิต
ในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดล าพูนใช้สถิติทดสอบค่า  t-test ผลการศึกษาพบว่าแรงงานกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงโสดมีอายุเฉลี่ย  27 ปีจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายมี
ประสบการณ์ในการท างานเฉลี่ย 5 ปีและมีอายุการท างานกับโรงงานปัจจุบันเฉลี่ย 3 ปีมีเหตุผลใน
การย้ายงานมาท าในโรงงานปัจจุบันคือการได้รับค่าจ้างที่สูงกว่าที่เดิมลักษณะงานที่ปฏิบัติในขณะนี้
คือ การตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐานได้รับรายได้รวมเฉลี่ยคนละ 7,854 บาทต่อ
เดือนนอกจากนี้ยังได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ เช่น การอบรมความรู้เกี่ยวกับงานที่ท า ชุดท างานการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเองและครอบครัวการท าประกันชีวิตการสมทบเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแรงงานกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจด้านสวัสดิการ 3 อันดับ
แรกคือด้านการช่วยเหลือการออมของลูกจ้างในรูปการสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมและ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพรองลงมาคือด้านการมุ่งพัฒนาลูกจ้างในรูปของการได้รับการอบรมความรู้
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและด้านนันทนาการและสุขภาพอนามัยในรูปของการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
พนักงานการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรและการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยตามล าดับ 
 การศึกษาวิจัยของวรรณา ชาวนาห้วยตะโก (2553) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อกลยุทธ์บริหารค่าตอบแทนของธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งทอในจังหวัดนครปฐมโดยใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่า  t-test 
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวพบว่าพนักงานในธุรกิจเคร่ืองนุ่งห่มและสิ่งทอมี
ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนอยู่ ในระดับปานกลางลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของพนักงานในเร่ืองเพศอายุสถานะภาพสมรสระยะเวลาในการท างานใน
องค์การระดับการศึกษาระดับรายได้และต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่
มีผลต่อกลยุทธ์การบริหารค่าตอบแทนโดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 การศึกษาวิจัยของสุรเกียรต ิลิปิวัฒนาการ (2552) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจลาออกของพนักงานรายวันฝ่ายโรงงานกรณีศึกษาบริษัท  ABC โดยใช้สถิติ 
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Multiple Regression เพื่อทดสอบความสัมพันธ์พบว่าพนักงานรายวันฝ่ายโรงงานมีความคิดเห็นใน
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและเงินเดือนขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาในแต่ละเร่ือง
ปรากฏว่าความคิดเห็นต่อบริษัทมีสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับมากความคิดเห็น
ต่อการท างานล่วงเวลาในระดับที่เหมาะสมและสม่ าเสมออยู่ในระดับมากความคิดเห็นต่อเมื่อ
เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่านเห็นว่าค่าจ้างมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางความคิดเห็นต่อ
ค่าตอบแทนและนอกเหนือจากค่าจ้างมีความเหมาะสม  (เช่น เบี้ยเลี้ยงค่าจูงใจ ค่ากะ) อยู่ในระดับ
ปานกลาง ความคิดเห็นต่อการขึ้นค่าจ้างมีความยุติธรรม และเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
 การศึกษาวิจัยของ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยจังหวัดเชียงรายจากประชากรทั้งสิ้น 
147 ราย พบว่า การศึกษาด้านรายได้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน ผลการศึกษาค่าความพึงพอใจของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัด
เชียงราย พบว่า มีความพึงพอใจในด้านการได้รับการยอมรับนับถือในส่วนของความภาคภูมิใจใน
อาชีพมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจมาก ด้านความก้าวหน้ามีความ
พึงพอใจในส่วนของการมีโอกาสในการเรียนรู้งานดา้นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลามากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจในด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการในส่วนของสวัสดิการด้านค่าครองชีพ ค่าเดินทาง ค่ารักษาพยาบาล  มากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 3.58 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจมาก ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต
มีความพึงพอใจในส่วนขององค์กร มีการก าหนดลู่ทางการเลื่อนต าแหน่งชัดเจนมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ถือว่ามีระดับความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจในด้านต าแหน่งหน้าที่ใน
หน่วยงานในส่วนความส าคัญในต าแหน่งหนา้ที่ที่ปฏิบัติมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ถือว่ามี
ระดับความพึงพอใจมาก มีความพึงพอใจด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวในส่วนของความผูกพันต่อที่
ท างานจนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.63 ถือว่ามีระดับ
ความพึงพอใจมาก ด้านความมั่นคง มีความพึงพอใจในส่วนของความมั่นคงของธนาคารมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ถือว่ามีระดับความพึงพอมากสรุปผลการศึกษาปัจจัยด้านรายได้และ
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ที่ได้รับ ด้านความมั่นคงของธนาคาร มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานมาก
ที่สุดเฉลี่ยร้อยละ 4.12 
 การศึกษางานวิจัยของ เสกสรรค์ เมฆไตรรัตน์ (2550) เพื่อศึกษาการศึกษาการธ ารงรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพสูงโดยใช้กลยุทธ์การ บริหารค่าตอบแทน กรณีศึกษาบริษัท เอฟเอ็มพีกรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ไฮพี ไทยแลนด์ จ ากัด จ านวนประชากร  73 คนเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
บริหารค่าตอบแทน พบว่า ด้านการมีความสมดุลภายในพนักงานมีความคิดเห็นว่า บริษัทมีการ
บริหารค่าตอบแทนด้านการมีความสมดุลภายในอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ส่วนเร่ืองที่บริษัทก าหนดค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเงินเดือนผลตอบแทน
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เหมาะสมกับงานที่ท า และค่าตอบแทนเท่าเทียมกับพนักงานคนอ่ืนที่ท างานลักษณะคล้ายคลึงกัน
เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทจ่ายค่าตอบแทนโดยค านึงถึงหลักยุติธรรม บริษัทจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับพนักงานระดับเดียวกันเท่าเทียมกันอยู่ในระดับสูง 
  การศึกษางานวิจัยของ กัลยรัศมิ์ ทิณรัตน์ (2556) เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหาร
ค่าตอบแทนที่มีต่อความกระตือรือร้นในการท างานของบุคลากรสายวิชาการ จ านวนประชากร 113 
คน พบว่า บุคลากรสายวิชาการ มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนโดยรวม ด้าน
ความยุติธรรม ด้านการจูงใจ ด้านความมั่นคง ด้านความควบคุม ด้านความสมดุล และด้านความ
เพียงพอ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ เป็นองค์การทางด้านการศึกษา และนโยบายของส านักงานการอุดมศึกษาให้มีการพัฒนา
กระบวนการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่
กับองค์การได้นาน ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทั้งด้านส่วนตัว ด้านครอบครัว และด้านการใช้ชีวิตในสังคม 
ท าให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับ 
 การศึกษางานวิจัยของ ฉวีวรรณ พัฒนรังษีเลิศ (2552) เพื่อศึกษาการส ารวจค่าตอบแทน
และสวัสดิการของธุรกิจเฟรนไชส์ร้านอาหาร : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ค่าตอบแทนในหลายๆ เร่ืองอาทิเช่น ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน และผลการท างานไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจการให้ค่าตอบแทนของ
ลูกจ้าง เนื่องจากทางเฟรนไชส์เซอร์ได้ก าหนดมาตรฐานของค่าจ้างไว้เป็นมาตรฐานไม่ว่าจะเป็น
ระดับผู้บริหาร ระดับลูกจ้างประจ า รวมถึงระดับพนักงานชั่วคราว และปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่มีผลต่อการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของธุรกิจร้านอาหาร แต่ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมมี
ผลต่อทิปที่ทางลูกค้าจะได้รับจากลูกค้าผู้มาใช้บริการ ในส่วนของสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่
ลูกจ้างได้รับนั้น จากการส ารวจส่วนใหญ่พบว่าลูกจ้างได้รับสิทธิสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์บ้าง
โดยทางเฟรนไชส์เซอร์ หรือเฟรนไชส์ซี่ที่ไม่ใช้ข้ออ้างในเร่ืองของผลกระทบของยอดขายไม่ถึง
ตามมาตรฐานที่ก าหนด สถานที่ตั้ง (ท าเล) รวมถึงจ านวนลูกค้าเข้าร้านน้อย น ามาเป็นบรรทัดฐาน
ของการไม่จ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้าง และสุดท้ายในด้านของปัญหาและอุปสรรคที่ผลต่อการได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการนั้นส่วนใหญ่กลุ่มลูกจ้างที่ท าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แสดง
ความเห็นในเร่ืองของยอดขายไม่ถึงตามมาตรฐานที่ก าหนด สถานที่ตั้ง (ท าเล) รวมถึงจ านวนลูกค้า
เข้าร้านน้อยมีผลต่อการปรับในส่วนของค่าตอบแทนและสวัสดิการเป็นอย่างมาก พนักงานส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเรียกร้องเงินเดือนได้ตามที่ตนเองต้องการ เพราะทางบริษัทเฟรนไชส์เซอร์และเฟ
รนไชส์ซี่ส่วนใหญ่มีมาตรฐานการให้ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่เป็นมาตรฐาน 
 การศึกษางานวิจัยของ เพ็ญศิริ แก้วมณี (2553) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในค่าตอบแทน
ของพนักงาน บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) พบว่าพนักงานมีความพึง
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พอใจในค่าตอบแทนด้านต่าง ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะบริษัทก าหนด
ค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความเสมอภาคภายในที่งานมีความยากง่ายแตกต่างกัน ประกอบกับการ
แข่งขันกับองค์การภายนอกอ่ืน ๆ ได้ จึงท าให้ค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เป็นที่พึงพอใจของพนักงานในภาพรวม ส าหรับรายด้านนั้น พนักงานมีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนทางตรงในระดับมาก โดยแบ่งเป็นด้านเงินเดือน ด้านเงินค่านายหน้าจากการขาย 
(คอมมิชชั่น) ด้านเงินค่าตอบแทนพิเศษ  (Fee) ด้านเงินโบนัสประจ าปี และมีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนทางอ้อมในระดับปานกลาง เช่น  ด้านเงินสวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพหมู่
พนักงาน ด้านเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน 
 การศึกษางานวิจัยของ สโรธร ปุษปาคม (2550) เพื่อศึกษาระบบค่าตอบแทนในธุรกิจไทย 
ผลกระทบต่อผลลัพธ์ระดับบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนสามารถอธิบาย
ความผันแปรของความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน และการออกจากงานได้ เนื่องจากความ
พึงพอใจในค่าตอบแทนมีส่วนช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน ดังจะเห็นได้จากการที่
ค่าตอบแทนมักเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ถูกน ามาใช้วัดความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้เพราะ
ค่าตอบแทนเป็นผลที่พนักงานพึงได้จากการท างาน ซึ่งอยู่ในรูปของการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์การ
กับพนักงาน ดังนั้น หากพนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนแล้วย่อมส่งผลให้มีความพึงพอใจ
ในงานได้ อีกทั้งค่าตอบแทนยังเป็นปัจจัยเชิงจิตวิทยาที่ส าคัญซึ่งมักถูกน ามาใช้เป็นเงื่อนไขในการ
จูงใจได้ พนักงานสร้างผลการปฏิบัติงานในทางที่องค์การต้องการ เช่น การให้ค่าคอมมิชชั่นแก่
พนักงานเพื่อจูงใจให้พนักงานเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าที่องค์การก าหนด หรือการให้โบนัส
ประจ าปีกรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามที่คาดหวัง ดังนั้น เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนที่อาจจะได้รับก็ย่อมเกิดแรงจูงใจและทุ่มเทท างานเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
นอกจากนี้ค่าตอบแทนก็ยังเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในการดึงดูดและรักษาพนักงานไม่ให้
ออกจากองค์การ เพราะพนักงานส่วนใหญ่ต้องการอยู่ในองค์การที่ให้ค่าตอบแทนในอัตราที่สูง และ
มีระบบค่าตอบแทนที่ดี มีความเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น เมื่อพนักงานมีความพึงพอใจ
ในค่าตอบแทนทั้งในเชิงจ านวน และในเชิงกระบวนการพนักงานก็ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องออกจาก
งาน หรือเปลี่ยนงานใหม่ 
 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการท างาน 

