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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจได้แก่ แรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอก ทฤษฎีสองปัจจัย โดย
กรอบแนวคิดในการวิจัยใช้ตัวแปรอิสระ เป็นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา และ
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศ  และตัวแปรตามคือ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานฝา่ย
ปฏิบัติการเขตการบิน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 พนักงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
พนักงานฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 พนักงานฝ่ายท่าอากาศยาน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 
พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า 116 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 พนักงานฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจที่ส าคัญที่สุดในการท างานคือ ปัจจัยส่วนบุคคล (ค่าเฉลี่ย
ระดับมาก = 4.09) รองลงมาคือปัจจัยด้านหัวหนา้งานและเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยระดับมาก = 4.04) ด้านลักษณะงานที่
ท า (ค่าเฉลี่ยระดับมาก = 3.96) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างาน (ค่าเฉลี่ยระดับมาก = 3.87) ปัจจัยด้านองค์กร (ค่าเฉลี่ย
ระดับมาก = 3.84) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง = 3.35) ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้า
และเจริญเติบโต (ค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง = 3.18) เมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วย t-test และ ANOVA พบว่า เพศ 
อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา ฝ่ายที่ท างานท่ีแตกต่างกันมีปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจท่ีแตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ  ท่าอากาศยาน พนักงานระดับปฏิบัติการ 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the factors affecting working motivation of operational officers  
at Suvarnabhumi Airport. It applied concepts and theories such as intrinsic and extrinsic motivations, 
two factor theory. The conceptual framework explained the independent variables were personal 
factors such as gender, age, working experience, domicile and factors affecting working motivation of 
operational officers at Suvarnabhumit Airport and the dependent variables were working motivation 
of operational officers at Suvarnabhumi Airport. The research found that the respondents were 63 
airside operations department officers (=17%), 62 security department officers (=16.7%), 28 rescue 
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and firefighting department officers (=7.5%), 62 landside operations department officers (=16.7), 116 
customer service officers (=31.3%), 40 special affair and public relation officers (=10.8%). The results 
found that the factors affecting working motivation were personal factors (mean at a high level = 
4.09), head and colleagues (mean at a high level = 4.04), types of job (mean at a high level = 3.96), 
working environment (mean at a high level = 3.87), organization factors (mean at a high level = 3.84), 
compensation and welfare (mean at a moderate level = 3.35), job advancement and growth (mean at 
a moderate level = 3.18). When testing the hypotheses with t-test and ANOVA, it showed that 
differences in genders, age, working experience, education levels and department affected the 
different working motivation factors of the operational officers in the airport.   
 
Keywords: motivation, airport, operational officers. 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมจีุดแขง็ทางภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยว ท าเลที่ตั้ง และ
วัฒนธรรมไทยท าให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญซึ่งนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศไดเ้ดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีท่าอากาศยานสุวรรณภมูิเปน็แหล่งรวมการขนส่งทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ที่ให้บริการการขนส่งคนและสินคา้ เนื่องจากความเจริญดา้นการท่องเที่ยวและการค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุบันท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิจึงได้ขยายพื้นที่การรองรับผูโ้ดยสารที่มากข้ึน และเพิ่มการจ้างพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อรองรับ
การให้บริการแก่ผู้โดยสารซึ่งเข้ามาใช้บริการโดยพนักงานระดับปฏบิัติการจะมีหน้าท่ีในการช่วยเหลือสนับสนุนท้ังการ
ช่วยเหลือในท่าอากาศยาน เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การป้องกันรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  
 ทั้งนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบ่งได้เป็นหลายฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการเขตการ
บิน ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายการท่าอากาศยาน ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายกิจการพิเศษและ
มวลชนสัมพันธ์ แต่ละฝ่ายมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน ในการท างานบริการโดยเฉพาะในท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิซึ่งพนักงานระดับปฏิบัติการต้องให้บริการแก่บุคคลและองค์กร เช่น การให้บริการแก่ผู้โดยสาร การให้บริการแก่สาย
การบิน การให้บริการแก่ภาครัฐ จึงเป็นงานท่ีมีลักษณะท้าทาย จ าเป็นต้องอาศัยแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งจะคอยส่งเสริม 
ผลักดัน และรักษาให้พนักงานระดับปฏิบัติการสามารถท างานในท่าอากาศยานได้ประสบความส าเร็จ  
 ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานระดับปฏบิัติการของท่าอากาศยาน
สุวรรณภมูิต้น โดยมีจดุประสงค์เพือ่ทราบแรงจูงใจในการท างานและพัฒนาแรงจูงใจของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตา่งกัน  
2. พนักงานท่ีมีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตา่งกัน 
3. พนักงานท่ีมีอายุงานแตกต่างกันมแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตา่งกัน  
4. พนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกตา่งกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
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5. พนักงานท่ีมีภูมิล าเนาแตกตา่งกันมีแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานท่ีแตกต่างกัน 
6. พนักงานฝ่ายท างานแตกต่างกันมแีรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกตา่งกัน  