 โสภา ทองอ่อน (2550) ได้ท าการวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพระนครศรีอยุธยาผลการวิจัยพบว่าบุคลากรที่มีเพศอายุระดับ
การศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานต าแหน่งและรายได้ที่ต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง
กันแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ส าคัญๆคือผู้อ านวยการต้องไม่
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สับเปลี่ยนงานช่วยฝ่ายบริหารมากเกินไปการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักเกณฑ์โปร่งใส
และยุติธรรมและฝ่ายบริหารต้องสร้างขวัญให้ก าลังใจบุคลากร 
 กัลยา ธนอังกูร (2551) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าเพศรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันส่วนอายุสถานภาพระดับการศึกษาประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 วิเชียร ใจดี (2552) ได้ท าการวิจัย เร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทหารบก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต าแหน่ง มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ  ประสบการณ์การท างาน และรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 การศึกษาวิจัยของณัฎฐ์กฤตา อภิโชติภพนิพิฐ (2550) มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับแรงจูงใจในการท างานและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน :ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานของ บริษัท ไทยตาบูชิอิเล็คทริค จ ากัด ใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ความถี่ร้อยละ ส่วนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test และค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 
  1) พนักงานมีแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง มีคุณภาพชีวิตในการ
ท างานและผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 2) พนักงานที่มีเพศอายุอายุการท างานและรายได้ต่างกัน
มีแรงจูงใจในการท างานต่างกัน 3) พนักงานที่มีเพศอายุอายุการท างาน และรายได้ต่างกัน มีผลการ
ปฏิบัติงานต่างกัน 4) คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 49.14 5) คุณภาพชีวิตในการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานคิดเป็นร้อยละ 28.84 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 
 การศึกษางานวิจัยของ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงานมาก
ที่สุดอันดับ 1  คือ ด้านรายได้ และค่าตอบแทน หรือแสดงเป็นร้อยละ 4.30 รองลงมาด้านสภาพแวดล้อม
ในการท างาน หรือแสดงเป็นร้อยละ 4.02 และด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติแสดงเป็นร้อยละ  3.94 
 การศึกษางานวิจัยของ เลิศศักดิ์ ปรีชาเกรียงไกร (2553) มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา
คุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานในเครือบริษัทบางพระ
ก่อสร้าง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า จ านวนความคิดเห็นที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ เมื่อท่านได้รับความเป็นธรรมจากหัวหน้างานและจากบริษัทแล้ว ท่านจะท างานได้เป็นอย่างดี
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และเต็มใจ และพนักงานมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเร่ืองการท างานให้มีประสิทธิภาพ ในสองอันดับ
แรกพบว่า อันดับ 1 คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด จ านวน 34 จาก 54 ความคิดเห็น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 62.96 อันดับที่ 2 คือ ด้านความท้าทายในการท างาน จ านวน 15 ความคิดเห็น 
หรือคิดเป็นร้อยละ 27.78 
 การศึกษางานวิจัยของ ชยุตพงศ์  นิลอ่อน (2552) มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษัท ฐานทรัพย์โลหะกิจ จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานด้าน
เป้าหมายในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับมากไปน้อย คือ 
พนักงานปฏิบัติงานและท างานโดยมีการก าหนดเป้าหมายของงานที่ท าไว้ ท่านสามารถปฏิบัติงาน
ได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายตามล าดับ 
ด้านเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับมากไปน้อย คือ 
ตลอดเวลาที่ท างานท าให้งานเสร็จทันตามก าหนดเวลา พนักงานสามารถท างานเสร็จก่อน
ก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนด สามารถบริหารเวลาการท างานในแต่ละวันโดยไม่ต้องเลิกงานเกินเวลา
ท างานตามล าดับ ด้านคุณภาพในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับ
มากไปน้อย คือ พนักงานท างานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จได้ตามมาตรฐานของงานที่ก าหนด ท่าน
สามารถน าความรู้ของท่านมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพได้อย่างดี คุณภาพของงานที่ท่านท า
สูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ตามล าดับ โดยประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานไม่ว่าจะเป็นด้าน
ใดก็ตามจะต้องมี เหตุปัจจัยในการจูงใจให้พนักงานทุ่มเทให้กับงานเพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ 
 การศึกษางานวิจัยของ สมยศ แย้มเผื่อน (2551) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเซียน มารีน เซอร์วิสส์ จ ากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านการจ่ายค่าตอบแทนมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ ายค่าจ้าง
และค่าตอบแทนให้กับพนักงานที่ท างานได้ทั้งคุณภาพและปริมาณตามที่บริษัทก าหนด ก็จะได้
ค่าจา้งและค่าตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งถ้าพนักงานคนใดปฏิบัติไม่ได้มาตรฐานจะได้ค่าตอบแทนต่ ากว่า 
ซึ่งแนวทางแก้ไขบริษัทจะต้องจัดอบรมและฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้พนักงานที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานได้คุณภาพและปริมาณที่บริษัทก าหนด  
 จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานนั้น มีความแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย
ด้านค่าตอบแทนทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะธุรกิจนโยบาย
ของแต่ละองค์กร 
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ข้อมูลเกี่ยวบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารในเครือซีพีออลล์ มีนโยบายการ
ด าเนินธุรกิจศูนย์จ าหน่ายสินค้าระบบสมาชิก แบบช าระเงินสดและบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ "แม็ค
โคร" โดยจดทะเบียนก่อต้ังบริษัทในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2537 มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งสิ้น 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยน าออกจ าหน่ายและเรียกช าระค่าหุ้นจนครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ มีสาขาทั่ว
ประเทศไทย จนถึงปัจจุบันรวมทั้งหมด 72 สาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะมีขนาดพื้นที่ขายแตกต่างกันไป
ตามท าเลที่ตั้ง แบ่งเป็น 10 สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสาขาในต่างจังหวัดอีก
ทั่วประเทศ สาขาแต่ละแห่งตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมและสะดวก ต่อการเดินทางมาใช้บริการของ
ลูกค้าสมาชิกทุกกลุ่ม และได้น าเสนอสินค้าประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่ม
ลูกค้าในแต่ละท าเลที่ตั้งบริษัทฯ ยังคงประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง ในการจัดจ าหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค ให้แก่ลูกค้าสมาชิกจ านวนมากทั่วประเทศ ซึ่งประกอบธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีก
รายย่อย กลุ่มธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร (โฮเรก้า) กลุ่มสถาบันต่าง  ๆ และกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ  99.9 ในบริษัทย่อย 1 
แห่ง ได้แก่ บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ ากัด ("สยามฟูด") ซึ่งเป็นผู้ประกอบการชั้นน าที่ให้บริการ
จัดหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดีเยี่ยม พร้อมบริการจัดเก็บและจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารแก่ผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการนักท่องเที่ยวและบริการด้านอาหารทั่วประเทศ สยามฟูด มี
ความเชี่ยวชาญในการจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งประเภทเน้ือสัตว์ คุณภาพดี อาหารทะเล สัตว์ 
ปีก และเคร่ืองปรุงรสชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

ประเภทสินค้าท่ีขาย 
 สินค้าที่แม็คโครน าเสนอขายประกอบไปด้วย สินค้าประเภทอุปโภคเคร่ืองครัว อุปกรณ์
ประกอบอาหาร เคร่ืองใช้ในบ้าน ส านักงาน อุปกรณ์ส านักงาน สิ่งจ าเป็นที่แม็คโครเลือกสรรมาให้
ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ส าหรับธุรกิจ หรือเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพเช่น สินค้า
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองครัว เคร่ืองนอนสินค้าบริโภคและของใช้ประจ าวัน
ส าหรับร้านโชห่วย ส าหรับโรงแรม ร้านอาหาร จัดเลี้ยง รวมถึงบริษัทฯ และห้างร้านต่างๆ เพื่อ "ซื้อ
ไปขายต่อได้ก าไร ซื้อไปใช้ลดต้นทุน"เช่น ข้าวสาร น้ ามัน เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์ น้ าอัดลม ขนม 
ลูกอมครีมบ ารุงผิว แชมพูสระผม กระดาษช าระ ยาสามัญประจ าบ้าน  และมีสินค้าครบครันส าหรับ
ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง ทั้งสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งอาหารทะเล
สด และอาหารแช่เยือกแข็งที่สด สะอาด สมาชิกสามารถมั่นใจนคุณภาพและมาตรฐานการส่งออก 
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 วิสัยทัศน์ขององค์กร 
 โดยวิสัยทัศน์ขององค์กรแม็คโคร คือ มุ่งมั่นที่จะด ารงความเป็นผู้น าในธุรกิจจัดจ าหน่าย
สินค้าบริโภคและอุปโภคระบบสมาชิกในราคาขายส่งภายใต้ข้อเสนอทางการค้าที่ดีที่สุด เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ประกอบการ โดยมีภารกิจหลัก คือ การรักษาความเป็นที่หนึ่ง 
ในใจลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารการเป็นแหล่งสินค้าครบวงจรของบรรดาร้านค้าปลีก 
ผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการ การรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้
เสมอ โดยการเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าสมาชิก และมีสินค้าพร้อมอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ในราคาที่ดีที่สุด การร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในความพยายามที่จะ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมกัน การบริหารงานแบบมืออาชีพ
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรของเรา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 
 ค่านิยมขององค์กร 
 ค่านิยมขององค์กรมีทั้งหมด 7 ข้อหลักดังนี้ 
 1. แม็คโครจะเติบโตด้วยผลงาน เราจะขยายธุรกิจและเปิดกว้างเพื่อแสวงหาโอกาสที่
ดีกว่า เราจะท างานเป็นทีม เพื่อผลลัพธ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น เราจะคงล าดับชั้นการบริหารและ
ระบบงานที่เต็มไปด้วยขั้นตอนไว้ให้น้อยที่สุด ผู้ถือหุ้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่ผลลัพธ์แบบฟองสบู่
ในช่วงไตรมาสหรือปีประกอบการเท่านั้น แต่เพื่อผลลัพธ์ที่เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน ผู้ถือหุ้นจะต้อง
ยอมรับความเสี่ยงอันจะเกิดจากความพยายามใหม่ๆ 
 2. แม็คโครจะมุ่งไปที่ธุรกิจเฉพาะด้านและส่วนแบ่งการตลาดในการเสาะแสวงหาตลาด
เฉพาะด้าน เราจะไม่ด าเนินธุรกิจที่เป็นไปตามแนวโน้มของคนส่วนใหญ่หรือตามกระแสนิยม
เท่านั้น 
 3. แม็คโครเน้นการลงทุนในบุคลากร ความส าเร็จได้มาจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า การ
ลงทุนในบุคลากรหมายถึง การให้ความเชื่อถือไว้วางใจ การมอบหมายความรับผิดชอบ การกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์และการริเร่ิมสิ่งใหม่ การให้การสอนงานและการฝึกอบรม การให้รางวัลตอบ
แทนในความเป็นเลิศ สร้างแรงจูงใจด้วยตัวอย่าง รอยยิ้ม และการค้นหาความสุขในการท างานของ
คุณ  สิ่งส าคัญจะไม่กล่าวหาใคร เพราะเราทุกคนสามารถผิดพลาดได้ การกล่าวโทษมีแต่ผลลบ ถ้า
เราทุกคนยึดมั่นกับความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี ความผิดพลาดก็อาจเป็นจุดเร่ิมต้นของการ
บริหารงานที่ดีกว่า  
 4. การเสาะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ สิ่งที่แปลกใหม่ย่อมน่าสนใจเสมอ เพราะสิ่งที่แปลก
ใหม่จะท้าทายสติปัญญาและจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ของเรา บุคลากรในทุกระดับจะได้รับการ
สนับสนุนให้ค้นหาถึงสิ่งที่แตกต่าง และพิจารณาว่า สิ่งเหล่านั้นจะเอ้ือประโยชน์ให้กับธุรกิจได้
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อย่างไร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับความส าเร็จของเรา เพราะสิ่งที่แปลกใหม่อาจเป็นสิ่งที่สร้าง
ความแตกต่างให้กับเราได้อย่างแท้จริง 
 5. การบริหารความเปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเราอยู่ตลอดเวลา 
ดังนั้นจงอย่าท าเป็นหูหนวกหรือตาบอดกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะการเปลี่ยนแปลงจะ
สร้างโอกาส จงวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง อภิปรายสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง ประเมินผลและท้า
ทายความคิดของคุณ จงมองการเปลี่ยนแปลงเหมือนดั่งออกซิเจนส าหรับองค์กรของเรา และบริหาร
ความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความเข้าใจและปัญญา 
 6. การฟัง เรียนรู้ และตอบสนอง ไม่มีใครรู้ทุกเร่ือง เราอาจจะรู้ในบางเร่ือง ดังนั้นการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจึงท าให้เรามีสายตาที่กว้างไกลขึ้น การฟังก่อนที่จะพูดจึงเป็นสิ่งที่ต้อง
เรียนรู้ บุคคลที่ฉลาดจะได้รับผลประโยชน์จากความรู้ของผู้อ่ืน หลังจากการฟังและเรียนรู้สิ่งที่ฟัง
แล้ว เราจึงตัดสินใจที่จะตอบสนอง และจงอย่าลืมว่าการไม่ท าสิ่งใด ๆ เลยก็เป็นการตัดสินใจใน
รูปแบบหนึ่งด้วย 
 7. การท าสิ่งต่าง ๆ ให้เรียบง่าย การด ารงชีวิตดูเหมือนจะเป็นเพียงสิ่งเดียวที่มี ควา
สลับซับซ้อน ถึงแม้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะสลับซับซ้อน แต่การด าเนินธุรกิจที่ดีไม่
สลับซับซ้อน ทางเลือกและการตัดสินใจอาจเป็นสิ่งที่ยาก ณ บางคร้ัง แต่ไม่ใช่สิ่งที่สลับซับซ้อน 
ดังนั้นควรรวบรวมความคิด ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งลงบนกระดาษสักแผ่นจะช่วยท าให้เกิดภาพที่
ชัดเจนขึ้นได้ 
 ภารกิจหลัก 
 1. เราจะรักษาความเป็นที่หนึ่ง ในใจลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหาร 
 2. เราจะเป็นแหล่งรวมสินค้าครบวงจร ของบรรดาร้านค้าปลีก ผู้ประกอบการด้านอาหาร 
และผู้ประกอบธุรกิจด้านการบริการ 
 3. เราจะรักษาความพึงพอใจของลูกค้าไว้เสมอ โดยการเสนอสินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการ ของลูกค้าสมาชิกและมีสินค้าพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ในราคาที่ดีที่สุด 
 4. เราจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ในความพยายามที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มพูนผลประโยชน์ร่วมกัน  
 5. เราจะเราจะบริหารงานแบบมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล โดยตระหนักถึงความ 
ส าคัญของบุคลากรของเรา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่า
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม 
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 โครงสร้างองค์กร 
 

 

ภาพประกอบที่ 2.1 แสดงโครงสร้างองค์กร 

 
ตารางท่ี 2.2 แสดงรายชื่อคณะกรรมการบริษัท  

ชื่อ-สกุล                     ต าแหน่ง 
1. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ 
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ 
4. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ 
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการอิสระ 
6. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ 
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการที่ 1 
8. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการที่ 2 
9. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ 
11. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์ กรรมการ 
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 

ชื่อ-สกุล                     ต าแหน่ง 
15. นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ 
16. นายอ ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการ 
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ 
18. นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์  กรรมกา 
 
ตารางท่ี 2.3 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

ชื่อ-สกุล                     ต าแหน่ง 
1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ กรรมการบริหาร 
3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการบริหาร 
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการบริหาร 
5. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการบริหาร 
6. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการบริหาร 
7. นายอ ารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริหาร 
8. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการบริหาร 
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 โครงสร้างองค์กรในสาขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     ฝ่ายอาหารสด                        ฝ่ายธุรการทั่วไป                        ฝ่ายพัฒนาลูกค้า 

 
                
                       ฝ่ายอาหารแห้ง   ฝ่ายตรวจรับสินค้า 
 
   
   ฝ่ายสินค้าอุปโภค               ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 
 