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่องแรงจูงใจน้ี ใช้แนวคิดคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับแรงจูงใจ ได้แก่ ทฤษฎีสองปัจจัย ทฤษฎีแรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอก ดังนี้  

ทฤษฎีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก (Intrinsic and Extrinsic Motivation) อธิบายว่า แรงจูงใจของ
มนุษย์เกิดจากแรงจูงใจภายในของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ความภมูิใจ ความพอใจในการท างาน และการได้เรียนรู้จากการ
ท างาน และแรงจูงใจภายนอกของผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน สิ่งแวดล้อมในการงาน ผลตอบแทนท่ีได้
จากการท างาน (Raza, Akhtar, Husnain & Akhtar, 2015) องค์กรที่ต้องการจูงใจพนักงานให้ท างานได้ยาวนานจึงต้อง
จูงใจพนักงานด้วยแรงจูงใจท้ังจากภายในและแรงจูงใจภายนอก  

ทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) อธิบายว่า แรงจูงใจในการท างานเกิดจาก ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ซึ่งเกิดจากปัจจัยจงูใจ (Motivating Factor) ได้แก่ การไดร้ับการยอมรับ ความก้าวหน้าในการท างาน 
และความภูมิใจในการท างาน และความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) ซึ่งเกิดจากปัจจัยอนามัย (Hygiene Factors) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการท างานของพนักงาน ได้แก่ นโยบายขององค์กร อุปกรณ์และเครื่องมือในการท างาน 
ค่าตอบแทนในการท างาน และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Hong & Waheed, 2011) ทั้งนี้ในการท างาน จ าเป็นต้องมี
การสร้างสิ่งที่พนกังานพึงพอใจหรือจูงใจพนักงานและต้องลดสิ่งที่พนักงานไม่พึงพอใจด้วย                                   

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 เรณู สุขฤกษ์กิจ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ท่า
อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โดยแจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ตัวอย่าง 377 คน ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ถึงร้อยละ 73.7 อายุ 20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 45 
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 47.2 รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.1 มีระยะเวลาใน
การท างาน 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.5 ทั้งนี้ พบว่า ปัจจัยที่จูงใจมากที่สุดคือ ด้านลักษณะงาน ด้านความส าเร็จ ด้าน
ความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังพบว่า การยอมรับ สถานะอาชีพ และเพื่อนร่วมงานก็มีความส าคัญ  

กวีพล สุนทรรัตน์ (2557) ได้วิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้การแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 380 คน แล้ววิเคราะห์ด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงอนุมาน t-test และ One Way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ สภาพภาพโสด 
ประสบการณ์ท างานระหว่าง 6-10 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยด้าน
การยอมรับนับถือมีความส าคัญต่อพนักงานรัฐวิสาหกิจอย่างมากโดยเฉพาะการท างานกับองค์กรที่มีภาพลักษณ์ดี ในการ
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ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ท างานและรายได้เฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

             ตัวแปรอิสระ                                                                 ตัวแปรตาม  
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ไม่เกินระดับ 8 
เนื่องจากระดับ 8 เป็นระดับผู้บริหาร) จ านวน 5,102 คน (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), 2561) ทั้งนี้ได้
น ามาคิดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 จะมีกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 371 คน การศึกษานี้ใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก เนื่องจากมีระยะเวลาหาข้อมูลท าวิจัยเพื่อน าเสนอในเวลาจ ากัด  
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. อายุงาน 

4. ระดับการศึกษา 

5. ภูมิล าเนา 

6. ฝ่ายที่ปฏิบัติงาน        

ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏบิัติงาน
ของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยาน 

1. ด้านลักษณะงานท่ีท า 

2. ด้านหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน  
3. ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน  
4. ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการ 

5. ด้านโอกาสก้าวหน้าและเจรญิเติบโต 
7. ด้านองค์กร 

7. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
 
 
 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งพัฒนาจากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยในส่วนที่ 2 นี้ได้
ใช้มาตรวัดแบบให้คะแนนแบบ Likert’s Scale โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ช่วงละ 0.80 คะแนน ดังนี้   
 4.20 - 5.00 มากที่สุด     
 3.40 - 4.19 มาก 
 2.60 - 3.39  ปานกลาง     
 1.80 - 2.59  น้อย 
 1.00 - 1.79 น้อยที่สุด  
 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงเชิงเนื้อหาโดยใช้ผู้เช่ียวชาญซึ่งเป็นอาจารย์
ในหลักสูตรการจัดการการบินและหลักสูตรบริหารธุรกิจจ านวน 3 ท่าน โดยค่าคะแนนความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 
0.80 ก่อนน าไปทดลองแจก 40 ชุด กับพนักงานระดับปฏิบัติการของท่าอากาศยานดอนเมือง พบว่ามีค่าความเช่ือมั่น
มากกว่า 0.955 จึงสามารถน าไปใช้แจกจริง 371 ชุดให้แก่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) [6] 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามในเดือนกันยายน 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์
แบบสอบถาม และใช้สถิติเชิงอนุมาน ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่า T-test และ  ค่า ANOVA ที่นัยส าคัญ 0.05 
 