      ฝ่ายเบเกอร่ี    ฝ่ายบริการลูกค้า 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงโครงสร้างองค์กรในสาขา 

 
 การบริหารภายในสาขาจะมีการจัดการทั่วไป สาขาได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ
ฝ่ายบริหารในการบริหารงานและตัดสินใจภายในสาขา โดยมีการจัดโครงสร้างต าแหน่งงาน แบ่ง
ตามฝ่าย/ส่วนงานตามประเภทธุรกิจ ประกอบไปด้วย 
  - พนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป 
  - พนักงานระดับหัวหน้าแผนก 
  - พนักงานะดับปฎิบัติการ 
 

ผู้จัดการทั่วไปสาขา 

ผู้ช่วยจัดการทั่วไปสาขา 

ฝ่ายขายและปฏิบัติการ 

ผู้ช่วยจัดการทั่วไปสาขา 

ฝ่ายพัฒนาลูกค้า 

ฝ่ายขายทางโทรศัพท์ 
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 โดยในสาขาจะมีการบริหารโดยแบ่งแยกฝ่าย/ส่วนงานย่อยภายในองค์กร ประกอบด้วย 
  - ฝ่ายบริการลูกค้า เช่น แผนกแคชเชียร์ แผนกต้อนรับและบริการลูกค้า 
  - ฝ่ายการตลาด เช่น ฝ่ายขายสินค้าทางโทรศัพท์ ฝ่ายพัฒนาลูกค้า 
  - ฝ่ายสนับสนุน เช่น ฝ่ายงานบริหารบุคคล ฝ่ายคอมพิวเตอร์ ฝ่ายธุรการทั่วไป 
  - ฝ่ายพื้นที่ขายสินค้า เช่น ฝ่ายขายสินค้าอาหารแห้ง ฝ่ายขายสินค้าอาหารสด ฝ่ายขาย
สินค้าอุปโภค 
 
 



 

บทที ่3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 จากแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถน ามาเป็นแนวทางและ
กรอบในการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้
รูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 - การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 - เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 - การทดสอบเคร่ืองมือ 
 - การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - การวิเคราะห์ข้อมูล 
 - สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร (Population) 
 พนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 1,574 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) 
 ขั้นที่ 1 ให้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ 319 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะมีความคลาด 
เคลื่อนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% หรือ ค านวณกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ดังนี ้

สูตร  n =      N 
          1 + Ne2            

  โดย e = แทน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
    N = ขนาดของประชากร 
    n = จ านวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร จะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 

    n           =       1,574 
      1 + (1,574 x 0.052)    
     = 319  ตัวอย่าง 
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 ขั้นที่ 2 ใช้สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ชนิดสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยค านวณตามสัดส่วนของประชากรของแต่ละสาขา ซึ่งค านวณจาก
จ านวนประชากร 7 สาขาที่มีรูปแบบพื้นที่ขายขนาดใหญ่ (Type A) และค านวณจากประชากรอีก 3 
สาขาที่มีรูปแบบพื้นที่ขายขนาดกลาง  (Type B) สรุปการสุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากรได้ ดังนี ้
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงการสุ่มตัวอย่างตามจ านวนประชากร 

ชื่อสาขา ประชากร ค านวณสัดส่วน วิธีค านวณ กลุ่มตัวอย่าง 
1. ลาดพร้าว (A) 168 (168/1,574) x 100 319 x 10.67% 34 
2. แจ้งวัฒนะ (A) 171 (171/1,574) x 100 319 x 10.86% 35 
3. ศรีนครินทร์ (A) 178 (178/1,574) x 100 319 x 11.31% 36 
4. บางบอน (A) 185 (185/1,574) x 100 319 x 11.75% 37 
5. รังสิต (A) 165 (165/1,574) x 100 319 x 10.48% 33 
6. จรัญสนิทวงศ์ (A) 146 (146/1,574) x 100 319 x 9.28% 30 
7. สาทร (A) 154 (154/1,574) x 100 319 x 9.78% 31 
8. รามอินทรา (B) 140 (140/1,574) x 100 319 x 8.89% 28 
9. บางพลี (B) 135 (135/1,574) x 100 319 x 8.58% 27 
10. คลองหลวง (B) 132 (132/1,574) x 100 319 x 8.39% 27 

รวม 1,574 - - 319 

ท่ีมา : ข้อมูลจ านวนพนักงานจริง ณ วันที่ 23 มกราคม 2558 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม แล้วน าวิเคราะห์ตาม
ขั้นตอน โดยเนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษาสูงสุด อายุงาน สถานภาพสมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่ง
งาน และรายได้ประจ าต่อเดือน ลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงิน จ านวน 34 ข้อ แบบสอบถามนี้ได้พัฒนามาจาก อาภานรี สื่อสุวรรณ (2555) โดยน ามา
ปรับให้สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วย ข้อค าถามด้านต่าง  ๆ  คือ 

ค่าตอบแทนทางการเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน  (งาน  โอกาสก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ 
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หัวหน้างาน ความร่วมมือในการท างาน สภาพแวดล้อม) โดยลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประเมิน
ค่า (Likert scale) 
 ส่วนที่ 3 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โดยได้จ าแนกประสิทธิภาพในการท างานออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ปริมาณงาน คุณภาพงาน เวลาใน
การท างาน ค่าใช้จ่าย จ านวนทั้งสิ้น 20 ข้อ แบบสอบถามนี้ได้พัฒนามาจาก ลักษณชัย  ธนะวังน้อย 
(2554) โดยลักษณะค าถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Likert scale) 
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของพนักงานในด้านค่าตอบแทนและอ่ืน ๆ
โดยแบ่งระดับความคิดเห็นของพนักงานออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับความคิดเห็นของพนักงาน 
  มากที่สุด ระดับคะแนน 5 คะแนน 
  มาก ระดับคะแนน 4 คะแนน 
  ปานกลาง ระดับคะแนน 3 คะแนน 
  น้อย  ระดับคะแนน 2 คะแนน 
  น้อยที่สุด ระดับคะแนน 1 คะแนน 
 
 การแบ่งระดับช่วงความคิดเห็นในเร่ืองค่าตอบแทน 
 ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับของเบสท์ (Best, 1977, p. 174) จากช่วงดังกล่าวจะน ามา
แบ่งเป็นช่วง ๆ ช่วงละเท่า ๆ กัน ของระดับคะแนน แล้วแปลผลตามช่วงนั้น ๆ ออกเป็นระดับความ
คิดเห็นในค่าตอบแทนดังนี ้
  ช่วงของค่าเฉลี่ย การแปลผลระดับความคิดเห็น 
  4.50  -  5.00 เห็นด้วยมากที่สุด 
  3.50  -  4.49 เห็นด้วยมาก 
  2.50  -  3.49 ด้วยปานกลาง 
  1.51  -  2.49 เห็นด้วยน้อย 
  1.00  -  1.50 เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 ส่วนการวัดระดับความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความสัมพันธ์ไว้ ดังนี้ 
 1. การแปลผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไว้ ดังนี้ 
  ถ้า r = +1 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ในแนวเส้นตรง
ในทิศทางเดียวกัน 
   ถ้า r = -1 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ในแนวเส้นตรง
ในทิศทางตรงข้าม 



43 

  ถ้า r = ± 1 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างมาก 
  ถ้า r = ± 0.5 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
  ถ้า r เข้าใกล้ 0 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กันน้อย 
  ถ้า r =0 หมายความว่า ตัวแปร 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 และจากเกณฑ์การแปลผลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้แบ่งระดับ
ความสัมพันธ์ไว้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 0.01 – 0.20 หมายถึง ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในระดับน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 0.21 – 0.40 หมายถึง ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 0.41 – 0.60 หมายถึง ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 0.61 – 0.80 หมายถึง ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในระดับค่อนข้างมาก 
 ค่าเฉลี่ย 0.81 – 1.00 หมายถึง ค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในระดับมากที่สุด 
 ส่วนที่ 4 คือ ให้พนักงานแนะน าข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองค่าตอบแทน 
โดยใช้ลักษณะค าถามปลายเปิด (Open Question) เพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ใน
การปรับปรุงเพิ่มเติมค่าตอบแทนและสวัสดิการให้ตรงกับความพึงพอใจมากที่สุด 
 
การทดสอบเคร่ืองมือ 

 ก่อนที่จะน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเคร่ืองมือของ
แบบสอบถาม ดังนี้ 
 1. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 
ปรับปรุง และแก้ไขเน้ือหาแบบสอบถามให้สมบูรณ์ 
 2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับประชากรที่ศึกษาที่สาขา
อยุธยาจ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดจากแบบสอบถาม มาตรวจสอบความ
ถูกต้องและน ามาวิเคราะห์วัดหาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ ใช้
สูตรอัลฟาของ ครอนบราด (Conbach’salpha coefficients) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 
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การเก็บรวมรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้มีวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร ดังนี้ 
 1. ในการศึกษาครั้งน้ีผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามทั้งสิ้นส่งมอบให้ผู้จัดการฝ่ายบริหารงาน
บุคคลของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ที่มีสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวนทั้งสิ้น 10 สาขา ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงผู้ช่วยผู้จัดการสาขา แล้วจึงน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ผลต่อไป 
 2. ในการเก็บข้อมูลแต่ละคร้ัง ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ตลอดจน
ลักษณะของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทราบ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะท าการกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลประจ า
สาขารวมรวมแบบสอบถามคืนกลับมา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้วมา
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้
ศึกษาได้น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ศึกษาจะตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) และ
ความสอดคล้อง  (Relevancy) ของค าตอบในแบบสอบถามทุกข้อทุกประเด็น  และท าการแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
 2. การลงรหัส (Coding) ผู้ศึกษาจะน าแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่
ได้ก าหนดรหัสไว้ล่วงหน้า 
 3. การประมวลผลข้อมูล ข้อมูลที่ลงรหัสแล้ว  จะท าการป้อนข้อมูลของค าตอบใน
แบบสอบถามบันทึกเข้าไฟล์ในแผ่นดิสก์ โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยการแจกแจงความถี่ของทุกตัวแปรแล้วค านวณ
ค่าร้อยละ (Percentage) และพารามิเตอร์ต่าง ๆ 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้จัดได้เลือกใช้ค่าสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล น าเสนอข้อมูลด้วยตารางแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และการกระจายอัตราร้อยละ (Percentage) 
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  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.)    
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 
  2.1 การหาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงินโดยใช้สถิติ t-test, F-test ในการวิเคราะห์ 
  2.2 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า  2 กลุ่มตัวอย่าง  โดยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance : ANOVA)  
  2.3 การหาค่าปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยใช้การวิเคราะห์ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
 



 

 

บทที ่4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับพนักงานจ านวน 319 คน โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับมาจ านวน
277 คน คิดเป็นร้อยละ 86.83 หลังจากนั้นน าข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ จากนั้นท าการสรุปผลการวิจัยโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบของ
ตารางบรรยายซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน 
 ตอนที่ 3 วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์หาปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้ศึกษาได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
เมื่อ   N  แทน จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 n  แทน จ านวนในกลุ่มตัวอย่างย่อย 
 x̄   แทน ค่าเฉลี่ย 
 S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ 

 SS  แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนแต่ละตัวละตัวยกก าลังสอง 
 MS  แทน   ค่าความแปรปรวน 
 F  แทน ค่าสถิติแจกแจง F  
 t  แทน ค่าค านวณจากการทดสอบที (t - test) 
 p  แทน ค่าความน่าจะเป็น 
 r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ ์
 *  แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเสนผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลโดยทั่วไปนั้น เกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล สถิติที่ผู้วิจัยน ามาใช้ คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอในรูปของ
ตาราง และแปลผลโดยการบรรยาย 
 ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงิน และ
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ คือ โดยการใช้
สถิติในกลุ่ม Compare Mean การวิเคราะห์การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 ประชากร
แบบจับคู่โดยการใช้ค าสั่ง Independent – Sample T-Test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Anova) 
และการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Multiple Regression เพื่อน ามาแสดงความสัมพันธ์และ
การแปลผลโดยการบรรยาย  
 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 101 36.5 
หญิง 176 63.5 

รวม 277 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.5 และเพศชายคิด
เป็นร้อยละ 36.5 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18 – 30 ปี 117 42.2 
31 – 40 ปี 118 42.6 
41 – 50 ปี 39 14.1 
51 – 60 ปี 3 1.1 

รวม 277 100 
  
 จากตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.6 รองลงมาในล าดับที่สองอายุ 18 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.2  อันดับที่ 3 คือ อายุ 41 – 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 14.1 อันดับที่ 4 คือ อายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 1.1 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมต้นถึงมัธยมต้น 25 9 
มัธยมศึกษาปลาย/ปวช. 103 37.2 
อนุปริญญาตรี/ปวส. 47 17 
ปริญญาตรีขึ้นไป 102 36.8 

รวม 277 100 
  
 จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อย
ละ 103 รองลงมาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.8 อันดับที่ 3 คือ ระดับอนุปริญญาตรี/ปวส. คิด
เป็นร้อยละ 17 อันดับที่ 4 ต่ ากว่ามัธยมต้นถึงมัธยมต้น คิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามอายุงาน 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 4 เดือน 13 4.7 
4 เดือน - น้อยกว่า 1 ปี 44 15.9 
1 – 3 ปี 123 44.4 
4 – 6 ปี 32 11.6 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

อายุงาน จ านวน ร้อยละ 
7 – 9 ปี 28 10.1 
10 ปีขึ้นไป 37 13.4 

รวม 277 100 
 
 จากตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงาน 1 – 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา   
อายุงาน 4 เดือน – น้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.9 อันดับที่ 3 อายุงาน 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
13.4 อันดับที่ 4 อายุงาน 4 – 6 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.6 อันดับที่ 5 อายุงาน 7 – 9  ปีคิดเป็นร้อยละ 10.1 
อันดับที่ 6 อายุงานน้อยกว่า 4 เดือนคิดเป็นร้อยละ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 159 57.4 
สมรสและอยู่ด้วยกัน 89 32.4 
สมรสและแยกกันอยู่ 14 5.1 
หย่าร้าง หม้าย 14 5.1 

รวม 277 100 
  
 จากตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.4 รองลงมา
สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 32.4 อันดับที่ 3 และ 4 คิดเป็นร้อยละที่เท่ากัน คือ 
5.1 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามภูมิล าเนา 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 101 36.5 
ภาคกลาง 33 11.9 
ภาคเหนือ 27 9.7 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 82 29.6 
ภาคตะวันออก 6 2.2 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 

ภูมิล าเนา จ านวน ร้อยละ 
ภาคตะวันตก 4 1.4 
ภาคใต้ 24 8.7 

รวม 277 100 
 

 จากตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ภูมิล าเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิด
เป็นร้อยละ 36.5รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิดเป็นร้อยละ 29.6 ล าดับที่ 3 ภาคกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 11.9 ล าดับที่ 4 ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 9.7 ล าดับที่ 5 ภาคใต้ คิดเป็นร้อยละ 8.7 ล าดับที่ 6 
ภาคตะวันออก คิดเป็นร้อยละ 2.2 ล าดับที่ 7 ภาคตะวันตก คิดเป็นร้อยละ 1.4 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ 

จ านวนผู้ท่ีอยู่ในอุปการะ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี 101 36.5 
มี จ านวน 1 – 2 คน 124 44.8 
มี จ านวน 3 – 4 คน 40 14.4 
มี จ านวน 5 คนขึ้นไป 12 4.3 

รวม 277 100 
  

 จากตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะจ านวน 1 – 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.8รองลงมาไม่มีจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ คิดเป็นร้อยละ 36.5 ล าดับที่ 3 มีผู้ที่อยู่ใน
อุปการะ จ านวน 3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.4 ล าดับที่ 4 มีจ านวนผู้อยู่ในอุปการะ 5 คนขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 
 

ตารางท่ี 4.8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 
ฝ่ายบริการลูกค้า 57 20.6 
ฝ่ายการตลาด 35 12.6 
ฝ่ายสนับสนุน 75 27.1 
ฝ่ายพื้นที่ขายสินค้า 110 39.7 

รวม 277 100 
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 จากตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานฝ่ายพื้นที่ขายสินค้า คิดเป็นร้อยละ
39.7 รองลงมาอยู่ในหน่วยงานฝ่ายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ  27.1 ล าดับที่  3 อยู่ในหน่วยงานฝ่าย
บริการลูกค้า คิดเป็นร้อยละ  20.6 ล าดับที่  4 อยู่ในหน่วยงานฝ่ายการตลาด คิดเป็นร้อยละ 12.6
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
พนักงานปฏิบัติการ 163 58.8 
หัวหน้างานระดับต้น 66 23.8 
ผู้จัดการฝ่าย 41 17.4 

รวม 277 100 
  
 จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งงานพนักงานปฏิบัติการ คิดเป็นร้อย
ละ 58.8 รองลงมาอยู่ในต าแหน่งงานหัวหน้างานระดับต้น คิดเป็นร้อยละ  23.8 ล าดับที่  3 อยู่ใน
ต าแหน่งงานผู้จัดการฝ่าย คิดเป็นร้อยละ 17.4 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างโดยจ าแนกตามรายได้ประจ าต่อเดือน 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
9,000 - 10,000 บาท 23 8.3 
10,000 – 15,000 บาท 153 55.2 
15,001 – 20,000 บาท 57 20.6 
มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป 44 15.9 

รวม 277 100 
  
 จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ประจ าต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 55.2 รองลงมามีรายได้ประจ าต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.6ล าดับที่ 
3 มีรายได้ประจ าต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 15.9 ล าดับที่ 4 มีราย ได้ประจ า
ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.3 บาท ตามล าดับ 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของพนักงาน 

ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนทางการเงิน
และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 

 

ค่าตอบแทนทางการเงินและค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน x̄  (S.D.) แปลผล 
1. ค่าตอบแทนทางการเงิน  3.02 .63 ปานกลาง 
2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
    (งาน) 

3.54 .51 มาก 

3. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
    (โอกาสก้าวหน้า) 

3.49 .56 ปานกลาง 

4. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
    (ความภาคภูมิใจ) 

3.44 .52 ปานกลาง 

5. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
    (หัวหน้างาน) 

3.53 .83 มาก 

6. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
    (ความร่วมมือในการท างาน) 

3.40 .62 ปานกลาง 

7. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน  
    (สภาพแวดล้อม) 

3.43 .68 ปานกลาง 

รวม 3.41 .46 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน ตามความคิดเห็นของพนักงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.41) เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า มีด้านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  2 ด้าน  ได้แก่
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) (x̄ = 3.54) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (หัวหน้างาน) (x̄ = 3.53) 
และระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทนทางการเงิน (x̄ = 3.02) 
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (โอกาสก้าวหน้า) (x̄ = 3.49) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความ
ภาคภูมิใจ) (x̄ = 3.44) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) (x̄ = 3.43)  
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนทางการเงิน 

ค่าตอบแทนทางการเงิน x̄  (S.D.) แปลผล 
1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่ท่านได้รับจากองค์กรเหมาะสม
กับต าแหน่งและความรับผิดชอบของท่าน 

2.85 .85 ปานกลาง 

2. ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับ
อยู่ในปัจจุบัน เช่น ค่านั่งเคร่ืองแคชเชียร์ ค่ากะท างาน 

2.87 .83 ปานกลาง 

3. เงินโบนัสประจ าปีที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่ท่าน
ได้รับมอบหมายจากองค์กร 

2.99 .90 ปานกลาง 

4. ท่านได้รับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเมื่อผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่องค์กรก าหนด 

2.90 .88 ปานกลาง 

5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลของท่าน 

3.26 .87 ปานกลาง 

6. จ านวนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีท าให้ท่านเกิดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

3.25 .93 ปานกลาง 

รวม 3.02 .63 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนทางการเงินตามความคิดเห็น
ของพนักงาน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.02) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาลเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน (x̄ = 3.26) จ านวนวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีท าให้ท่านเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน (x̄ = 3.25) เงินโบนัสประจ าปีที่ท่านได้รับ
มีความเหมาะสมกับงานที่ท่านได้รับมอบหมายจากองค์กร (x̄ = 2.99) 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (งาน) 

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
(งาน) 

x̄  (S.D.) แปลผล 

1. งานที่ท่านได้รับมอบหมายจากองค์กรช่วยกระตุ้นให้ท่านได้ใช้
ความรู้ ความสามารถในการท างานอย่างแท้จริง 

3.54 .70 มาก 

2. ท่านไม่เคยมีความรู้สึกว่างานในหน้าที่ของท่านเป็นงานที่น่าเบื่อ
ซ้ าซาก 

3.40 .81 ปานกลาง 

3. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และท า
ให้รู้สึกมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

3.53 .75 มาก 

4. ลักษณะของงานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถอย่างสูงและเป็นงานที่น่าสนใจ 

3.55 .79 มาก 

5. งานที่ได้รับมอบหมายท าให้ท่านได้ใช้ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์
และความสามารถอย่างเต็มที่ 

3.52 .77 มาก 

6. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาในงานที่ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ 3.43 .78 ปานกลาง 
7. ท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

3.64 .64 มาก 

8. ท่านพยายามคิดหาวิธีท างานใหม่ๆ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความส าเร็จ 

3.73 .65 มาก 

รวม 3.54 .51 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) ตาม
ความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 3.54) เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจ านวน 6 ข้อ โดยสามล าดับแรก ได้แก่ 
ความท่านพยายามคิดหาวิธีท างานใหม่ ๆ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ (x̄ = 3.73) 
ท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (x̄ = 3.64) ลักษณะของงาน
ที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างสูงและเป็นงานที่น่าสนใจ  (x̄ = 3.55)
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (โอกาสก้าวหน้า) 

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
(โอกาสก้าวหน้า) 

x̄  (S.D.) แปลผล 

1. ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติอยู่สามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งได้เป็นอย่างดี 

3.46 .78 ปานกลาง 

2. ท่านมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และความสามารถจากต าแหน่ง
งานของท่าน 

3.62 .75 มาก 

3. การปฏิบัติงานของท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง
สูงขึ้น 

3.39 .77 ปานกลาง 

รวม 3.44 .66 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (โอกาส
ก้าวหน้า) ตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.44) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากจ านวน 1 ข้อ ได้แก่ 
ท่านมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และความสามารถจากต าแหน่งงานของท่าน (x̄ = 3.61) และมีข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติ
อยู่สามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อนต าแหน่งได้เป็นอย่างดี (x̄ = 3.46) การปฏิบัติงานของท่านมีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น (x̄ = 3.39)  
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่ใช่

ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจในงาน) 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
(ความภาคภูมิใจในงาน) 

x̄  (S.D.) ระดับ 

1. การยกย่องจากผู้รับบริการและผู้ร่วมงานเป็นสิ่งที่ท่านอยาก
ได้รับเมื่อปฏิบัติหน้าที่ 

3.60 .77 มาก 

2. ผู้บังคับบัญชาไว้ใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืน ๆ ขององค์กรให้ท่าน
ปฏิบัต ิ

3.43 .67 ปานกลาง 

3. ผลการปฏิบัติงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน 3.49 .70 ปานกลาง 
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ตางรางท่ี 4.15 (ต่อ)  

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
(ความภาคภูมิใจในงาน) 

x̄  (S.D.) ระดับ 

4. ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งหวังให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

3.89 .71 มาก 

5. ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ 

3.78 .74 มาก 

6. ท่านรู้สึกพอใจในค่าตอบแทน เช่น การปรับเงินเดือนประจ าปี 
โบนัสประจ าปี 

2.92 1.03 ปานกลาง 

7. ท่านคิดว่าองค์กรมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ได้รับ 

2.95 .97 ปานกลาง 

รวม 3.44 .52 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาค 
ภูมิใจในงาน) ตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.44) 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน  3 ข้อ
ได้แก่ ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งหวังให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
(x̄ = 3.89) ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ (x̄ = 3.78) 
การยกย่องจากผู้รับบริการ และผู้ร่วมงานเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้รับเมื่อปฏิบัติหน้าที่ (x̄ = 3.60)  
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่ใช่

ทางการเงิน (หัวหน้างาน) 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
(หัวหนา้งาน) 

x̄  (S.D.) แปลผล 

1. ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ให้ความห่วงใยและรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานของท่าน 

3.43 .90 ปานกลาง 

2. ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นบุคคลที่สามารถปรึกษาหารือ ชี้แจง
หรือขอค าแนะน าในการปฏิบัติงานได้ 

3.60 .93 มาก 

3. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระ
ในการตัดสินใจในการท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน 

3.56 .90 มาก 

รวม 3.53 .83 มาก 
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 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (หัวหน้า
งาน) ตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.53) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า  มีข้อที่มีค่ า เฉลี่ ยของระดับความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 
ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นบุคคลที่สามารถปรึกษาหารือ ชี้แจงหรือขอค าแนะน าในการปฏิบัติงาน
ได้ (x̄ = 3.60) ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการตัดสินใจใน
การท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน  (x̄ = 3.56) และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จ านวน  1 ข้อ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ให้ความห่วงใย และ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของท่าน (x̄ = 3.43)  
 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่ใช่

ทางการเงิน (ความร่วมมือในการท างาน) 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
(ความร่วมมือในการท างาน) 

x̄  (S.D.) แปลผล 

1. ผูป้ฏิบัติงานในองค์กรของท่านต่างให้ความร่วมมือในการท างาน
และประสานงานกันเป็นอย่างดี 

3.51 .84 มาก 

2. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

3.58 .77 มาก 

3. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่านมักถูกน าไปใช้งานอยู่เสมอ 3.23 .76 ปานกลาง 

4. ท่านมีส่วนแสดงความคิดเห็นต่องานและกิจกรรมขององค์กร 3.29 .80 ปานกลาง 
รวม 3.40 .62 ปานกลาง 

  
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความ
ร่วมมือในการท างาน) ตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง   
(x̄ = 3.40) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จ านวน 
2 ข้อ ได้แก่ เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ  (x̄ = 3.58) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของท่านต่างให้ความร่วมมือในการ
ท างานและประสานงานกันเป็นอย่างดี (x̄ = 3.51) และมีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ท่านมีส่วนแสดงความคิดเห็นต่องานและกิจกรรมขององค์กร 
(x̄ = 3.29) ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่านมักถูกน าไปใช้งานอยู่เสมอ (x̄ = 3.23)  
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเร่ืองค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) 

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
(สภาพแวดล้อม) 

x̄  (S.D.) ระดับ 

1. ท่านมีความเห็นว่าองค์กรมีสถานที่ท างานที่มีความสะอาดและ
เป็นระเบียบ 

3.45 .82 ปานกลาง 

2. สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยทั่วไปท าให้ท่านมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

3.43 .74 ปานกลาง 

3. ท่านมีความเห็นว่าอาคาร สถานที่ท างาน มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กร 

3.42 .80 ปานกลาง 

รวม 3.43 .68 ปานกลาง 
  
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) 
ตามความคิดเห็นของพนักงานมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.43) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด ได้แก่ ท่านมี
ความเห็นว่าองค์กรมีสถานที่ท างานที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบ (x̄ = 3.45) สภาพแวดล้อมของ
องค์กรโดยทั่วไปท าให้ท่านมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน (x̄ = 3.43) และท่านมีความเห็น
ว่าอาคาร สถานที่ท างาน มีความเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร (x̄ = 3.42)  
 การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการหาค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรายข้อของ

พนักงาน 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน x̄  (S.D.) แปลผล 
1. ท่านมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานตามที่บริษัทฯ ต้องการ 

3.74 .67 มาก 

2. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานท าให้
ได้จ านวนงานหรือชิ้นงานตรงตามที่วางแผน 

3.69 .66 มาก 

3. ท่านมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ 

3.83 .66 มาก 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน x̄  (S.D.) แปลผล 
4. ท่านมีการปรับปรุงการท างานเพื่อให้ได้ปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ 

3.83 .65 มาก 

5. ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงานเพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานอ่ืนๆในอนาคตต่อไป 

3.68 .68 มาก 

6. ท่านปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เพื่อคุณภาพของงานหรือ
ผลงานที่ออกมา 