ผลการวิจัย  
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม     

เพศ จ านวนคน (n= 371) ร้อยละ 
ชาย 180 48.5 
หญิง 191 51.5 
อาย ุ จ านวนคน (n= 371) ร้อยละ 
20-29 ป ี 139 37.5 

30-39 ป ี 148 39.9 
40-49 ป ี 78 21.0 

50 ปีข้ึนไป  6 1.6 
อายุงาน   
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น้อยกว่า 1 ปี 54 14.6 
1-3 ปี 85 22.9 

4-5 ปี 70 18.9 
6-10 ปี 80 21.6 

มากกว่า 10 ปี  82 22.1 
ระดับการศึกษา   

ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5 1.3 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช) 18 4.9 

อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ปวส) 24 6.5 
ปริญญาตรหีรือเทียบเท่า 282 76.0 
ปริญญาโทและสูงกว่าปรญิญาโท 42 11.3 

ภูมิล าเนา  
  ภาคเหนือ 39 10.5 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 80 21.6 
ภาคตะวันตก 28 7.5 
ภาคกลาง 157 42.3 
ภาคตะวันออก 36 9.7 
ภาคใต ้ 31 8.4 
ฝ่าย  

  ฝ่ายปฏิบตัิการเขตการบิน 63 17.0 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 62 16.7 
ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย 28 7.5 

ฝ่ายท่าอากาศยาน  62 16.7 
ฝ่ายบริการลูกค้า 116 31.3 

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพนัธ์  40 10.8 
ตารางที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนกังานระดับปฏิบติัการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ลักษณะงานที่ท า ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.งานของท่านตรงกับความรู้ความสามารถ 3.75 0.84 มาก 

2.งานของท่านมีความน่าสนใจและท้าทายอยู่เสมอ 4.08 0.72 มาก 
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3.การท างานของท่านมีกระบวนการและขั้นตอนท่ีชัดเจน 4.02 0.76 มาก 

4.ท่านมีความสุขกับการท างานของตนเอง 3.97 0.77 มาก 

รวม 3.96   มาก 

หัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.หัวหน้างานสอนงานและช่วยเหลือท่านเป็นอย่างด ี 4.00 0.78 มาก 

2.เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาในการท างาน 4.11 0.69 มาก 

3.ท่านมีโอกาสในการแสดงความคดิเห็นในการท างาน 3.91 0.83 มาก 

4.ท่านสามารถท างานเป็นทีมในหน่วยงานได้ด ี 4.13 0.71 มาก 

รวม 4.04   มาก  

สิ่งแวดล้อมในการท างาน ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.ท่านมีอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ส าหรับการท างานท่ีเหมาะสม 3.87 0.86 มาก 

2.สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในหน่วยงานของท่าน เช่น ห้องท างาน       

แสง และเสียงมีความเหมาะสม 3.78 0.88 มาก 

3.สถานท่ีท างานของท่านมีระบบรกัษาความปลอดภัยทั้งด้านการ       

ป้องกันการโจรกรรม ระบบไฟฟ้าและอาคาร 3.91 0.87 มาก 

4.สิ่งแวดล้อมในการท างานมีความสะอาดเรยีบร้อยดี 3.90 0.79 มาก 

รวม 3.87   มาก 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.องค์กรของท่านให้ผลตอบแทนประจ า เช่น เงินเดือนที่เหมาะสม 3.46 0.9 มาก 

2.องค์กรของท่านมีการจัดสวสัดิการให้แก่บุคลากร เช่น ค่ารักษา       

พยาบาล การตรวจสุขภาพประจ าปี โบนัสประจ าปี และค่าล่วงเวลา       

เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น 3.44 1.06 มาก 

3.สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ท่านได้รับเพียงพอต่อความ       

จ าเป็นในการครองชีพ 3.29 1.04 ปานกลาง 

4.องค์กรของท่านใส่ใจในความเป็นอยู่ของบุคลากร 3.19 1.02 ปานกลาง 

รวม  3.35   ปานกลาง 

โอกาสก้าวหน้าและเจริญเติบโต ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.มีการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนที่เหมาะสมกับผลงาน 3.22 1.05 ปานกลาง 
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2.องค์กรของท่านส่งเสริมด้านการฝึกอบรมและการศึกษาแก่บุคลากร 3.31 1.01 ปานกลาง 

3.องค์กรของท่านตัดสินใจเลื่อนต าแหน่งบุคลากรจากระบบ       

คุณธรรม 3.04 1.06 ปานกลาง 

4.องค์กรของท่านมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่       

พนักงาน  3.16 1.04 ปานกลาง 

รวม 3.18   ปานกลาง 

ปัจจัยองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.ท่านภูมิใจท่ีได้ท างานในองค์กรที่มีช่ือเสียง 3.9 0.85 มาก 

2.องค์กรของท่านมีความมั่นคง 3.91 0.98 มาก 

3.องค์กรมีนโยบายการปฏิบตัิงานที่เหมาะสม 3.81 0.92 มาก 

4.องค์กรของท่านมีการบริหารทีม่ปีระสิทธิภาพ 3.75 0.98 มาก 

5.ผู้บริหารในองค์กรมีวิสยัทัศน์และความรู้ความสามารถ 3.83 0.93 มาก 

รวม 3.84   มาก 

ปัจจัยส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1.ท่านรู้สึกพึงพอใจท่ีได้ท างานบรกิารในองค์กรนี้ 4.06 0.76 มาก 

2.ท่านกระตือรือร้นล้นท่ีจะช่วยเหลือผู้เข้ามาใช้บริการในองค์กร 4.14 0.71 มาก 

3.ท่านรักการท างานบริการในองค์กรนี้ 4.05 0.75 มาก 

4.ท่านภูมิใจในการเป็นตัวแทนขององค์กร 4.02 0.79 มาก 

5.ท่านสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี  4.19 0.68 มาก 

รวม  4.09   มาก 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.5) มีอายุระหว่าง 30.39 
ปี (ร้อยละ 39.9) อายุการท างาน 1-3 ปี (ร้อยละ 22.9) มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (ร้อยละ 76) มี
ภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง (ร้อยละ 42.3) ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการลูกค้า (ร้อยละ 31.3)  
  
 ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยภาพรวม พบว่า 
พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 3.76 โดยอันดับที่ 1 คือ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล มี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.09 อันดับที่ 2 คือ ด้านหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ย 4.04 อันดับที่ 3 คือด้านลักษณะงานที่ท า มี
ค่าเฉลี่ย 3.96 อันดับที่ 4 คือ ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างาน มีค่าเฉลี่ย 3.87 อันดับที่ 5 คือ ปัจจัยด้านองค์กร มีค่าเฉลี่ย 
3.84 อันดับที่ 6 คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีค่าเฉลี่ย 3.35 อันดับที่ 7 คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้าและ
เจริญเติบโต มีค่าเฉลี่ย 3.19  
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การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 พนักงานที่มีเพศ
แ ต ก ต่ า ง กั น มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Sig. = 0.003 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่  2  พนักงานที่มี อายุ
แ ต ก ต่ า ง กั น มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Sig. = 0.000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 3 พนักงานที่มีอายุงาน
แ ต ก ต่ า ง กั น มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Sig. = 0.000 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 4 พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Sig. = 0.002 ยอมรับสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 5 พนักงานที่มีภูมิล าเนา
แ ต ก ต่ า ง กั น มี แ ร ง จู ง ใ จ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Sig. = 0.688 ปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 6 พนักงานที่มีฝ่ายที่
ท างานแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกัน 

Sig. = 0.000 ยอมรับสมมติฐาน 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ตัวแปรเพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และฝ่าย มีผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แต่ภูมิล าเนาไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่อง ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย
ภาพรวม พบว่า ปัจจัยภายในคือปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อแรงจูงใจต่อพนักงานระดับปฏิบัติการท่าอากาศยานมากที่สุด
เป็นอันดับ 1 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอันดับรองลงไปพบว่า ปัจจัยภายนอก เช่น หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน  
สิ่งแวดล้อมในการท างาน ก็มีคะแนนไม่ต่างกันมากนัก ทั้งนี้ ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรณู 
สุขฤกษกิจ (2554) [3] เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) คือ 
ด้านลักษณะงาน ความส าเร็จ และสอดคล้องกับงานวิจัยของกวีพล สุนทรรัตน์ (2557) [4] เรื่อง แรงจูงใจที่มีผลต่อ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งพบว่า ปัจจัยภายในที่ส าคัญได้แก่ ความ
รับผิดชอบ ความส าเร็จของงาน และลักษณะของงานที่ท า ทั้งนี้ พบว่า เพื่อนร่วมงานมีความส าคัญมากในงานวิจัยทุก
เรื่องที่ศึกษา  
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