3.72 .69 มาก 

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพดีไม่มีข้อบกพร่อง 

3.61 .64 มาก 

8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ท าให้สินค้ามีมาตรฐานได้รับการยอมรับจากลูกค้าและบุคคล
ทั่วไป 

3.68 .70 มาก 

9. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท าให้องค์การได้รับ
รางวัลตอบแทน หรือบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 

3.58 .70 มาก 

10. ท่านมีจิตส านึกในการค านึงถึงคุณภาพของงานหรือผลงาน
ที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ 

3.89 .69 มาก 

11. ท่านมีแผนงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการท างานเสร็จที่
ชัดเจน 

3.87 1.88 มาก 

12. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ท าให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ 

3.82 .66 มาก 

13. ท่านมีการล าดับการท างานก่อน-หลังตามความส าคัญของ
งานเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

3.82 .69 มาก 

14. ท่านมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพื่อให้
งานเสร็จทันเวลา 

3.79 .67 มาก 

15. ท่านสามารถชี้แจงถึงการล่าช้าของงานหรือผลงานได้ใน
กรณีที่ไม่สามารถท างานตามแผนได้ 

3.74 .71 มาก 

16. ท่านมีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่สามารถลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็นออกไปได้ 

3.60 .69 มาก 

17. ท่านปฏิบัติตามแผนงานโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆที่
องค์การต้องจ่ายเป็นต้นทุนอยู่ตลอดเวลา 

3.64 .68 มาก 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน x̄  (S.D.) แปลผล 
18. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ท าให้เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด 

3.67 .68 มาก 

19. ท่านค านึงถึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆของ
องค์การในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด 

3.76 .67 มาก 

20. ท่านตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.70 .71 มาก 

รวม 3.73 .51 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามความคิดเห็น
ของพนักงานมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.73) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ในระดับมาก โดยท่านมีจิตส านึกในการค านึงถึง
คุณภาพของงานหรือผลงานที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ (x̄ = 3.89) ท่านมีแผนงานที่มีการ
ก าหนดระยะเวลาการท างานเสร็จที่ชัดเจน (x̄ = 3.87) ท่านมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ได้ปริมาณงานหรือชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ (x̄ = 3.83) ท่านมีการปรับปรุงการท างาน
เพื่อให้ได้ปริมาณงานหรือชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ (x̄ = 3.83) ตามล าดับ 
 
ตอนท่ี 3 วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าตอบทางการเงินตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ได้ดังนี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ
สมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน รายได้ประจ าต่อเดือน 
  สมมติฐานท่ี 1.1 เพศที่แตกตา่งกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H0  =  เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน 
  H1  =  เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน 
  ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่า โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
เป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานร้อยละ 95 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.5 
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ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n Mean S.D. t p 
ชาย 101 3.09 0.62 1.68 0.45 
หญิง 176 3.99 0.63   

*มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.20 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามเพศ สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
  สมมติฐานท่ี 1.2 อายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของ
พนักงาน 
  H0  =  อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1  =  อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

จ าแนกตามอายุ 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .16 3 .05 .13 .94 
ภายในกลุ่ม 108.83 273 .40   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามอายุ สรุปได้ว่า อายุไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  
  สมมติฐานท่ี 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของ
พนักงาน 
  H0  =  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1  =  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
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ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 6.91 3 2.30 6.16 .00* 
ภายในกลุ่ม 102.08 273 .38   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ว่า ระดับการศึกษามีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน ดังนี ้
 
ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงิน ของพนักงาน

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน 
 ต่ ากว่า 

มัธยมต้น 
มัธยมปลาย, 

ปวช. 
อนุปริญญา, 

ปวส. 
ปริญญาตรี 
ขึ้นไป 

 x̄  3.41 3.09 2.82 2.94 
ต่ ากว่ามัธยมต้น 3.41 - .32 .59* .47* 
มัธยมปลาย,ปวช. 3.09 - - 2.71 .15 
อนุปริญญา,ปวส. 2.82 - - - -.12 
ปริญญาตรีขึ้นไป 2.94 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.23 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทน
ทางการเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ พนักงานที่มีระดับการศึกษา
ต่ ากว่ามัธยมต้นมีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงินมากกว่าพนักงานที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา
,ปวส.และระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป 
 
  สมมติฐานท่ี 1.4 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H0  =  อายุงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1  =  อายุงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
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ตารางท่ี 4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามอายุงาน 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 2.09 5 .42 1.06 .38 
ภายในกลุ่ม 106.89 271 .39   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.24 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามอายุงาน สรุปได้ว่าอายุงานไม่มีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงิน  
 
  สมมติฐานท่ี 1.5 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0  =  สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1  =  สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

จ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1.60 3 .53 1.35 .26 
ภายในกลุ่ม 107.39 273 .39   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 จากตารางที่ 4.25 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามสถานภาพสมรส สรุปได้ว่า สถานภาพสมรสไม่มีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงิน ดังนี้ 
 
  สมมติฐานท่ี 1.6 ภูมิล าเนาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของ
พนักงาน 
  H0  =  ภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1  =  ภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
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ตารางท่ี 4.26 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามภูมิล าเนา 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1.89 6 .32 .80 .58 
ภายในกลุ่ม 107.10 270 .40   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามภูมิล าเนา สรุปได้ว่าภูมิล าเนาไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน  
 
  สมมติฐานท่ี 1.7 จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทน
ทางการเงินของพนักงาน 
  H0  =  จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของ
พนักงาน 
  H1  =   จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  
ตารางท่ี 4.27 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

จ าแนกตามจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 6.13 3 2.04 5.46 .00* 
ภายในกลุ่ม 102.86 273 .38   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.27 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ สรุปได้ว่าจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทาง
การเงิน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.28 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของจ านวนผู้ที่
อยู่ในอุปการะ 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน 
 ไม่มี มี จ านวน  

1 – 2 คน 
มี จ านวน  
3 – 4 คน 

มี จ านวน  
5 คนขึ้นไป 

 x̄  3.20 2.95 2.78 3.0 
ไม่มี 3.20 - .25* .42* .20 
มี จ านวน 1 – 2 คน 2.95 - - .17 -.05 
มี จ านวน 3 – 4 คน 2.78 - - - -.22 
มี จ านวน 5 คนขึ้นไป 3.0 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.28 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ พบว่าจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทาง
การเงิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 2 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงานที่ไม่มีจ านวนผู้ที่อยู่
ในอุปการะ มีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงินมากกว่าพนักงานที่มีจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ  จ านวน    
1 – 2 คน และจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะจ านวน 3 – 4 คน  
 
  สมมติฐานท่ี 1.8 หน่วยงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H0  =  หน่วยงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1=  หน่วยงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อค่าปัจจัยตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  
ตารางท่ี 4.29 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 5.06 3 1.69 4.43 0.005* 
ภายในกลุ่ม 103.93 273 .38   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.29 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงิน ของพนักงานจ าแนก
ตามหน่วยงาน สรุปได้ว่า หน่วยงานมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.30 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามหน่วยงาน 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน 
 ฝ่ายบริการ

ลูกค้า 
ฝ่าย

การตลาด 
ฝ่าย

สนับสนุน 
ฝ่ายพื้นที่ 
ขายสินค้า 

 x̄  2.96 2.97 2.86 3.18 
ฝ่ายบริการลูกค้า 2.96 - -.01 .10 .22 
ฝ่ายการตลาด 2.97 - - .11 -.21 
ฝ่ายสนับสนุน 2.86 - - - -.32* 
ฝ่ายพื้นที่ขายสินค้า 3.18 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.30 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามหน่วยงานเป็นรายคู่ พบว่าหน่วยงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายพื้นที่ขาย
สินค้า มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินมากกว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายสนับสนุน 
 
  สมมติฐานท่ี 1.9 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0 = ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1 = ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.31 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.39 2 .70 3.35 .04* 
ภายในกลุ่ม 56.85 274 .21   

รวม 58.24 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.31 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงานจ าแนก
ตามต าแหน่งงาน สรุปได้ว่าต าแหน่งงานมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.32 การเปรียบเทียบความเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน 
 พนักงาน 

ปฏิบัติการ 
หัวหน้างาน 
ระดับต้น 

ผู้จัดการฝ่าย 

 x̄  3.36 3.42 3.56 
พนักงานปฏิบัติการ 3.36 - .57 .20* 
หัวหน้างานระดับต้น 3.42 - - .14 
ผู้จัดการฝ่าย 3.56 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.32 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามต าแหน่งงานเป็นรายคู่ พบว่าต าแหน่งงานที่แตกต่างกันที่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทาง
การเงินของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่พนักงานในต าแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายมีผลต่อค่าตอบแทนทางการเงินมากกว่าพนักงานในต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 
 
  สมมติฐานท่ี 1.10 รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน 
  H0 = รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน 
  H1 = รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
  
ตารางท่ี 4.33 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน

จ าแนกตามรายได้ประจ าต่อเดือน 
 

ค่าตอบแทนทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 3.73 3 1.25 3.23 .02* 
ภายในกลุ่ม 105.25 273 .39   

รวม 108.99 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.33 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนการเงินของพนักงานจ าแนกตาม
รายได้ประจ าต่อเดือน สรุปได้ว่า รายได้ประจ าต่อเดือนมีผลต่อปัจจัยค่าตอบทางการเงินของ
พนักงาน ดังนี ้
 



68 

 

ตารางท่ี 4.34 การเปรียบเทียบความเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามรายได้ประจ าต่อเดือน 

 

ค่าตอบแทนทางการเงิน 
 9,000 - 

10,000 บาท 
10,000 –

15,000 บาท 
15,001 –

20,000 บาท 
20,001 บาท

ขึ้นไป 
 x̄  2.72 3.03 2.97 3.20 

9,000 - 10,000 บาท 2.72 - -.31 -.26 -.49* 
10,000 – 15,000 บาท 3.03 - - .05 -.18 
15,001 – 20,000 บาท 2.97 - - - -.24 
20,001 บาทขึ้นไป 3.20 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.34 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามรายได้ประจ าต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มรายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มพนักงาน
ที่มีรายได้ประจ าต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไปมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินมากกว่าพนักงาน
ที่มีรายได้ประจ าต่อเดือน 9,000 – 10,000 บาท และผู้วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
ตอบทางที่ไม่ใช่ทางการเงินตามตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามสมมติฐาน ดังนี ้
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพ
สมรส ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน รายได้ประจ าต่อเดือน 
  สมมติฐานท่ี 2.1 เพศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0 = เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H2 = เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
  ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบค่า โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม
เป็นอิสระกัน (Independent t-test) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานร้อยละ 95 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อพบว่าค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.5 
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ตารางท่ี 4.35 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงานจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n Mean S.D. t p 
ชาย 101 3.53 0.48 1.62 0.34 
หญิง 176 3.43 0.47   

*มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.35 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามเพศ สรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
  สมมติฐานท่ี 2.2 อายุที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0 = อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H2 = อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.36 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามอายุ 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p 
ระหว่างกลุ่ม .35 3 .12 .52 .67 
ภายในกลุ่ม 60.97 273 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.36 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามอายุ สรุปได้ว่า อายุไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน  
 
  สมมติฐานท่ี 2.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงินของพนักงาน 
  H0 = ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H2 = ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
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ตารางท่ี 4.37 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงานจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1.55 3 .52 2.37 .07 
ภายในกลุ่ม 59.77 273 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.37 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามระดับการศึกษา สรุปได้ว่าระดับการศึกษาไม่มีผลต่อค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงาน 
 
  สมมติฐานท่ี 2.4 อายุงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0 = อายุงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H2 = อายุงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.38 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามอายุงาน 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม .82 5 .16 .73 .60 
ภายในกลุ่ม 60.51 271 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.38 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามอายุงาน สรุปได้ว่าอายุงานไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
  สมมติฐานท่ี 2.5 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน
ของพนักงาน 
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  H0 = สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงาน 
  H2 = สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.39 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามสถานภาพสมรส 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม .67 3 .22 1.01 .39 
ภายในกลุ่ม 60.65 273 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.39 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามสถานภาพสมรส สรุปได้ว่าสถานภาพสมรสไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
 
  สมมติฐานท่ี 2.6 ภูมิล าเนาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0 = ภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H2 = ภูมิล าเนาที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.40 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามภูมิล าเนา 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม .91 6 .15 .68 .67 
ภายในกลุ่ม 60.41 270 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.40 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามภูมิล าเนา สรุปได้ว่าภูมิล าเนาไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
  สมมติฐานท่ี 2.7 จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H0 = จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการ
เงินของพนักงาน 
  H2 = จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.41 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1.47 3 .49 2.24 .08 
ภายในกลุ่ม 59.85 273 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.41 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ สรุปได้ว่าจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบที่
ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
  สมมติฐานท่ี 2.8 หน่วยงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
ของพนักงาน 
  H0 = หน่วยงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
  H2 = หน่วยงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
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ตารางท่ี 4.42 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงานจ าแนกตามหน่วยงาน 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1.05 3 .35 1.58 .20 
ภายในกลุ่ม 60.28 273 .22   

รวม 61.32 276    
 
 จากตารางที่ 4.42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานที่ต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงาน 
  สมมติฐานท่ี 2.9 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงินของพนักงาน 
  H0 = ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงาน 
  H2 = ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.43 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.48 2 .74 3.39 .04* 
ภายในกลุ่ม 59.82 274 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.43 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามต าแหน่งงาน สรุปได้ว่าต าแหน่งงานมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงาน ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.44 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงานจ าแนกตามต าแหน่งงาน 

 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 พนักงาน

ปฏิบัติการ 
หัวหน้างาน
ระดับต้น 

ผู้จัดการฝ่าย 

 x̄  3.42 3.50 3.63 
พนักงานปฏิบัติการ 3.42 - -.08 -.20* 
หัวหน้างานระดับต้น 3.50 - - .13 
ผู้จัดการฝ่าย 3.63 - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.44 เมื่อทดสอบความแตกต่างของปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ
พนักงานจ าแนกตามต าแหน่งงานเป็นรายคู่  พบว่าต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 มีจ านวน  1 คู่ 
ได้แก่ พนักงานในต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินมากกว่า
พนักงานในต าแหน่งพนักงานปฏิบัติการ 
 
  สมมติฐานท่ี 1.10 รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกันจะมีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ทางการเงิน 
  H0 = รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการ
เงินของพนักงาน 
  H2 = รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการ
เงินของพนักงาน 
 
ตารางท่ี 4.45 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของ

พนักงานจ าแนกตามรายได้ประจ าต่อเดือน 
 

ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ทางการเงิน SS df MS F p-value 
ระหว่างกลุ่ม 1.40 3 .47 2.13 .10 
ภายในกลุ่ม 59.92 273 .22   

รวม 61.32 276    
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.45 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน
จ าแนกตามรายได้ประจ าต่อเดือน พบว่ารายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน 
 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์หาปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและท่ีไม่ใช่ทางการเงินท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด  (มหาชน) เขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
 

 สมมติฐานท่ี  3 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ส าหรับสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ผู้วิจัยได้ใช้ สถิติการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐานของปัจจัยด้านค่าตอบแทน
ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้
ระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบสมมติฐานร้อยละ 95 
 H0 = p = 0 ค่าตอบแทนทุกตัวแปรไม่สามารถน ามาใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานได ้
 H1 = p  0 ค่าตอบแทนบางตัวแปรสามารถน ามาใช้พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ได ้
 
ตารางท่ี 4.46 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวน เพื่อศึกษาปัจจัยพยากรณ์ของปัจจัยค่าตอบแทน

ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินที่ส่งผลต่อกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน df Sum of  
Squares 

MS F p-value 

จากการถดถอย 7 31.55 4.51 29.66 .00b 
จากแหล่งอื่นๆ 269 40.87 .15   

รวม 276 72.42    
ค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์พหุ (Multiple Correlation), R = .66 
 
 จากตารางที่ 4.46 ผลจากการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 29.66, p-value 
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= 0.00) โดยตัวแปรด้านค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงานสามารถ
พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 43.6 
 
ตารางท่ี 4.47 แสดงการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน

กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 

ค่าตอบแทน 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardzed 
Coefficients 

t p-value 

 B Std.Error Beta   
- ค่าคงที่ 1.23 .19  6.55 .00* 
- ค่าตอบแทนทางการเงิน -.13 .05 -.16 -2.77 .01* 
- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
(งาน) 

.32 .06 .32 5.04 .00* 

- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
(โอกาสก้าวหน้า) 

-.02 .05 -.02 -.32 .75 

- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
(ความภาคภูมิใจ) 

.42 .07 .42 5.81 .00* 

- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
(ผู้บังคับบัญชา) 

-.03 .04 -.05 -.79 .43 

- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
(ความร่วมมือ) 

.10 .06 .13 1.85 .07 

- ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
(สภาพแวดล้อม) 

.04 .04 .06 1.04 .30 

R2= .44, Adjust R2 = .42, Standard Error of the Estimate = .39 
p-value  0.05 
 
 จากตารางที่ 4.47 ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก  (R = 0.66) โดยผลการวิเคราะห์ความแปร 
ปรวนของค่าตอบแทนรายด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่ามี  3 
ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทางการเงิน ( = -.13) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) ( = .32) 
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ)  ( = .42) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัยค่าตอบแทน
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ทางการเงินและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความ
ภาคภูมิใจ) เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ ดังนี ้

 Y


 = 1.23 - 0.13 (ค่าตอบแทนทางการเงิน) + 0.32 (ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน 
(งาน) ) + 0.42 (ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ) ) 

 ค่า  ของคา่ตอบแทนทางการเงิน = -.13 หมายความว่า เมื่อผู้บริหารเพิ่มค่าตอบแทนทาง
การเงิน 1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง .13 หน่วย ค่า  ของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (งาน) = .32 หมายความว่าเมื่อค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) เพิ่มขึ้น 1 หน่วย 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น .32 หน่วย และ ค่า  ของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน
(ความภาคภูมิใจ) = .42 หมายความว่าเมื่อค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ)  เพิ่มขึ้น 
1 หน่วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น .42 หน่วย 



บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เป็นการศึกษาที่มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน สถานภาพสมรส 
ภูมิล าเนา จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ หน่วยงาน ต าแหน่งงาน และรายได้ประจ าต่อเดือน ที่มีผลต่อ
ปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 
สรุปผลการศึกษา 

 การน าเสนอสรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอน าเสนอเป็นภาพรวมและข้อสรุปผลการศึกษาที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตั้งไว้ ตามล าดับต่อไปนี้ 
 1. จากผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานสรุปได้ ดังนี้ พนักงานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปีส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย,ปวช.
ส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1 – 3 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ส่วนใหญ่มีจ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะจ านวน 1 – 2 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
พื้นที่ขายสินค้า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ และส่วนใหญ่มีรายได้ประจ าต่อเดือน 
10,000 – 15,000 บาท 
 2. เมื่อศึกษาถึงปัจจัยค่าตอบแทนของพนักงาน พบว่า 
  2.1 ปัจจัยค่าตอบแทนของพนักงานโดยรวมมีค่าเฉลี่ยและความถี่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยของปัจจัยค่าตอบแทนในด้าน
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน (หัวหน้างาน)อยู่ในระดับมาก ด้านค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (โอกาสก้าวหน้า) อยู่ใน
ระดับปานกลางด้านค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ) อยู่ในระดับปานกลาง ด้าน
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (สภาพแวดล้อม) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (ความร่วมมือในการท างาน) อยู่ในระดับปานกลาง ด้านค่าตอบแทนทางการเงิน อยู่ใน
ระดับปานกลาง 
  2.2 พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
 3. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีต่อปัจจัยค่า 
ตอบแทนทางการเงินแต่ละตัวแปร พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะที่
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แตกต่างกัน หน่วยงานที่แตกต่างกัน ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน รายได้ประจ าต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินของพนักงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานที่มีต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินของพนักงาน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่
ทางการเงินกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพบว่า ผลจากการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าตอบแทนรายด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่ามี  3 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนทางการเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ทางการเงิน (งาน) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความภาคภูมิใจ) ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าปัจจัยค่าตอบ 
แทนทางการเงินและค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (งาน) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงิน (ความ
ภาคภูมิใจ) เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

 การอภิปรายผลการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญที่ได้พบจากการศึกษาในเร่ืองนี้เพื่อน ามาอภิปราย
สรุปให้ทราบถึงข้อเท็จจริง โดยมีการน างานศึกษาที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน หรือขัดแย้งได้ 
ดังนี ้
 1. จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินมีผลต่อพนักงานในระดับปาน
กลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ เพ็ญศิริ แก้วมณี (2553) พบว่า พนักงานมีความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนด้านต่าง  ๆ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะบริษัทก าหนดค่าตอบแทนโดย
ค านึงถึงความเสมอภาคภายในที่งานมีความยากง่ายแตกต่างกัน ประกอบกับการแข่งขันกับองค์กร
ภายนอกอ่ืน  ๆ  ได้ จึงท าให้ค่าตอบแทนของบริษัทอยู่ในระดับเหมาะสมและเป็นที่พึงพอใจใน
ค่าตอบแทนทางตรงในระดับมาก โดยแบ่งเป็นด้านเงินเดือน ด้านเงินค่านายหน้าจากการขาย 
(คอมมิชชั่น) ด้านเงินค่าตอบแทนพิเศษ (Fee) ด้านเงินโบนัสประจ าปี 
 2. จากผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ โสภา ทองอ่อน (2550) ที่พบว่า บุคลากรที่มีเพศอายุระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานต าแหน่ง และรายได้ที่ต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน   
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรที่ส าคัญ  ๆ  คือ ผู้อ านวยการต้องไม่
สับเปลี่ยนงานช่วยฝ่ายบริหารมากเกินไปการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องมีหลักเกณฑ์โปร่งใส
และยุติธรรมและฝ่ายบริหารต้องสร้างขวัญให้ก าลังใจบุคลากร 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยค่าตอบแทนทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษางานวิจัยของ จุฑารัตน์     
ศรีใย (2554) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานมากที่สุดอันดับ  1 คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทน รองลงมาด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน และด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยใคร่
ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล  ระดับการศึกษา  จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ 
หน่วยงาน ต าแหน่งงาน รายได้ประจ าต่อเดือน ที่พนักงานได้รับในปัจจุบันมี ผลต่อปัจจัย
ค่าตอบแทนทางการเงิน ผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะ คือ 
  ทางบริษัทฯ ควรปรับปรุงโครงสร้างในการจ่ายค่าตอบแทนทางการเงินใหม่ให้กับ
พนักงานโดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคล โดยให้ความส าคัญกับตัวแปรที่ศึกษา พบเป็นอันดับ
แรก ๆ ก่อน ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งระดับปฏิบัติการ  พนักงานที่มีรายได้ประจ าต่อ
เดือน 9,000 – 10,000 บาท พนักงานที่มีผู้ที่อยู่ในอุปการะ 1 – 2 คน และ 3 – 4 คน ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจ
ห้างค้าส่งมีสัดส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติการมากถึงร้อยละ  58.8 จึงถือเป็นก าลังส าคัญในการ
ขับเคลื่อนองค์กร จึงควรพิจารณาค่าตอบแทนให้เหมาะสม เช่น 
  1.1 การปรับฐานเงินเดือนส าหรับการจ้างพนักงานเข้าใหม่ โดยก าหนดจากค่าจ้างขั้น
ต่ าตามกฎหมาย สภาพเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ ดัชนีผู้บริโภค และส ารวจค่าตอบแทน จากคู่แข่งขันใน
ธุรกิจเดียวกัน เพื่อจูงใจให้ผู้สมัครงานอยากเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ คัดเลือกและสรรหาบุคลากร
ตามจ านวนที่ต้องการและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเมื่อพนักงานเข้าร่วมงานกับ บริษัทฯ แล้วมี
รายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตนเองและผู้ที่อยู่ในอุปการะได้อย่างเหมาะสม 
  1.2 การเพิ่มสวัสดิการใหม่ที่สามารถช่วยให้พนักงานมีเงินค่าครองชีพสูงขึ้น เช่น เงิน
ค่าอาหาร, เงินค่าเบี้ยขยัน,สวัสดิการรถรับส่งเพิ่มเติมส าหรับกะท างานเช้า และกะบ่าย 
  1.3 การปรับอัตราเงินสวัสดิการเพิ่มให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และส ารวจข้อมูล
จากธุรกิจเดียวกัน เช่น สวัสดิการที่พนักงานได้รับในปัจจุบัน ค่ากะเช้าและกะบ่ายได้รับวันละ 50 
บาท ค่านั่งเคร่ืองแคชเชียร์เดือนละ 800 บาทโดยให้สอดคล้องกับงบประมาณด้านต้นทุน 
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  1.4 ในส่วนของพนักงานเดิมที่มีการจ้างงานอยู่แล้ว ควรพิจารณาปรับฐานเงินเดือน
ใหม่หรือปรับเพิ่มตามผลการปฎิบัติงานของพนักงาน 
  ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนนั้น พบว่า พนักงานใน
หน่วยงานสนับสนุนมีอยู่ในบริษัทร้อยละ  27 เป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งช่างซ่อมบ ารุง 
พนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานตรวจรับสินค้า พนักงานบัญชีธุรการ  เป็น
ต าแหน่งงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านจึงควรพิจารณา
ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม โดยผู้วิจยัใคร่ขอเสนอแนะความคิดเห็น ดังนี ้
  1.5 การปรับโครงสร้างเงินเดือนตามคุณค่าของงาน ด้วยการพิจารณาจากลักษณะงาน
ที่พนักงานรับผิดชอบ ทักษะที่ใช้ในงาน ความยากง่ายของงาน ความเสี่ยงของงาน เช่น พนักงาน
ช่างซ่อมบ ารุงต้องมีทักษะในการขับขี่รถฟอร์คลิฟท์และมีใบประกาศรองรับตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และพนักงานบัญชีต้องจบวุฒิการศึกษาตามที่บริษัทฯ ก าหนด
ไว้ใน Job Specification เท่านั้น เนื่องจากเป็นงานที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะด้านไม่สามารถให้คน
ทั่วไปมาปฏิบัติงานแทนได้ จึงควรปรับโครงสร้างเงินเดือนให้สูงขึ้นตามค่างาน 
   1.6 การเพิ่มสวัสดิการเงินตอบแทนพิเศษส าหรับค่าทักษะ เช่น เงินตอบแทนพิเศษ
ส าหรับผู้ขับขี่ใช้งานรถฟอร์คลิฟท์ส าหรับพนักงานที่มีใบอนุญาต หรือเงินตอบแทนพิเศษส าหรับ
พนักงานที่มีใบประกาศผู้รับผิดชอบอนุรักษ์พนักงาน หรือมีพนักงานที่มีใบประกาศเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยวิชาชีพ 
  1.7 การเพิ่มหลักสูตรด้านการฝึกอบรมพัฒนาให้กับพนักงานกลุ่มนี้ ด้วยการจัดให้
พนักงานได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมตามวิชาชีพ เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาและเรียนรู้สิ่ง
ใหม่อย่างต่อเนื่อง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในงานที่ท าอยู่ประจ าวัน เช่น ให้พนักงานได้รับ
การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ การใช้งานระบบอินเตอร์เน็ท การขนส่งสินค้าและการรับ
สินค้าอย่างเป็นระบบโลจิสติกส์ โดยทางฝ่ายบริหารงานบุคคลต้องประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ทราบต้ังแต่ขั้นตอนการรับสมัคร สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับพนักงานกลุ่มนี้ 
  ในส่วนของพนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ปัจจุบันบริษัทฯ มี
โครงสร้างกระบอกเงินเดือนที่พิจารณาค่างานตามต าแหน่งงาน โดยไม่ได้มีการพิจารณาจากระดับ
การศึกษา ดังนั้น หากบริษัทฯ มีงบประมาณเพียงพออาจจะพิจารณาปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ 
โดยน าเร่ืองพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปมาพิจารณาเพิ่มพิเศษด้วย โดยจากข้อมูล
ของพนักงานในบริษัทฯ พบว่ามีพนักงานที่จบระดับการศึกษาปริญญาตรีรวมอยู่ถึงร้อยละ 36.8 ซึ่ง
สอดคล้องกับในสถานการณ์ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเปิดสอนมากยิ่งขึ้น ท าให้ในตลาดแรงงานมีผู้สมัครงานที่จบระดับการศึกษาปริญญาตรี
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งหากบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนโดยพิจารณาน าเร่ืองระดับ
การศึกษามาพิจารณาให้เหมาะสมด้วย จะท าให้สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพให้เข้า
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มาร่วมงานกับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น และพนักงานก็จะสามารถพัฒนาขึ้นไปเป็นระดับหัวหน้างานได้
ง่ายขึ้นด้วย 
 2. ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลจ าแนกตามต าแหน่งงานที่พนักงานได้รับใน
ปัจจุบันมผีลต่อค่าตอบที่ไม่ใช่ทางการเงินผู้วิจัยจึงใคร่ขอเสนอแนะ ดังนี ้ 
  ในส่วนของพนักงานที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งระดับปฏิบัติการ 
  2.1 บริษัทฯ ควรก าหนดลักษณะงานให้มีความท้าทาย ให้พนักงานมีโอกาสได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์และมีอิสระในงานที่รับผิดชอบ เช่น การมอบหมายงานลักษณะโครงการให้
พนักงานได้ท าและให้ส่งตามก าหนด เพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้ท างานหรือถูกกดดันใน
การท างาน โดยอาจน าเคร่ืองมือในเร่ืองของเงินรางวัลจูงใจพิเศษมาใช้ร่วมด้วย เพื่อจูงใจให้
พนักงานท างานได้ส าเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น จัดโครงการ 5 ส.ให้พนักงาน
ร่วมมือร่วมใจกันในแต่ละฝ่าย โครงการการจัดเรียงสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายต่อวัน และมอบเงิน
รางวัลให้ส าหรับผู้ที่ท าผลงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
  2.2 บริษัทฯ ควรจัดท าแผนพัฒนาอาชีพให้พนักงานอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารงาน
บุคคลประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบตั้งแต่ขั้นตอนการ รับสมัครงาน สัมภาษณ์งาน การ
ปฐมนิเทศก์พนักงานใหม่ การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในสายงาน หรือจัดโครงการ  Talent, The Star รับสมัครพนักงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้าหลักสูตรพัฒนาสายอาชีพเพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีเป้าหมายปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้เข้าโครงการและก้าวหน้าในต าแหน่งต่อไปในอนาคต 
 3. ผลการศึกษาพบว่าอายุงานของพนักงานในบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 – 3 ปี แสดง
ให้เห็นว่าความผูกพันในองค์กรของพนักงานมีน้อย ท าให้บริษัทฯ สูญเสียองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ในงานที่ติดตัวพนักงานไป เช่น งานทักษะในฝ่ายสินค้าอาหารสด งานทักษะในสาย
การบริหารงานบุคคล ดังนั้น ผู้บริหารควรจะพิจารณาว่าท าอย่างไรให้พนักงานมีความผูกพันใน
องค์กรมากยิ่งขึ้น เช่น 
  3.1 การจัดสวัสดิการระยะยาวให้กับพนักงานให้เหมาะกับธุรกิจหรือวัฒนธรรมใน
องค์กร เช่น ค่าตอบแทนส าหรับพนักงานที่อายุงานเกิน  5 ปีขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าเทอม
บุตรภาคการศึกษาละ 5,000 บาท หรือสิทธิในการได้รับวันหยุดพักร้อนเพิ่มจากเดิมเมื่ออายุงานถึง
ก าหนด จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อให้พนักงานได้รับเงินปันผลในระยะยาวและมีรายได้เพิ่มขึ้น
หรือให้โอกาสพนักงานได้รับหุ้นบริษัทฯ เมื่ออายุงานถึงตามเกณฑ์ก าหนด เพื่อสร้างความเป็นส่วน
ร่วมในความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร เป็นต้น 
  3.2 การจัดท าเคร่ืองมือประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ส าหรับคัดกรองพนักงานที่
มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ ดี ปานกลาง หรือต้องปรับปรุง เพื่อสร้างบันไดอาชีพให้กับพนักงานถูก
กลุ่มและประชาสัมพันธ์ถึงโอกาสดีๆ ให้พนักงานทราบ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากอยู่
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ร่วมกับองค์กรต่อในระยะยาว รวมทั้งค่าตอบแทนที่พนักงานได้รับจากการประเมินผลงานที่ดี
จะต้องมีความชัดเจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเน่ือง 
 4. ผลการศึกษาพบว่าค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการเงินด้านงานและหัวหน้างานขององค์กร
อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า  
  4.1 ควรพัฒนาลักษณะงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับธุรกิจอยู่เสมอ 
เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน ไม่เบื่อหน่ายกับงานที่ซ้ าซาก ซึ่งลักษณะธุรกิจห้างค้าส่ง
มักจะมีความหลายหลายในเร่ืองผลิตภัณฑ์สินค้าและความหลากหลายของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในลักษณะงานที่ท าประจ าวันอยู่แล้ว  บริษัทฯ จึงควรสนับสนุนในเร่ือง
กระบวนการท างานให้สะดวกราบร่ืนขึ้น เช่น ใช้ระบบเทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ต่างๆ เข้ามา เพื่อช่วยให้พนักงานท างานง่ายและรวดเร็ว อุปสรรคในการท างานลดลง เช่น การน า
ระบบตรวจสอบสต็อคสินค้าที่ทันสมัยมาใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลในการนับจ านวนสินค้าหรือ
ประมาณการให้เพียงพอกับจ านวนลูกค้าที่จะขายการจัดหาเคร่ืองพิมพ์ใบเสร็จที่ทันสมัยรวดเร็ว 
เพื่อลดขั้นตอนการสูญเสียเวลารอคิวที่จุดแคชเชียร์ ระบบการค านวณเวลาในการขนส่งสินค้าเพื่อ
จัดกะท างานพนักงานได้สอดคล้องตามรอบการส่งสินค้าเพื่อประหยัดค่าล่วงเวลาและค่ากะท างาน 
เป็นต้น 
  4.2 ควรมีการจัดหลักสูตรอบรมหัวหน้างานมืออาชีพ ส าหรับพนักงานระดับหัวหน้า
งานระดับต้น และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เพื่อให้พนักงานมีเทคนิคในการบริหารงานบุคคล
เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันพนักงานในองค์กรที่ก าลังเติบโตและขยายตัวมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เช่น เพศ อายุ ภูมิล าเนา วุฒิการศึกษาประสบการณ์ท างาน ดังนั้น หัวหน้างานยุคใหม่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารงานเพิ่มเติม เช่น การท างานเป็นทีมการสื่อสารกับทีมงาน การพูด
ยกย่องชมเชย การให้รางวัลตอบแทน หรือการลงโทษให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น 
 5. ผลการศึกษาพบว่าจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนทางการเงินและที่
ไม่ใช่ทางการเงินกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า ตัวแปรของค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ทางการ
เงิน (ความภาคภูมิใจ) เป็นตัวแปรอิสระที่สามารถน ามาใช้ในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานได้มากที่สุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะว่า  
  5.1 ควรพัฒนาลักษณะงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจใน
งานเช่น การเชิญผู้บริหารระดับสูงให้กล่าวถึงประโยชน์และความส าคัญของพนักงานทุกระดับให้
พนักงานรับรู้อย่างต่อเน่ือง, หัวหน้างานกล่าวชมเชย ขอบคุณเมื่อพนักงานท างานได้ส าเร็จ 
  5.2 การมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนทางการเงินตามผลการประเมินอย่างชัดเจน 
  5.3 ในหน่วยงานที่ต้องให้การบริการลูกค้า อาจใช้วิธีให้พนักงานแข่งขันกันสร้าง
ผลงานโดยให้ลูกค้าเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ เช่น การให้ลูกค้าให้คะแนนโหวตพนักงาน
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แคชเชียร์ที่บริการประทับใจ และนอกจากการให้รางวัลตอบแทนกับพนักงานเป็นตัวเงินและ
สิ่งของแล้ว ควรให้โอกาสพนักงานได้เผยแพร่เทคนิคการให้บริการที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือฝ่าย
อ่ืน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้พนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานท่านอ่ืนๆ ต่อไป 
  
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 เพื่อให้ผลศึกษาคร้ังนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมาก
ขึ้น ผู้ศึกษาขอเสนอข้อเสนอแนะในการศึกษาต่อไปนี้ 
 1. ควรศึกษาในเร่ืองนี้กับพนักงานในภูมิภาคอ่ืน  ๆ  เพิ่มขึ้น เพื่อน าผลการศึกษามา
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรต่อไป 
 2. ควรศึกษาในเร่ืองนี้กับพนักงานประจ าส านักงานใหญ่ เน่ืองจากมีลักษณะงาน 
และโครงสร้างเงินเดือนแตกต่างจากพนักงานประจ าสาขา 
 3. ควรเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแจกแบบสอบถาม เนื่องจากผู้ศึกษาได้ส ารวจ
แบบสอบถามในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มยอดขาย ท าให้พนักงาน
ใช้เวลาในการกรอกแบบสอบถามและส่งกลับคืนมากกว่า  1 สัปดาห์ และท าให้เวลาที่พนักงาน
พิจารณาค าถามในการกรอกข้อมูลน้อยเกินไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง  ปัจจัยค่าตอบแทนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ค าชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้สอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นในเร่ือง
ปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการท าค้นคว้า
อิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตพญาไท  
 2. วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาปัจจัยค่าตอบแทนที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการค่าตอบแทนของพนักงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพนักงานในองค์กรอย่างเหมาะสมที่สุด 
 3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ   
  1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม           
  2) แบบสอบถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  3) แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค่าตอบแทน 
 4. ขอความกรุณาท่านกรอกแบบสอบถามตรงตามความจริงมากที่สุด และโปรดตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ เพื่อน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  
 การตอบแบบสอบถามนี้ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ จะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด 

 
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลา 
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง (   )ที่ตรงกับสภาพเป็นจริงของท่าน 
 

1. เพศ    (   )  1.  ชาย          (    )  2.  หญิง 
 

2. อายุ   (   )  1.  18 – 30 ปี     (    )  2.  31 – 40 ป ี  
(    )  3.  41 – 50 ปี    (    )  4.  51 – 60 ปี   

 

3. ระดับการศึกษา (    ) 1.  ต่ ากว่ามัธยมต้นถึงมัธยมต้น (    ) 2.  มัธยมปลาย, ปวช. 
(    ) 3.  ปวส.    (    )  4.  ปริญญาตรีขึ้นไป 

 

4. อายุงาน  (    )  1.  น้อยกว่า 4 เดือน   (    )  2.  น้อยกว่า 1 ป ี
(    )  3.  1 – 3 ปี              (    )  4.  4 – 6 ปี             
(    )  5.  7 – 9 ปี        (    )  6.  10 ปีขึ้นไป     
 

5. สถานภาพสมรส  (    )  1.  โสด    (    )  2.  สมรส และอยู่ด้วยกัน 
(    )  3.  สมรสและแยกกันอยู่  (    )  4.  หย่าร้าง หม้าย           

 

6. ภูมิล าเนา   (    )  1.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
(    ) 2.  ภาคกลาง   (    )  3.  ภาคเหนือ           

 (    ) 4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (    )  5.  ภาคตะวันออก     
 (    ) 6.  ภาคตะวันตก   (    )  7.   ภาคใต ้

 

7. จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ (    )  1.  ไม่มี   (    ) 2.  มี จ านวน 1 – 2 คน 
(    ) 3.  มี จ านวน 3 – 4 คน (    ) 4.  มี จ านวน 5 คนขึ้นไป 

 

8. หน่วยงาน  (    )  1.  ฝ่ายบริการลูกค้า (Cashier / Reception) 
(    ) 2.  ฝ่ายการตลาด (Sales Representative / Customer Development) 
(    ) 3.  ฝ่ายสนับสนุน (ALC / Human Resources / Goods Receiving /  

General Affairs) 
(    ) 4. ฝ่ายพื้นที่ขายสินค้า  (Dry Food / Fresh Food / Non Food) 
 

9. ต าแหน่งงาน  (    )  1. Staff 1 - 2   (    ) 2.  Officer / Supervisor 
(    ) 3.  Section Manager ขึ้นไป 
 

10. รายได้ประจ าต่อเดือน (    ) 9,000 - 10,000 บาท    (    ) 10,000 – 15,000  บาท 
(    ) 15,001 – 20,000 บาท    (    ) มากกว่า 20,000 บาท 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเร่ืองค่าตอบแทนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

้วย
มา
กที่

สุด
 

เห็
นด

้วย
มา
ก 

เห็
นด

้วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห็
นด

้วย
น้อ

ย 

เห็
นด

้วย
น้อ

ยที่
สุด

 

1. เงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่ท่านได้รับจากองค์กร
เหมาะสมกับต าแหน่งและความรับผิดชอบของท่าน 

     

2. ท่านมีความพึงพอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษที่
ได้รับอยู่ในปัจจุบัน เช่น ค่านั่งเคร่ืองแคชเชียร์ ค่ากะท างาน 

     

3. เงินโบนัสประจ าปีที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมกับงานที่
ท่านได้รับมอบหมายจากองค์กร 

     

4. ท่านได้รับเงินรางวัลเพิ่มขึ้นเมื่อผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรก าหนด 

     

5. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของท่าน 

     

6. จ านวนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีท าให้ท่านเกิดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

     

7. งานที่ท่านได้รับมอบหมายจากองค์กรช่วยกระตุ้นให้ท่าน
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการท างานอย่างแท้จริง 

     

8. ท่านไม่เคยมีความรู้สึกว่างานในหน้าที่ของท่านเป็นงาน 
ที่น่าเบื่อซ้ าซาก 

     

9. ท่านได้รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ 
และท าให้รู้สึกมีความกระตือรือร้นในการท างาน 

     

10. ลักษณะของงานที่ท่านปฏิบัติเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถอย่างสูงและเป็นงานที่น่าสนใจ 

     

11. งานที่ได้รับมอบหมายท าให้ท่านได้ใช้ความคิดริเร่ิม 
สร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

้วย
มา
กที่

สุด
 

เห็
นด

้วย
มา
ก 

เห็
นด

้วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห็
นด

้วย
น้อ

ย 

เห็
นด

้วย
น้อ

ยที่
สุด

 

12. ท่านมีอิสระในการแก้ปัญหาในงานที่ท่านมีหน้าที่
รับผิดชอบ 

     

13. ท่านปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

     

14. ท่านพยายามคิดหาวิธีท างานใหม่ๆ เพื่อให้งานที่ได้รับ
มอบหมายประสบความส าเร็จ 

     

15. ต าแหน่งงานที่ท่านปฏิบัติอยู่สามารถสร้างผลงานเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งได้เป็นอย่างดี 

     

16. ท่านมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และความสามารถจาก 
ต าแหน่งงานของท่าน 

     

17. การปฏิบัติงานของท่านมีโอกาสได้รับการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งสูงขึ้น 

     

18. การยกย่องจากผู้รับบริการและผู้ร่วมงานเป็นสิ่งที่ท่าน
อยากได้รับเมื่อปฏิบัติหน้าที่ 

     

19. ผู้บังคับบัญชาไว้ใจมอบหมายงานพิเศษอ่ืนๆ ขององค์กร
ให้ท่านปฏิบัติ 

     

20. ผลการปฏิบัติงานของท่านได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน      
21. ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งหวังให้
ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

     

22. ท่านรู้สึกว่าการปฏิบัติงานของท่านมีส่วนส าคัญที่ท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ 

     

23. ท่านรู้สึกพอใจในค่าตอบแทน เช่น การปรับเงินเดือน
ประจ าปี โบนัสประจ าปี 

     

24. ท่านคิดว่าองค์กรมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่
เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

้วย
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กที่

สุด
 

เห็
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้วย
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ก 

เห็
นด

้วย
ปา
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เห็
นด

้วย
น้อ

ย 

เห็
นด

้วย
น้อ

ยที่
สุด

 

25. ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ให้ความห่วงใยและรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติงานของท่าน 

     

26. ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นบุคคลที่สามารถปรึกษาหารือ 
ชี้แจงหรือขอค าแนะน าในการปฏิบัติงานได้ 

     

27. ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นและ
มีอิสระในการตัดสินใจในการท างานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของท่าน 

     

28. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรของท่านต่างให้ความร่วมมือในการ
ท างานและประสานงานกันเป็นอย่างดี 

     

29. เพื่อนร่วมงานให้ความเคารพและรับฟังความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน เพื่อพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

     

30. ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของท่านมักถูกน าไปใช้ 
งานอยู่เสมอ 

     

31. ท่านมีส่วนแสดงความคิดเห็นต่องานและกิจกรรมของ
องค์กร 

     

32. ท่านมีความเห็นว่าองค์กรมีสถานที่ท างานที่มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ 

     

33. สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยทั่วไปท าให้ท่านมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

     

34. ท่านมีความเห็นว่าอาคาร สถานที่ท างาน มีความ
เหมาะสมกับลักษณะขององค์กร 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สึก/ความคิดเห็นของท่านมากที่สุด  
 

ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

้วย
มา
กที่

สุด
 

เห็
นด

้วย
มา
ก 

เห็
นด

้วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห็
นด

้วย
น้อ

ย 

เห็
นด

้วย
น้อ

ยที่
สุด

 

1. ท่านมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ปริมาณงาน
หรือชิ้นงานตามที่บริษัทฯ ต้องการ 

     

2.  ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ  
ปฏิบัติงาน ท าให้ได้จ านวนงานหรือชิ้นงานตรงตาม 
ที่วางแผน  

     

3. ท่านมีความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ 
ปริมาณงานหรือชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ 

     

4. ท่านมีการปรับปรุงการท างานเพื่อให้ได้ปริมาณงานหรือ
ชิ้นงานเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอยู่เสมอ  

     

5. ท่านมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานอ่ืนๆในอนาคตต่อไป 

     

6. ท่านปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้เพื่อคุณภาพของงานหรือ
ผลงานที่ออกมา 

     

7. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ  
ปฏิบัติงาน ท าให้ผลงานออกมามีคุณภาพดี ไม่มีข้อบกพร่อง 

     

8. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ  
ปฏิบัติงาน ท าให้สินค้ามีมาตรฐานได้รับการยอมรับ 
จากลูกค้าและบุคคลทั่วไป 

     

9. ท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ท าให้องค์การ
ได้รับรางวัลตอบแทน หรือบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย 

     

10. ท่านมีจิตส านึกในการค านึงถึงคุณภาพของงานหรือ
ผลงานที่จะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์การ 
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ข้อค าถาม 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

้วย
มา
กที่

สุด
 

เห็
นด

้วย
มา
ก 

เห็
นด

้วย
ปา
นก

ลา
ง 

เห็
นด

้วย
น้อ

ย 

เห็
นด

้วย
น้อ

ยที่
สุด

 

11. ท่านมีแผนงานที่มีการก าหนดระยะเวลาการท างานเสร็จ 
ที่ชัดเจน 

     

12. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ  
ปฏิบัติงาน ท าให้งานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้  

     

13. ท่านมีการล าดับการท างานก่อน-หลังตามความส าคัญของ
งาน เพื่อให้งานเสร็จทันเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

     

14. ท่านมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้
งานเสร็จทันเวลา 

     

15. ท่านสามารถชี้แจงถึงการล่าช้าของงานหรือผลงานได้ 
ในกรณีที่ไม่สามารถท างานตามแผนได้  

     

16. ท่านมีการวางแผนในการปฏิบัติงานที่สามารถ 
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปได้ 

     

17. ท่านปฏิบัติตามแผนงานโดยค านึงถึงทรัพยากรต่างๆ  
ที่องค์การต้องจ่ายเป็นต้นทุนอยู่ตลอดเวลา 

     

18. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการ  
ปฏิบัติงาน ท าให้เสียค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนในการปฏิบัติงาน
น้อยที่สุด 

     

19. ท่านค านึงถึงการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์ต่างๆ  
ขององค์การในการปฏิบัติงานอย่างประหยัด 

     

20. ท่านตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

     

 
 
 
 
 



96 

ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

สิ่งที่ท่านประทับใจในการปฏิบัติงาน 
..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 
แนวทางที่ท่านคิดว่าจะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 

..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

Reliability 

Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.973 64 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
เพศ 1.4668 .50732 30 
อายุ 2.0333 .85029 30 
วุฒิการศึกษา 2.9000 1.06188 30 
อายุงาน 3.1667 1.55549 30 
สถานภาพสมรส 1.7667 .72793 30 
ภูมิล าเนา 2.5333 1.77596 30 
จ านวนผู้อุปการะ 1.6667 .66089 30 
หน่วยงาน 2.6333 1.18855 30 
ต าแหน่งงาน 1.9333 .73968 30 
รายได้ประจ าต่อเดือน 3.0000 .90972 30 
ค าถามค่าตอบแทน 1 3.8000 .80516 30 
ค าถามค่าตอบแทน 2 3.7000 .87691 30 
ค าถามค่าตอบแทน 3 3.5667 .85836 30 
ค าถามค่าตอบแทน 4 3.4667 .93710 30 
ค าถามค่าตอบแทน 5 3.9000 .92289 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
ค าถามค่าตอบแทน 6 3.8667 .86037 30 
ค าถามค่าตอบแทน 7 3.8667 .77608 30 
ค าถามค่าตอบแทน 8 3.8667 .89955 30 
ค าถามค่าตอบแทน 9 3.8333 .79148 30 
ค าถามค่าตอบแทน 10 3.7667 .72793 30 
ค าถามค่าตอบแทน 11 3.9333 .86834 30 
ค าถามค่าตอบแทน 12 3.8000 .84690 30 
ค าถามค่าตอบแทน 13 3.7000 .79438 30 
ค าถามค่าตอบแทน 14 3.9333 .78492 30 
ค าถามค่าตอบแทน 15 3.9667 .80872 30 
ค าถามค่าตอบแทน 16 4.0333 .71840 30 
ค าถามค่าตอบแทน 17 3.7667 .67891 30 
ค าถามค่าตอบแทน 18 3.9333 .90719 30 
ค าถามค่าตอบแทน 19 3.7333 .82768 30 
ค าถามค่าตอบแทน 20 3.9000 .66176 30 
ค าถามค่าตอบแทน 21 4.1667 .83391 30 
ค าถามค่าตอบแทน 22 4.0000 .64327 30 
ค าถามค่าตอบแทน 23 3.5667 .81720 30 
ค าถามค่าตอบแทน 24 3.6333 .85029 30 
ค าถามค่าตอบแทน 25 3.8000 .66436 30 
ค าถามค่าตอบแทน 26 3.9000 .75886 30 
ค าถามค่าตอบแทน 27 3.9000 .80301 30 
ค าถามค่าตอบแทน 28 3.7000 .74971 30 
ค าถามค่าตอบแทน 29 3.7667 .81720 30 
ค าถามค่าตอบแทน 30 3.5000 1.04221 30 
ค าถามค่าตอบแทน 31 3.6000 .93218 30 
ค าถามค่าตอบแทน 32 3.8667 .73030 30 
ค าถามค่าตอบแทน 33 3.9333 .58329 30 
ค าถามค่าตอบแทน 34 3.9000 .60743 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
ค าถามประสิทธิภาพ1 4.0333 .76489 30 
ค าถามประสิทธิภาพ2 3.9667 .71840 30 
ค าถามประสิทธิภาพ3 3.9333 .73968 30 
ค าถามประสิทธิภาพ4 3.9667 .61495 30 
ค าถามประสิทธิภาพ5 3.8333 .74664 30 
ค าถามประสิทธิภาพ6 3.9000 .71197 30 
ค าถามประสิทธิภาพ7 3.8000 .84690 30 
ค าถามประสิทธิภาพ8 3.9667 .76489 30 
ค าถามประสิทธิภาพ9 3.9000 .66176 30 
ค าถามประสิทธิภาพ10 4.0667 .69149 30 
ค าถามประสิทธิภาพ11 4.0000 .74278 30 
ค าถามประสิทธิภาพ12 4.0333 .76489 30 
ค าถามประสิทธิภาพ13 4.2000 .61026 30 
ค าถามประสิทธิภาพ14 3.9667 .71840 30 
ค าถามประสิทธิภาพ15 3.9667 .61495 30 
ค าถามประสิทธิภาพ16 3.8000 .61026 30 
ค าถามประสิทธิภาพ17 3.8667 .68145 30 
ค าถามประสิทธิภาพ18 3.8667 .68145 30 
ค าถามประสิทธิภาพ19 4.0333 .76489 30 
ค าถามประสิทธิภาพ20 3.9000 .80301 30 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

เพศ 230.2000 1024.579 .128 .973 
อายุ 229.6334 1010.373 .331 .973 
วุฒิการศึกษา 228.7668 1007.766 .298 .973 
อายุงาน 228.5001 991.633 .357 .974 
สถานภาพสมรส 229.9001 1023.191 .113 .973 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ภูมิล าเนา 229.1334 1022.114 .033 .976 
จ านวนผู้อุปการะ 230.0001 1024.891 .086 .973 
หน่วยงาน 229.0334 1027.545 .000 .974 
ต าแหน่งงาน 229.7334 1017.438 .233 .973 
รายได้ประจ าต่อเดือน 228.6668 1004.431 .411 .973 
ค าถามค่าตอบแทน 1 227.8668 993.631 .684 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 2 227.9668 989.062 .710 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 3 228.1001 992.019 .670 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 4 228.2001 988.574 .671 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 5 227.7668 999.559 .490 .973 
ค าถามค่าตอบแทน 6 227.8001 992.919 .651 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 7 227.8001 988.850 .810 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 8 227.8001 984.436 .775 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 9 227.8334 995.724 .653 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 10 227.9001 996.708 .691 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 11 227.7334 992.542 .652 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 12 227.8668 989.632 .725 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 13 227.9668 991.132 .744 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 14 227.7334 989.714 .783 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 15 227.7001 991.660 .720 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 16 227.6334 999.614 .635 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 17 227.9001 999.122 .685 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 18 227.7334 988.748 .691 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 19 227.9334 986.404 .806 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 20 227.7668 997.973 .731 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 21 227.5001 993.219 .667 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 22 227.6668 1007.328 .520 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 23 228.1001 992.846 .689 .972 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ค าถามค่าตอบแทน 24 228.0334 989.959 .716 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 25 227.8668 995.907 .778 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 26 227.7668 996.042 .676 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 27 227.7668 986.456 .830 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 28 227.9668 991.476 .783 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 29 227.9001 989.191 .761 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 30 228.1668 976.966 .782 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 31 228.0668 980.197 .821 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 32 227.8001 993.471 .760 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 33 227.7334 1002.197 .716 .972 
ค าถามค่าตอบแทน 34 227.7668 1003.904 .642 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ1 227.6334 995.063 .691 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ2 227.7001 995.729 .722 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ3 227.7334 991.025 .803 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ4 227.7001 997.039 .813 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ5 227.8334 996.759 .672 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ6 227.7668 997.835 .681 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ7 227.8668 990.321 .712 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ8 227.7001 996.763 .655 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ9 227.7668 1002.180 .629 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ10 227.6001 996.726 .728 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ11 227.6668 990.983 .801 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ12 227.6334 998.649 .615 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ13 227.4668 1001.563 .700 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ14 227.7001 1003.453 .550 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ15 227.7001 1000.143 .732 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ16 227.8668 1001.011 .715 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ17 227.8001 994.988 .780 .972 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

ค าถามประสิทธิภาพ18 227.8001 995.332 .772 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ19 227.6334 993.476 .724 .972 
ค าถามประสิทธิภาพ20 227.7668 1000.524 .548 .972 

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
231.6668 1028.983 32.07776 64 
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หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อศึกษางานวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล นางสาวประภาพร  พฤกษะศรี 
วัน เดือน ปีเกิด 1  ธันวาคม  2519 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2542 
 สารสนเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ 
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ประสบการณ์ในการท างาน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  
 สาขารังสิต พ.ศ. 2543- พ.ศ. 2557 
ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 
 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 49/174  หมู่บ้านพัธนชัย สายไหม 34 
 แขวงสายไหม  เขตสายไหม 
 กรุงเทพมหานคร 10220 
 


